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 خدا نامبه

 ايران سازمان ملي استاندارد با آشنايي

 و استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3یماده يك بند موجب به ايران صنعتی تحقيقات و استاندارد مؤسسة

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

 .دارد عهده به را ايران ملی )رسمی(

به  92/60/26جلسه شورای عالی اداری مورخ  نام مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به موجب يکصد و پنجاه و دومين

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

مؤسسات  و مراكز نظران كارشناسان سازمان صاحب از مركب فنی هایكميسيون در مختلف هایحوزه در استاندارد تدوين

توليدی،  به شرايط توجه با و ملی مصالح با همگام وكوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و توليدی پژوهشی، علمی،

كنندگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاری و فناوری

نويس پيش. شودمی حاصل دولتی غير و دولتی هایانسازم نهادها، تخصصی، و علمی مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از دريافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی هایكميسيون اعضای و نفعذی مراجع به نظرخواهی برای ايران ملی استانداردهای

 و يران چاپا ملی)رسمی( استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی كميتة در پيشنهادها و نظرها

 .شودمی منتشر

كنند در می تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالحذی و مندعالقه هایسازمان و مؤسسات كه استانداردهايی نويس پيش

بدين ترتيب، . شودمی منتشر و چاپ ايران ملی استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسی و طرح ملی یكميته

ی ملی كميته در و تدوين 3 یشماره ايران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوندمی لقیت ملی استانداردهايی

 .باشد رسيده تصويب به دهدمی ايران تشکيل استاندارد سازمان ملی كه مربوط استاندارد

(ISO)استاندارد  المللیبين سازمان اصلی اعضای از ايران استاندارد سازمان ملی
9المللی الکتروتکنيك بين نكميسيو 1

(IEC) و 

3 قانونی شناسی اندازه المللیبين سازمان
(OIML) 2رابط تنها عنوان به و است

3 كدكس غذايی  كميسيون 
(CA.C.)كشور در 

  آخرين از كشور، خاص هاینيازمندی و كلی شرايط به توجه ضمن ايران ملی استانداردهای تدوين در .كندمی فعاليت

 .شودمی گيریبهره المللیبين استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، هایپيشرفت

 سالمت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت برای قانون، در شده بينیپيش موازين رعايت با تواندمی ايران استاندارد سازمان ملی

 از اجرای بعضی اقتصادی، و محيطی زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومی، و فردی ايمنی و

 استاندارد، اجباری عالی شورای تصويب با وارداتی، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدی محصوالت برای را ايران ملی استانداردهای

و    صادراتی كاالهای استاندارد اجرای كشور، محصوالت برای المللیبين بازارهای حفظ منظور به تواندمی سازمان. نمايد

در  فعال مؤسسات و هاسازمان خدمات از كنندگاناستفاده به بخشيدن اطمينان برای نمايد. همچنين اجباری را آن بندیدرجه

و  هاآزمايشگاه محيطی،زيست مديريت و كيفيت مديريت هایسيستم صدورگواهی و مميزی بازرسی، آموزش، مشاوره، یزمينه

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و هاسازمان گونهاستاندارد ايران اين ازمان ملیسنجش، س وسايل كاليبراسيون )واسنجی( مراكز

 بر و اعطا هاآن به صالحيت تأييد یگواهينامه الزم، شرايط احراز صورت در و كندمی ارزيابی ايران تأييد صالحيت نظام

 گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل جی(كاليبراسيون )واسن يکاها، المللیبين دستگاه كند. ترويجنظارت می آنها عملکرد

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقيقات كاربردی انجام و

 

                                                 
1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Conta.c.t point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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 کمیسیون فني تدوين استاندارد

 " فتوولتايیکغیر متمرکز کننده  کارايي سامانهروش آزمون استاندارد براي گزارش  "

 

 يا نمايندگيسمت و/  رئیس : 
 ابوترابی زارچی، حسين

 قدرت( -)دكترای برق 

عضو هيئت علمی دانشگاه فردوسی مشههد و مهدير آزمايشهگاه    

تسههت ميههدانی فتوولتههايی پژوهشههکده هواخورشههيد دانشههگاه  

 فردوسی مشهد

                                                              

  دبیر :
 حسينی، ابراهيم

 سانس فيزيك()لي

 كارشناس استاندارد

 

  )اسامی به ترتيب حروف الفباء(: اعضاء 
 اسدی، ابوالفضل 

 قدرت( -)كارشناسی ارشد مهندسی برق

 ای يزدمعاونت برنامه ريزی و توسعه شركت برق منطقه

 

 بشير، محسن

 قدرت( -)كارشناسی ارشد مهندسی برق 

ه فردوسههی كارشههناس ارشههد پژوهشههکده هواخورشههيد دانشههگا

 مشهد
 

 زاده، مجيدتقی

 قدرت( -)كارشناسی ارشد مهندسی برق 

كارشناس ارشد پژوهشکده هواخورشيد دانشگاه فردوسی 

 مشهد

  

 چوبينه، معين

 قدرت( -)كارشناسی ارشد مهندسی برق 

كارشناس ارشد آزمايشگاه تست ميدانی فتوولتايی پژوهشهکده  

 هوا خورشيد دانشگاه فردوسی مشهد
 

 حيرانی، احسان

 )كارشناسی مهندسی برق(

سرپرست گروه خورشيدی سازمان توسعه منابع انرژی 

 )توان(
 

 نيا، ميثمرجب

 قدرت( -)كارشناسی ارشد مهندسی برق 

كارشناس ارشد پژوهشکده هواخورشيد دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 

 زيارتی، محمود

 )دكترای شيمی(

ير سازمان توسعه های تجديد پذ مدير دفتر طراحی انرژی

 منابع انرژی )توان(
 

 شفاعتی، حامد

 )كارشناسی مهندسی برق(

كارشناس آزمايشگاه تست ميدانی پژوهشکده هواخورشيد 

 دانشگاه فردوسی مشهد

  

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


 د 

 

 كالنکی، پريسا

 )كارشناسی مهندسی برق(

كارشههناس آزمايشههگاه تسههت ميههدانی فتوولتههايی پژوهشههکده  

 هدهواخورشيد دانشگاه فردوسی مش

 

 كوهساری، غالمرضا

 قدرت( -)كارشناسی ارشد مهندسی برق 

كارشناس ارشد آزمايشگاه تست ميدانی پژوهشکده 

 هواخورشيد دانشگاه فردوسی مشهد

 

 صادقی شقاقی، حميدرضا

 الکترونيك( -)كارشناسی ارشد مهندسی برق 

مدير فنی آزمايشگاه تست ميدانی فتوولتايی پژوهشکده 

 گاه فردوسی مشهد هواخورشيد دانش

 

 منشی پور، سميرا

 )كارشناسی ارشد مهندسی صنايع(

 (فتوولتاييك) برق و انرژی روستايی رييس گروه مطالعات

 سانا

 

 ميرهادی، سامان

 )كارشناسی ارشد مهندسی صنايع(

 مدير دفتر برق و انرژی روستايی )فتوولتاييك( سانا
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب آشنايی با سازمان ملی استاندارد

 ج استاندارد تدوين فنی كميسيون

 و گفتار پيش

 1 كليات 1

 1 هدف و دامنه كاربرد 1-1

 1 مراجع الزامی 1-9

 9 اصطالحات و تعاريف 9

 3 الزامات كلی 3

 3 خالصه روش آزمون 2

 3 اهميت و كاربرد 3

 0 شرايط گزارش 0

 3 هادستگاه 3

 2 رويه 3

 16 محاسبه نتايج 2

 12 گزارش 16

 13 مقداردقت و پيش 11

 10 كلمات كليدی 19

 13 پيوست )الزامی(  
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 گفتارپیش

 آن نويس پيش كه  "فتوولتاييكغير متمركز  كارايی سامانهروش آزمون استاندارد برای گزارش "استاندارد 

هفتصد و چهل و  در و شده تدوين و ايران تهيه ملی استاندارد توسط سازمان مربوط هایدر كميسيون

 ، است گرفته قرار تصويب مورد 12/19/1329 استاندارد برق و الکترونيك مورخ ملی كميتة اجالس پنجمين

 صنعتی ايران، تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادۀ يك بند استناد به اينك

  شود.منتشر می ايران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهمن مصوب

خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهانی و ملی هایپيشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

اين  تکميل و اصالح برای كه پيشنهادی هر و شد خواهد تجديدنظر لزوم مواقع در ايران ملی استانداردهای

بنابراين،  گرفت. خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی كميسيون در تجديدنظر هنگام شود، ئهارا استانداردها

  .كرد استفاده ملی استانداردهای تجديدنظر آخرين از همواره بايد

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية برای كه منبع و مأٌخذی

ASTM E 2848: 2013,Standard test method for reporting photovoltaic non-concentrator system 

performance  
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 فتوولتايیک کنندهغیر متمرکز کارايي سامانهروش آزمون استاندارد براي گزارش           

 هدف و دامنه کاربرد          4

 هدف       4-4

 فتوولتاييكتعيين ظرفيت سامانه  ليل به منظورو تح گيریاندازه هایرويه استاندارد ارائههدف از تدوين اين 

 كند.می كارتحت نور طبيعی خورشيد شده و  ای نصبژه ه در مکان ويخاصی است ك

 دامنه کاربرد     4-1

 اين روش آزمون در تحقق اهداف زير كاربرد دارد:

 كه به تازگی نصب شده است، فتوولتاييكهای آزمون پذيرش سامانه 4-1-4

 ،.a.cيا   .d.cسامانه  رش كارايیگزا 1 -4-1

 .فتوولتاييكسامانه  پايش كارايی 4-1-9

 در موارد زير كاربرد نخواهد داشت:اين روش آزمون  4-9

مندرج بر روی پالک  1مقادير اسمی توانبه منظور مقايسه با  فتوولتاييكی هاماژولآزمون  4-9-4

 .مشخصات

 فتوولتاييكهای ها يا سامانهمقايسه با ديگر ماژول به منظور تاييكفتوول هایها يا سامانهلآزمون ماژو 4-9-1

های كه در مکان فتوولتاييكهای مانهسا كارايیبا هدف مقايسه  فتوولتاييكهای آزمون سامانه 4-9-9

 مختلف نصب شده است.

9(RC)ششرايط گزارای از با توجه به مجموعه فتوولتاييكنه در اين روش آزمون، توان ساما   4-1
    ارائه  

( مراجعه شود 0خش ب بهها، دمای محيط و سرعت باد )تابش خورشيد در صفحه ماژول شود كه شاملمی

 .سازندسهيل آزمون و مقايسه نتايج را فراهم میامکان ت، انواع شرايط گزارش ها تحت. اندازه گيریباشدمی

تحت تاثير دمای محيط و سرعت  مستقيماَدمای سلول خورشيدی  شوداين روش آزمون فرض میدر    4-5

 .گرسيون كمتر از مقدار معناداری باشدباد  قرار دارد؛ در غير اين صورت ممکن است نتايج ر

آن، بايد روش  كاربردی ندارد؛ جايگزين كننده متمركز فتوولتاييكهای اين روش آزمون برای سامانه   4-6

 قرار گيرد. ها مدنظراز سامانه برای اين نوع E 2527 ASTM استاندارد آزمون

گيری اندازه د نظر قرار گيرد. ديگر يکاهایمبايد به عنوان استاندارد  SI 3یيکاهامقادير ذكر شده در    4-7

 در اين استاندارد در نظرگرفته نشده است.

                                                 
1- Power Rating  

2- Repoerting Condition 

3- Units 
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جود با كاربرد آن ت ور، و در صوگيرداين استاندارد كليه موارد ايمنی مربوط به كاربرد آن را در برنمی   4-8

و های مربوط به صحت و شيوه ندارد است تا ايمنی الزم. مسئوليت اين امر بر عهده كاربر اين استاهمراه است

 های معمول را پيش از استفاده، مشخص كند. دهد و محدوديت سالمتی را اتخاذ

 مراجع الزامي          1

است. بدين شده دادهها ارجاع آناستاندارد ملی به اين متن در كه استمقرراتی زير حاوی الزامی مدارک  

 شود.میاستاندارد ملی محسوباين از جزئی ترتيب آن مقررات 

ها و تجديدنظرهای بعدی آن اصالحيهدر صورتی كه به مدركی با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، 

ها ارجاع داده  در مورد مداركی كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن مورد نظر اين استاندارد ملی ايران نيست.

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

 استفاده از مراجع الزامی زير برای اين استاندارد الزامی است:

برای آزمايش  مشخصات شبيه ساز خورشيدی، 1332: سال 3233استاندارد ملی ايران شماره  1-4

 ؛زمينی فتوولتاييك

با استفاده از  فتوولتاييكی ها، عملکرد الکتريکی سلول1332سال  :3230ملی ايران شماره  داستاندار 1-1

 ؛روش آزمون -های مرجع تحت نور خورشيد شبيه سازی شده سلول

 فتوولتاييكهای رايهها و آ، عملکرد الکتريکی مدول1332ال : س3232استاندارد ملی ايران شماره  1-9

 ؛روش آزمون -زمينی غير متمركز با استفاده از سلول مرجع

زمينی  فتوولتاييك های مرجع، مشخصات فيزيکی سلول1332: سال 3221استاندارد ملی ايران شماره  1-1

 ؛غير متمركز

های ه سلولكاليبراسيون اولي -فتوولتاييك،مدول  1332: سال 12113 شماره استاندارد ملی ايران 1-5

 ؛زمينی غير متمركز با استفاده از طيف جدولی فتوولتاييك

-متمركزع ثانويه فتولتائيك غيرهای مرج، كاليبراسيون سلول1332: سال 3222استاندارد ملی ايران  1-6

 ؛روش آزمون

2-7 ASTM D 6176 Pra.c.tice for Measuring Surface Atmospheric Temperature with Electrical 

Resistance Temperature Sensors 

2-8  ASTM E 772 Terminology of Solar Energy Conversion 

2-9 ASTM E 824 Test Method for Transfer of Calibration From Reference to Field 

Radiometers 

2-10 ASTM E 973 Test Method for Determination of the Spectral Mis-match Parameter 

Between a Photovoltaic Device and a Photovoltaic Reference Cell 

2-11 ASTM E 2527 Test Method for Electrical Performance of Concentrator Terrestrial 

Photovoltaic Modules and Systems Under Natural Sunlight  
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2-12 ASTM G 138 Test Method for Calibration of a Spectroradiometer Using a Standard 

Source of Irradiance 

2-13 ASTM G 167 Test Method for Calibration of a Pyranometer Using a Pyrheliometer 

2-14 ASTM G173 Tables for Reference Solar Spectral Irradiances: Direct Normal and 

Hemispherical on 37° Tilted Surfa.c.e 

2-15 ASTM G183Pra.c.tice for Field Use of Pyranometers, Pyrheliom-eters and UV 

Radiometers 

2.16 IEEE 1526-2003Recommended Pra.c.tice for Testing the Performance of Stand-Alone 

Photovoltaic Systems 

2-17 IEEE 1547-2003Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power 

Systems 

2-18 ISO/IEC Guide 98-1:2009Uncertainty of measurement— Part 1: Introduction to the 

expression of uncertainty in measurement 

2-20 ISO/IEC Guide 98-3:2008Uncertainty of measurement— Part 3: Guide to the expression 

of uncertainty in measure-ment (GUM:1995) 

2.21 World Meteorological Organization (WMO) Standard WMO-No. 8Guide to 

Meteorological Instruments and Methods of Observation, Seventh Ed., 2008 

 اصطالحات و تعاريف          9

       در اين استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاريف زير، اصطالحات و تعاريف بکار رفته در استانداردهای

ASTM E 772 , IEEE 1547 , ISO/IEC Guide 98-1  و  ISO/IEC Guide 98-3    .نيز كاربرد دارد 

9-4 

  گیريبازه میانگین

ی با آزمون كاراي. داده ميانگين بدست آيدشوند تا گيری میبازه ميانگينبازه زمانی است كه داده در آن 

 شود.ميانگين اجرا میهای دادهاستفاده از 

9-1  

  دوره جمع آوري داده

محيط و سرعت باد اندازه  توان خروجی سامانه، تابش، دمای يف شده توسط كاربركه طی آندوره زمانی تعر

 د.نشومیيون ثبت تحليل رگرسهر به منظور و  گيری

9-9 

 4(POAتابش صفحه آرايه )

 .مراجعه شود  G173 ASTM استاندارد در جداول كروینيمتابش خورشيدی، به 

9-1 

 (RC) شرايط گزارش

                                                 
1-Plane Of Array 
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است  كه بر اساس  صفحه آرايه، دمای محيط و سرعت بادبر روی ای از شرايط شامل تابش توافق بر مجموعه

بکار رفته در  1ع تشعشع سنج. همچنين شرايط گزارش بايد نوشودزارش میگ فتوولتاييكسامانه  كارايیآن 

ردی كه اين روش آزمون برای آزمون پذيرش سامانه اگيری تابش صفحه آرايه را ذكر كند. در مواندازه

 داد ذكربايد در اين قرار RCشود، دادها استفاده میدر قرار فتوولتاييكيا گزارش عملکرد سامانه  فتوولتاييك

و پيش از شروع ده توافق شبه صورت مکتوب آزمون پذيرش در شود يا بر نوشتن آن توسط طرفين قرارداد 

 .گرددآزمون گزارش 

9-5 

 بازه نمونه برداري

 گيری توان، تابش، دمای محيط و سرعت باداندازه های بکار رفته درگر حس پويشزمان سپری شده بين 

 باشد.ها می پويشثبت شده در اين  هایكميت مقادير ميانگين، كارايیبکار رفته در آزمون . نقاط داده است

 گيری چند بازه نمونه برداری وجود دارد.در هر بازه ميانگين

9-6 

 شبکه برق

 .مراجعه شود IEEE 1547-2003 استاندارد در الکتريکیتوان سامانه به 

9-9      

 نمادها

 رفته است:زير در اين روش آزمون بکار  نمادها و يکاهای

9-9-4    E   ،تابش صفحه آرايه W/m
؛ 2

  
 

9-9-1  Eo    تابش در  نرخRC)) ،)صفحه آرايه(  W/m
؛ 2

  
 

9-9-9  P    فتوولتاييكتوان سامانه، .a.c  يا.d.c ،W ؛ 

9-9-1  Po    در  فتوولتاييكتوان سامانه RC)) . ،a.c . ياd.c ،W ؛ 

9-9-5  a T    ،دمای محيطC˚ ؛ 

9-9-6  To     نرخ دما درRC))  ،C˚ ؛ 

 ؛ m/sسرعت باد،     9-9-7

 ؛ RC))  ،m/s  نرخ سرعت باد در    9-9-8

9-9-3   p    مقدارp   كميّت بدون بعد كه برای تعيين اهميت هر ضريب رگرسيون نسبت به نرخ كل ،

 رود.نتيجه بکار می

                                                 
1- Radiometer 
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9-9-41   SE   ،خطای استاندارد  W ؛ 

9-9-4495𝑈    % در  فتوولتاييكتوان سامانه  23عدم قطعيت بسط يافته با احتمال پوششی(RC، )W ؛ 

 روش آزمون يخالصه       1

، تابش خورشيد، دمای محيط و سرعت باد در يك دوره زمانی تعريف  فتوولتاييكتوان سامانه   داده 1-4

 شود.جمع آوری می ثبت دادهنه شده با استفاده از ساما

رود كار میه ب (1-معادله) كارايیآوری شده در معادله جمع داده برازش رگرسيون خطی چندگانه برای 1-1

 . شودمحاسبه می يب، ضرايب رگرسيونو بدين ترت

(1)                              (ν.a4 +T a.a 3  +E.a2 +   P= E(a1 

در شرايط گزارش مشخص  .d.cيا   .a.cتوان  1در معادله  و RC ،Eo، To با جايگزينی مقادير در  1-9

 .گرددمی

              (9    )                                         (oν.a 4 +To.a 3  +Eo.a 2 +                     P= Eo (a 1 

 شود.می در شرايط گزارش ارائه كارايی ورودی جمع آوری شده و هایدادهسپس  1-1

 اهمیت و کاربرد          5

انه بستگی سام مختلف هایآزمون كه به كاربردها و پيکربندیدر اين روش  هابه دليل تعدد انتخاب 5-4

اندازه گيری توان سامانه پيش از شروع اندازه گيری  وليت اندازه گيری جزئيات و مجموعه مقرراتدارد، مسئ

 .باشدربر میبر عهده كا

           استاندارد مانند) C˚ 93 در دمای ثابت ی كه كارايی رادستگاه هایگيریاندازهبر خالف  5-1

E1036 ASTM) دمای هوای محيط مرجع استفاده  ن روش آزمون از رگرسيون بااي در ،دهدگزارش می

 .شودمی

توان  بهتری از نمايانگر گيری شده سامانه با اين روش آزمون به مراتببنابراين مقادير توانی اندازه 5-1-4

 .شدبامی C˚ 93 سرد دستگاه مانند دمای در دمای نسبتاَ كارايیدر مقايسه با گزارش  سامانهتوليدی واقعی 

با در ارتباط كه  صرف نظر از مسائلیها را با و تحليل داده ده از دمای محيطی، پيچيدگی ثبتاستفا 5-1-1

 دهد.، كاهش میآيدپديد می فتوولتاييكتعريف و اندازه گيری دمای دستگاه از كل سامانه 

 مجموعه داده در بند گيریبازه ميانگينشود و جمع آوری می سامانه د دوره زمانی كه دادهكاربر باي 5-1-9

 را انتخاب كند. 3-3
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 كاهش يا تغيير نيافته است. در طول دوره زمانی جمع آوری دادهسامانه  كارايی فرض بر اينست كه 5-1-1

 تغييراتسامانه ممکن است  كارايیزيرا  ،دهدرا تحت تاثير قرار می ری دادهاين فرض، انتخاب دوره جمع آو

 فصلی داشته باشد.

)بخصوص در  تابش بايد در صفحه ماژول تحت آزمون اندازه گيری شود. اگر صفحات متعدد وجود دارد 5-9

بايد با نتايج آزمون  شودگيری تابش انجام میفحه يا صفحاتی كه در آنها اندازهص (،های با پستی بلندی زمين

سامانه  كارايیگزارش  برای آزمون پذيرش سامانه فتوولتائيك يا در موردی كه اين روشگزارش شود. 

ها رود، صفحه يا صفحاتی كه اندازه گيری تابش در آنمی بکارطرفين  رای درج در قراردادی بينب فتوولتاييك

 ، پيش از شروع آزمون مورد توافق قرار گيرد.پذيرد بايد توسط طرفين قراردادانجام می

اند. قرار دادن ها جهت دار شدهكه اكثريت ماژول جام پذيردای ان، اندازه گيری تابش بايد در صفحهبه طور كلی -يادآوري

در زمستان  پائين ديرايجاد مقاسبب  به شکل محسوسیها دستگاه اندازه گيری در يك صفحه با شيب بيشتری از اكثريت ماژول

 شود.باال در تابستان می مقاديرو 

يری شده، درجه گهد بود كه تابش اندازهخوا نتايج رگرسيون خطی، در صورتی كامالَ قابل اطمينان 5-9-4

در  توزيع شده باشد. RCحول شرايط گزارش  آوری دادهت باد در مدت دوره جمعسرع حرارت محيط و داده

 خواهد بود. ه يك برون يابی برای شرايط گزارش، توان گزارش شدغير اين صورت

 اسمیثير قابل توجهی بر مقادير تأ يكفتوولتايهای غبار )خاک گرفتگی( بر روی ماژول تجمع گرد و 5-1

 تميزپيش از انجام آزمون را ها ماژول سطح خاک گرفتگی برروی تممکن اس مانه خواهد داشت. كاربرسا

 نمايد يا مقدار آن را مشخص كند

گيری تفاده از تجهيز اندازهو اس يکسان RCبرای  ،سامانه مشابه بر روی يك مکررمحاسبات رگرسيون  5-5

 ی ازتابع بر حسب یتغييرات عملکرد پايشتواند برای می ،متوالی داده در دوره جمع آوری ،شابه تابش م

 زمان استفاده شود.

 شرايط گزارش           6

برای آزمون پذيرش  ب كند. در موردی كه اين روشمناسب را پيش از شروع آزمون انتخا RC بايد كاربر 6-4

 پيش از آزمون بايد RC بکار می رود، در قرارداد فتوولتاييكد سامانه يا گزارش عملکر فتوولتاييكسامانه 

 قرار گيرد. ،دادمورد توافق طرفين قرار 

6-4-4 RC مکان هوای  دماینشان دهنده تابش بر سطح ماژول و  تابش و مقادير دمای هوای محيط كه

تواند بر اساس مجموعه ابش میشرايط ت انتخاب كنيد.ست را جمع آوری داده ا جهت سامانه در يك روز صاف

 در مستقيماَكه گيری شده اندازه سوابق داده طبق(POA)  صفحه آرايه از مقادير كه در يك سال داده ساعتی

از محل  دمای محيط با مرور سوابق داده ارزيابی شود. ،محاسبه شدهبه آن  يا در مکانی نزديكمکان سامانه 

در معرض سايه  ای انتخاب شود كه سامانه. شرايط مرجع بايد به گونهبی شودتواند ارزيايا مکان نزديك می

های نباشد. برای مثال در سامانه  RC يا پيرامون غير خطی در هایر يا ديگر عملکردورتاين قطع، اندازی
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ای باشد كه ممکن است به گونه .a.cاينورتر توان نصب شده به ظرفيت  d.c. توان بزرگتر، نسبت فتوولتاييك

مرجع در نقطه ، بايد در انتخاب در اين صورتها را تحت شرايط معين محدود كند. ينورتر، توليد ماژولا

 اينورتر ها دقت شود. عادی عملکرد گستره

 وليدبرای تتواند می كه كه به راحتی در دسترس عموم است، وجود داردمدل سازی تابش بسيار جهت ابزار های  -4 يادآوري

 یافق تابش كل در سطح دادهسوابق پروژه بر اساس مکان در  (POA) صفحه آرايه برای تابش ساالنهی مجموعه داده ساعت

 مکان پروژه استفاده شود. دراندازه گيری شده  مستقيماً از داده در صورت وجود،يا  استفاده شود

PTC»يا  «ن عملکردشرايط آزمو »كه به عنوان  (RC)شرايط گزارش ی از، مورد خاصبر طبق سوابق -1 يادآوري
خته شنا «1

W/m  از تابش صفحه آرايه معادل با PTCگيرد. شرايط شده است، معموالَ مورد استفاده قرار می
 96، دمای محيطی  1666 2

(NTE)زمينی نامی یبر اساس شرايط محيط PTC هایاستفاده می كند. پارامتر m/s1 و سرعت باد معادل سلسيوسدرجه 
كه  9

(NOCT)سلول ردنامی عملکدمای 
 )به پيوستباشد ، میماژول را تعريف می كند داخل يكسلول خورشيدی يك را برای  3

 به ميزان یتابش كمتر به علت آنکه  NTE،با اين وجود. مراجعه شود( E 1036 ASTM استاندارد های آزموندر روش 1-الف

W/m
 متفاوت است PTCبا كند، را تعيين می 366 2

  1هادستگاه          7

 هاي اندازه گیري دماي هواي محیطدستگاه    7-4

و  C˚ 1/6 قدرت تفکيكشود بايد گيری دمای هوای محيط استفاده می ابزار يا ابزارهايی كه برای اندازه -

تحت  فتوولتاييكبايد در مجاورت سامانه  گر حسدارا باشد.  قرائترا در حين  C˚ 1± خطای كل كمتر از

 گر حس. قرار گيرد آرايه اليه مرز حرارتی در بطوريکه ،باشد به ماژول نبايد خيلی نزديك آزمون نصب شود اما

تعريف شده  D 6176 ASTM استاندارداز روش  3-9-3همانطور كه در  خالءی محفظه تابشيك  دربايد 

دمای  تری برای اندازه گيریبرگيرنده راهنمای كامل در D6176    ASTMاستاندارد . روش، نصب شوداست

 هوای محيط است.

 تجهیزات اندازه گیري تابش    7-1

تحت آزمون نصب  فتوولتاييكدرجه( با سامانه  يك در حدودتجهيزات اندازه گيری تابش بايد همسطح)  

 نور داده متصل شود. تجهيزات بايد در مکانی نصب شود كه سايه اندازی و انعکاس ثبتشود و بايد به سامانه 

 داقل برساند و يا حذف كند.تجهيزات را به ح

 مطابق بند درجه ، 136 شده ) ابزارهايی با ميدان ديد نزديك يك تابش سنج نيمکروی كاليبره 7-1-4

انتخاب متداولی برای اندازه گيری برخورد تابش خورشيد است. تابش  (E772 ASTM استاندارد ات اصطالح

يا روش   ASTM E824استاندارد استفاده از روش آزمون شود بايد با هايی كه در اين آزمون استفاده میسنج

انتقالی از  كاليبرهيك  E824 ASTM استاندارد شوند. روش آزمون كاليبره G167 ASTM  استاندارد آزمون

 دربرگيرنده كاليبراسيونASTM G167 استاندارد آزموندر حاليکه روش است  یمرجع به تابش سنج ميدان

                                                 
1- Performance Test Condition 

2-  Nominal Terrestrial Environment 

3-  Nominal Operating Cell Temperature 

4  - Apparatus 
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كاليبراسيون تابش است. عدم قطعيت  9ميدان ديد باريك 1خورشيدیهای سنجژیانر يکی از انواع بر اساس

 ASTM G167 استاندارد در روش آزمون 1نوع  كاليبراسيون است بطوريکه سنج  تابعی از روش كاليبراسيون

 .استكمترين عدم قطعيت  دهندهنشان 

گيری براين ممکن است نياز به اندازهناسنج ها به دما و زاويه برخورد تابش حساس هستند، بتابش 7-1-1

سنج بر دهی تابشپاسخشود كه ره جمع آوری داده باشد. توصيه میدمای وسيله و زاويه برخورد در طول دو

 اساس استاندارد بر 3-3-3و 3-3-9و  3-3-1و 3-3. بخش های مشخص گردد كاریاساس محدوده 

 G183 ASTM د كه بر سطح عدم قطعيت داده تابش نكنتابش سنج را توصيف می ی ازمشخصات

 د.نشو لحاظد و بايد نگذارخورشيدی تاثير می

 ختیاريا 7-1-9

 متقابالَ سنج استفاده شود در صورتيکهتابش جایبهشده ممکن است  كاليبره فتوولتاييكيك دستگاه مرجع 

 توافق شود. پيش از آزمون توسط طرفين قرارداد،

مانند  فتوولتاييكاطالعات و مراحل استفاده از وسايل مرجع  9-فال و پيوست1-الف پيوست 7-1-9-4

انتخاب شده است،  فتوولتاييكشود در صورتيکه وسيله مرجع توصيه می د. اكيداَندهارائه میرا  سنجتشعشع

ای عدم قطعيت را در به طور قابل مالحظهتواند می فتوولتاييكاين مراحل طی شود. استفاده از وسايل مرجع 

كاهش دهد. اين نوع از كاليبراسيون معرف  ،شوندمی كاليبره RCام نتايج آزمون زمانيکه با توجه به تم

 بزرگ فتوولتاييكهای يدگی و هزينه اضافی، برای دستگاهو بنابراين هزينه( آزمون است. پيچپيچيدگی )

 مسکونیات تجاری يا سيساست، اما از نظر اقتصادی برای تأ تجاری و در مقياس نيروگاهی قابل توجيه

بدون  فتوولتاييكوسيله مرجع  آزمون ممکن است با يكاين  از آنجاييکهپذير نخواهد بود. امکانكوچك 

كاربر از اطالعات ارائه شده در ، درک شود انجام 9-الف پيوست و 1-الف پيوست درذكر شده  اجرای اصالحات

، گزارش آزمون به كار رود طی مراحل اصالحات طيفیبدون  فتوولتاييكآنها نيز مهم است. اگر وسيله مرجع 

مقدار نامعلوم به دليل عدم تطبيق عدم قطعيتی با  جه آزمون در بر گيرندۀبايد به طور شفاف ذكر كند كه نتي

 عدم قطعيت گزارش شده است.عالوه برطيفی 

 د كه در اصطالحاتنباش ثانويه ياوسايل مرجع اوليه در اين آزمون بايد وسايل مرجع بکار رفته  7-1-9-1

 طرح 9-الف اگر مراحل كاليبراسيون در محل كه در پيوست گردند.میتعريف  E722 ASTM استاندارد

با استفاده از توزيع   E1362 ASTM استاندارد شده، به كار نرود وسيله مرجع بايد بر طبق روش آزمون

 شود. كاليبره G173 ASTM استاندارد كروی در جداول تابش طيفی نيم

 استاندارد مشخصاتبرگه در  فتوولتاييكمشخصات فيزيکی توصيه شده وسايل مرجع  7-1-9-9

 E1040 ASTM  .موجود است 

                                                 
1- Pryheliometer 

2-  Narrow field-of-view pyrheliometer 
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حساس به دما هستند و نياز به اندازه  فتوولتاييكوسايل مرجع  توجه كنيد كه مقادير كاليبره 7-1-9-1

مشخصات برگه  مطابق با . وسايل مرجعباشدمی وری دادهگيری دمای وسيله مرجع در طول دوره جمع آ

 دما باشد. گر حسبايد دارای  E1040  ASTMاستاندارد

 تجهیزات اندازه گیري سرعت باد      7-9

گيری سرعت باد بايد عدم قطعيت كمتر از ابزار استفاده شده برای اندازه
s

m 3/6 باشند و بايد در  را دارا

دقت الزم برای به حداقل های سامانه، بايد پيکر بندی نوعد. به دليل تنآزمون نصب شوتحت مجاورت سامانه 

از  هاقرائتشود. ممکن است به ميانگين  لحاظ تجهيز قرائتثيرات از سامانه يا موانع نزديك، بر رساندن تأ

 های بزرگ نياز شود.سامانه درمتعدد  تجهيزات

پهنای باند بين  تجهيزاتاين  زيرا شود،ترجيح داده میتراسونيك سرعت باد آل تجهيزات استفاده از 3-3-1

قادر به چرخيدن   فنجانی شکل مکانيکیهای سرعت باد كه در اين پهنای باندها ابزاررا  m/s 3/6 و صفر

 ، ندارند.نيستند

 .a.c گیري تواناندازه تجهیزات    7-1
گيری نقطه اندازه با اين وجود، ،شودگيری میاندازهميانی طور معمول در نقطه اتصال  سامانه به .a.cتوان 

نقطه اندازه گيری بايد  پيش از شروع آزمون .شودمشخص می كه توسط كاربران باشد ایتواند هر نقطهمی

يا كمتر از مقدار توان مورد   ±3/1%  بايد با عدم قطعيت كل ..a.cمورد توافق قرار گيرد. توان  شود و تعيين

 اندازه گيری شود. RCانتظار در 

 .d.c تجهیزات اندازه گیري توان   7-5

های ای بهينه سازی توان كه از مقاومتسامانه به طور معمول در ورودی اينورتر يا ديگر واحده .d.cتوان 

                  استانداردشود. كنند اندازه گيری میو از مقسم های ولتاژ استفاده می شده شنت كاليبره

IEEE 1526-2003 استاندارد و روش آزمون ASTM E1036 های جريان و بايد برای تعيين اندازه گيری

 استفاده شود. فتوولتاييكهای سامانه .d.c ولتاژ

 رويه          8

 ها متصل كنيد. داده ثبتتحت آزمون را به سامانه  فتوولتاييكابزار مورد نياز سامانه     8-4

 بازه، ميانگين توان سامانه، تابش خورشيدی، دمای محيط و سرعت باد در  گيریينبازه ميانگبرای هر    8-1

 را اندازه بگيرد و ثبت كنيد.

ها را يد. اين امر يك مجموعه كامل دادهها ادامه ده-ی دادهها را تازمان پايان دوره جمع آورداده ثبت   8-9

هفته باشد. ميانگين فاصله  چهارو حداكثر روز  سهها بايد حداقل دوره جمع آوری داده دهد.-شکل می

نقطه داده )ميانگين فواصل ، بعداز  پنجاهها تا زمانيکه حداقل دقيقه است. داده پانزدههای پيش فرض  داده

داقل هايی از حها بايد شامل دادهمجموعه داده شوند.( برای رگرسيون ايجاد شود، جمع آوری میكردنفيلتر

-هفته چهار «حركت پنجره»از شيوه هفته جمع آوری نشود،  چهارهای كافی در داده سه روز مجزا باشد. اگر

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


16 

 

شروع  دی يكها در است و جمع آوری داده دی يكلی برای مثال، اگر تاريخ شروع آزمون اص ای بهره گيريد.

وره شود، در اين صورت شروع دقطه داده برای رگرسيون ايجاد نمین پنجاه،دی بست و هفتشود و تا می

به ادامه دهيد و  دی بيست و هشتها تا و به جمع آوری داده ردهتنظيم ك دی يكجمع آورری داده را برای 

 .خواهد يافتهمين ترتيب روند ادامه 

ز زمان عملکرد سامانه ساعت ا 3/19كنند تقريبا ای استفاده میدقيقه پانزده گيریيانگينبازه منقطه داده كه از 36 -يادآوري

داده مورد نياز ممکن است افزايش يابد. برای  نقاطكوچکتر استفاده شود، حداقل  گيریبازه ميانگيندهند. اگر از می را نشان

نقطه داده نياز است تا همان تعداد ساعات عملکرد سامانه را نشان  136دقيقه ای استفاده شود،  پنجمثال اگر ميانگين فواصل 

 دهد.

ای انتخاب شود تا اطمينان حاصل گردد كه تمامی معيارهای ذكر ايد به گونهها بآوری دادهبازه جمع 3-3-1

 ، برآورده شده است. 1-2ها بر اساس راهنمای مندرج در بند بعد از حدف داده 3-3شده در بند 

 محاسبه نتايج          3

 ها:انتخاب داده 3-4

( دنشومیتوصيف بيشتر  16-1-2تا  9-1-2 بندهای د ) كه درنفيلتری كه در ادامه می آي هایمعيار 3-4-4

 :اعمال شودداده ها  همجموع به ترتيب زير بربايد 

 ؛(مراجعه شود 9-1-2به بند )بررسی چشمی 3-4-4-4

  ؛(مراجعه شود 3-1-2به بند رگرسيون اوليه ) 3-4-4-1

 ؛(مراجعه شود 2-1- 2به بند )های از دست رفته داده 3-4-4-9

1) جمع آوری دادهخرابی تجهيز  3-4-4-1
DAS )( مراجعه شود 3-1-2به بند)؛ 

 ؛(مراجعه شود 0-1-2به بند ) گسترهتابش خارج از  3-4-4-5

 ؛(جعه شودرام 3-1-2 به بند ،ختياریشرايط ناپايدار )ا 3-4-4-6

 ؛(مراجعه شود 3-1-2به بند )رديابی نقطه بيشينه توان انجاماينورتر بدون  3-4-4-7

 ؛(مراجعه شود 2-1-2به بند سامانه يا تشعشع سنج با سايه اندازی) برای ايجاد مانع 3-4-4-8

 ؛(مراجعه شود 16-1-2به بند غير همسطح با سامانه تحت آزمون ) تشعشع سنج 3-4-4-3

 بررسي چشمي   3-4-1

می يك بازديد چشباال، فيلتر خواهد شد با استفاده از  ينگفيلتر هایها كه بر اساس معياربسياری از داده

بر حسب تابش برای كل مجموع  گرافيکی از توان خروجی نموداريك شود. می، به سرعت تشخيص داده ساده

را  رديابی نقطه حداكثر توانكه  توان هستند هايی كه دارای واحدهای بهينه سازیها بسازيد. در سامانهداده

                                                 
1- Data A.c.quisition System 
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و تابش باشد. نقاطی كه به  طی بين توانبايد دارای ارتباطی خ نموداراين ها، نند مانند اينورتركاجرا می

های فيلتر را عملی نسازد بايد بررسی و شود اگر معيارظاهر می نموداراين  بر روی 1دورافتادهعنوان نقاط 

ر، اينورتری است علت متداول اين امتابش غير خطی بايد بررسی شود. -خارج شوند. به عالوه مشخصات توان

 چند خطهای با دو يا  نمودار. كندبه درستی عمل نمی هادوره جمع آوری دادهها در مدت كه در برخی زمان

سطح با سامانه تحت آزمون نصب هم گيری تابش كه. ابزارهای اندازهباشنداتالف توان  توانند نتيجهمیمجزا 

كنند. م میهای صبح و بعد از ظهر تقسيبين داده منحنی مقعر و محدبدو تابش را به -توان رابطه شوند،نمی

اگر معيارهای فيلتر را عملی  بررسی شود و ایريشه علتهای مورد ترديد، بايد به منظور پی بردن به داده

 شوند.حذف سازند بايد نمی

 یهرگرسیون اول 3-4-9

نقاط  جستجوید، اجرای رگرسيون اوليه و نشو حذفهايی كه ممکن است روش ديگر در تعيين سريع داده

 گيریبازه ميانگينرا برای هر  1معادله  9-2بند  ی است. بعد از محاسبه ضريب رگرسيون درآمار دورافتاده

ده از ضريب رگرسيون در بين توان اندازه گيری شده و توان محاسبه شده را با استفا باقيماندهارزيابی كنيد و 

باقيمانده از  نحراف استاندارددو اكه در آنها باقيمانده از  گيریميانگين هایبازهمحاسبه كنيد.  1معادله 

را برآورده نسازند ممکن است  ينگبايد بررسی شود واگر معيار های فيلتررود، اين بازه میمتوسط فراتر 

 شوند. حذف

 از دست رفتههاي داده 3-4-1

بازه محيط و سرعت باد( برای  یهای رگرسيون) توان، تابش صفحه آرايه، دمااگر هر يك از پارامتر 

 شوند. حذفهای اين فاصله ميانگين بايد ، تمام دادهاز دست برود گيری ينميانگ

  (DAS)جمع آوري داده  تجهیز خرابي 3-4-5

اگر هر يك از چهار پارامتر رگرسيون )توان، تابش صفحه آرايه، دمای محيط يا سرعت باد( با خطای ثبت 

DAS  گيری بازه ميانگينهای اين داده تمام گيرد،ثير قرار تحت تأ گر حستجهيزات  درست عمل نکردنيا

يا  DASها تحت تاثير خطاهای در دوره جمع آوری داده گيریبازه ميانگين چندد. اگر بيش از نشو بايد حذف

پيش از آزمون مورد بررسی قرار  گر حسادوات شود كه قرار گيرد، توصيه میزات يتجه درست عمل نکردن

 د.نگير

 گسترهتابش خارج از  3-4-6

های خارج از اين اب كنيد و دادهانتخ كه در آن رگرسيون انجام خواهد شد،ای از مقادير تابشی  گستره

اگر  د.ندهرا ارائه می اطمينانینشان داده است كه نتايج قابل   Eo± 20%های گسترهكنيد.  حذفرا  گستره

اده را ندهد يا بسياری از روزها را تعداد كافی از نقاط د   Eo±20%گسترهفصلی انجام شود كه  آزمون در طول

د. به طور كلی نهای بزرگتری انتخاب شوگسترهگيرد، در اين صورت ممکن است از مجموعه داده ها ناديده ب

انجام شود.  ا تعداد بيشترینقطه داده ي يکصدها با جحيت دارد كه برای مجموعه ای از دادهای ارگستره

                                                 
1- outlier 
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هايی با شرايط پايدار ها به دورهدر صورتی كه دادهنين ممکن است همچ (Eo±50%های بزرگتر) تا گستره

 (.مراجعه شود 3-1-2 به بند.)، انتخاب گردنددنمحدود شده باش جوی

 (ختیاريشرايط ناپايدار )ا 3-4-7

 جویشرايط صاف و پايدار های ها برای دورهن انتخاب دادهزمانيکه آب و هوا و فصل اجازه دهد، محدود كرد 

ر ، پراكندگی دی را شاهد هستيمآسمان صاف كه یيهااز دوره ها منحصراًشود. انتخاب دادهتوصيه می

اری در نتايج رگرسيون را كاهش عدم قطعيت آم و ای كاهش خواهد دادرگرسيون را به طور قابل مالحظه

ها به به كاهش مجموعه داده تواندها در طول شرايط ناپايداری میدهدا حذفتابش،  گسترهدهد. با انتخاب می

گيری بيش از حدی سختثابت شود كه منجر شود. اگر  تعداد بسيار معدود نقاط داده يا تعداد معدود روزها

. محدود تر در نظر گرفتتوان معيار پايداری را سادهمیآوری داده و آب و هوا اعمال شده است، در بازه جمع

 تواند با استفاده از يکی از فنون زير اجرا شود:پايدار میبه شرايط آسمان صاف و  هاكردن داده

 فن آماري 3-4-7-4
)نقطه داده( در دوره  گيریبازه ميانگيناستاندارد فواصل نمونه برداری برای هر  انحراف و مقدار متوسط 

ساب را ح مقدار متوسطجمع آوری داده را محاسبه كنيد. سپس، انحراف استاندارد به عنوان درصدی از 

دقيقه است،  پنج گيریثانيه است و فاصله ميانگين پنجها  كنيد. برای مثال، اگر فاصله نمونه برداری داده

نقطه مقايسه  شصتو آن را با ميانگين  ردهنقطه نمونه برداری شده را محاسبه ك شصتانحراف استاندارد هر 

دستيابی به پايداری عملکرد و فرموله كردن  كنيد. اين درصد انحراف استاندارد برای هر دوره می تواند برای

 می باشد. 2 % تا 9 % معيار های حذف داده بکار رود. حداكثر مقادير قابل قبول معمول به ترتيب

 فن ديداري 3-4-7-1

بر حسب زمان برای هر مجموعه داده ورودی  گرافيکی از توان خروجی و تابش نموداربه طور جايگزين، يك  

يا بدون ابر كه تغييرات تابش در طول روز  یابر ی برای تعيين روزهايی با پوشش كمور ديدارتهيه كنيد. به ط

دهد كه روزهای روزه را نشان می دهثالی از دوره م 1را مورد بررسی قرار دهيد. شکل  نمودارنسبتا آرام است، 

هايی كه تابش به سرعت تغيير ه ها نشان داده شده است. داده ها را از دورهی به دور داديصاف با دايره ها

 كند جدا كنيد.می

  بدون انجام رديابي نقطه بیشینه تواناينورتر  3-4-8

يد كه اينورتر تول گيریبازه ميانگينشود.  حذفكه در آن اينورتر خاموش است بايد  های ميانگين گيریبازه 

اينورتر  اسمیمقدار  توان بيشتری از فتوولتاييككند به اين علت كه آرايه را محدود می فتوولتاييكآرايه 

كه  گيریميانگين هایبازهشود.  حذفكند( بايد عمل می «قطع»كند ) برای مثال اينورتر در حالت توليد می

 شوند. حذفها بررسی و دادهبايد كند، را رديابی نمیتوان بيشينه نقطه به هر دليلی  اينورتردر آنها 

 زيو سايه اندا يجاد مانعا 3-4-3

 ديگر موانعگيری تابش كه با برف يا شبنم يا اندازه سامانهوسايل يا كه در آنها گيری ميانگين هایبازه 

 د.نشو انداخته يا پوشيده شده، بايد حذفمحيطی سايه 
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 غیر همسطح با سامانه تحت آزمون سنجتشعشع 3-4-41

(، بر روی حساسيت نيست )با يك درجه ها همسطحبا ماژول سنجتشعشعدر آن  كه ميانگين گيری هایبازه

اوليه ظاهر خواهد شد. غير خطی از منحنی  يا انحرافات دورافتادهعنوان نقاط تابش به  بر حسبتوان  نمودار

 سنجتشعشعدر آنها كه گيری ميانگينهای بازهشوند، ايی كه كل ماژول ها همسطح نصب میهبرای آرايه

 آنهادر كه گيری ميانگين هایبازه متعدد، صفحاتهايی با آرايه . برایگردند حذفنيست بايد  همسطح

  د.نشو حذفممکن است  ،نيست همسطح سنج تشعشع

 

 

POA  تابش  2mW             ( توان سامانهkW) 

ب با دايره مشخص شده تابش و توان سامانه به عنوان تابعي از زمان، که روزهاي مطلو نمودارنمونه اي از  -4شکل 

 است.

α 1 ،α ضرايب رگرسيون 3-1 2،3 α 4و α با انجام رگرسيون خطی چندگانه  راP  به عنوان تابعی ازE ،ν و  

Taز رگرسيون مرور كنيد و مقاديرمحاسبه كنيد. آمارهای رگرسيون را ا 1معادله  بر اساس𝛲 كه از مقادير 

های جمع آوری شده دهد كه دادهنشان می 63/6 متجاوز از 𝛲كند را جستجو كنيد. مقاديرتجاوز می63/6

 سامانه كافی نيست. گذارینرخبرای  مذكورير پيش بينی كننده متغبرای 

يا  t یآمارتحليل  اعم از  جدولی برای نتايج ضريب رگرسيون مقادير (ANOVA)های واريانسدر بسياری از تحليل -يادآوري

 صفر واصل ضرايب باالتر و پايين تر كهشود. فمی تر و پايين تر برای ضرايب گزارشباال اطمينان ضرايب حدودو شايد  pمقدار

مقدار  tاشد. آمار مقداری ممکن برای ضريب است و ممکن است مهم نب  «صفر»دهد كه نيز بين آن محدوده هاست نشان می

ممکن است مهم دهد كه ضريب نشان می tآمار   «كوچك»ی استاندارد در ضريب است. مقاديرخطا برضريب تقسيم شده 

 ]1-(p)مقدار با احتمال [د. نضرايب ممکن است قابل توجه باش دهد كهنشان می «كوچك»tنباشد . برعکس، مقادير 

 محاسبه كنيد. (9)با استفاده از معادله را  0𝛲و  (RC) شرايط گزارشتوان را در  اسمیمقدار  3-9

                   استاندارد بر طبق 95𝘜و (RC) شرايط گزارشدر  را توان اسمیمقدار عدم قطعيت بسط يافته  3-1

ISO/IEC GUIDE 98-3:2008  محاسبه كنيد. ارزيابی نوعA  عيت بايد از خطای استاندارد تخمينعدم قط 

(SE ) استفاده كند و ارزيابی نوعB  هر  های بسط يافتهعدم قطعيت دربرگيرندهبايد عدم قطعيت بسط يافته

 باشد. گر حسگيری اندازه
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شان تجربی است. اين موضوع نهای بين رگرسيون و داده متوسط مربعاتخطای  جذر) از تخمين(  دخطای استاندار -يادآوري

 خط رگرسيون است. حولانحراف استاندارد از توزيع مقادير تجربی  دهنده

 گزارش          41

حداقل مواردی كه بايد در گزارش كند. شود را تعيين میالعاتی كه گزارش میميزان اط كاربر نهايتاَ 41-4

 كاربر ذكر گردد، بصورت زير است:

 شرايط گزارش انتخاب شده: 41-1

41-1-4 E 0 ،T  ؛(فتوولتاييكانتخاب شده) تابش سنج يا وسيله مرجع  سنجتشعشعونوع   0νو 0

 ؛(پراكندهشده است ) آسمان صاف و  توصيف شرايطی كه آزمون انجام 41-1-1

 ؛مقادير تابش بکار رفته گستره 41-1-9

  ؛هاوع و پايان دوره انتخاب دادههای شرتاريخ و زمان 41-1-1

 ؛گيریبازه ميانگينو طول  نمونه برداری  41-1-5

 آزمون:مورد سامانه  41-9

 ؛تعيين مشخصات 41-9-4

 ؛مکان 41-9-1

 ؛توصيف فيزيکی 41-9-9

 .دشوبرای آماده سازی آزمون انجام می كردن ماژول يا هرگونه نگهداری كه نحوه تميزتوصيفی از  41-9-1

41-9-5 P0±U95؛ 

  ؛1از معادله  a4و  a1 ،a2 ،a3های له رگرسيون، به نامدضرايب معا 41-9-5-4

 خراجها برای داده های بکار رفته به منظور استاستاندارد باقيماندهانحراف و  مقدار متوسط 41-9-5-1

 شاخص كيفيت رگرسيون گزارش شود. رگرسيون بايد به عنوان

 گيری تابش:تجهيزات اندازه  41-1

 با مشخصات زير بيان گردد:تابش بايد  گر حسهر  41-1-4

 ؛مدل و شماره سريال 41-1-1

 ؛توصيف فيزيکی 41-1-9

 ؛آزمايشگاه واسنجی 41-1-1

 ؛روش آزمون واسنجی 41-1-5
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 ؛تاريخ واسنجی 41-1-6

 ؛ثابت واسنجی 41-1-7

  ؛عدم قطعيت واسنجی 41-1-8

 ؛نصب 1تشيب و آزيمو ،مکان آرايه 41-1-3

در ، توصيف تعيين تابش طيفی و واسنجی سلول مرجع فتوولتاييكوسيله مرجع  تفاده ازهنگام اس 41-1-41

طی نشده باشد، با  9-الف  پيوستيا اگر مراحل  گردد وذكر  9-الف پيوست بر اساس (RC) شرايط گزارش

نامعلوم در نتيجه با مقدار  و عدم قطعيت اضافی است بررسی نشده تابش طيفی بيان شود كهعبارتی ذكر 

 لحاظ شده است.آزمون 

توصيف تجهيزات اندازه گيری توان، شامل اطالعات واسنجی، عدم قطعيت واسنجی، مدل و شماره  41-5

 ؛سريال، مکان و توصيف فيزيکی

توصيف دمای محيط و تجيهزات اندازه گيری سرعت باد شامل مکان ابزار و توصيف فيزيکی، اطالعات  41-6

 ؛اسنجی، عدم قطعيت واسنجی، مدل و شماره سريالو

 فتوولتاييكوسيله مرجع  هایگيریاندازه بر شده اعمال دمايی هایتصحيحتوصيف  ،صورت استفادهدر  41-7

 .ذكر شود

 ؛تابش سنجشده اندازه گيری مقادير  بروزاويه برخورد  ، طيفیيیدما هایتصحيحاعمال توصيف  41-8

برای ميانگين يا فته های بکار ر رود، توصيف روشهای چندگانه يا اضافه بکار میگر حسكه  زمانی 41-3

 بايد فراهم شود. اضافه  های گر حسها از انتخاب داده

 باشد.می شده حذف هایی بکار رفته شامل خالصه دادههاذكر معيار انتخاب داده 41-41

 .2-2 بر اساس بند ( RC) زارششرايط گدر  توان مقدار اسمیعدم قطعيت بسط يافته  41-44

1مقدارپیشو  دقت         44
 

 دقت  44-4

به اين دليل كه  ،عملی نيست با استفاده از نتايج مطالعه داخل آزمايشگاهی یكاراي اسمیمقدار تعيين دقت  

-امکانی گيرهای اندازهبزرگ بين آزمايشگاه فتوولتاييكهای سامانهو جابجايی مکان و زمان است  نتايج تابع

 باشد.پذير نمی

دارند شامل  سهمی (RC) شرايط گزارشدر  توان اسمیمقدار عدم قطعيت بسط يافته در كه  عواملی 44-1

 :موارد زير است

                                                 
1- Azimuth 

2- Bias 
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تابش و آرايه آزمون به پراكندگی در  گر حسو پاسخ زاويه برخورد بين  عدم تطابق در پاسخ طيفی 44-1-4

ذكر شد، استفاده از  9-الف پيوستو 1-الف پيوستطور كه در تحليل رگرسيون منتهی خواهد شد. همان

 دهد.  تواند كاهشل اين نوع تأثيرات میبه دليرا ها ، پراكندگی در دادهفتوولتاييكوسايل مرجع 

بر گيری شده پراكندگی در توان اندازهبا صفحه آرايه به گيری تابش تراز نبودن تجهيزات اندازه 44-1-1

 نسبت به يکديگر تراز نباشند، فتوولتاييكهای مختلف آرايه واهد شد. اگر بخشتابش منتهی خ حسب

 ثيرات مشابه اتفاق خواهد افتاد.تأ

 خطا خواهد بود. معرفگيری توان آرايه -اندازه برایفته بکار ر عدم قطعيت در ابزار  44-1-9

تواند به -به آرايه آزمون میبا توجه   ν سرعت بادگيری مکان بادسنج بکار رفته برای اندازه 11-9-2

 تابش منتهی شود. بر حسبپراكندگی توان اندازه گيری شده 

تغيير  تبديل بر حسبراندمان توان و  بيشينه نقطه یردياب رستیاينورتر مانند د كارايیمشخصات  44-1-5

تابش را افزايش  بر حسبگيری شده د ميزان پراكندگی در توان اندازهتوانعملکردی می ولتاژ ورودی و دمای

آزمون به عنوان خطا  سامانه موردبه وجود يا عدم وجود اينورتر در  بستهممکن است  یثيراتتأ چنيندهد. 

 لحاظ گردد.

دمای بکار رفته در  گر حسمتفاوت باشد، مکان  گر حساگر دمای محيط حول آرايه آزمون از دمای  44-1-6

Tاندازه گيری  a سبب ايجاد خطا گردده به آرايه آزمون ممکن است با توج. 

گيری تابش به عنوان وی آرايه آزمون و تجهيزات اندازهميزان خاک گرفتگی )تجمع گرد و غبار( بر ر 44-1-7

 در نتايج ظاهر خواهد شد. مقدارپيشخطای 

 منتهی خواهد شد.خط رگرسيون به عدم قطعيت كلی در نتيجه،  حولها ندگی در دادهدرجه پراك 44-1-8

ار خواهد گرفت: عدم ثير قريون به شدت توسط عوامل زير تحت تأعدم قطعيت كلی در نتيجه رگرس 44-9

 ، و عدم قطعيت مدل. عدم قطعيت كل .a.cگيری توانی تابش خورشيد، عدم قطعيت اندازهگيرقطعيت اندازه

 شود.تخمين زده می 3/3 % و 3/3%  تيببا استفاده از اين روش آزمون به تر توان اسمیمقدار 

 کلمات کلیدي          41

 ؛ها ، گزارش، سامانهفتوولتاييك، كاركرد 41-4
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 پیوست

 )الزامي(

 ؛گیري تابشهنجي شده به عنوان تجهیزات اندازیک واسيهاي مرجع فتولتااستفاده از سلول   4-الف

 9-1الف بند بهكروی )نيم هایسنجشمشخصات تاب توسطهای اعمال شده به دليل محدوديت 4-4الف 

 ترين دليل اين كارمهمگيری تابش مفيد خواهد بود. های مرجع برای اندازه(، استفاده از سلولمراجعه شود

 3-3-1الف و 9-9-1الف بندهای بهكاهش يابد ) دتوانگيری تابش میعدم قطعيت كلی در اندازهاين است كه 

نشان يد همان تابشی را كه تابش سنج سلول مرجع بادر كار،  تاييدمنظور به با اين وجود، (. مراجعه شود

 گيری كند.اندازه دهد،می

-نيم توزيع تابش طيفیشده بر اساس اولين رويکرد ساده ممکن است استفاده از وسيله واسنجی  4-4-4الف 

آزمون داشته باشد؛  ردموپاسخ طيفی مشابه سامانه باشد و اينکه  G173 ASTM استاندارد كروی در جداول

 بر اساس آنكه  محاسباتیمبانی  مالحظه. هر چند باشندراحتی قابل تهيه میبه  یهای مرجعسلول چنين

 دهد كه در بسياری از موارد اين انتخاب مناسب نيست.نشان می ،شوندمی واسنجی فتوولتاييكهای سلول

با توجه به تابش طيفی كه نشان مرجع بايد م قطعيت تابش، سلول كاهش عدرسيدن به برای   1-4-4الف

واسنجی مجدد بر  (.مراجعه شود 2-9-3 بندبه )محلی است واسنجی شود.  (RC) دهنده شرايط گزارش

 گردد.اساس يك تابش طيفی مرجع متفاوت روشی عددی است كه سبب ايجاد خطای اندكی می

ا دار را (RC) شرايط گزارشزيرنويس ده، به شرايط گزارش ش مربوط هایيت، كمپيوستدر اين  9-4-4الف

 د.نرا دار  Oبه توزيع تابش طيفی مرجع زيرنويس  مربوط هایدر حاليکه كميت باشند،می

 مشخصات تابش سنج  1-4الف 

را به سه  هاسنج تابش فصل هفتم -3شماره  استاندارد( در WMOسازمان هواشناسی جهانی ) 4-1-4الف 

، هايی با امکانات و كاركنان خاص )كيفيت باال(برای ايستگاه «مدرن بودن» قكند، بر طبدسته تقسيم می

های برای شبکه(« S)كالس مناسب »و  )كيفيت خوب( شبکه هایبرداریبهرهبرای  («a)كالس  قابل قبول»

. ) كيفيت متوسط(. فرض بر آن است ستتا متوسط قابل قبول ا ضعيف كاركرد هادر آنبا قيمت پايين كه 

 ه كيفيت خوب رده مناسبی در مراحل رگرسيون باشد.ك

ارتی حر گر حس باالی در كوارتز هم مركزكالهك دارای دو  كروی معموالًهای نيم تابش سنج 1-1-4الف  

ها داشته باشند، طول موج یبرابر در تمام شود تابش سنج ها پاسخ طيفیفرض می هستند. هرچند معموالَ

در  تابش خورشيد كنند.د میمحدو nm 9366 تا nm 926 حدود گسترهدر ا رعبور  ها باندولی كالهك

 تواند آشکار كند.تابش سنج نمی را nm9366  باالتر از 1 % حتی به ميزان صاف آسمان

 (WMO) سازمان هواشناسي جهاني 5-7جدول  9-1-4الف 

خمين ها بر اساس  مشخصات كند و تی میرا كمّ هااز مشخصات تابش سنج تعدادی ،3شماره  استاندارد 

 3 % تا 3 % گسترهدر  معموالَگيری شده های كيفيت خوب اندازهجتابش كل كه با تابش سنيت عدم قطع

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


13 

 

. با ابزارهای كيفيت متوسط، عدم شده استدر نظر گرفته  با احتمال خوش بينانه 3 ميزان % و باشندمی

 ود.تخمين زده ش 16 % تا 0 % قطعيت كل بايد احتماال به

 مشخصات سلول مرجع 9-4الف 

يون، پراكندگی را در توان تجربه نشان داده كه استفاده از سلول مرجع برای تحليل رگرس  4-9-4الف 

بخشد. اين ودر نتيجه دقت نتايج را بهبود می دهدمشخصه تابش كاهش می بر حسبگيری شده  اندازه

 دو ويژگی است. ناشی ازمشاهدات 

 زمان پاسخ اختالف 4-4-9-4الف 

ها مرتبه دهاز تابش سنج  هایپاسخ ای هستند در حاليکه زمانلحظه ضرورتاً فتوولتاييك هایزمان پاسخ 

 (3-3جدول  -3-شماره  استاندارد -(WMO)سازمان هواشناسی جهانی ثانيه است)

 اختالف پهناي باند طیفي 1-4-9-4الف 

كه باالی لبه فاصله باند طول موج  nm9366و  nm 1166 بين فروسرخها به طول موج های پاسخ تابش سنج

طول  گسترهباشد. اين نهايی كه از جنس سيليکون است، می، به خصوص آفتوولتاييك بلند بسياری از وسايل

متمركز nm 9336 و nm 1196، nm 1336، nm 1336 كه درشامل چهار باند جذب بخار آب است موج 

ها بش سنجو تا فتوولتاييكبرای وسايل  nm226 و nm 336، nm 396 شده است. تنها باندهای كوچکتر

متداول هستند. جذب نور در باندهای بخار آب با توجه به محتوای بخار آب در اتمسفر غير خطی و هنگاميکه 

است. در طول دوره جمع آوری  هر باندی متفاوت درها شود: محدوديتاشباع می بيشتر از سطح معينی باشد

پاسخ تابش سنج  ،باشد تغيرای متوای بخار آب به طور قابل مالحظه( اگر محمراجعه شود 9-9-3ه بها )داده

بر توان مشخصه پراكندگی در  تفاوت داشته و سبب فتوولتاييكوسيله مرجع پاسخ ممکن است از به تبع آن 

 .شودحسب تابش 

 باآشکار  يك با استفاده از ،شونداد میايج نامتعادل كاركردبه سبب كه در تابش  هاعدم قطعيت  1-9-4الف  

و بهترين راه برای رسيدن  رسيدهبه حداقل تواند می ،كه شبيه سامانه تحت آزمون استباال  1ظرفيت حرارتی

 .باشدمیهای سامانه با ماژولهمسان  شده ماژول مرجع واسنجیاستفاده از يك  ،به اين هدف

 عدم قطعیت واسنجي  9-9-4الف 

 E1125 ASTMاستاندارد های مرجع كريستال سيليکون اوليه كه برطبق روش آزمون سلول 4-9-9-4الف 

 دهد.را نشان می 1 % كمتر از واسنجی شده اند عدم قطعيت 

            استاندارد های مرجع كريستال سيليکون ثانويه كه بر طبق روش آزمونسلول 1-9-9-4الف 

E1362 ASTM  دهند.را نشان می3/1 % ت كمتر ازعدم قطعيواسنجی شده اند 

واسنجی  E1036 ASTM استاندارد های ماژول مرجع كه بر طبق روش آزموندر واسنجی 9-9-9-4الف 

 E927  ASTMاستاندارد مشخصهبه است) ناسب با يکنواختی فضايی منبع نوراند، عدم قطعيت متشده

                                                 
1- Thermal Mass 
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 استاندارد بر طبق روش آزمونكه تصال كوتاه قطعيت جريان ا عدم ±1 % (. با يکنواختی فضايیمراجعه شود

E1036 ASTM باشد 9 % كمتر از ميزان بهگيری شده اندازه. 

-با بسط رگرسيون توان سامانه میهمچنين و گيری تابش، اندازهعدم قطعيت كل بنابراين،  1-9-9-4الف

 باشد.تر پايينسلول مرجع  چشمگيری با يكتواند به طور 

( 1-1)معادله الف شوند تصال كوتاه به تابش كل واسنجی میمرجع با نسبت جريان اهای سلول 1-9-4الف

E طيفی شديد، به دليل حساسيت(R(λثابت واسنجی ،C با توجه با تابش طيفی مرجعEo(λ) های با واحد

Am
2
W

 شود.تعريف می1-

                         (1-1الف )                    







dE

dRE

o

o

)(

)()(
=C=

E

I SC 

 روش سلول مرجع 1-4الف

با كه  فتوولتاييكاژول م گيری كاركردبرای اندازه E1036 ASTM استاندارد های آزمونروش 4-1-4الف

Wm تابش كل و C˚ 93 مول سلولو دمای مع (SRC)د استاندار گزارشثابت شرايط مجموعه  توجه
-21666 

د. هر چند وسايل نروتصحيح شده است، بکار می G173 ASTM ی استانداردكرونيم  توزيع تابش طيفی  و

اين  ولی د،نكننمی كار چنين تابش كل بااليیدر سرد  اًنسبت به ندرت يا هرگز در اين دمای فتوولتاييك

 كند كه برای مقايسه كاركردشود را تعريف میناميده می «پيك نرخ توانی» عموالَرا كه م پارامتریشرايط 

 شود.در برابر يکديگر استفاده می مختلف وسايل

تابش  ای نياز دارند تالول مرجع واسنجی شدهبه س E1036 ASTM استاندارد آزمون هایروش 1-1-4الف

های طيفی . پاسخاندازه گيرندشود، شناخته می «روش سلول مرجع»كه به عنوان  ایرويهاز طريق  را كل

مرجع  از منبع نور آزمون به تابش طيفی هاگيریبرای تصحيح اندازهله تحت آزمون، سلول مرجع و وسي

در شبيه های دربسته مرجع هم در محيط به اين دليل كه تابش طيفی یاصالحات چنينشود. استفاده می

 ، ضروری است.تواند بدست آيدنمیر نور طبيعی خورشيد د هم در فضای بازو  های خورشيدیساز

جريان توليد شده در وسيله تحت آزمون از مقداری ، ES(λ)منبع نور آزمون وشنايی تحت ميزان ر 9-1-4الف

 9-1الفدر معادله   Fميزان ضريب كاهشیبه  شودتوليد می مرجع كه با همان وسيله تحت تابش طيفی

 متفاوت است.

=F                         (9-1)الف                    







dRE

dRE

To
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)()(
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شود، اختالفات پاسخ در اندازه گيری تابش استفاده می كه سلول مرجع واسنجی شدههنگامی 1-1-4الف

 9-1الفمعادله  . گرددخود نيز سبب ايجاد خطايی میآزمون و سلول های مرجع، های  سلولطيفی بين 

در   M شود بسط يابد و با ناميده می  طيفی هردو خطا با عبارتی كه پارامتر عدم تطبيقتواند با احتساب  می

 استاندارد های آزمون. در روشاشاره داردبه سلول مرجع  R نشان داده شود، كه زيرنويس 3-1الف معادله 
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E1036  ASTM برهای اندازه گيری شده با تقسيم جريان خطاهای طيفی  M شود كه با روش تصحيح می

 .شونداند، تصحيح میه گشتهمحاسب E973 ASTM استاندارد آزمون

   (3-1)الف         
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د، نشوظاهر می 3-1الف در صورت و مخرج معادله   به اين دليل كه تمام چهار كميت طيفی 5-1-4الف 

 a,b,c,dبصورت  3-1الف معادله در ) .د شدنحذف خواهخطا نيز های  ثابتيا  واسنجی ضرايب هایثابت

گيری در اندازه  ی كردن خطای طيفینسبی برای كمّ های طيفی(. در نتيجه، تنها كميتاندداده شده نشان

 نياز است.

 سلول مرجع تطبیق يافته 6-1-4الف 

آزمون و سلول مرجع يکسان  های طيفیاين است كه اگر پاسخ 3-1الف  يك ويژگی مهم ديگر معادله 

در طول آزمون، خطای طيفی   ست. بنابراين، بدون توجه به تابش طيفیاز نظر رياضی برابر با يك ا  Mباشند، 

شود. مرجع توليد می  خواهد بود كه توسط توزيع تابش طيفی همانیصفر است و جريان اندازه گيری شده 

 شود.اطالق می «تطبيق يافته»اين شرايط به استفاده از سلول مرجع 

 منبع نور تطبیق يافته 7-1-4الف 

توزيع طيفی يکسانی نيز  اگر منبع نور آزمون ،0-2-1الف  بند سلول مرجع تطبيق يافته در لتبرخالف حا

اين ذكر شده است،  9-2-1الف   بند همانطور كه در شود.صفر می مرجع داشته باشد خطای طيفی همانند

 استاندارد كروینيم شود زيرا طيف خورشيدی مانند توزيع تابش طيفیمی شرايط به طور معمول صرفنظر 

G173 ASTM اگر چنين منبع نوری وجود داشته باشد، سلول های مرجعهرچند، نيست.  تيابیقابل دس 

 د.نواسنجی شو  بدون اصالحات طيفی واندازه گيری يك با  توانندمی

ی واقع تابش طيفی كه با تابش طيفی براساس توجه كنيد كه اگر پارامتر عدم تطبيق طيفی 8-1-4الف 

 تصحيح خطای طيفی معتبر كند، محاسبه شود،گيری عملکرد تطبيق نمیآزمون در زمان اندازه منبع نور

 درست است. نيز طيفی آزمون و وسائل مرجع هاینخواهد بود. همين امر برای پاسخ

 فرايند رگرسیون در محل 5-4الف 

برای رسيدن ين روش آزمون در ا محل دررگرسيون  رويه،  SRCتوان  تك مقداره های اندازه گيری بر خالف

اين  .حين كاركرد استدر شده توسط سامانه  سطوح توان توليد كه نشان دهندۀ های طراحی گرديدبه نتيجه

 زير استفاده می كند: رويه از طرح

 د.نشونمی بردهمصنوعی   SRCشرايط  بهسامانه   .d.cو ولتاژ  نقاط داده جريان 4-5-4الف

 وی، بدونكرتابش سنج نيميك يعنی تخت  پاسخ طيفیبا  گرمايیرساز آشکا توسطتابش  1-5-4الف 

 شود.مرجع، اندازه گيری می توزيع تابش طيفی تصحيحات
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دمای های در رابطه با ها و عدم قطعيتسختی رود كه به جای دمای وسيله بکار می دمای محيط 9-5-4الف

 .سازدرا مرتفع میوسيله يك 

ها با استفاده از د، دادهنشوسطوح تابش جمع آوری می ای ازگستره درمانه های توان ساداده 1-5-4الف

شرايط ی تابش، دما و سرعت باد در و توان با جايگزين گيری شدهرگرسيون 2فرايند مطرح شده در بخش 

 (مراجعه شود 2-9-3به بند شود.) محاسبه می (RC)گزارش

واسنجی يك  ضرورتاً وانشود، رگرسيون تازه گيری میش كل با تابش سنج اندكه تابهنگامی  5-5-4الف 

نور خورشيد همان تابش طيفی  ،مرجعطيفی ( و بنابراين تابش 3-2-1الف بند طيفی است) تصحيحاتبدون 

 است. RC (λ)  E، (RC)شرايط گزارشدر/يا  نزديك 

 خطاي اندازه گیري تابش سلول مرجعتحلیل  6-4الف 

ثابت  بر كوتاه سلول مرجع به جای تابش سنج، جريان اتصال توسطتابش گيری برای اندازه 4-6-4الف 

، مقدار تابش اندازه است دهواسنجی شكه در آن مرجع  شود. با استفاده از تابش طيفیواسنجی تقسيم می

 شود.منتج می 2-1الف به معادله   بيان گردد كه   E برای   1-1الف  با حل معادله تواندمی گيری شده

                  (2-1)الف                       
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الف معادله از شودكه ذكر  Eبه  ERCنسبت  باتواند می ،گيری شدهدر تابش اندازه سریخطای ك 1-6-4الف 

بيان  3 -1الف معادله  دركه  Mعبارت پارامتر عدم تطبيع طيفی، اين معادله با . به تشابه شودنتيجه می 1-3

 .شودظاهر نمیدر معادله زير سامانه تحت آزمون  با اين استثنا كه پاسخ طيفی گرديد، توجه كنيد؛
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 های طيفیلول مرجع از هر اختالفی بين پاسخگيری شده با سبنابراين، خطا در تابش كل اندازه  9-6-4الف 

 1-1-1الف  و 0-2-1الف  بندهای به) ایاست و نيازمند سلول مرجع تطبيق يافته مستقل ييكفتوولتا

در عوض، تنها اگر سلول مرجع با توجه به  .داشته باشدثيری بر اندازه خطای طيفی ناست كه تأ (مراجعه شود

 يابد.كاهش می خطای طيفی ،واسنجی شود (RC) شرايط گزارش

با تواند می CRCواسنجی سلول مرجع  ،معلوم باشد ERC (λ)  در شرايط گزارشاگر تابش طيفی  1-6-4الف 

برای عدم  E973 ASTM استاندارد در روش آزمون رويه آورده شده. انتقال يابد 3-1استفاده از معادله الف 

 كند.ارائه می را طيفی هایعددی كميت های تگرالان های مربوطه برای انجامراهنمايیتطبيق طيفی 

است. برای  مجهولباشد، خطا  برابر EO(λ) با فرض شود لذا و ودهمجهول ب ERC (λ)بالعکس، اگر  5-6-4لف ا

به  خطا باشد. اندازه 16%  -3 % یتا بزرگ ناچيزای از هگسترتواند به هر خطا میونی، اندازه وسايل سيليک

ستگی لق و زاويه راس خورشيد ب، پراكندگی ذرات معآب جذب بخاربه خصوص ابر،  جویهای انتقال شاخص

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


99 

 

 قطعيتعدم لذا  فرض شود، بدترين حالت اندازهدر تحليل عدم قطعيت قراردادی بايد دارد. به اين دليل كه 

 .باشدتابش سنج میيك  عدم قطعيت بزرگی يا بزرگتر از با سلول مرجع واسنجی نشده به همان

 عانتخاب سلول مرج  7-4الف 

 به بند ( كه با پاسخ طيفی سامانه تحت آزمون تطبيق يافتهسلول مرجع يك به  زبه غير از نيا 4-7-4الف 

د برای انتخاب يك سلول مرجع استفاده شود. نمی تواننيز (، ديگر مالحظات مهم مراجعه شود 3-0-1الف 

وسايل غشا نازک به اين دليل كه واسنجی آنها  شامليکی از مالحظات پايداری است، كه به طور معمول 

ريستال سليکون برای از وسايل ك استفاده. بنابر اين، شودنمیيابد، دما تغييرمی  تابش و با زمان، عموالَم

 .امکان پذير استهای غشا نازک آزمون سامانه

 رويه 8-4الف 

 با سامانه تحت آزمون نصب كنيد.سطح را همسلول مرجع  4-8-4الف 

 سلول مرجع ترتيب دهيد. يك برنامه نگهداری برای تميز كردن 1-8-4الف 

 ها را اندازه گيری كنيد.در طول دوره جمع آوری دادهآن كوتاه جريان اتصال  9-8-4الف 

دمای سلول مرجع را اندازه بگيريد و جريان اتصال كوتاه اندازه گيری شده را با استفاده از ضريب  1-8-4الف 

 روش آزمون بر طبق كه یهای مرجعسلوليی برای تصحيح كنيد. ضرايب دما ()دمای سلول مرجع 

 مورد نياز است.اند، واسنجی شده E1125 ASTM استاندارد و روش آزمون E948 ASTM استاندارد

ممکن   تعيين كنيد. توجه كنيد كه تعيين تابش طيفی 9-الف پيوسترا با استفاده از  ERC (λ) 5-8-4الف 

 ها انجام شده باشد.داده يا بعد از دوره جمع آوری طی ،است قبل

و تابش انتقال دهيد  CRCبه   Coاز 3-1الف معادله  ثابت واسنجی سلول مرجع را با استفاده از 6-8-4الف 

 محاسبه كنيد. CRCاستفاده از كل را برای هر اندازه گيری جريان اتصال كوتاه با 

 تعیین تابش طیفي براي شرايط مرجع   1-الف

به توزيع تابش طيفی نياز دارد كه  3-1الف معادله استفاده از سلول مرجع با يك ی واسنج انجام  4-1الف 

بحث شد،  0-1الف  بند . همانطور كه درباشدرگرسيون  برای رويهنشان دهنده شرايط مرجع انتخاب شده 

وسيله  یغياب پاسخ طيف در و 3-1الف كه با معادله  برای رويهمحاسبه عدم تطبيق طيفی  با 3-1الف معادله 

 گردد، متفاوت است.بيان میآزمون 

-گسترهايد شامل های طيفی تنها بهای انتگرال تابش، محدوديتبرای محاسبات عدم تطبيق طيفی 1-1الف 

 الزاماتتواند میاين مساله صفر باشند كه غير های مرجع آزمون و سلول های طيفیهايی باشد كه پاسخ

 E0و  ERC كل هایتابش 3-1الف پاسخ طيفی، دو انتگرال معادله  دهیون وزن. اما بدكندگيری را ساده اندازه

را تا حد ممکن پوشش  های نور خورشيد زمينین نياز است تا بسياری از طول موجد و بنابرايندهنشان می را 

 د.نده
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 تا nm936  طول موجهای،  G173 ASTM استاندارد كروی جداولتوزيع تابش طيفی مرجع نيم 9-1الف 

nm 2666 دهد و با تابش كل بسيار نزديك به را پوشش میWm
. برای مثال گرددگيری میانتگرال1666 2-

Wm پذيرد ومادون قرمز پايان می nm1366 طول موج  كه درشود استفاده ای  ERC (λ)اگر 
را از   36 2-

( λ) ی جلوگيری از اين خطا،خواهد داشت. برا ای%3خطای دهد، واسنجی انتقال يافته سلول مرجع دست می

ERC  دربايد ERC  وE0(λ) درE0  ادغام گردد. 

 های بزرگتر از لبه فاصله باند سلول مرجع مهم نيست.وجشکل تابش طيفی در طول م 1-1الف 

مدل نرم  يعنی يك) جوی تواند با محاسبات عددی انتقالمی (RC) شرايط گزارشتابش طيفی در  5-1الف 

 های طيف سنج يا تركيب هردو تعيين شود.گيری افزاری(، اندازه

تعيين تابش طيفی تنها  اگر تنها يك آزمون واحد مورد نياز است )دوره آزمون كمتر از يك ماه( 4-5-1الف 

ماهانه  دد اجرا شود) برای مثال، گزارش كاركردهای متعكافی است. اگر آزمون (RC) شرايط گزارشمطابق با 

 برای هر ماه بايد اجرا شود.  (RC) شرايط گزارشمطابق با   ( تعيين تابش طيفیهطی يك دوره چندسالدر 

 محاسبات مدل نرم افزاري 6-1الف 

كروی برای اينکه چطور تابش طيفی نيممبنی بر جزئياتی را  G173  ASTM  استاندارد جداول 4-6-1الف 

گردد، ارائه توليد می (SMARTS) نور خورشيد تابشی جویدرجه با مدل ساده انتقال  33 دارسطح شيب

ن جذب بخار آب، زاويه راس های ورودی مانند ميزارا از مجموع پارامتر تابش طيفی قادر استكه  دهدمی

 استاندارد برای جداول پيوست .كد مدل و مستندات به عنوانی ذرات معلق محاسبه كندو عمق نور خورشيد

G173 ASTM (ADJG173 )ممکن است استفاده های نرم افزاری در صورت وجود؛ موجود است. ديگر مدل

 د.نشو

حالتی مشابه  نمی تواند SMARTSمدل  ،در آسمان ابری باشد عمدتاً (RC) شرايط گزارشاگر  1-6-1الف 

-مراجعه شود  3-9الف  بند استفاده شود. تحت چنين شرايطی به رود،كار میبه آسمان بدون ابر باكه برای 

 .طيف سنج هایاندازه گيری

مندرجات موجود در های ورودی بايد برای شرايط سامانه تحت آزمون انتخاب شود و پارامتر  9-6-1الف 

-پايگاه. نيز بايد لحاظ گردند SMARTSمستندات  ه همراهب G173 ASTM استاندارد جداول  X1پيوست

با تواند اويه رأس خورشيد میهای ورودی باشد. زپارامتر ی برایتواند منبعش خورشيدی میهای داده تاب

 محاسبه شود. ،است (RC) شرايط گزارشكه نشان دهنده  توجه به زمانی از روز

های و عمق نوری ذرات معلق برای ورودیهای ميزان جذب بخار آب به طور جايگزين، تخمين 1-6-1الف 

اگر موجود باشد با تطبيق بدست آيد و )در صورت وجود( های طيف سنج تواند از دادهمدل مورد نياز می

ميانگين   . بعد از اينکه تابش طيفیبدست آيد( 3-9الف بند گيری شده )اندازه خروجی مدل با تابش طيفی

يافت، تطبيق  كه باندهای جذب بخار آب با داده های طيف سنج های ورودی را تا زمانیبدست آمد، پارامتر

 تنظيم كنيد.
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 نجهاي طیف سگیرياندازه  7-1الف 

روش  بر طبقكه های تابش طيفی می تواند در مکان سامانه با طيف سنج خورشيدی گيریاندازه 4-7-1الف 

       استاندارد از روش آزمون 3 -0 ندب واسنجی شده است و الزامات G138 ASTM استاندارد آزمون

E1125  ASTM انجام شودسازدمیورده آرا بر ،. 

 .، موجود هستنددنرا اندازه بگير  nm 9366  كه می تواند تاهای تجاری سنج طيف 1-7-1الف 

. يك پوشش باشدمنطبق سلول مرجع المکان با ميدان ديدحتیبايد  ميدان ديد طيف سنج 9-7-1الف

 برای شبيه سازی سلول مرجع استفاده شود. تواندمی 1انتگرالیهای كروی گيرنده روی وارتز نازک برك

 رويه 1-7-1الف 

 .با سلول مرجع نصب كنيدسطح همسنج را گيرنده طيف4-1-7-1الف 

 هاآوری دادهدر طول دوره جمع نگهداری برای تميز كردن گيرنده طيف سنج يك برنامه 1-1-7-1الف 

 (مراجعه شود 9-9-3 به بندترتيب دهيد)

های تابش يشآوری كنيد. پوعها جمی دادها در طول دوره جمع آورر های تابش طيفیداده 9-1-7-1الف 

با فاصله و درصورتيکه توسط زمان مورد نياز برای اجرای يك پويش مجاز باشد، در صورت امکان طيفی بايد 

  .(مراجعه شود 1-9-3 به بند) دنسنکرون شده باش گيریميانگين

 برجريان اتصال كوتاه سلول مرجع تقسيم های تابش طيفی را بر طبق تابش كل كه با داده 1-1-7-1الف 

 (مراجعه شود1-0-1الف به بند ) .كنيد رتبشود، ممیمحاسبه  (C0)خود  انتقال نيافتهثابت واسنجی 

 3-2-3-9الف  بند  بر طبقتابش اندازه گيری شده كل كه  ه در آنهاكهايی پويش 5-1-7-1الف 

ابش كل ت طی آنهاكه در را  هايی دسته از پويش و آن تفاوت دارد 3 % بيش از ERC باگيری شده است  اندازه

 كنيد. حذف را ست،اتغيير يافته 3 % با بيش از

. هر بررسی كنيدطول موج رسم كنيد و موارد غير عادی را  را بر حسبهای باقيمانده پويش 6-1-7-1الف 

 كنيد. پويش غير عادی را حذف

 های باقيمانده در هر طول موج را بدست آوريد.ميانگين پويش7-1-7-1الف 

 nm 2666تا  nm 963 های است، طول موجشده ايجاد  3-9الفبند  كه مطابق باگر تابش طيفی ا 8-1الف 

های مختلفی موجود د. گزينهنها بدست آيروشهای از دست رفته بايد با ديگر دهد، طول موجرا پوشش نمی

 است.

 آسمان صاف( در ) تنهاكنيد. ی استخراجرا از خروجی مدل نرم افزار های از دست رفتهطول موج 4-8-1الف 

                                                 
1-Integrating sphere receptor 
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جايگزين  آسمان صاف(در )تنها  یگيری شده را با خروجی مدل نرم افزاراندازه  تابش طيفی 1-8-1الف 

 كنيد.

های طول موج ،سلول مرجع استپاسخ طيفی  گسترهخارج از  های از دست رفتهاگر طول موج 9-8-1الف 

های هو داد ردهكپی ك G173 ASTM استاندارد لجداو نظيرمرجع موجود  را از تابش طيفی از دست رفته

 بندی كنيد .سمقيا سنجطيفهای دادهبا برای تطبيق  كپی شده را

به  ،كنيدبندی مقياس 3-9الف  را با توجه به بند 0-9الف  بدست آمده بر اساس بند تابش طيفی 3-1الف 

    . اين تابش طيفیشود (RC) گزارششرايط در برابر با تابش كل  انتگرال گرفته شده طوريکه تابش كل

ERC (λ) شود.می 
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