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ٍّهثجث چؤ  ی ٍّ آل ٍْچچ أهی ٍّهآلـۀ ل Ĥ ئ وآل ی ء ۀ  ألج  خهق÷ إ ٍّ محآلج سلألل [إل ج ق ئ ج وج ث قیثی ی م ؤ  چ
آل ۀ أثآلأل أقألـط  هحج آلفألگی ونإل ٍّإل ٍّهثجثی چؤ ، [إل ج ٍّحث‹ ي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون ها ٌوألآ

سعي بر اين   . مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد            
است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن                      

توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،   : نه صاحبان حق و نفع شامل      آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفا       
پيش نويس استانداردهاي ملي جهت     .بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد          

نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات                  
) رسمي(  مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي                وپيشنهادها در كميته ملي   
 .چاپ و منتشر مي شود

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين                 
عنوان شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به                           

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد              . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد     
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به             )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد

ي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در          مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصل          
تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي                 

 .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

 موازين پيش بيني شده در قانون به منظور          مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت          
حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و 
مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد                  

بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي          مؤسسه مي تواند به منظور حفظ          . اجباري نمايد 
 .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                     
يت ومديريت زيست    مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيف                

محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را               
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        

ترويج سيستم بين المللي    . ا نظارت مي نمايد   گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنه           
يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح                

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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عملكرد الكتريكي مدول ها و آرايه هاي فتوولتائيك “ميسيون استاندارد ك

 ” روش آزمون-زميني غير متمركز با استفاده از سلول مرجع 

 رئيس سمت يا نمايندگي

 صرافي، محسن دانشگاه زنجان

 )دكتراي فيزيك(

 اعضاء 

 سهيلي، عبدالكريم شركت كابل كمان

 )ليسانس فيزيك(

 )سانا( نو ايران سازمان انرژي هاي

 

 شاهنواز، محمدرضا

 )فوق ليسانس مهندسي شيمي(

 شركت برق منطقه اي زنجان

 

 رهروي، مجيد

 )فوق ليسانس انرژي(

 )سانا(سازمان انرژي هاي نو ايران 

 

 زارعي، علي

 )ليسانس مهندسي برق(

 عابديني، يوسفعلي دانشگاه زنجان

 )دكتراي فيزيك(

 
 يقات صنعتي استان زنجاناداره كل استاندارد و تحق

 

 دبير

 خدائي فرد، شراره

 )فوق ليسانس فيزيك (
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اعضاي شركت كننده در سيصد و چهل و هشتمين اجالسيه كميته ملي برق و 

  ١٤/١٢/٨٤الكترونيك مورخ 

 رئيس كميته ملي  نمايندگي

 كاظمي، ناصر سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان

 )كارشناس اقتصاد(

 ضاءاع 

  ، شرارهخدائي فرد اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان زنجان

 )فوق ليسانس فيزيك(

 رحمتيان، زهرا اداره كل برق و الكترونيك مؤسسه استاندارد

 )فوق ليسانس فيزيك(

 رهروي، مجيد شركت برق منطقه اي زنجان

 )فوق ليسانس انرژي(

 سازمان انرژي هاي نو  ايران

 

 عليزارعي، 

 )ليسانس مهندسي برق(

 سهيلي، عبدالكريم شركت كابل كمان

 )ليسانس فيزيك(

 سازمان انرژي هاي نو ايران

 

 شاهنواز، محمدرضا

 )فوق ليسانس مهندسي شيمي(

 
 شيرواني، فهيمه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 )ديپلم اقتصاد( 

 عابديني، يوسفعلي دانشگاه زنجان

 )كدكتري فيزي(

 نوروزي، سعيد نماينده رياست مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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 )دكترا(

 مركز تحقيقات مخابرات ايران

 

 هاشمي، مهدي 

 )فوق ليسانس(

 
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

 دبير كميته ملي

 طوماريان، سهيال

 )ليسانس مهندسي الكترونيك (
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II 

 پيش گفتارپيش گفتار

عملكـرد الكتريكـي مـدول هـا و آرايـه هاي فتوولتائيك زميني غير متمركز با استفاده از                   عملكـرد الكتريكـي مـدول هـا و آرايـه هاي فتوولتائيك زميني غير متمركز با استفاده از                   ““اسـتاندارد   اسـتاندارد   

 تدوين تدوين  وو تهيه تهيه  مربوطمربوط كميسيونهاي كميسيونهاي   توسطتوسط آن آن  نويس نويس  پيش پيش  كه كه ” ”  روش آزمون استاندارد روش آزمون استاندارد-سلول مرجعسلول مرجع

//١٢١٢//١٤١٤ملي  استاندارد برق و الكترونيك مورخ  ملي  استاندارد برق و الكترونيك مورخ   يته يته جلسه كمجلسه كم  و در سيصـد و چهل و هشتمين و در سيصـد و چهل و هشتمين  شـده  شـده  

 مقررات مقررات  وو قوانين قوانين  اصالح اصالح  قانون قانون  ٣٣ماده  ماده   يك يك  بندبند استناداستناد به به   ، اينك  ، اينك استاست قرارگرفته قرارگرفته  تصـويب تصـويب   مـورد مـورد   ٨٤٨٤

 منتشرمنتشر ايران ايران  ملي ملي  استاندارداستاندارد بعنوان بعنوان  ١٣٧١١٣٧١ماه  ماه   بهمن بهمن  مصوب مصوب  صنعتي ايران صنعتي ايران  تحقيقات تحقيقات  وو استاندارداستاندارد مؤسسه مؤسسه 

 .مي شودمي شود

 علوم علوم   ، ،صنايعصنايع زمينه زمينه  دردر جهاني جهاني  وو ملي ملي  پيشرفتهاي پيشرفتهاي  وو تحوالت تحوالت  بـا بـا  هماهنگـي  هماهنگـي   وو همگامـي  همگامـي   حفـظ حفـظ    بـراي بـراي 

 كه كه  پيشنهادي پيشنهادي  هرگونه هرگونه  وو شدشد خواهدخواهد نظرنظر تجديدتجديد لزوم لزوم  مواقع مواقع  دردر ايران ايران  ملي ملي  اسـتانداردهاي  اسـتانداردهاي    ، ،وخدمـات وخدمـات 

 مربوطمربوط فني فني  كميسيون كميسيون  دردر نظرنظر تجديدتجديد هنگام هنگام  دردر شود،شود، ارائه ارائه  استانداردهااستانداردها اين اين  تكميل تكميل  يـا يـا  بـراي  اصـالح   بـراي  اصـالح   

 ازآخرين ازآخرين  همواره همواره  بايدبايد ايران ايران  استانداردهاي استانداردهاي  به به  مراجعه مراجعه  براي براي   بنابراين  بنابراين .گرفت گرفت  خواهدخواهد توجـه  قرار توجـه  قرار  مـورد مـورد 

 .كردكرد تجديدنظر آنها استفاده تجديدنظر آنها استفاده 

  ، ،جامعهجامعه نيازهاي نيازهاي  وو موجودموجود شرايطشرايط به به  توجه توجه  ضمن ضمن  كه كه  است است  شده شده  سعي سعي  استاندارداستاندارد اين اين  تدوين تدوين  وو تهيه تهيه  دردر

 .شودشود ايجادايجاد هماهنگي هماهنگي  پيشرفته پيشرفته  وو صنعتي صنعتي  كشورهاي كشورهاي  ملي ملي  استاندارداستاندارد وو استاندارداستاندارد اين اين  بين بين    امكانامكان درحددرحد

 :است است  زيرزير به شرح به شرح  رفته رفته  بكاربكار استاندارداستاندارد اين اين  تهيه تهيه  براي براي  كه كه  مأخذي مأخذي  وو منبع منبع 

 
1. ASTM E 1036:2002  Standard Test Methods for Electrical Performance of 
Nonconcentrator Terrestrial Photovoltaic Modules and Arrays Using 
Reference Cells. 
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Q 

عملكرد الكتريكي مدول ها و آرايه هاي فتوولتائيك زميني غير متمركز با 

  روش آزمون -استفاده از سلول مرجع

 

 هدف و دامنه كاربرد ١

 ها و    ها و   هـدف از تدويـن ايـن استاندارد، تعيين و ارائه روش آزمون عملكرد الكتريكي مدول               هـدف از تدويـن ايـن استاندارد، تعيين و ارائه روش آزمون عملكرد الكتريكي مدول                ١١-١١

آرايـه هاي فتوولتائيك تحت نور طبيعي خورشيد يا نور شبيه سازي شده با استفاده از سلول مرجع                  آرايـه هاي فتوولتائيك تحت نور طبيعي خورشيد يا نور شبيه سازي شده با استفاده از سلول مرجع                  

 ..كاليبره شده، مي باشدكاليبره شده، مي باشد

 انـدازه گـيري ها تحت شرايط متغيري صورت مي گيرند و نتايج اندازه گيري هاي بدست                  انـدازه گـيري ها تحت شرايط متغيري صورت مي گيرند و نتايج اندازه گيري هاي بدست                  ٢٢-١١

 ..ارائه مي شودارائه مي شود١   (RC)آمده به خاطر سهولت مقايسه، با انتخاب مجموعه اي از شرايط گزارشآمده به خاطر سهولت مقايسه، با انتخاب مجموعه اي از شرايط گزارش

 ..اين روشهاي آزمون فقط براي آرايه ها و مدول هاي زميني غير متمركز بكار مي روداين روشهاي آزمون فقط براي آرايه ها و مدول هاي زميني غير متمركز بكار مي رود ٣٣-١١

پارامـترهاي عملكـردي كـه  توسـط ايـن روشـهاي آزمون تعيين شده است فقط در زمان               پارامـترهاي عملكـردي كـه  توسـط ايـن روشـهاي آزمون تعيين شده است فقط در زمان                ٤٤-١١

 ..آزمون به كار مي رود و سطح عملكرد گذشته و يا آينده را بيان نمي كندآزمون به كار مي رود و سطح عملكرد گذشته و يا آينده را بيان نمي كند

 ..به اين استاندارد منتشر نشده استبه اين استاندارد منتشر نشده استتاكنون استاندارد ايزو مشاتاكنون استاندارد ايزو مشا ٥٥-١١

. . اين استاندارد تمام موارد مرتبط با ايمني را بيان نمي كند ولي بر بكارگيري آن تأكيد دارد                اين استاندارد تمام موارد مرتبط با ايمني را بيان نمي كند ولي بر بكارگيري آن تأكيد دارد                 ٦٦-١١

رعايـت تمام موارد مربوط به ايمني، محدوديت هاي قانوني و كاربردي بر عهده استفاده كننده اين                 رعايـت تمام موارد مربوط به ايمني، محدوديت هاي قانوني و كاربردي بر عهده استفاده كننده اين                 

 ..باشدباشد استاندارد مياستاندارد مي

                                           
Q@  Reporting conditions 

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


R 

 مراجع الزامي  ٢

بدين بدين . . ير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن ها ارجاع شده است              ير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن ها ارجاع شده است              مـدارك الزامي ز   مـدارك الزامي ز   

در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ      در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ      . . ترتيـب آن مقـررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود           ترتيـب آن مقـررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود           

معهذا بهتر  معهذا بهتر  . . يـا تجديـد نظـر، اصـالحيه هـا و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست                 يـا تجديـد نظـر، اصـالحيه هـا و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست                 //وو

يـن اسـتاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك            يـن اسـتاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك            اسـت كاربـران ذيـنفع ا      اسـت كاربـران ذيـنفع ا      

يا تجديدنظر، آخرين   يا تجديدنظر، آخرين   //در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و      در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و      . . الزامـي زيـر را مورد بررسي قرار دهند        الزامـي زيـر را مورد بررسي قرار دهند        

 ..يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده  مورد نظر استيا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده  مورد نظر است//چاپ وچاپ و

 ::ندارد الزامي استندارد الزامي استاستفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استااستفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استا

 مشخصـات شـبيه سـاز خورشـيدي براي           مشخصـات شـبيه سـاز خورشـيدي براي          -١٣٨٤١٣٨٤ :  : ٨٤٨٥٨٤٨٥اسـتاندارد ملـي ايـران       اسـتاندارد ملـي ايـران        ١١-٢٢

 ..آزمايش فتوولتائيك زمينيآزمايش فتوولتائيك زميني

 عملكرد الكتريكي سلول هاي فتوولتائيك با        عملكرد الكتريكي سلول هاي فتوولتائيك با       -١٣٨٤١٣٨٤ :  : ٨٤٨٦٨٤٨٦ استاندارد ملي ايران     استاندارد ملي ايران     ٢٢-٢٢

 .. روش آزمون روش آزمون-استفاده از سلول مرجعاستفاده از سلول مرجع

ر عدم تطبيق طيفي بين يك قطعه       ر عدم تطبيق طيفي بين يك قطعه        تعيين پارامت   تعيين پارامت  -١٣٨٤١٣٨٤ :  : ٨٤٨٧٨٤٨٧استاندارد ملي ايران    استاندارد ملي ايران     ٣٣-٢٢

  روش آزمون روش آزمون-فتوولتائيك و يك سلول مرجع فتوولتائيكفتوولتائيك و يك سلول مرجع فتوولتائيك

 انـدازه گـيري پاسـخ طيفـي سـلول هاي             انـدازه گـيري پاسـخ طيفـي سـلول هاي            -١٣٨٤١٣٨٤ :  : ٨٤٨٨٨٤٨٨ اسـتاندارد ملـي ايـران        اسـتاندارد ملـي ايـران        ٤٤-٢٢

 .. روش آزمون روش آزمون-فتوولتائيكفتوولتائيك

ــيه  -١٣٨٤١٣٨٤ :  : ٨٤٩٠٨٤٩٠اســتاندارد ملــي ايــران اســتاندارد ملــي ايــران  ٥٥-٢٢ ــيه   كاليبراســيون ســلول هــاي مــرجع اول  كاليبراســيون ســلول هــاي مــرجع اول

 .. روش آزمون روش آزمون–وني تحت تابش كلي وني تحت تابش كلي فتوولتائيك غيرمتمركز سيليكفتوولتائيك غيرمتمركز سيليك

 مشخصـات ويژگـي فيزيكـي سلول هاي       مشخصـات ويژگـي فيزيكـي سلول هاي      -١٣٨٤١٣٨٤ :  : ٨٤٩١٨٤٩١ اسـتاندارد ملـي ايـران        اسـتاندارد ملـي ايـران        ٦٦-٢٢

 ..مرجع فتوولتائيك زميني غيرمتمركزمرجع فتوولتائيك زميني غيرمتمركز
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  – تـبديل انـرژي خورشـيدي فتوولتائيك          تـبديل انـرژي خورشـيدي فتوولتائيك         -١٣٨٤١٣٨٤ :  : ٨٤٩٣٨٤٩٣اسـتاندارد ملـي ايـران       اسـتاندارد ملـي ايـران        ٧٧-٢٢

 ..اصطالحات و واژه هااصطالحات و واژه ها

ن سـلول هـاي مـرجع ثانويه        ن سـلول هـاي مـرجع ثانويه         كاليبراسـيو   كاليبراسـيو  -١٣٨٤١٣٨٤ :  : ٨٤٩٤٨٤٩٤ اسـتاندارد ملـي ايـران        اسـتاندارد ملـي ايـران        ٨٨-٢٢

 .. روش آزمون روش آزمون-فتوولتائيك غيرمتمركزفتوولتائيك غيرمتمركز

 
2.9 ASTM E 691 Practice for Conducting an Interlaboratory Study to 

Determine the Precision of Test Method. 
2.10   ASTM E 772 Terminology Relating to Solar Energy Conversion 

2.11 ASTM E 941 Test Method for Calibration of Reference Pyranometers 
With Axis Tilted by the Shading Method. 

2.12 ASTM E 1125 Test Method for Calibration of Primary Nonconcentrator 
Terrestrial Photovoltaic Reference Cells Using a Tabular Spectrum. 

2.13 G 159 Tables for References solar Spectral  Irradiance at Air Mass 1.5: 
Direct Normal and Hemispherical for 37° Tilted Surface (Annual Book of 

ASTM Standards, Vol 14.04).  
 

 اصطالحات و تعاريف ٣

 و   و  ٨٤٩٣٨٤٩٣يا واژه ها با تعاريفي كه در استاندارد ملي ايران           يا واژه ها با تعاريفي كه در استاندارد ملي ايران           //در ايـن اسـتاندارد اصطالحات و      در ايـن اسـتاندارد اصطالحات و       ١١-٣٣

 ..شرح داده شده است، به كار مي رودشرح داده شده است، به كار مي رود ASTM E772 واژه نامه واژه نامه 

 ::شرح اصطالحات ويژه در اين استانداردشرح اصطالحات ويژه در اين استاندارد ٢٢-٣٣

   NOCT١  -دماي اسمي عملياتي سلولدماي اسمي عملياتي سلول ١١-٢٢-٣٣

 ، تابش ، تابش C٢٠٢٠°لياتـي اسـت كـه در دماي محيط          لياتـي اسـت كـه در دماي محيط           دمـاي سـلول خورشـيدي داخـل يـك مـدول عم             دمـاي سـلول خورشـيدي داخـل يـك مـدول عم            

Wm-2  و سرعت متوسط باد و سرعت متوسط باد٨٠٠٨٠٠ ms-1 بكار مي رود بكار مي رود١١ .. 

                                           
Q@   Nominal operating cell temperature 
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 RC  شرايط گزارش،شرايط گزارش، ٢٢-٢٢-٣٣

دمـاي قطعـه، تـابش كل و شرايط تابش طيفي مرجع كه داده عملكرد مدول يا آرايه  به آن تصحيح                 دمـاي قطعـه، تـابش كل و شرايط تابش طيفي مرجع كه داده عملكرد مدول يا آرايه  به آن تصحيح                 

 ..شده اندشده اند

 نمادها نمادها  ٣٣-٣٣

 ::نمادها و يكاهاي زير در اين روش آزمون استفاده مي شودنمادها و يكاهاي زير در اين روش آزمون استفاده مي شود ١١-٣٣-٣٣

αr  –  ضريب دماييضريب دمايي  Isc ،سلول مرجع،  سلول مرجع  °C-1 

α- ، تابع دمايي جريان قطعه تحت آزمون ،  تابع دمايي جريان قطعه تحت آزمون  °C-1 

β(E)- ،تابع دمايي ولتاژ قطعه تحت آزمون،  تابع دمايي ولتاژ قطعه تحت آزمون  °C-1 

C- ،ثابت كاليبراسيون سلول مرجع،  ثابت كاليبراسيون سلول مرجع Am2W-1 

C′-شده سلول مرجع، شده سلول مرجع،    ثابت كاليبراسيون تنظيم ثابت كاليبراسيون تنظيمAm2W-1 

Cf- فاكتور تصحيح  فاكتور تصحيح NOCT ، ،°C 

δ(T)-ولتاژ قطعه تحت آزمون، بدون بعد ولتاژ قطعه تحت آزمون، بدون بعد تابع تصحيح تابشي تابع تصحيح تابشي  

∆(T)  – اختالف دماي محيط سلول  اختالف دماي محيط سلول NOCT ، ،°C 

E- ،تابش،  تابش Wm-2 

E0- تابش در  تابش در RC ، ،Wm-2 

FF-عامل پركننده، بدون بعد عامل پركننده، بدون بعد  

I- ،جريان الكتريكي،  جريان الكتريكي A 

Imp  -  جريان در توان حداكثرجريان در توان حداكثر ،  ، A 

I0- جريان در  جريان در RC ، ،A 

Ir  – ،جريان اتصال كوتاه سلول مرجع،  جريان اتصال كوتاه سلول مرجع A 
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Isc- كوتاه، كوتاه،  جريان اتصال  جريان اتصالA 

M-پارامترعدم تطابق طيفي، بدون بعد پارامترعدم تطابق طيفي، بدون بعد  

P- ،توان الكتريكي،  توان الكتريكي W 

Pm  – ،توان حداكثر،  توان حداكثر W   

T- ،دما،  دما °C 

Ta- ،دماي محيط،  دماي محيط °C 

Tc- ، دماي سلول در مدول ،  دماي سلول در مدول °C 

T0- دماي سلول در  دماي سلول در RC ، ،°C 

Tr- ،دماي سلول مرجع،  دماي سلول مرجع °C 

ν- ،سرعت باد،  سرعت باد ms-1 

V- ،ولتاژ،  ولتاژ V 

Vmp- ،ولتاژ در توان حداكثر،  ولتاژ در توان حداكثر V 

V0-ژ در ژ در  ولتا ولتاRC ، ،V 

Voc- ،ولتاژ مدار باز،  ولتاژ مدار باز V 

 اصول روش آزمون ٤

انـدازه گيري عملكرد مدول يا آرايه فتوولتائيك كه توسط چشمه نور، نوردهي شده است               انـدازه گيري عملكرد مدول يا آرايه فتوولتائيك كه توسط چشمه نور، نوردهي شده است                ١١-٤٤

جريان اتصال كوتاه، ولتاژ مدار باز، توان       جريان اتصال كوتاه، ولتاژ مدار باز، توان       : : شـامل تعييـن حداقل مشخصات الكتريكي زير مي باشد         شـامل تعييـن حداقل مشخصات الكتريكي زير مي باشد         

 ..حداكثر و ولتاژ در توان حداكثرحداكثر و ولتاژ در توان حداكثر

- با مجموعه اي از جفت داده هاي جريان         با مجموعه اي از جفت داده هاي جريان        ٨٨ از بكار بردن روش  اجرايي بند          از بكار بردن روش  اجرايي بند         ايـن پارامـترها   ايـن پارامـترها    ٢٢-٤٤

 ..با آرايه يا مدول آزمون عمل كننده در يك چهارم توان توليدي، بدست مي آيندبا آرايه يا مدول آزمون عمل كننده در يك چهارم توان توليدي، بدست مي آيند )  ) I-Vداده داده ((ولتاژ ولتاژ 
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آزمـايش عملكرد قطعه فتوولتائيك مستلزم استفاده از يك سلول مرجع فتوولتائيك كاليبره             آزمـايش عملكرد قطعه فتوولتائيك مستلزم استفاده از يك سلول مرجع فتوولتائيك كاليبره              ٣٣-٤٤

 .. كل مي باشد كل مي باشدشده براي تعيين تابششده براي تعيين تابش

سـلول مـرجع بـر اساس توزيع طيف تابشي تحت شرايطي كه كاليبره شده است مثال                سـلول مـرجع بـر اساس توزيع طيف تابشي تحت شرايطي كه كاليبره شده است مثالً                ١١-٣٣-٤٤

 تعريف  تعريف G 159اين طيف ها در جداول اين طيف ها در جداول . . طـيف كلـي يـا طـيف مسـتقيم عمـود انـتخاب مـي شود        طـيف كلـي يـا طـيف مسـتقيم عمـود انـتخاب مـي شود        

بنابراين اين سلول مرجع است كه تعيين مي كند در آزمون عملكرد مدول يا آرايه به كدام                 بنابراين اين سلول مرجع است كه تعيين مي كند در آزمون عملكرد مدول يا آرايه به كدام                 . . شده اند شده اند 

 ..ه شوده شودطيف مراجعطيف مراجع

 باشد سلول مرجع بايد همانطوريكه در        باشد سلول مرجع بايد همانطوريكه در       ١١//٠٠٠٠±  ٠٠//٠٥٠٥چنانچه پارامتر عدم تطابق طيفي      چنانچه پارامتر عدم تطابق طيفي       ٢٢-٣٣-٤٤

 ..  تعيين شده است با قطعه تحت آزمون هماهنگ شود  تعيين شده است با قطعه تحت آزمون هماهنگ شود٨٤٨٧٨٤٨٧استاندارد ملي ايران استاندارد ملي ايران 

مشخصـات فيزيكـي سـفارش شـده بـراي سلول هاي مرجع، در استاندارد ملي ايران                 مشخصـات فيزيكـي سـفارش شـده بـراي سلول هاي مرجع، در استاندارد ملي ايران                  ٣٣-٣٣-٤٤

 .. شرح داده شده است شرح داده شده است٨٤٩١٨٤٩١

 يا آرايه معموال  از يك سلول انتخاب شده از مدول يا آرايه اي گرفته      يا آرايه معموالً از يك سلول انتخاب شده از مدول يا آرايه اي گرفته     پاسـخ طيفـي مـدول     پاسـخ طيفـي مـدول      ٤٤-٤٤

سلول انتخاب شده بايد طوري سلول انتخاب شده بايد طوري . .  آزمون شده باشد آزمون شده باشد٨٤٨٨٨٤٨٨مـي شـود كه بر اساس استاندارد ملي ايران          مـي شـود كه بر اساس استاندارد ملي ايران          

بسـته بـندي شـود كـه خـواص اپتيكي مدول يا آرايه بسته بندي شده با سلول انتخاب شده مشابه                      بسـته بـندي شـود كـه خـواص اپتيكي مدول يا آرايه بسته بندي شده با سلول انتخاب شده مشابه                      

 ..باشندباشند

. . اده از نـور طبيعـي خورشـيد يا نور شبيه سازي شده انجام مي شوند               اده از نـور طبيعـي خورشـيد يا نور شبيه سازي شده انجام مي شوند               آزمـون هـا بـا اسـتف       آزمـون هـا بـا اسـتف        ٥٥-٤٤

 .. بيان شده است بيان شده است٨٤٨٥٨٤٨٥الزامات شبيه سازي خورشيدي در استاندارد ملي ايران الزامات شبيه سازي خورشيدي در استاندارد ملي ايران 

اگـر شـبيه سـاز خورشـيدي ضـرباني بعـنوان چشـمه نـور مـورد اسـتفاده قرار گيرد              اگـر شـبيه سـاز خورشـيدي ضـرباني بعـنوان چشـمه نـور مـورد اسـتفاده قرار گيرد               ١١-٥٥-٤٤

 ..سازگار باشدسازگار باشدهاي گذراي مدول يا آرايه و سلول مرجع بايد با وسايل آزمون هاي گذراي مدول يا آرايه و سلول مرجع بايد با وسايل آزمون  پاسخپاسخ

) )  مراجعه كنيد   مراجعه كنيد  ٣٣-٥٥به بند   به بند   ((داده هـاي حاصل از اندازه گيري ها به مجموعه شرايط گزارشي             داده هـاي حاصل از اندازه گيري ها به مجموعه شرايط گزارشي              ٦٦-٤٤

نهايتا  شرايط آزمون عملي،    نهايتاً شرايط آزمون عملي،    . . تـبديل مـي شوند كه بوسيله كاربر اين روشهاي آزمون انتخاب شده اند             تـبديل مـي شوند كه بوسيله كاربر اين روشهاي آزمون انتخاب شده اند             
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 ..ددو همچنين داده تبديل شده گزارش داده مي شوو همچنين داده تبديل شده گزارش داده مي شو) ) اگر قابل دستيابي استاگر قابل دستيابي است((داده آزمون داده آزمون 

 اهميت و كاربرد ٥

هـاي مشـخص براي آزمايش و گزارش      هـاي مشـخص براي آزمايش و گزارش       هـدف از ايـن روش هـاي اجرايـي تعييـن روش            هـدف از ايـن روش هـاي اجرايـي تعييـن روش             ١١-٥٥

 ..عملكرد الكتريكي مدول ها و آرايه  هاي فتوولتائيك مي باشدعملكرد الكتريكي مدول ها و آرايه  هاي فتوولتائيك مي باشد

نـتايج آزمـون مي تواند براي مقايسه انواع مدول ها و آرايه هاي مختلف از جمله گروهي                  نـتايج آزمـون مي تواند براي مقايسه انواع مدول ها و آرايه هاي مختلف از جمله گروهي                   ٢٢-٥٥

زمايش گروهي از مدول ها يا آرايه ها از يك چشمه تكي زمايش گروهي از مدول ها يا آرايه ها از يك چشمه تكي از اقـالم مشـابه كه ممكن است در برابر آ    از اقـالم مشـابه كه ممكن است در برابر آ    

همچنين براي مقايسه چندين طرح، مانند محصوالت كارخانجات مختلف         همچنين براي مقايسه چندين طرح، مانند محصوالت كارخانجات مختلف         . . بدسـت آيـد، بكار رود     بدسـت آيـد، بكار رود     

همچنين از اندازه گيري هاي تكراري يك مدول يا آرايه براي           همچنين از اندازه گيري هاي تكراري يك مدول يا آرايه براي           . . توانـد مـورد اسـتفاده قرار گيرد       توانـد مـورد اسـتفاده قرار گيرد        مـي مـي 

 ..استفاده نموداستفاده نمودمطالعه تغييرات در عملكرد قطعه مي توان مطالعه تغييرات در عملكرد قطعه مي توان 

داده هاي اندازه گيري از     داده هاي اندازه گيري از     . . انـدازه گـيري هـا مي تواند در محدوده شرايط آزمون انجام گيرد             انـدازه گـيري هـا مي تواند در محدوده شرايط آزمون انجام گيرد              ٣٣-٥٥

، شـرايط كـار اسمي، يا شرايط خاص انتخابي گزارش كاربر به صورت              ، شـرايط كـار اسمي، يا شرايط خاص انتخابي گزارش كاربر به صورت              SRCشـرايط آزمـون بـه       شـرايط آزمـون بـه       

 .. تعريف شده است تعريف شده است١١ در جدول  در جدول SRC). ).  مراجعه كنيد مراجعه كنيد٨٨به بند به بند ((عددي تبديل مي شود عددي تبديل مي شود 

 ::ن بر اساس دو الزام زير استن بر اساس دو الزام زير استروش هاي آزموروش هاي آزمو ٤٤-٥٥

اول، سـلول مـرجع طـوري انتخاب مي شود كه پاسخ طيفي آن نزديك به پاسخ طيفي                  اول، سـلول مـرجع طـوري انتخاب مي شود كه پاسخ طيفي آن نزديك به پاسخ طيفي                   ١١-٤٤-٥٥

 ..مدول يا آرايه مورد آزمون باشدمدول يا آرايه مورد آزمون باشد

آنگاه آنگاه . . دوم، پاسـخ طيفـي سلول انتخابي و توزيع طيفي چشمه تابش بايد معلوم باشد               دوم، پاسـخ طيفـي سلول انتخابي و توزيع طيفي چشمه تابش بايد معلوم باشد                ٢٢-٤٤-٥٥

طابق طيفي به اندازه اختالف بين مقدار       طابق طيفي به اندازه اختالف بين مقدار       ثابـت كاليبراسـيون سلول مرجع با استفاده از پارامتر عدم ت           ثابـت كاليبراسـيون سلول مرجع با استفاده از پارامتر عدم ت           

 بيان شده است، تصحيح      بيان شده است، تصحيح     ٨٤٨٧٨٤٨٧عملي و توزيع تابشي طيف مرجع بطوريكه در استاندارد ملي ايران            عملي و توزيع تابشي طيف مرجع بطوريكه در استاندارد ملي ايران            

 ..مي شودمي شود

 سـلول مـرجع زمينـي بـا در نظـر گرفتـن توزيـع تـابش طيفـي مرجع براي مثال جداول                      سـلول مـرجع زمينـي بـا در نظـر گرفتـن توزيـع تـابش طيفـي مرجع براي مثال جداول                       ٥٥-٥٥
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G  ..كاليبره مي شودكاليبره مي شود  159 

 

  شرايط گزارش-١جدول 

 دماي قطعه

° C 

 تابش كل ابش طيفيت

Wm-2 

 

٢٥ 

 دماي اسمي عملياتي سلول

G 159 
… 

١٠٠٠ 

٨٠٠ 

 شرايط گزارش استانداردشرايط گزارش استاندارد

 شرايط كار اسميشرايط كار اسمي

 
بـرخورد تـابش كـل روي مدول يا آرايه نشان مي دهد كه پاسخ طيفي سلول مرجع كه به                    بـرخورد تـابش كـل روي مدول يا آرايه نشان مي دهد كه پاسخ طيفي سلول مرجع كه به                     ٦٦-٥٥

 .. ساخته و كاليبره شده است نزديك سلول مرجع است ساخته و كاليبره شده است نزديك سلول مرجع است٣٣-٤٤طريق بيان شده در بند طريق بيان شده در بند 

ه عملكـردي كـه بـر اساس اين روش هاي آزمون تعيين مي شود پيش بيني عملكرد          ه عملكـردي كـه بـر اساس اين روش هاي آزمون تعيين مي شود پيش بيني عملكرد          بـا داد  بـا داد   ٧٧-٥٥

مـدول يـا آرايه حاصل از اندازه گيري تحت هر چشمه نور آزمون برحسب هر توزيع تابش طيف                   مـدول يـا آرايه حاصل از اندازه گيري تحت هر چشمه نور آزمون برحسب هر توزيع تابش طيف                   

 ..مرجع امكان پذير استمرجع امكان پذير است

ايـن روش هـاي آزمـون بـراي محـدوده دمايي و شرايط تابشي اي معتبر است كه فاكتور                  ايـن روش هـاي آزمـون بـراي محـدوده دمايي و شرايط تابشي اي معتبر است كه فاكتور                   ٨٨-٥٥

قطعاتي كه فاكتور تصحيح آنها را      قطعاتي كه فاكتور تصحيح آنها را      . . معين باشد معين باشد ) ) يوسـت الـف تعـريف شده است       يوسـت الـف تعـريف شده است       در پ در پ ((تصـحيح آن    تصـحيح آن    

نمـي تـوان تعييـن كـرد يـا قـابل دستيابي نمي باشند در صورت امكان در دما يا شرايط تابشي كه                        نمـي تـوان تعييـن كـرد يـا قـابل دستيابي نمي باشند در صورت امكان در دما يا شرايط تابشي كه                        

 ..نزديك شرايط گزارش خواسته شده است اندازه گيري خواهند شدنزديك شرايط گزارش خواسته شده است اندازه گيري خواهند شد

 وسايل الزم  ٦

 سلول مرجع فتوولتائيك سلول مرجع فتوولتائيك  ١١-٦٦

ه شـده اي اسـت كـه بـراي تعييـن تـابش كل در طول اندازه گيري عملكرد                    ه شـده اي اسـت كـه بـراي تعييـن تـابش كل در طول اندازه گيري عملكرد                    سـلول مـرجع كاليـبر     سـلول مـرجع كاليـبر     

 ..الكتريكي بكار مي رودالكتريكي بكار مي رود
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سلول مرجع بايد داخل پاسخ طيفي خود با سلول انتخابي مدول يا آرايه آزمون هماهنگ               سلول مرجع بايد داخل پاسخ طيفي خود با سلول انتخابي مدول يا آرايه آزمون هماهنگ                ١١-١١-٦٦

شود شود   تعيين مي   تعيين مي  ٨٤٨٧٨٤٨٧شـده باشد كه در آن پارامتر عدم تطابق طيفي كه توسط  استاندارد ملي ايران                 شـده باشد كه در آن پارامتر عدم تطابق طيفي كه توسط  استاندارد ملي ايران                 

 ..باشدباشد  مي مي١١//٠٠٠٠±٠٠//٠٥٠٥  عبارت ازعبارت از

 مشخصات فيزيكي سفارش شده سلول هاي مرجع را ارائه           مشخصات فيزيكي سفارش شده سلول هاي مرجع را ارائه          ٨٤٩١٨٤٩١اسـتاندارد ملـي ايـران       اسـتاندارد ملـي ايـران        ٢٢-١١-٦٦

 ..مي دهدمي دهد

 يا  يا ASTM E1125 و و٨٤٩٠٨٤٩٠سـلول مـرجع را مـي تـوان بر اساس استاندارد ملي ايران    سـلول مـرجع را مـي تـوان بر اساس استاندارد ملي ايران     ٣٣-١١-٦٦

 .. براي كاربرد خاص نيز كاليبره نمود براي كاربرد خاص نيز كاليبره نمود٨٤٩٤٨٤٩٤استاندارد ملي ايران استاندارد ملي ايران 

ـ   ((وسـايل انـدازه گـيري جـريان         وسـايل انـدازه گـيري جـريان          ٤٤-١١-٦٦ ـ   بـه ب  سلول  سلول ISCبايد براي تعيين بايد براي تعيين ) )  مراجعه كنيد مراجعه كنيد٧٧-٦٦ند  ند  بـه ب

 )) مراجعه كنيد مراجعه كنيد٤٤-٦٦به بند  به بند  . (. (مرجع وقتي كه با چشمه نور نوردهي مي شود بكار رودمرجع وقتي كه با چشمه نور نوردهي مي شود بكار رود

 اسباب آزموناسباب آزمون ٢٢-٦٦

 ولتاژ چهار    ولتاژ چهار   -قطعـه مـورد آزمـون بـر روي اسباب آزمون كه اندازه گيري دما و اندازه گيري جريان                  قطعـه مـورد آزمـون بـر روي اسباب آزمون كه اندازه گيري دما و اندازه گيري جريان                  

طرح اسباب  طرح اسباب  . . را تسهيل مي كند، قرار داده مي شود       را تسهيل مي كند، قرار داده مي شود       ) )  مـراجعه كنـيد     مـراجعه كنـيد    ٣٣-٦٦بـه اتصـال كلويـن،       بـه اتصـال كلويـن،       ((سـيم   سـيم   

آزمـون بـايد بـه گونـه اي باشـد كـه از هر گونه افزايش يا كاهش خروجي قطعه در اثر بازتاب يا                         آزمـون بـايد بـه گونـه اي باشـد كـه از هر گونه افزايش يا كاهش خروجي قطعه در اثر بازتاب يا                         

آرايـه هـاي نصـب شـده در مـيدان بـايد پس از نصب آزمون شود، براي                   آرايـه هـاي نصـب شـده در مـيدان بـايد پس از نصب آزمون شود، براي                   . . جلوگـيري كـند   جلوگـيري كـند      سـايه سـايه 

 ..عه كنيدعه كنيد مراج مراج٣٣-٢٢-٧٧محدوديت هاي ديگر و الزامات گزارش به بند محدوديت هاي ديگر و الزامات گزارش به بند 

 اتصال كلويناتصال كلوين ٣٣-٦٦

آرايشـي اسـت از اتصاالت كه شامل دو زوج از سيم هاي متصل شده به دو ترمينال خروجي قطعه                    آرايشـي اسـت از اتصاالت كه شامل دو زوج از سيم هاي متصل شده به دو ترمينال خروجي قطعه                    

يـك زوج از سيمها براي متصل كردن جريان جاري داخل قطعه و زوج              يـك زوج از سيمها براي متصل كردن جريان جاري داخل قطعه و زوج              . . تحـت آزمـون مـي باشـد       تحـت آزمـون مـي باشـد       

 با  با I-V  گيري  گيري واره اندازهواره اندازه نمايش طرحنمايش طرح. . ديگـر براي اندازه گيري ولتاژ دو سر قطعه استفاده مي شود ديگـر براي اندازه گيري ولتاژ دو سر قطعه استفاده مي شود 

 .. بيان شده است بيان شده است٨٤٨٦٨٤٨٦ استاندارد ملي ايران  استاندارد ملي ايران ١١استفاده از اتصال كلوين در شكل استفاده از اتصال كلوين در شكل 
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 چشمه نورچشمه نور ٤٤-٦٦

  C يا    يا   A   ،    ، Bچشـمه نـور يـا بايد نور طبيعي خورشيد باشد يا شبيه ساز خورشيدي باشد كه گروه                   چشـمه نـور يـا بايد نور طبيعي خورشيد باشد يا شبيه ساز خورشيدي باشد كه گروه                   

 .. تعريف شده است را پوشش مي دهد تعريف شده است را پوشش مي دهد٨٤٨٥٨٤٨٥سازي را كه در استاندارد ملي ايران سازي را كه در استاندارد ملي ايران  شبيهشبيه

  اندازه گيري دما اندازه گيري دماوسايلوسايل ٥٥-٦٦

وسـيله يـا وسـايل بكـار رفـته بـراي انـدازه گـيري دمـاي سلول مرجع و قطعه تحت آزمون بايد                         وسـيله يـا وسـايل بكـار رفـته بـراي انـدازه گـيري دمـاي سلول مرجع و قطعه تحت آزمون بايد                         

 درجه سلسيوس  درجه سلسيوس  ±١١  درجه سلسيوس و خطاي كل خواندن كمتر از  درجه سلسيوس و خطاي كل خواندن كمتر از ٠٠//١١پذيـري حداقل  پذيـري حداقل   تفكـيك تفكـيك 

 NNداشته باشدداشته باشد

حـس گـرهاي دمـا نظـير تـرموكوپل هـا يا ترميستورهاي مناسب براي محدوده دماي                  حـس گـرهاي دمـا نظـير تـرموكوپل هـا يا ترميستورهاي مناسب براي محدوده دماي                   ١١-٥٥-٦٦

بدليل امكان بدليل امكان . . دماي قطعه را بدهد، به آن متصل شونددماي قطعه را بدهد، به آن متصل شوند ن بـايد طـوري كـه امكان اندازه گيري    ن بـايد طـوري كـه امكان اندازه گيري    آزمـو آزمـو 

تغيـير دمـاي مدول و آرايه بخصوص در اثر تابش مداوم، حس گرهاي چندگانه پراكنده روي قطعه               تغيـير دمـاي مدول و آرايه بخصوص در اثر تابش مداوم، حس گرهاي چندگانه پراكنده روي قطعه               

 ..استفاده مي شود لذا براي بدست آوردن دماي قطعه از نتايج، ميانگين گرفته مي شوداستفاده مي شود لذا براي بدست آوردن دماي قطعه از نتايج، ميانگين گرفته مي شود

دول ها يا آرايه ها اگر براي آنها اندازه گيري مستقيم دماي سلول در              دول ها يا آرايه ها اگر براي آنها اندازه گيري مستقيم دماي سلول در              هـنگام آزمـايش م    هـنگام آزمـايش م     ٢٢-٥٥-٦٦

خطا در اثر   خطا در اثر   . . داخـل بسـته  امكـان پذير نباشد، حس گرها را مي توان به ضلع جانبي قطعه متصل كرد                   داخـل بسـته  امكـان پذير نباشد، حس گرها را مي توان به ضلع جانبي قطعه متصل كرد                   

گـراديان هـاي دمايـي بسـتگي بـه مشخصات دمايي بسته، مخصوصا  تحت نوردهي مداوم خواهد                  گـراديان هـاي دمايـي بسـتگي بـه مشخصات دمايي بسته، مخصوصاً تحت نوردهي مداوم خواهد                  

 صفحات پشت شيشه اي گراديان باالتري نسبت به مدول هاي با اليه              صفحات پشت شيشه اي گراديان باالتري نسبت به مدول هاي با اليه             براي مثال مدول هاي با    براي مثال مدول هاي با    . . داشتداشت

 ..پشتي پليمر نازك خواهند داشتپشتي پليمر نازك خواهند داشت

 بار متغيربار متغير ٦٦-٦٦

بـار الكترونيكـي همانند يك رزيستور متغير، يك چشمه تغذيه برنامه پذير، يا خازن جاروب كننده           بـار الكترونيكـي همانند يك رزيستور متغير، يك چشمه تغذيه برنامه پذير، يا خازن جاروب كننده           

 ..ي شودي شود  استفاده م  استفاده مI-Vمدار، براي عمل كردن قطعه مورد آزمون در نقاط مختلف مشخصه مدار، براي عمل كردن قطعه مورد آزمون در نقاط مختلف مشخصه 

  I –Vبهتر است بار متغير توانايي كاركردن قطعه مورد آزمون در يك نقطه از مشخصه بهتر است بار متغير توانايي كاركردن قطعه مورد آزمون در يك نقطه از مشخصه  ١١-٦٦-٦٦
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 .. در يك چهارم توان توليدي باشد در يك چهارم توان توليدي باشد VOCرا داشته باشد بطوريكه ولتاژ در محدوده يك درصدرا داشته باشد بطوريكه ولتاژ در محدوده يك درصد

  I –Vبهتر است بار متغير توانايي كاركردن قطعه مورد آزمون در يك نقطه از مشخصه بهتر است بار متغير توانايي كاركردن قطعه مورد آزمون در يك نقطه از مشخصه  ٢٢-٦٦-٦٦

 .. در يك چهارم توان توليدي باشد در يك چهارم توان توليدي باشدISCريكه جريان در محدوده يك درصدريكه جريان در محدوده يك درصدرا داشته باشد بطورا داشته باشد بطو

حاصل ضرب جريان و ولتاژ     حاصل ضرب جريان و ولتاژ     ((بهـتر اسـت بـار متغـير اجـازه دهد توان خروجي قطعه               بهـتر اسـت بـار متغـير اجـازه دهد توان خروجي قطعه                ٣٣-٦٦-٦٦

 .. درصد توان حداكثر افزايش يابد درصد توان حداكثر افزايش يابد٠٠//٢٢به ميزان به ميزان ) ) قطعهقطعه

زمـان پاسـخ الكتريكـي بـار متغير بهتر است بقدري سريع باشد كه محدوده مورد نياز                  زمـان پاسـخ الكتريكـي بـار متغير بهتر است بقدري سريع باشد كه محدوده مورد نياز                   ٤٤-٦٦-٦٦

امكان دارد كه زمان پاسخ قطعه تحت       امكان دارد كه زمان پاسخ قطعه تحت       . . گيري جاروب كند  گيري جاروب كند    را در مدت زمان اندازه      را در مدت زمان اندازه     I–Vاط كـار    اط كـار    نقـ نقـ 

 را كه مي تواند جاروب كند، محدود كند بخصوص وقتي كه از              را كه مي تواند جاروب كند، محدود كند بخصوص وقتي كه از             I–Vآزمون سرعت محدوده نقاط     آزمون سرعت محدوده نقاط     

در اين حالتها، ممكن است اندازه گيري هاي چند گانه اي روي در اين حالتها، ممكن است اندازه گيري هاي چند گانه اي روي . . شـبيه ساز ضرباني استفاده مي شود    شـبيه ساز ضرباني استفاده مي شود    

 .. صورت گيرد تا محدوده پيشنهادي كاملي بدست آيد صورت گيرد تا محدوده پيشنهادي كاملي بدست آيدI –V كوچكتري  از منحني  كوچكتري  از منحني بخشهايبخشهاي

 وسايل اندازه گيري جريانوسايل اندازه گيري جريان ٧٧-٦٦

 سلول  سلول ISCجريان عبوري از قطعه تحت آزمون و جريان عبوري از قطعه تحت آزمون و  وسـيله يـا وسـايل بكـار رفته براي اندازه گيري    وسـيله يـا وسـايل بكـار رفته براي اندازه گيري    

 درصد   درصد  ٠٠//١١ درصد و خطاي كل كمتر از         درصد و خطاي كل كمتر از        ٠٠//٠٢٠٢مـرجع مـي باشـد كـه بـايد تفكـيك پذيري حداقل               مـرجع مـي باشـد كـه بـايد تفكـيك پذيري حداقل               

 ..ن حداكثر اندازه گيري شده را داشته باشدن حداكثر اندازه گيري شده را داشته باشدجرياجريا

 وسايل اندازه گيري ولتاژوسايل اندازه گيري ولتاژ ٨٨-٦٦

وسـيله يـا وسـايل بكـار رفـته براي اندازه گيري ولتاژ دو سر قطعه تحت آزمون مي باشد كه بايد                       وسـيله يـا وسـايل بكـار رفـته براي اندازه گيري ولتاژ دو سر قطعه تحت آزمون مي باشد كه بايد                       

 درصد ولتاژ حداكثر اندازه گيري       درصد ولتاژ حداكثر اندازه گيري      ٠٠//١١ درصـد و خطاي كل كمتر از          درصـد و خطاي كل كمتر از         ٠٠//٠٢٠٢تفكـيك پذيـري حداقـل       تفكـيك پذيـري حداقـل       

 ..شده را داشته باشدشده را داشته باشد

 اجراي آزمونروش هاي  ٧
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 تكنيك نوردهي لحظه اي تكنيك نوردهي لحظه اي  ١١-٧٧

ايـن تكنـيك بـراي اسـتفاده شبيه سازهاي خورشيدي ضرباني، شبيه سازهاي خورشيدي               ايـن تكنـيك بـراي اسـتفاده شبيه سازهاي خورشيدي ضرباني، شبيه سازهاي خورشيدي                ١١-١١-٧٧

براي آزمايش تحت نوردهي مداوم به بند       براي آزمايش تحت نوردهي مداوم به بند       . .  يا نور خورشيد كركره اي، معتبر است        يا نور خورشيد كركره اي، معتبر است       ١پيوسته كركره اي  پيوسته كركره اي  

 .. مراجعه كنيد مراجعه كنيد٢٢-٧٧

 .. تعيين كنيد تعيين كنيد٨٤٨٧٨٤٨٧ستاندارد ملي ايران ستاندارد ملي ايران  ، را با استفاده از ا ، را با استفاده از اMپارامتر عدم تطابق  طيفي،پارامتر عدم تطابق  طيفي، ٢٢-١١-٧٧

سـلول مرجع و قطعه مورد آزمون را در اسباب آزمون بصورت هم صفحه در محدوده                سـلول مرجع و قطعه مورد آزمون را در اسباب آزمون بصورت هم صفحه در محدوده                 ٣٣-١١-٧٧

هر آرايه يا مدولي را هر آرايه يا مدولي را . .  درجه قرار دهيد درجه قرار دهيد±    ١٠١٠ درجه و عمود بر چشمه نور تابنده در محدوده  درجه و عمود بر چشمه نور تابنده در محدوده ±   ٢٢

، جهت قطعه و زاويه ، جهت قطعه و زاويه درجـه تنظـيم نمود زاويه خورشيدي برخورد  درجـه تنظـيم نمود زاويه خورشيدي برخورد  ±   ١٠١٠ كـه نـتوان در محـدوده    كـه نـتوان در محـدوده    

 ..انحناء آن بايد با داده گزارش شودانحناء آن بايد با داده گزارش شود

 ..چهار سيم پراب كلوين را به ترمينالهاي خروجي مدول يا آرايه متصل كنيدچهار سيم پراب كلوين را به ترمينالهاي خروجي مدول يا آرايه متصل كنيد ٤٤-١١-٧٧

 ..مدول يا آرايه را در معرض چشمه نور قرار دهيدمدول يا آرايه را در معرض چشمه نور قرار دهيد ٥٥-١١-٧٧

 تعريف   تعريف  ٨٤٨٥٨٤٨٥همانطور كه در استاندارد ملي ايران       همانطور كه در استاندارد ملي ايران       ((اگـر ناپـايداري موقتـي چشمه نور         اگـر ناپـايداري موقتـي چشمه نور          ٦٦-١١-٧٧

 درصـد باشـد تـابش كـل را مي توان با استفاده از سلول مرجع پيش از                    درصـد باشـد تـابش كـل را مي توان با استفاده از سلول مرجع پيش از                   ٠٠//١١ز  ز  كمـتر ا  كمـتر ا  ) ) شـده اسـت   شـده اسـت   

را را   ،،  Irدر ايـن حالـت، جـريان اتصـال كوتـاه سلول مرجع،              در ايـن حالـت، جـريان اتصـال كوتـاه سلول مرجع،              . . گـيري عملكـرد تعييـن نمـود       گـيري عملكـرد تعييـن نمـود        انـدازه انـدازه 

 ..گيري كنيدگيري كنيد اندازهاندازه

 قطعه آزمون را توسط تغيير دادن نقطه كار با تغيير بار طوري كه شرايط  قطعه آزمون را توسط تغيير دادن نقطه كار با تغيير بار طوري كه شرايط I- Vمشخصه مشخصه  ٧٧-١١-٧٧

را را     Ir ، ولتاژ قطعه، جريان قطعه و  ، ولتاژ قطعه، جريان قطعه و I – Vدر هر نقطه مشخصه در هر نقطه مشخصه . . ، اندازه گيري كنيد، اندازه گيري كنيد برقرار شود برقرار شود٦٦-٦٦

 ..اندازه گيري كنيداندازه گيري كنيد

 ..در هر نقطه كار آن الزم نيستدر هر نقطه كار آن الزم نيست  Irبرقرار باشد اندازه گيري برقرار باشد اندازه گيري ٦٦-١١-٧٧اگر شرط اگر شرط  ١١-٧٧-١١-٧٧
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تغييرات دما  تغييرات دما  . . ، را اندازه گيري كنيد    ، را اندازه گيري كنيد      TCو دماي قطعه آزمون،     و دماي قطعه آزمون،       ،،  Trدمـاي سـلول مرجع،      دمـاي سـلول مرجع،       ٨٨-١١-٧٧

 .. درجه سلسيوس باشد درجه سلسيوس باشد٢٢ايد كمتر از ايد كمتر از در طول آزمون بدر طول آزمون ب

 ::تكنيك نوردهي مداومتكنيك نوردهي مداوم ٢٢-٧٧

ايـن تكنـيك بـراي آزمايش در شبيه سازهاي خورشيدي مداوم يا نور طبيعي خورشيد                ايـن تكنـيك بـراي آزمايش در شبيه سازهاي خورشيدي مداوم يا نور طبيعي خورشيد                 ١١-٢٢-٧٧

 ..معتبر استمعتبر است

 .. تعيين كنيد تعيين كنيد٨٤٨٧٨٤٨٧، را با استفاده از استاندارد ملي ايران ، را با استفاده از استاندارد ملي ايران Mپارامتر عدم تطابق  طيفي، پارامتر عدم تطابق  طيفي،  ٢٢-٢٢-٧٧

آزمـون بـه صورت هم صفحه در   آزمـون بـه صورت هم صفحه در   سـلول مـرجع و قطعـه مـورد آزمـون را در اسـباب               سـلول مـرجع و قطعـه مـورد آزمـون را در اسـباب                ٣٣-٢٢-٧٧

اگر يك آرايه اگر يك آرايه . .   درجه قرار دهيد  درجه قرار دهيد±  ١٠١٠درجه و عمود بر چشمه  نوردهي در محدود درجه و عمود بر چشمه  نوردهي در محدود ±   ٢٢محـدوده  محـدوده  

درجه تنظيم نمود، زاويه خورشيدي برخورد، جهت قطعه و درجه تنظيم نمود، زاويه خورشيدي برخورد، جهت قطعه و ±   ١٠١٠ يـا مـدول را نتوان در محدوده   يـا مـدول را نتوان در محدوده   

 ..زاويه انحناء  آن بايد با داده گزارش شودزاويه انحناء  آن بايد با داده گزارش شود

 ..ه ترمينالهاي خروجي مدول يا آرايه متصل كنيده ترمينالهاي خروجي مدول يا آرايه متصل كنيدپراب چهار سيم كلوين را بپراب چهار سيم كلوين را ب ٤٤-٢٢-٧٧

قطعـه آزمـون را بـراي مـدت زمان كافي تا رسيدن قطعه به تعادل حرارتي در معرض                   قطعـه آزمـون را بـراي مـدت زمان كافي تا رسيدن قطعه به تعادل حرارتي در معرض                    ٥٥-٢٢-٧٧

 ..نوردهي چشمه نور قرار دهيدنوردهي چشمه نور قرار دهيد

 تعريف   تعريف  ٨٤٨٥٨٤٨٥همانطوريكه در استاندارد ملي ايران      همانطوريكه در استاندارد ملي ايران      ( ( اگـر ناپـايداري موقتـي چشمه نور       اگـر ناپـايداري موقتـي چشمه نور        ٦٦-٢٢-٧٧

را مي توان با استفاده از سلول مرجع پيش از اندازه           را مي توان با استفاده از سلول مرجع پيش از اندازه            درصد باشد تابش كل       درصد باشد تابش كل      ٠٠//١١كمتر از   كمتر از   ) ) شـده است  شـده است  

 گيريگيري را اندازهرا اندازه    ،،  Irدر اين حالت جريان اتصال كوتاه سلول مرجع، در اين حالت جريان اتصال كوتاه سلول مرجع، . . گـيري عملكـرد تعييـن كـرد    گـيري عملكـرد تعييـن كـرد    

 ..كنيدكنيد

، سلول داخل مدول يا آرايه را با به كار بردن يكي از دو روش زير                ، سلول داخل مدول يا آرايه را با به كار بردن يكي از دو روش زير                  TCمتوسـط دماي،    متوسـط دماي،     ٧٧-٢٢-٧٧

 ::بدست آوريدبدست آوريد

                                                                                                                        
Q@ Shuttered continuous solar simulators 
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ـ            ١١-٧٧-٢٢-٧٧ ـ           بـراي انـدازه گـيري هـاي فضـاي ب از زيـر نور طبيعي خورشيد اگر فاكتور تصحيح         از زيـر نور طبيعي خورشيد اگر فاكتور تصحيح         بـراي انـدازه گـيري هـاي فضـاي ب

NOCT       دمـاي هواي محيط و سرعت باد را        دمـاي هواي محيط و سرعت باد را        ) ) بـه پيوسـت الـف مـرا جعـه كنـيد           بـه پيوسـت الـف مـرا جعـه كنـيد           ((  معلـوم باشـد         معلـوم باشـد

 دقـيقه اجـراي آزمـون و در طـول آزمون             دقـيقه اجـراي آزمـون و در طـول آزمون            ٥٥سـرعت متوسـط بـاد در خـالل          سـرعت متوسـط بـاد در خـالل          . . گـيري كنـيد   گـيري كنـيد    انـدازه انـدازه 

 .. بيشتر شود بيشتر شود١١//٧٥٧٥  m s –1بايست ازبايست از نمينمي

 ..  اندازه گيري كنيد  اندازه گيري كنيد٥٥-٦٦بندهاي بندهاي دماي حس گرها را با دنبال كردن دماي حس گرها را با دنبال كردن  ٢٢-٧٧-٢٢-٧٧

 ..،  را اندازه گيري كنيد،  را اندازه گيري كنيدTrدماي سلول مرجع، دماي سلول مرجع،  ٨٨-٢٢-٧٧

  ٦٦-٦٦ قطعـه آزمون را توسط تغيير نقطه كار با تغيير بار طوري كه بند   قطعـه آزمون را توسط تغيير نقطه كار با تغيير بار طوري كه بند  I – Vمشخصـه  مشخصـه   ٩٩-٢٢-٧٧

    Ir ، ولتاژ قطعه و جريان قطعه و          ، ولتاژ قطعه و جريان قطعه و         I-Vدر هر نقطه كار مشخصه هاي       در هر نقطه كار مشخصه هاي       . . برقرار شود، اندازه گيري كنيد    برقرار شود، اندازه گيري كنيد    

 ..ددرا اندازه گيري كنيرا اندازه گيري كني

 .. در هر نقطه كار الزم نيست در هر نقطه كار الزم نيستIr برقرار باشد، اندازه گيري  برقرار باشد، اندازه گيري ٦٦-٢٢-٧٧اگر بند اگر بند  ١١-٩٩-٢٢-٧٧

 اندازه گيري دما را تكرار كنيد و تأييد كنيد كه تغييرات دما              اندازه گيري دما را تكرار كنيد و تأييد كنيد كه تغييرات دما             I-Vبالفاصله بدنبال ثبت    بالفاصله بدنبال ثبت     ١٠١٠-٢٢-٧٧

 .. درجه سلسيوس مي باشد درجه سلسيوس مي باشد٢٢ در طول آزمون كمتر ازدر طول آزمون كمتر از

 روش محاسبه ٨

 :: به شرح زير به شرح زير١١رمول رمول تنظيم ثابت كاليبراسيون سلول مرجع با استفاده از فتنظيم ثابت كاليبراسيون سلول مرجع با استفاده از ف ١١-٨٨

[ ])T(Tα1
M
CC 0rr −+=′ )                )                ١١                       (                       (  

 :: به شرح زير به شرح زير٢٢ براي تابش با استفاده از فرمول  براي تابش با استفاده از فرمول I – Vتصحيح جريان در هر نقطه از داده تصحيح جريان در هر نقطه از داده  ٢٢-٨٨
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 ::كهكه

Im : :اندازه گيري شده است اندازه گيري شده است٧٧ده قطعه مي باشد كه در بخش ده قطعه مي باشد كه در بخش جريان تصحيح نشجريان تصحيح نش .. 
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 بـه شرح زير تابش كل را در طول اندازه گيري عملكرد محاسبه               بـه شرح زير تابش كل را در طول اندازه گيري عملكرد محاسبه              ٣٣بـا اسـتفاده از فـرمول        بـا اسـتفاده از فـرمول         ٣٣-٨٨

 ):): را بكار بريد را بكار بريدIr در هر نقطه كار اندازه گيري شده باشد مقدار متوسط  در هر نقطه كار اندازه گيري شده باشد مقدار متوسط   Irاگر اگر ((كنيد كنيد 

C
IE r

′
=                                              ))٣٣((  

 بـا اسـتفاده از يكي از         بـا اسـتفاده از يكي از        I-V ، از داده      ، از داده     ISCUتعييـن جـريان اتصـال كوتـاه تصـحيح نشـده،             تعييـن جـريان اتصـال كوتـاه تصـحيح نشـده،              ٤٤-٨٨

 ::روش هاي اجرايي زيرروش هاي اجرايي زير

 اين جفت  اين جفت I  باشد،   باشد، ٠٠//٠٠  ±  ٠٠//٠٠٥٠٠٥  Voc در آن    در آن   V موجود باشد كه      موجود باشد كه     I-Vاگـر جفت  داده      اگـر جفت  داده       ١١-٤٤-٨٨

 ..مي تواند جريان اتصال كوتاه در نظر گرفته شودمي تواند جريان اتصال كوتاه در نظر گرفته شود

 با   با  V كه    كه   I-V نشود، جريان اتصال كوتاه از چندين جفت داده           نشود، جريان اتصال كوتاه از چندين جفت داده           برقرار  برقرار ١١-٤٤-٨٨اگـر بند    اگـر بند     ٢٢-٤٤-٨٨

 ..استفاده از درونيابي يا برونيابي خطي، به صفر نزديك مي گردد، محاسبه مي شوداستفاده از درونيابي يا برونيابي خطي، به صفر نزديك مي گردد، محاسبه مي شود

 با استفاده از     با استفاده از    ٧٧ در بخش     در بخش    I-V ، را از اندازه گيري داده         ، را از اندازه گيري داده        Vocuولـتاژ مدار باز تصحيح نشده،       ولـتاژ مدار باز تصحيح نشده،        ٥٥-٨٨

 ::يكي از روش هاي اجرايي زير تعيين كنيديكي از روش هاي اجرايي زير تعيين كنيد

 از اين  از اين V  باشد،   باشد، ٠٠//٠٠  ±  ٠٠//٠٠١٠٠١  Isc در آن  در آن  I  موجـود باشـد كـه    موجـود باشـد كـه   I-Vفـت داده  فـت داده  اگـر ج اگـر ج  ١١-٥٥-٨٨

 ..جفت داده مي تواند ولتاژ مدار باز در نظر گرفته شودجفت داده مي تواند ولتاژ مدار باز در نظر گرفته شود

 با استفاده  با استفاده I كه  كه I-V برقرار نشود، ولتاژ مدار باز از چندين جفت داده       برقرار نشود، ولتاژ مدار باز از چندين جفت داده      ١١-٥٥-٨٨اگـر بـند     اگـر بـند      ٢٢-٥٥-٨٨

 ..شودشوداز درونيابي يا برونيابي خطي، به صفر نزديك مي گردد، محاسبه از درونيابي يا برونيابي خطي، به صفر نزديك مي گردد، محاسبه 

 :: تبديل كنيد تبديل كنيدRCجريان اتصال كوتاه تصحيح نشده را با استفاده از معادله زير به جريان اتصال كوتاه تصحيح نشده را با استفاده از معادله زير به  ٦٦-٨٨
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 :: تبديل كنيد تبديل كنيدRCولتاژ مدار باز تصحيح نشده را با استفاده از معادله زير به ولتاژ مدار باز تصحيح نشده را با استفاده از معادله زير به  ٧٧-٨٨
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روش مورد قبول در روش مورد قبول در . . از محاسـبات تجربـي بدست مي آيند  از محاسـبات تجربـي بدست مي آيند   δ وو α،، β توابـع تـبديل    توابـع تـبديل   -١١يـادآوري  يـادآوري  

گيري توابع تبديل براي هر قطعه آزمون الزم نيست و          گيري توابع تبديل براي هر قطعه آزمون الزم نيست و           اندازهاندازه. . پيوسـت ب توضـيح داده شـده اسـت         پيوسـت ب توضـيح داده شـده اسـت         

تعيين شده است، استفاده    تعيين شده است، استفاده    توان  از توابعي كه از پيش براي يك قطعه با طراحي و ساخت مشابه                توان  از توابعي كه از پيش براي يك قطعه با طراحي و ساخت مشابه                 مـي مـي 

 ..كردكرد

 :: تبديل كنيد تبديل كنيدRC را با استفاده از معادله زير  به  را با استفاده از معادله زير  به I-Vهر نقطه داده  هر نقطه داده   ٨٨-٨٨
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 وو

ocu
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V
VV = )                       )                       ٧٧                   (                   (                                         

 
 .. تشكيل دهيد تشكيل دهيدV0 در  در I0با ضرب كردن با ضرب كردن   رارا  V0 بر حسب  بر حسب Pجدول مقادير جدول مقادير  ٩٩-٨٨

بدليل نوسانات بدليل نوسانات . .  را بيابيد را بيابيدV0 بر حسب  بر حسب  P متناظر در جدول متناظر در جدولVmp و  و  Pmنقطه توان حداكثر نقطه توان حداكثر  ١٠١٠-٨٨

 ممكن است اين نقطه دقيقا  روي نقطه توان          ممكن است اين نقطه دقيقاً روي نقطه توان         I0-V0تصـادفي و احتمالـي يـك نقطه در جدول داده            تصـادفي و احتمالـي يـك نقطه در جدول داده            

سفارش مي شود كه روش  اجرايي زير براي محاسبه نقطه توان حداكثر، بخصوص              سفارش مي شود كه روش  اجرايي زير براي محاسبه نقطه توان حداكثر، بخصوص              . . ددحداكـثر نباش  حداكـثر نباش  

 .. درصد استفاده شود درصد استفاده شود٨٠٨٠براي قطعه اي با عامل پركننده بزرگتر از براي قطعه اي با عامل پركننده بزرگتر از 

 كه در  كه در V0 بر حسب  بر حسب  Pحداقـل مـربعات چـند جملـه اي مرتـبه چهـار را بـراي داده        حداقـل مـربعات چـند جملـه اي مرتـبه چهـار را بـراي داده         ١١-١٠١٠-٨٨

 ..محدوده زير باشند، برازش كنيدمحدوده زير باشند، برازش كنيد

٧٥/٠ Imp≤I0≤ ١٥/١  Imp                            )٨                         (  

 وو

٧٥/٠ Vmp≤V0≤ ١٥/١  Vmp                            )٩                     (  
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ايـن حـدود بعـنوان راهـنما مـي توانند مفيد باشند و الزم نيست دقيقا  در روش هاي اجرايي دنبال                      ايـن حـدود بعـنوان راهـنما مـي توانند مفيد باشند و الزم نيست دقيقاً در روش هاي اجرايي دنبال                      

 .. مي باشد ارائه شده است مي باشد ارائه شده است  V0ز ز  كه تابعي ا كه تابعي اPاين نتايج در يك چندجمله اي از اين نتايج در يك چندجمله اي از . . شودشود

 و برازش چند جمله اي آن ايجاد شود كه با            و برازش چند جمله اي آن ايجاد شود كه با           I0-V0سـفارش مي شود كه منحني داده        سـفارش مي شود كه منحني داده         ١١-١١-١٠١٠-٨٨

 ..مشاهده آنها قابل اطمينان بودن تطابق آنها ارزيابي شودمشاهده آنها قابل اطمينان بودن تطابق آنها ارزيابي شود

تشـكيل چـند جملـه اي براي تعداد نقاط كمتر ممكن است نياز به كاهش درجه چند             تشـكيل چـند جملـه اي براي تعداد نقاط كمتر ممكن است نياز به كاهش درجه چند              ٢٢-١١-١٠١٠-٨٨

 ..جمله اي داشته باشدجمله اي داشته باشد

 .. را محاسبه كنيد را محاسبه كنيد١١-١٠١٠-٨٨ه اي به دست آمده از بند ه اي به دست آمده از بند مشتق چندجملمشتق چندجمل ٢٢-١٠١٠-٨٨

 بعنوان   بعنوان  Vmp را با استفاده از       را با استفاده از      ٢٢-١٠١٠-٨٨ريشـه مشـتق چند جمله اي بدست آمده از بند            ريشـه مشـتق چند جمله اي بدست آمده از بند             ٣٣-١٠١٠-٨٨

اين اين . .  هورنر كاهشي روش  اجرايي عددي مناسبي مي باشد          هورنر كاهشي روش  اجرايي عددي مناسبي مي باشد         -روش نيوتن روش نيوتن . . يـك حـدس اولـيه بيابيد      يـك حـدس اولـيه بيابيد      

 .. مي باشد مي باشدVmpريشه ريشه 

٤٤-١٠١٠-٨٨ Pm را بــا جــايگذاري  را بــا جــايگذاري Vmp١١-١٠١٠-٨٨ندجمله اي اصــلي از بــند ندجمله اي اصــلي از بــند  جديــد در داخــل چــ جديــد در داخــل چــ  

 ..محاسبه كنيدمحاسبه كنيد

 :: ، را با استفاده از معادله زير محاسبه كنيد ، را با استفاده از معادله زير محاسبه كنيدFFعامل پركننده، عامل پركننده،  ١١١١-٨٨
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FF =                            )١٠(  

 گزارش آزمون  ٩

 ::گزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشدگزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشد

 ..٨٤٨٩٨٤٨٩ روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران  روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران  ١١-٩٩

 حي از مدول يا آرايه آزمونحي از مدول يا آرايه آزمونشرشر ٢٢-٩٩

 شناسهشناسه ١١-٢٢-٩٩
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 شرح فيزيكي شرح فيزيكي  ٢٢-٢٢-٩٩

 مساحتمساحت ٣٣-٢٢-٩٩

 ..توابع دمايي ولتاژ، اگر معلوم استتوابع دمايي ولتاژ، اگر معلوم است ٤٤-٢٢-٩٩

 ..توابع دمايي جريان، اگر معلوم استتوابع دمايي جريان، اگر معلوم است ٥٥-٢٢-٩٩

 ..ضريب توابع تابش ولتاژ، اگر معلوم استضريب توابع تابش ولتاژ، اگر معلوم است ٦٦-٢٢-٩٩

پاسـخ طيفي سلول انتخابي، به شكل نمودار يا جدولي، همانگونه كه در استاندارد ملي               پاسـخ طيفي سلول انتخابي، به شكل نمودار يا جدولي، همانگونه كه در استاندارد ملي                ٧٧-٢٢-٩٩

 ..ستست خواسته شده ا خواسته شده ا٨٤٨٨٨٤٨٨ايران ايران 

٨٨-٢٢-٩٩ NOCT ، ،Cf و تابع وابسته  و تابع وابسته    ∆T اگر معلوم است، اگر معلوم است ،.. 

 شرح سلول مرجعشرح سلول مرجع ٣٣-٩٩

 شناسهشناسه ١١-٣٣-٩٩

 شرح فيزيكي شرح فيزيكي  ٢٢-٣٣-٩٩

 آزمايشگاه كاليبراسيونآزمايشگاه كاليبراسيون ٣٣-٣٣-٩٩

 )) مراجعه كنيد مراجعه كنيد٣٣-١١-٦٦به بند به بند ((روش  اجرايي كاليبراسيون روش  اجرايي كاليبراسيون  ٤٤-٣٣-٩٩

 تاريخ كاليبراسيونتاريخ كاليبراسيون ٥٥-٣٣-٩٩

 )) مراجعه كنيد مراجعه كنيد١١-٣٣-٤٤به بند به بند ((توزيع تابشي طيف مرجع توزيع تابشي طيف مرجع  ٦٦-٣٣-٩٩

  ٨٤٨٨٨٤٨٨مانگونه كه دراستاندارد ملي ايران      مانگونه كه دراستاندارد ملي ايران      پاسـخ طيفـي، بـه شكل نمودار يا جدولي، ه          پاسـخ طيفـي، بـه شكل نمودار يا جدولي، ه           ٧٧-٣٣-٩٩

 ..بيان شده استبيان شده است

 ثابت كاليبراسيونثابت كاليبراسيون ٨٨-٣٣-٩٩

 ::شرايط آزمون شرايط آزمون  ٤٤-٩٩

 شرايط گزارششرايط گزارش ١١-٤٤-٩٩
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يا دماي محيط،   يا دماي محيط،   ) ) بـراي شبيه سازهاي خورشيدي    بـراي شبيه سازهاي خورشيدي    ((شـرح و طـبقه بـندي چشـمه نـور            شـرح و طـبقه بـندي چشـمه نـور             ٢٢-٤٤-٩٩

 ))براي اندازه گيري در  فضاي بازبراي اندازه گيري در  فضاي باز((سرعت باد، زاويه برخورد خورشيدي و موقعيت جغرافيايي سرعت باد، زاويه برخورد خورشيدي و موقعيت جغرافيايي 

 آزمونآزمونتاريخ و ساعت تاريخ و ساعت  ٣٣-٤٤-٩٩

 پارامتر عدم تطابق طيفي پارامتر عدم تطابق طيفي  ٤٤-٤٤-٩٩

 متوسط تابش اندازه گيري شده با سلول مرجع متوسط تابش اندازه گيري شده با سلول مرجع  ٥٥-٤٤-٩٩

   TCدماي قطعه، دماي قطعه،  ٦٦-٤٤-٩٩

 ::نتايج آزموننتايج آزمون ٥٥-٩٩

 جريان اتصال كوتاه جريان اتصال كوتاه  ١١-٥٥-٩٩

 ولتاژ مدار بازولتاژ مدار باز ٢٢-٥٥-٩٩

 توان حداكثرتوان حداكثر ٣٣-٥٥-٩٩

 ولتاژ در توان حداكثرولتاژ در توان حداكثر ٤٤-٥٥-٩٩

 عامل پركنندهعامل پركننده ٥٥-٥٥-٩٩

  بصورت جدولي و ترسيم بصورت جدولي و ترسيمI0-V0داده داده  ٦٦-٥٥-٩٩

  نام و نام خانوادگي و امضاء آزمون كننده نام و نام خانوادگي و امضاء آزمون كننده ٧٧-٥٥-٩٩

 ١پيش مقداردقت و  ١٠

 برنامه آزمون بين آزمايشگاهيبرنامه آزمون بين آزمايشگاهي ١١-١٠١٠

 انجام  انجام ١٩٩٤١٩٩٤ تا  تا ١٩٩٢١٩٩٢يـك مطالعـه بيـن آزمايشـگاهي از انـدازه  گـيري عملكرد مدول در سالهاي                 يـك مطالعـه بيـن آزمايشـگاهي از انـدازه  گـيري عملكرد مدول در سالهاي                 

                                           
Q@  Bias 

 .. مراجعه كنيد مراجعه كنيد٤٤-١٠١٠به تعريف مندرج در بند به تعريف مندرج در بند 
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كه بين شركت كننده ها توزيع كه بين شركت كننده ها توزيع  هفـت آزمايشـگاه سـه تكرار روي هر يك از شش مدول    هفـت آزمايشـگاه سـه تكرار روي هر يك از شش مدول    . . گرفـت گرفـت 

 انجام گرفت و  انجام گرفت و ASTM E691طراحي آزمايشها مطابق با روش اجرايي طراحي آزمايشها مطابق با روش اجرايي . . شـده بـود، انجـام دادنـد    شـده بـود، انجـام دادنـد    

  RR:E44-1005 شماره  شماره  ASTMتجزيه و تحليل كلي اطالعات گرفته شده در گزارش تحقيقات تجزيه و تحليل كلي اطالعات گرفته شده در گزارش تحقيقات 

 ..ارائه شده استارائه شده است

 نتيجه آزموننتيجه آزمون ٢٢-١٠١٠

 جدولي از جريان برحسب ولتاژ با بيش از يك نتيجه عددي ارائه              جدولي از جريان برحسب ولتاژ با بيش از يك نتيجه عددي ارائه             I-Vچـون انـدازه گـيري هـاي         چـون انـدازه گـيري هـاي         

اكثري كه بوسيله شركت كنندگان ارائه      اكثري كه بوسيله شركت كنندگان ارائه      كـند، تحلـيل دقيقـي بـر روي داده هاي نقطه توان حد             كـند، تحلـيل دقيقـي بـر روي داده هاي نقطه توان حد              مـي مـي 

اطالعـات دقيقـي كه در زير ارائه مي شود بر حسب درصد توان حداكثر بر                اطالعـات دقيقـي كه در زير ارائه مي شود بر حسب درصد توان حداكثر بر                . . شـده، انجـام گرفـت     شـده، انجـام گرفـت     

 ..حسب وات مي باشدحسب وات مي باشد

   ::دقتدقت ٣٣-١٠١٠

 )  )  داخل آزمايشگاهيداخل آزمايشگاهي(( درصد حد تكرار پذيري  درصد حد تكرار پذيري ٩٥٩٥ درصد          درصد         ٠٠//٧٧

 ) ) اهياهيبين آزمايشگبين آزمايشگ(( درصد حد قابليت توليد مجدد  درصد حد قابليت توليد مجدد ٩٥٩٥ درصد         درصد        ٦٦//٧٧

 پيش مقدارپيش مقدار ٤٤-١٠١٠

پـيش مقـدار خطاي كل، بستگي به پيش مقدار هر پارامتر جداگانه دارد كه در تعيين عملكرد قطعه            پـيش مقـدار خطاي كل، بستگي به پيش مقدار هر پارامتر جداگانه دارد كه در تعيين عملكرد قطعه            

 ..استفاده شده استاستفاده شده است

نشـان داده شـده اسـت كـه پـيش مقـدار كـل بوسـيله سـه منبع زير تحت تأثير قرار                        نشـان داده شـده اسـت كـه پـيش مقـدار كـل بوسـيله سـه منبع زير تحت تأثير قرار                         ١١-٤٤-١٠١٠

فت و اندازه گيري    فت و اندازه گيري    كاليبراسيون سلول مرجع، غير يكنواختي چشمه نور ناشي از بعد مسا          كاليبراسيون سلول مرجع، غير يكنواختي چشمه نور ناشي از بعد مسا          : : گيردگيرد مـي مـي 

سهم پيش مقدار وسايل اغلب چند دهم درصد مي باشد در حاليكه پيش سهم پيش مقدار وسايل اغلب چند دهم درصد مي باشد در حاليكه پيش . . سـطح بـراي تعيين بازده   سـطح بـراي تعيين بازده   

تواند تا چند ده    تواند تا چند ده     مقدار حاصل از سه عامل ياد شده در صورتيكه پيش مقدار حداقل نشده باشد مي              مقدار حاصل از سه عامل ياد شده در صورتيكه پيش مقدار حداقل نشده باشد مي              

 ..برابر بزرگتر باشدبرابر بزرگتر باشد
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 اروب تـند منحني   اروب تـند منحني    در اثـر جـ      در اثـر جـ     I-Vمنـبع ممكـن ديگـر پـيش مقـدار پسـماند در داده               منـبع ممكـن ديگـر پـيش مقـدار پسـماند در داده                ٢٢-٤٤-١٠١٠

I-V    ايـن اثر مي تواند از مقدار توان حداكثر كه يا خيلي باال و يا خيلي پايين مي باشد،                   ايـن اثر مي تواند از مقدار توان حداكثر كه يا خيلي باال و يا خيلي پايين مي باشد،                   . .  مـي باشـد     مـي باشـد

 ..اين اثر بخصوص در سيستمهاي شبيه ساز خورشيدي ضرباني آشكار استاين اثر بخصوص در سيستمهاي شبيه ساز خورشيدي ضرباني آشكار است. . نتيجه شودنتيجه شود

بـارگذاري سـلول مرجع با وسايل اندازه گيري جريان كه داراي امپدانس ورودي غير               بـارگذاري سـلول مرجع با وسايل اندازه گيري جريان كه داراي امپدانس ورودي غير                ٣٣-٤٤-١٠١٠

بزرگي بزرگي . . مي باشد، مي تواند اندازه گيري مقدار تابش كه خيلي كوچك مي باشد را نتيجه دهد               مي باشد، مي تواند اندازه گيري مقدار تابش كه خيلي كوچك مي باشد را نتيجه دهد               صفر  صفر  

 آن نزديك نقطه     آن نزديك نقطه    I-Vايـن خطـا به ولتاژ دو سر سلول مرجع در مدت اندازه گيري و شيب منحني                  ايـن خطـا به ولتاژ دو سر سلول مرجع در مدت اندازه گيري و شيب منحني                  

 ..جريان اتصال كوتاه بستگي داردجريان اتصال كوتاه بستگي دارد

 كمتر از    كمتر از   انـدازه گـيري دماي سلول در پشت قطعه ممكن است مقداري نتيجه دهد كه              انـدازه گـيري دماي سلول در پشت قطعه ممكن است مقداري نتيجه دهد كه               ٤٤-٤٤-١٠١٠

اين موضوع  همچنين ممكن است      اين موضوع  همچنين ممكن است      .  .  دماي پيوند در طول مدت زمان نوردهي به تابش آزمون باشد          دماي پيوند در طول مدت زمان نوردهي به تابش آزمون باشد          

 .. تبديل مي شود نتيجه شود تبديل مي شود نتيجه شودRCدر مقدار ولتاژ نسبتا  كم وقتي كه به در مقدار ولتاژ نسبتاً كم وقتي كه به 

زاويـه تنظـيم غلط بين سلول مرجع و قطعه تحت آزمون مي تواند خطاي پيش مقدار        زاويـه تنظـيم غلط بين سلول مرجع و قطعه تحت آزمون مي تواند خطاي پيش مقدار         ٥٥-٤٤-١٠١٠

رد چشمه  نور افزايش مي يابد خطاي ناشي از تنظيم غلط            رد چشمه  نور افزايش مي يابد خطاي ناشي از تنظيم غلط            هنگامـي كـه زاويـه بـرخو       هنگامـي كـه زاويـه بـرخو       . . تولـيد كـند   تولـيد كـند   

 است كه    است كه   Cos(θi+θe) و    و   Cos(θi)بزرگي اين خطا مساوي درصد اختالف بين        بزرگي اين خطا مساوي درصد اختالف بين        . . افـزايش مـي يابد    افـزايش مـي يابد    

θi     زاويـه بـرخورد و      زاويـه بـرخورد و θe  و بند و بند٣٣-١١-٧٧اگر حدود تعريف شده در بند اگر حدود تعريف شده در بند . .  زاويـه تنظـيم غلط مي باشد   زاويـه تنظـيم غلط مي باشد  

 . . مي باشدمي باشد درصد  درصد ٠٠//٧٧ برقرار باشد، حداكثر خطاي  برقرار باشد، حداكثر خطاي ٣٣-٢٢-٧٧  

 : كليد واژه ها ١١

 ..آرايه ها، مدول ها، عملكرد، فتوولتائيك، آزمايشآرايه ها، مدول ها، عملكرد، فتوولتائيك، آزمايش ١١-١١١١
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 پيوست الف

  از يك آرايه يا مدول(NOCT)روش تعيين دماي سلول عملياتي اسمي 

 )الزامي(

   تفسير  تفسير١١-الفالف

، ، ν ، متوسط سرعت باد،  ، متوسط سرعت باد، Ta ، در اصل تابعي از دماي هوا،  ، در اصل تابعي از دماي هوا، TC دماي سلول خورشيدي،      دماي سلول خورشيدي،       ١١-١١-الـف الـف 

. .  ، تابيده شده  بر وجه فعال قطعه مي باشد           ، تابيده شده  بر وجه فعال قطعه مي باشد          E نصـب مـدول و تـابش خورشـيدي كل،             نصـب مـدول و تـابش خورشـيدي كل،            پيكربـندي پيكربـندي 

NOCT عبارت است از تعريف دماي اسمي قطعه در شرايط محيطي زميني  عبارت است از تعريف دماي اسمي قطعه در شرايط محيطي زميني (NTE):: 

 Ta==C٢٠٢٠°دماي هوا                              دماي هوا                              

 ν==١١  mS-1سرعت متوسط باد                  سرعت متوسط باد                  

 ::شرايط ديگر عبارتست ازشرايط ديگر عبارتست از

 E= = ٨٠٠٨٠٠  Wm-2                                              تابش    تابش    

 پايه                           راستاي عمود به ظهر خورشيدي داده شده، پشت باز يا بسته پايه                           راستاي عمود به ظهر خورشيدي داده شده، پشت باز يا بسته 

 بار الكتريكي                    مدار بازبار الكتريكي                    مدار باز

  T∆=(Tc-Ta) معين بر اساس اين امر است كه اختالف دما            معين بر اساس اين امر است كه اختالف دما           NOCT  نـزديك شدن به         نـزديك شدن به       ٢٢-١١-الـف الـف 

بنابراين بنابراين . .  دمـاي هـوا و اساسا  بطور خطي متناسب با ميزان تابش مي باشد               دمـاي هـوا و اساساً بطور خطي متناسب با ميزان تابش مي باشد              بطـور كلـي وابسـته بـه       بطـور كلـي وابسـته بـه       

داده برگشته خطي مي تواند داده برگشته خطي مي تواند . . بهتر است تقريبا خط راست باشدبهتر است تقريبا خط راست باشد E   بعـنوان تابعـي از     بعـنوان تابعـي از   T∆نمـودار  نمـودار  

 ::براي بدست آوردن شيب و معادله محل تقاطع به شكل براي بدست آوردن شيب و معادله محل تقاطع به شكل 

(Tc-Ta)=m.E+b                                                           )١-الف(  

 .. مي باشد مي باشدT∆ محل تقاطع  محل تقاطع b شيب و  شيب و  mكه در آنكه در آن
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  NOCT مقدار  مقدار Tcدر ايـن معادله و حل معادله براي  در ايـن معادله و حل معادله براي    Ta==٢٠٢٠ C° و وE= = ٨٠٠٨٠٠  Wm-2بـا قـرار دادن   بـا قـرار دادن   

 ::تصحيح نشده بدست خواهد آمدتصحيح نشده بدست خواهد آمد

C)(20b)m.(800WmNOCTT 2
c

o++== )٢-الف(                    

 مطابق   مطابق  NOCTشده براي رسيدن به مقدار نهايي       شده براي رسيدن به مقدار نهايي        تصحيح ن   تصحيح ن  NOCT سپس اين مقدار      سپس اين مقدار       ٣٣-١١-الـف الـف 

 .. تصحيح مي شود تصحيح مي شود١١-با سرعت باد در شكل الفبا سرعت باد در شكل الف

 از بين حس گرهاي دمايي  از بين حس گرهاي دمايي Tc بـر اساس اندازه گيري   بـر اساس اندازه گيري   NOCTروش  اجرايـي آزمـون   روش  اجرايـي آزمـون       ٤٤-١١الـف الـف 

اسـت كـه مسـتقيما  به خود هر سلول داخل مدول وصل شده و در محدوده شرايط محيطي مشابه                    اسـت كـه مسـتقيماً به خود هر سلول داخل مدول وصل شده و در محدوده شرايط محيطي مشابه                    

NTE  ي از ي از نمودارنمودار. .  مـي باشـد   مـي باشـد∆T بر حسب  بر حسب E  از حداقل دو آزمون ميداني مطابق با روش  اجرايي  از حداقل دو آزمون ميداني مطابق با روش  اجرايي 

 ..آزمون زير بدست مي آيدآزمون زير بدست مي آيد

   وسايل  وسايل٢٢-الفالف

 ١  پيرانومتر  پيرانومتر١١-٢٢-الفالف

 .. تعريف شده است تعريف شده استASTM E941پيرانومتر مرجع همانطوريكه در روش آزمون پيرانومتر مرجع همانطوريكه در روش آزمون 

  باد باد٢ترانسديوسرترانسديوسر    ٢٢-٢٢-الفالف

 ..ردردبراي ثبت جهت و سرعت باد مورد استفاده قرار مي گيبراي ثبت جهت و سرعت باد مورد استفاده قرار مي گي

 حس گرهاي دماحس گرهاي دما    ٣٣-٢٢-الفالف

 .. درجه سلسيوس مورد استفاده قرار مي گيرد درجه سلسيوس مورد استفاده قرار مي گيرد±١١براي ثبت دماي هوا و سلول در محدوده براي ثبت دماي هوا و سلول در محدوده 

                                           
Q@  Pyranometer 
R@   Transducer 
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 پايه ها پايه ها     ٤٤-٢٢-الفالف

 ..قطعه بايد با روش مشابه با شرايط هنگام استفاده از آن در معرض يا دور از باد نصب شده باشدقطعه بايد با روش مشابه با شرايط هنگام استفاده از آن در معرض يا دور از باد نصب شده باشد

   وسيله ثبت داده  وسيله ثبت داده٥٥-٢٢-الفالف

 .. مقياس بايد متناسب با ترانسديوسرهاي مورد استفاده باشد مقياس بايد متناسب با ترانسديوسرهاي مورد استفاده باشدزمان پاسخ و محدوده هايزمان پاسخ و محدوده هاي

   تدارك  تدارك٣٣-الفالف

پانل هاي آلومينيومي سياه يا     پانل هاي آلومينيومي سياه يا     . .   مدول مورد آزمون را در داخل يك زير آرايه قرار دهيد              مدول مورد آزمون را در داخل يك زير آرايه قرار دهيد            ١١-٣٣-الـف الـف 

مـدول هاي ديگر با طرح مشابه بايد براي پر كردن فضاي باز باقي مانده ساختمان زير آرايه استفاده                   مـدول هاي ديگر با طرح مشابه بايد براي پر كردن فضاي باز باقي مانده ساختمان زير آرايه استفاده                   

 درجه در    درجه در   ±٥٥ت صـفحه مدول ها به گونه اي باشد كه عمود به خورشيد در محدوده                ت صـفحه مدول ها به گونه اي باشد كه عمود به خورشيد در محدوده                وضـعي وضـعي . . شـود شـود 

 ..ظهر خورشيدي باشدظهر خورشيدي باشد

  پيرانومتر را در همان صفحه اي كه مدول هست و تقريبا  نزديك به مدول آزمون قرار            پيرانومتر را در همان صفحه اي كه مدول هست و تقريباً نزديك به مدول آزمون قرار          ٢٢-٣٣-الـف الـف 

 ..دهيددهيد

مدول كه  مدول كه  ترانسديوسـر باد را تقريبا  در ارتفاع  مدول و نزديك به يكي از وجه هاي                 ترانسديوسـر باد را تقريباً در ارتفاع  مدول و نزديك به يكي از وجه هاي                     ٣٣-٣٣-الـف الـف 

 ..امكان پذير است، قرار دهيدامكان پذير است، قرار دهيد

بـراي اندازه گيري دماي هواي محيط، حس گر دما بايد تقريبا  در ارتفاع مدول قرار                بـراي اندازه گيري دماي هواي محيط، حس گر دما بايد تقريباً در ارتفاع مدول قرار                    ٤٤-٣٣-الـف الـف 

 ..اندازه گيري در سايه مدول انجام مي گيرداندازه گيري در سايه مدول انجام مي گيرد. . داده شودداده شود

، پراب هاي حس گر مستقيما به پشت سلول هاي          ، پراب هاي حس گر مستقيما به پشت سلول هاي           بـراي انـدازه گـيري دماي سلول       بـراي انـدازه گـيري دماي سلول           ٥٥-٣٣-الـف الـف 

. . در هر يك چهارم مدول حداقل يك سلول  بايد اندازه گيري شود            در هر يك چهارم مدول حداقل يك سلول  بايد اندازه گيري شود            . . متصـل مي شوند   متصـل مي شوند   پـايش شـده     پـايش شـده     

 ..مطمئن شويد از اينكه سلول در پيش ولت معكوس كار نمي كندمطمئن شويد از اينكه سلول در پيش ولت معكوس كار نمي كند

اطميـنان حاصـل كنيد كه موانعي از تابش كل مدول، براي مدت زمان شروع حداقل                اطميـنان حاصـل كنيد كه موانعي از تابش كل مدول، براي مدت زمان شروع حداقل                    ٦٦-٣٣-الـف الـف 
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زمين اطراف مدول   زمين اطراف مدول   . .  نمي كند   نمي كند  چهـار ساعت پيش و چهار ساعت پس از ظهر خورشيدي جلوگيري           چهـار ساعت پيش و چهار ساعت پس از ظهر خورشيدي جلوگيري           

بـايد بازتـاب خورشـيدي زيادي نداشته باشد و بهتر است هموار يا شيب دار، يا هر دو، و دور از                      بـايد بازتـاب خورشـيدي زيادي نداشته باشد و بهتر است هموار يا شيب دار، يا هر دو، و دور از                      

سفارش مي شود ناحيه اطراف محل با علف و انواع مختلف از پوشش هاي              سفارش مي شود ناحيه اطراف محل با علف و انواع مختلف از پوشش هاي              . . اسـباب آزمـون باشد    اسـباب آزمـون باشد    

ند و بهتر است نزديك     ند و بهتر است نزديك     ساختمانها سطوح بازتابش بااليي دار    ساختمانها سطوح بازتابش بااليي دار    . . زميـن، آسـفالت و خاك پوشيده شود       زميـن، آسـفالت و خاك پوشيده شود       

نظر مهندسي مناسب بايد براي اطمينان از اينكه وجوه جلويي          نظر مهندسي مناسب بايد براي اطمينان از اينكه وجوه جلويي          . . دور و بر مدول وجود نداشته باشند      دور و بر مدول وجود نداشته باشند      

و عقبـي مـدول حداقـل انرژي خورشيدي منعكس شده از ناحيه اطراف را دريافت مي كنند، بكار                   و عقبـي مـدول حداقـل انرژي خورشيدي منعكس شده از ناحيه اطراف را دريافت مي كنند، بكار                   

 ..گرفته شودگرفته شود

جريان به موازات نقشه    جريان به موازات نقشه    . . اشداشد بـاد بـايد عمدتـا  يا به طرف شمال يا به طرف جنوب ب                بـاد بـايد عمدتـاً يا به طرف شمال يا به طرف جنوب ب                 ٧٧-٣٣-الـف الـف 

 .. را نتيجه دهد را نتيجه دهدNOCTآرايه قابل قبول نمي باشد و مي تواند يك مقدار كم از آرايه قابل قبول نمي باشد و مي تواند يك مقدار كم از 

 ..ترمينالهاي مدول در حالت مدار باز رها مي شودترمينالهاي مدول در حالت مدار باز رها مي شود    ٨٨-٣٣-الفالف

در هنگام  در هنگام  . .  وجـه فعال مدول و حباب پيرانومتر را پيش از شروع هر آزمون تميز كنيد                وجـه فعال مدول و حباب پيرانومتر را پيش از شروع هر آزمون تميز كنيد                 ٩٩-٣٣-الـف الـف 

ثابت شده است كه تميز كردن با محلول ماليم صابون و           ثابت شده است كه تميز كردن با محلول ماليم صابون و           . . و خاك بلند شود   و خاك بلند شود   انـدازه گيري نبايد گرد      انـدازه گيري نبايد گرد      

 ..پس از آن شستن با آب مقطر مؤثر مي باشدپس از آن شستن با آب مقطر مؤثر مي باشد

 .. پيش از شروع آزمون بهتر است بررسي كاليبراسيون تمام تجهيرات انجام گيرد پيش از شروع آزمون بهتر است بررسي كاليبراسيون تمام تجهيرات انجام گيرد  ١٠١٠-٣٣-الفالف

   روش هاي اجرايي  روش هاي اجرايي٤٤-الفالف

بعالوه، تابش،  بعالوه، تابش،  . .  به دست آوريد    به دست آوريد     در طـول يـك يا دو روز           در طـول يـك يا دو روز         T∆ ثبـت نـيمه مداومـي از        ثبـت نـيمه مداومـي از         ١١-٤٤-الـف الـف 

 دقيقه  دقيقه ٥٥تمام داده ها را تقريبا  هر تمام داده ها را تقريباً هر . . سـرعت بـاد، جهـت بـاد و دماي هوا بايد بطور مداوم ثبت شود        سـرعت بـاد، جهـت بـاد و دماي هوا بايد بطور مداوم ثبت شود        

 داده هـاي قـابل قـبول شـامل انـدازه گـيري انجـام شـده وقتـي سـرعت متوسط باد                       داده هـاي قـابل قـبول شـامل انـدازه گـيري انجـام شـده وقتـي سـرعت متوسط باد                       . . ثبـت كنـيد   ثبـت كنـيد   

ms-1  مي باشد و تندي باد كمتر از          مي باشد و تندي باد كمتر از         ١١±٠٠//٧٥٧٥ ms-1ج دقيقه پيش و پس از زمان       ج دقيقه پيش و پس از زمان        براي مدت زمان پن     براي مدت زمان پن    ٤٤
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 ..اندازه گيري مي باشداندازه گيري مي باشد

  نموداري از مجموعه اندازه گيري هاي انجام يافته در پيش و پس از ظهر خورشيدي                   نموداري از مجموعه اندازه گيري هاي انجام يافته در پيش و پس از ظهر خورشيدي                 ٢٢-٤٤-الـف الـف 

 .. را تعيين مي كند، رسم كنيد را تعيين مي كند، رسم كنيدE و  و T∆كه ارتباط بين كه ارتباط بين 

 توسط درونيابي مقدار  توسط درونيابي مقدار NTE در  در T∆ ، مقدار     ، مقدار    E بر حسب     بر حسب    T∆ بـا اسـتفاده از نمودار         بـا اسـتفاده از نمودار          ٣٣-٤٤-الـف الـف 

 .. براي درونيابي استفاده كنيد براي درونيابي استفاده كنيد١١..از معادله الفاز معادله الف. .  تعيين مي شود تعيين مي شودE==٨٠٠٨٠٠ Wm-2  براي   براي  T∆متوسط متوسط 

 تصحيح نمي شود و  براي دماي هواي متوسط و            تصحيح نمي شود و  براي دماي هواي متوسط و           NOCT ، بـا      ، بـا     Cf  عـامل تصـحيح،         عـامل تصـحيح،       ٥٥-٤٤-الـف الـف 

 تصحيح   تصحيح  NOCTبا اضافه كردن اين مقدار  به        با اضافه كردن اين مقدار  به        . .  تعيين مي شود    تعيين مي شود   ١١-سـرعت بـاد توسـط شـكل الف        سـرعت بـاد توسـط شـكل الف        

   .. تصحيح مي گردد تصحيح مي گرددms-1١١ سلسيوس و  سلسيوس و  درجه درجه٢٠٢٠نشده داده به نشده داده به 
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 پيوست ب

  روش تعيين عامل تصحيح براي قطعه فتوولتائيك

 )الزامي(

 عوامـل تصـحيح بـراي قطعـه فتوولتائيك توسط ماتريسي از مقادير ولتاژ مدار باز و جريان                    عوامـل تصـحيح بـراي قطعـه فتوولتائيك توسط ماتريسي از مقادير ولتاژ مدار باز و جريان                     ١١-بب

قطعه در طول محدوده دماي كار و تالقي تابش ها ايجاد           قطعه در طول محدوده دماي كار و تالقي تابش ها ايجاد             I-Vاتصـال كوتـاه كـه از انـدازه گـيري            اتصـال كوتـاه كـه از انـدازه گـيري            

 ..شود، تعيين مي شودشود، تعيين مي شود ميمي

 ممكـن اسـت ضـرورتي به تعيين عوامل تصحيح براي هر قطعه كه عوامل تصحيح را به                    ممكـن اسـت ضـرورتي به تعيين عوامل تصحيح براي هر قطعه كه عوامل تصحيح را به                     ١١-١١-بب

عوامل تصحيح بدست آمده از قطعه ديگر كه بطور مشابه طراحي و رسم شده،              عوامل تصحيح بدست آمده از قطعه ديگر كه بطور مشابه طراحي و رسم شده،              . . كار مي برد، نباشد   كار مي برد، نباشد   

 .. قرار گيرد قرار گيردتواند مورد استفادهتواند مورد استفاده ميمي

 حداقـل سـازي اخـتالف هـاي طيفـي در تالقي تابش در طول اين اندازه گيريها اهميت                   حداقـل سـازي اخـتالف هـاي طيفـي در تالقي تابش در طول اين اندازه گيريها اهميت                    ٢٢-١١-بب

دارد، بنابرايـن بيشـتر مناسب است كه اندازه گيريها با استفاده از شبيه سازهاي خورشيدي ضرباني                 دارد، بنابرايـن بيشـتر مناسب است كه اندازه گيريها با استفاده از شبيه سازهاي خورشيدي ضرباني                 

 ..صورت گيردصورت گيرد

 ..ي شودي شود سفارش م سفارش مIsc و  و Vocروش  اجرايي زير براي بدست آوردن ماتريس هاي روش  اجرايي زير براي بدست آوردن ماتريس هاي     ٢٢-بب

. . انـتخاب محــدوده هــاي دماهــا و تــابش هــا در انــدازه گــيري هــا انجــام خواهــد شــد انـتخاب محــدوده هــاي دماهــا و تــابش هــا در انــدازه گــيري هــا انجــام خواهــد شــد     ١١-٢٢-بب

 كه اندازه گيري هاي عملكرد با آن تصحيح          كه اندازه گيري هاي عملكرد با آن تصحيح         RCمحـدوده هـاي انـتخاب شـده بهـتر اسـت شـامل               محـدوده هـاي انـتخاب شـده بهـتر اسـت شـامل               

 كه انجام مي شود،  كه انجام مي شود، I-Vهاي هاي  مـي شـود باشـد و بهتر است شامل مقادير دما و تابش در اندازه گيري   مـي شـود باشـد و بهتر است شامل مقادير دما و تابش در اندازه گيري   

سفارش مي شود حداقل    سفارش مي شود حداقل    . .  مي باشد   مي باشد  ١٠٠١٠٠-١٢٠٠١٢٠٠  W/m2 و      و     ٠٠-C٨٠٨٠°ه هاي پيشنهادي    ه هاي پيشنهادي    محدودمحدود. . باشدباشد

  ٣٦٣٦شـش دمـا و شـش تـابش بـراي انـدازه گيري هاي عامل تصحيح انتخاب شده و در دو آرايه                        شـش دمـا و شـش تـابش بـراي انـدازه گيري هاي عامل تصحيح انتخاب شده و در دو آرايه                        

 .. نتيجه گيري شود نتيجه گيري شودIsc و  و Vocعنصري هر يك براي مقادير عنصري هر يك براي مقادير 
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فارش مي شود كه دما تا   فارش مي شود كه دما تا   سس. . تواند با گرماي وسايل زير مدول تغيير كند       تواند با گرماي وسايل زير مدول تغيير كند          دمـاي قطعـه مي        دمـاي قطعـه مي      ٢٢-٢٢-بب

در حاليكه دماي قطعه    در حاليكه دماي قطعه    . .  افزايش يافته و ثابت نگهداشته شود       افزايش يافته و ثابت نگهداشته شود      ١١-٢٢-هـر مقـدار انـتخاب شـده در ب         هـر مقـدار انـتخاب شـده در ب         

  ١١-٢٢- پـس از هر مقدار تابش انتخاب شده در ب           پـس از هر مقدار تابش انتخاب شده در ب          Iscو  و    Vocثابـت نگهداشـته شـده اسـت مقاديـر           ثابـت نگهداشـته شـده اسـت مقاديـر           

 ..آيدآيد بدست ميبدست مي

پشت سرهم صفحات يا    پشت سرهم صفحات يا     بخشـي از تـابش را مـي تـوان بـا پوشـاندن قطعه با اليه هاي                     بخشـي از تـابش را مـي تـوان بـا پوشـاندن قطعه با اليه هاي                      ٣٣-٢٢-بب

توسـط كـاغذ نـازك تغيـير داد در حالـيكه تـابش شـبيه سـاز خورشـيدي در مقدار تابش حداكثر                 توسـط كـاغذ نـازك تغيـير داد در حالـيكه تـابش شـبيه سـاز خورشـيدي در مقدار تابش حداكثر                 

مقدار تابش حداكثر بهتر است با سلول مرجع كاليبره شده ثبت و اندازه گيري              مقدار تابش حداكثر بهتر است با سلول مرجع كاليبره شده ثبت و اندازه گيري              . . نگهداشته شده است  نگهداشته شده است  

 ..شودشود

  Vocه گيري مقادير    ه گيري مقادير     مدول را اندازه گيري و نتيج       مدول را اندازه گيري و نتيج      I-V در هـر تنظيم دما و تابش، منحني           در هـر تنظيم دما و تابش، منحني            ٤٤-٢٢-بب

 .. ثبت كنيد ثبت كنيدIscو و 

 :: به شرح زير محاسبه كنيد به شرح زير محاسبه كنيد١١- قطعه با استفاده از فرمول ب قطعه با استفاده از فرمول بIsc مقادير تابش را از داده  مقادير تابش را از داده   ٥٥-٢٢-بب

scu

scf
nf I

I
EE = ) ١-ب(                                 

كثر فيلتر  كثر فيلتر   عبارت از تابش حدا     عبارت از تابش حدا    Eu عـبارت از تـابش روي مدول در حال فيلتر شده،              عـبارت از تـابش روي مدول در حال فيلتر شده،             Efكـه در آن       كـه در آن       

 عبارت از مقادير جريان اتصال كوتاه  عبارت از مقادير جريان اتصال كوتاه Iscf و  و Iscuنشـده كه با سلول مرجع اندازه گيري شده است و   نشـده كه با سلول مرجع اندازه گيري شده است و   

 ..گيري شده بدون فيلتر و فيلتر شده مدول بصورت انتخابي مي باشندگيري شده بدون فيلتر و فيلتر شده مدول بصورت انتخابي مي باشند اندازهاندازه

 براي هر دما محاسبه مي شود و براي بدست آوردن انديس هاي ماتريس تابش ميانگين                 براي هر دما محاسبه مي شود و براي بدست آوردن انديس هاي ماتريس تابش ميانگين                Efمقاديـر   مقاديـر   

اين روش اجرايي فرض مي كند كه فيلتر كردن و تابش حداكثر در هر دما يكسان                اين روش اجرايي فرض مي كند كه فيلتر كردن و تابش حداكثر در هر دما يكسان                . .  مـي شود    مـي شود   گرفـته گرفـته 

 ..هستندهستند

 را بر حسب دما،       را بر حسب دما،      Isc  شيب      شيب    ٣٣-بب
∆T
∆Isc            در هر سطح تابش با استفاده از برازش حداقل مربعات             ، در هر سطح تابش با استفاده از برازش حداقل مربعات ، 
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، ، αمايي جريان،   مايي جريان،    محاسـبه كنيد كه از آن براي محاسبه تابع د           محاسـبه كنيد كه از آن براي محاسبه تابع د          ٢٢-خطـي از داده بدسـت آمـده در ب         خطـي از داده بدسـت آمـده در ب         

 ..استفاده خواهد شداستفاده خواهد شد

 را بـر حسـب دمـا،          را بـر حسـب دمـا،         Voc  شـيب       شـيب     ٤٤-بب
∆T
∆Voc             در هـر سـطح تابش با استفاده از برازش حداقل              ، در هـر سـطح تابش با استفاده از برازش حداقل ، 

 محاسـبه كنـيد كـه از آن براي محاسبه تابع دمايي              محاسـبه كنـيد كـه از آن براي محاسبه تابع دمايي             ٢٢-مـربعات خطـي از داده بدسـت آمـده در ب           مـربعات خطـي از داده بدسـت آمـده در ب           

 .. استفاده خواهد شد استفاده خواهد شدβ  (E)جريان، جريان، 

بر حسب لگاريتم طبيعي تابش، بر حسب لگاريتم طبيعي تابش،  را  را  Voc  شـيب    شـيب  ٥٥-بب
∆LnE
∆Voc براي هر دماي مدول با استفاده از ، براي هر دماي مدول با استفاده از ،

 محاسبه كنيد كه از آن براي محاسبه تابع          محاسبه كنيد كه از آن براي محاسبه تابع         ٢٢-بـرازش حداقل مربعات خطي داده بدست آمده در ب         بـرازش حداقل مربعات خطي داده بدست آمده در ب         

 .. استفاده مي شود استفاده مي شودδ  (E) تصحيح تابش ولتاژ تصحيح تابش ولتاژ 

براي براي . .  بدست آوريد   بدست آوريد  ٥٥- و ب   و ب  ٤٤-عوامـل بهـنجارش را بـراي شيب هاي بدست آمده در ب            عوامـل بهـنجارش را بـراي شيب هاي بدست آمده در ب                ٦٦-بب

∆T
∆Voc         ايـن عوامـل بهـنجارش مقادير          ايـن عوامـل بهـنجارش مقادير Voc   در    در T0           و تابش در شيب هاي تعيين شده است و براي            و تابش در شيب هاي تعيين شده است و براي 

∆LnE
∆Voc مقادير   مقادير  Voc   در درE0و دماها در شيب هاي تعيين شده است و دماها در شيب هاي تعيين شده است .. 

حداقـل مـربعات لگاريتمي شيبها ي        حداقـل مـربعات لگاريتمي شيبها ي            ٧٧-بب
∆T
∆Voc       نتيجه نتيجه . .  بهنجار را نسبت به تابش برازش كنيد        بهنجار را نسبت به تابش برازش كنيد

 .. ، مي باشد ، مي باشدβ  (E)معادله لگاريتمي، تابع تصحيح ولتاژ ، معادله لگاريتمي، تابع تصحيح ولتاژ ، 

 حداقـل مربعات خطي شيبها ي         حداقـل مربعات خطي شيبها ي          ٨٨-بب
∆LnE
∆Voc       نتيجه معادله  نتيجه معادله  . .  بهنجار را نسبت به دما برازش كنيد        بهنجار را نسبت به دما برازش كنيد

 .. ، مي باشد ، مي باشدδ  (E)خطي، تابع تصحيح تابش ولتاژ، خطي، تابع تصحيح تابش ولتاژ، 

 استفاده شده براي تعيين توابع تصحيح  استفاده شده براي تعيين توابع تصحيح Isc و  و Voc شود كه ماتريسي از مقادير      شود كه ماتريسي از مقادير       سـفارش مـي       سـفارش مـي     ٩٩-بب

تهـيه شـده و بهمـراه نـتايج، گـزارش شـود بطوري كه توابع بتوانند دوباره با مجموعه متفاوتي از                      تهـيه شـده و بهمـراه نـتايج، گـزارش شـود بطوري كه توابع بتوانند دوباره با مجموعه متفاوتي از                      

 ..شرايط گزارش محاسبه و بهنجار شوندشرايط گزارش محاسبه و بهنجار شوند
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