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ب  

  خدا نامبه

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

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

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

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

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

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

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

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

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

  .شود مي منتشر و چاپ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .است مؤسسه

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

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

  استانداردتدوين كميسيون فني 

  "طراحي محيط هاي طبيعي احراز شرايط –اجزاي تعادل سامانه براي سامانه هاي فتوولتائيك  "

  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس

  فرهنگي، شاهرخ 

  )دكتراي مهندسي برق(

  عضو هيأت علمي دانشگاه تهران

    

    :دبير

  رهشرا، فرد خدائي

  )فوق ليسانس فيزيك(

  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان زنجان

   )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  اسدي، ابراهيم

 )ليسانس مهندسي برقفوق (

  

   شركت مهندسين مشاور توسعه صنعت برق

  

  عطيه، ذبيحي

  )فوق ليسانس فيزيك(

   شركت فيبر نوري و برق خورشيدي 

    

  علي  زارعي،

 )ليسانس مهندسي برق(

  

  )سانا(سازمان انرژي هاي نو ايران 

  

  شاهنواز، محمدرضا

  )فوق ليسانس مهندسي شيمي(

  )سانا(سازمان انرژهاي نو ايران 

  

    

   ربابه، عبدالهي

  )برق ليسانس مهندسي(

  )سانا(سازمان انرژهاي نو ايران 

  

    

  كياني، سيدرضا

  )ليسانس مهندسي برق(

  ين مشاور توسعه صنعت برقشركت مهندس

    

  منشي پور، سميرا

  )ليسانس مهندسي برق(

  )سانا(سازمان انرژي هاي نو ايران 
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د   

  

  فهرست مندرجات

 عنوان
 صفحه

 ج استاندارد موسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  و  پيش گفتار

  1 هدف و دامنه كاربرد 1

  1 مراجع الزامي 2

 3 نمونه برداري 3

 3 انه گذارينش 4

  3 مستندسازي 5

 3 كليات 1- 5

 7 آزمون 6

 7 كاربرد خدماتي 1- 6

 7 مراحل آزمون 2- 6

 11 معيار قبولي 7

 11 معيار قبولي كلي 1- 7

 12 الزامات ويژه براي كنترل كننده هاي شارژ 2- 7

 12 الزامات ويژه براي باتري هاي ثانويه 3- 7

 15 عيب هاي ديداري عمده 8

 15 گزارش 9

 15 اصالحات 10

 15 روش انجام آزمون 11

 15 بازرسي ديداري 11-1

 16 آزمون هاي عملياتي 11-2

 20 آزمون هاي عملكرد ويژه براي اجزا 11-3

 23  آزمون عايقي 11-4

 24  آزمون در معرض فضاي باز 11-5

 IK(  25كد ( حفاظت در برابر ضربه هاي مكانيكي  11-6

 IP( 25كد (حفاظت در برابر گرد و غبار، آب و عناصر خارجي  11-7

 26 آزمون لرزش حمل و نقل 11-8

 26 وكآزمون ش 11-9
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 ه  

 UV 27آزمون  11-10

 28 آزمون چرخه گذاري حرارتي 11-11

 30 آزمون يخ زدگي رطوبت 11-12

 32 نم-آزمون گرما  11-13

 33 آزمون استحكام پايانه ها 11-14

 34 نم -آزمون چرخه ي گرما 11-15

آستانه هاي كليدزني براي كنترل كننده هاي شارژي كه از ولتاژ  ) اطالعاتي(پيوست الف 

  الگوريتم كليدزني استفاده مي كنند باتري  بعنوان پارامتر اصلي براي

36 
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 و  

  

  

  پيش گفتار

 "طراحي محيط هاي طبيعـي  احراز شرايط –اجزاي تعادل سامانه براي سامانه هاي فتوولتائيك  " استاندارد

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

 تصويب مورد 10/4/88 مورخ برق و الكترونيك استاندارد ملي كميتة اجالس و پنجمينچهارصد و هفتاد  در

 تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار

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

خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي فظح براي

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

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

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
IEC 62093: 2005, Balance-of-system components for photovoltaic systems – Design 
qualification natural environments. 
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  طراحي محيط هاي طبيعي احراز شرايط –اجزاي تعادل سامانه براي سامانه هاي فتوولتائيك 

  

 هدف و دامنه كاربرد 1

مـورد   2(BOS)تعادل سـامانه   1طراحي اجزاي احراز شرايطهدف از تدوين اين استاندارد، بيان الزامات براي 

با يا اين استاندارد براي بهره برداري در فضاي بسته  . زميني است 3(PV)ك فتوولتائياستفاده در سامانه هاي 

  كــه در ؛ يــا فضــاي بــاز در شــرايط هــواي آزاد معمــولي حفــاظ دار يــا بــدون حفــاظتهويــه مطبــوعبــدون 

IEC 60721-2-1 اين استاندارد براي اجزاي اختصاصي خورشيدي از قبيـل  . تعريف شده است، مناسب است

، جعبـه  ضربه ولتـاژ ، محافظ 4گرما گيرورترها، كنترل كننده هاي شارژ، بسته هاي ديود سامانه، باتري ها، اين

بـراي   اما ممكن است به كار مي رود ،و كليدهاي اتصال نقطه توان بيشينه ردياب  ادواتتقسيم هاي سامانه، 

  . داشته باشدكاربرد نيز ديگر اجزاي تعادل سامانه 

هر . باشد ، ميPVطراحي مدول هاي  احراز شرايطبراي  IEC 61646و  IEC 61215بر مبتني اين استاندارد 

براي محيط  ي سختبراي محاسبه ويژگي هاي خاص اجزاي تعادل سامانه و اضافه كردن سطوح مختلف  چند

حمل و   ،لرزشو گرد و غبار، قارچ، حشرات، شوك . در آن صورت گرفته استتغييراتي  متفاوت، هاي خدمت

رطوبـت  حـدود  و باال و پـايين  ي دما. ده حفاظتي براي دسته بندي محيطي مناسب اضافه شده استنقل و ر

   .براي محيط هاي خدماتي مناسب نيز اصالح شده است

  يـا  IEC 61215توسـط فتوولتائيـك  مـدول هـاي   . كـاربرد نـدارد  فتوولتائيـك  اين استاندارد براي مدول هاي 

IEC 61646 كامـل كننـده   ين استاندارد براي مدول هاي متمركز كننده يا همچنين ا. پوشش داده مي شود

  .اين استاندارد نيست جزوجنبه هاي ايمني الكتريكي ويژه، . كاربرد ندارد PVهاي  سامانه

سـامانه هـاي انبـارش    . كادميم كـاربرد دارد -و نيكل اسيد -سرب اين استاندارد براي سلول ها و باتري هاي 

  .د شدناضافه خواه، قرار گيرند دسترسكه در ، وقتي ديگر الكتروشيميايي

تـا حـد    به نحوي كه. تعادل سامانه است هدف از اين مراحل آزمون، تعيين مشخصه هاي عملكردي هر جزء

پس از قـرار   بطوريكه . باشد ممكن با محدوديت منطقي هزينه و زمان، آن جزء قادر به نگهداري اين عملكرد

منظـور توسـط سـازنده    آن كـه بـه    ييطي طبيعي شبيه سازي شده ايـ محكاركرد گرفتن در معرض شرايط 

  .قابل كاربرد باشد مشخص شده است،

 مراجع الزامي 2

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

  . محسوب مي شودملي ايران جزئي از اين استاندارد مقررات 

                                                
1 - Components 
2- Balance of System   
3 - Photovoltaic 
4 - Heat sink 
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آن  بعـدي  تجديـدنظرهاي  و اصالحيه ها باشد، شده داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه تيصور در

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

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

  :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده

 كليات و راهنما: اولآزمونهاي محيطي قسمت ، 1377سال : 1307استاندارد ملي ايران شماره  2-1

آزمـون   -آزمونهـا  : آزمونهاي محيطي قسـمت دوم  ،1378 سال: 1307-6استاندارد ملي ايران شماره  2-2

FC : سينوسي(ارتعاش(  

آزمـون   -آزمونهـا  : آزمونهاي محيطي قسمت دوم، 1378سال : 1307-21ران شماره استاندارد ملي اي 2-3

U :استحكام اتصاالت و پايه قطعات مجتمع 

آزمون  -آزمونها : هاي محيطي قسمت دوم آزمون، 1378سال : 1307-30استاندارد ملي ايران شماره  2-4

Db ساعتي 12+12چرخه (اي  گرماي مربوط چرخه: و راهنما( 

 )IPكد (درجات حفاظت تامين شده توسط محفظه ها، 1386سال : 2868ملي ايران شماره  استاندارد 2-5

درجات تامين حفاظـت بـه وسـيله محفظـه در برابـر      ، 1386سال : 9936استاندارد ملي ايران شماره  2-6

 ) IKكد (ضربات مكانيكي بيروني براي تجهيزات الكتريكي 

لزامات عمومي براي احراز صالحيت آزمايشگاه هاي ا، 1386سال : 17025استاندارد ملي ايران شماره  2-7

 آزمون و كاليبراسيون

سلول ها و باتري هاي ثانويه براي سيستم هاي انرژي ،1387سال : 10768استاندارد ملي ايران شماره  2-8

 مقررات كلي و روشهاي آزمون -فتوولتاييك

روش   -پردازشگرهاي توان –ك سامانه هاي فتوولتائي ،1388سال : 11275استاندارد ملي ايران شماره  2-9

 اندازه گيري بازده

2-10 IEC 60068-2-27, Environmental testing- part 2: Tests Ea and guidance: Shock 
2-11 IEC 60068-2-75, Environmental testing- part 2-75: Tests- Test Eh: Hammer tests 
2-12 IEC 60068-2-78, Environmental testing- part 2-78: Tests- Test  Cab: Damp heat, steady 

state 
2-13 IEC 60068-3-6, Environmental testing- part 3-6: Supporting documentation and 

guidance- Confirmation of the performance of temperature/ humidity chambers 
2-14 IEC 60410, Sampling plans and procedures for inspection by attributes 
2-15 IEC 60721-2-1, Classification of environmental conditions appearing in nature- 

Temperature and humidity 
2-16 IEC 60904-3:1989, Photovoltaic devices- Part 3: Measurment principles for terrestrial 

photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data 
2-17 IEC 61215, Crystalline silicon terrestrial  photovoltaic (PV) modules- Design 

qualification and type approval 
2-18 IEC 61345, UV test for photovoltaic (PV) modules 
2-19 IEC 61646, Thin film silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules- Design 

qualification and type approval 
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 نمونه برداري 3

ه بـ ) دلخـواه باضافه اقالم يدكي بطور (بايد مقداري از دست كم سه نمونه يك جزء  احراز شرايطبراي آزمون 

. برداشته شود IEC 60410صورت تصادفي از دسته يا دسته هاي توليد، مطابق با روش اجرايي داده شده در 

ستورات و فرايند مربوط سـاخته شـده باشـد و در    اجزا بايد از مواد و اجزاي مشخص و مطابق با نقشه ها و د

از اجزا بايـد  . دنمعرض بازرسي عادي، كنترل كيفيت و روش هاي اجرايي قابل قبول ساخت، سازنده قرار گير

سامانه مجاز و با دستورالعمل هاي جابجايي، نصب و اتصال از جمله بيشينه ولتاژ  باشدكامل  يجزئيات نظر هر

  .دنهمراه باش

ي كه اقالم، براي مثال سيم ها و كابل ها، اندازه هاي از پيش تعيين شده اي، نداشته باشـند، مقـدار   در صورت

صورت تصادفي از دسته يا دسته هاي توليد مطابق با روش اجرايي داده ه كافي براي هدف هاي آزمون بايد ب

  . دنبرداشته شو  IEC 60410شده در 

 نشانه گذاري 4

  :ضح و پاك نشدني زير را داشته باشدهر جزء بايد نشانه هاي وا

  تامين كننده؛/نام، نشانه يا عالمت سازنده -

 نوع يا شماره مدل؛ -

 ؛دسته، در صورت كاربرد/سريالشماره  -

فضـاي بسـته بـدون     جزء؛ فضاي باز بدون حفاظ، فضاي باز حفاظ دار، كرد كارمكان طراحي شده براي  -

 ؛تهويه مطبوعبا فضاي بسته شرايط، 

 ؛)مجاز نيست به تنهايي، كدگذاري رنگي(يانه ها يا سر سيم ها پا پالريته -

 بيشينه ولتاژ سامانه كه براي جزء مناسب است؛ -

 .، همانطوريكه توسط سازنده براي نوع محصول مشخص شده استيمصرفتوان مقادير نامي و كمينه  -

سط شماره سريال يـا دسـته   و مكان ساخت بايد بر روي جزء نشانه گذاري شود يا تو) و ترجيحا زمان(تاريخ 

  .قابل رديابي باشد

اطالعـات   حـداقل . اجزاي كوچك نظير سيم ها، اتصالگرها، فيوزهـا و غيـره نيـاز نيسـت    براي جزئيات نشانه گذاري   -يادآوري

  .عالمت سازنده يا تامين كننده و نوع يا شماره مدل است/نشان/عبارت از نام

 مستندسازي 5

 كليات 1- 5

  ):اگر مربوط باشد(طالعات زير باشد مستندسازي بايد شامل ا

مربـوط،   CEمخصوصا  بازگو كردن بخشنامه هاي اروپايي و نشان گـذاري  (سازگاري با استانداردهاي مربوط 

 ؛)مهم است

  ؛دستورالعمل هاي نصب و باز كردن -

 دستورالعمل هاي بهره برداري؛ -
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 ؛)مراجعه كنيد 1-6به بند (كاربرد خدماتي جزء  -

 ؛)اي مدار و مشخصات فنيشم(داده هاي فني  -

 دستورالعمل هاي عيب يابي؛ -

 هشدارها و دستورالعمل هاي ايمني؛ -

 اطالعات قطعات يدكي؛ -

 ضمانت نامه؛ -

 ؛معدوم كردنو جزء  دناز كربدستورالعمل هاي مربوط به  -

   ):اگر مربوط باشد(بيانگر به ويژه، مستندات بايد 

  

  شرايط محيط -الف

  گستره دماي بهره برداري - 1

 دماي انبارش گستره - 2

 بيشينه رطوبت نسبي - 3

  ويژگي هاي فيزيكي اجزا -ب

  ابعاد محفظه -1

  وزن -2

  )مواد(ويژگي محفظه  -3

  اتصاالت -4

  )IKو  IPكدهاي (رده حفاظت  -5

  پايانه هاي اتصال -6

  )، سطح مقطع هايكششرفع تنش ، ورودي(كابل ها  -7

  قطعات يدكي -8

  ويژگي هاي الكتريكي جزء -پ

  

  نترل كننده هاي شارژبراي ك -1

  فهرست انواع باتري هاي ناسازگار و سازگار -

  (V)ولتاژ نامي ورودي و خروجي  -

  (A)جريان بيشينه مدول  -

  (A)بار بيشينه جريان  -

  )و غيره موازيكنترل كننده سري، كنترل كننده (نوع كنترل كننده  -

و  1شـارژ وضـعيت  ، الگـوريتم  يا دو نقطـه  ، تنظـيم (PWM)1لسمدوالسيون عرضي پا(اصول كار  -

  )غيره

                                                
1 - Pulse Width Modulation 

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


 5

  (V)همه آستانه هاي مورد استفاده  -

  (mV/°C/cell)دما براي آستانه ها  جبران سازي -

  مصرف داخليجريان  -

  جريان ورودي و خروجي برحسب دماي محيط/منحني نمايشگر توان -

  شود تخليه كامل بايد اندازه گيري بار دركه بالفاصله پس از قطع  يمصرفتوان  -

  در طول بهره برداري در ولتاژ نامي يمصرفتوان  -

  حفاظت اضافه بار -

  معكوسدر مقابل پالريته حفاظت  -

  تعريف ناحيه ولتاژ مجاز در سمت ورودي و خروجي  -

  هشدار پيش از قطع بار -

  اتصال باتريعدم تعريف رفتار خروجي در حالت  -

  تاخير  قطع بار  -

  )آن دقتايشگر، ها، نم LED2(نمايشگرها  -

  )، غيرهيابي نقطه توان بيشينهرد(عمليات ديگر  -

  در جريان شارژ باتري AC حداكثر ريپل  -

اگر پايانه منفي باتري، مدول و بار نتواند به همديگر متصل شوند، اين موضوع بايد بطور شفاف بيان شود و رفتـار در   -يادآوري

  .چنين حالتي بايد تعيين شود

  

  ها براي باتري -2

 3)بدون خروج گاز(تمام بسته ، با شير تنظيم، دارمنفذبا درب  ،سرب اسيد، نيكل كادميم: نوع باتري -

  )مسطح، غيره الكترود، الكترود لوله اي،  NiCd)فقط (

  ولتاژ نامي -

  الكتروليت  4وزن مخصوص -

  C120 ،C20 ،C10 ،C5ظرفيت بيان شده در  -

  ظرفيت ناميتخليه خودبخودي ماهانه به  نسبت: حسب درصدشارژ  بر  نگهداري -

  10764استاندارد ملي ايران شماره  پايداري در چرخه، اندازه گيري شده مطابق با -

  )مراجعه كنيد 10764استاندارد ملي ايران شماره  به(شارژ  بازده -

ورشـيدي  خ مولـد بـا  فقط باتري چنانچه مالحظاتي براي شارژ ابتدايي (دستورالعمل هاي راه اندازي -

  .، نگهداري و ايمني)سازنده بايد اطالع دهد قابل دسترس به عنوان منبع تغذيه وجود دارد

  محدوديت هاي حمل و نقل -

                                                                                                                                                   
1 - State of charge 
2- Light Emitting Diode 
3- Gas- tight sealed 
4- Specific gravity 
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  براي اينورترها -3

  (A)جريان ورودي بيشينه  -

  (A)جريان خروجي بيشينه  -

  (V) آنولتاژ ورودي نامي و گستره  -

  (V) آن ولتاژ خروجي نامي و گستره -

  (VOC)خورشيدي مدار باز آرايه ژ ولتا -

  تعداد فازها -

  (Hz)بسامد  -

  موج سينوسي،  موج مربعي يا موج مربعي اصالح شده، غيره: ولتاژ خروجيشكل موج  -

  1كننده گالوانيكمجزا   -

  منحني توانايي اضافه بار -

  منحني نمايشگر توان خروجي در ولتاژ ورودي نامي برحسب دماي محيط -

ممكن (ايشگر توان خروجي بيشينه  در ولتاژ ورودي نامي برحسب فشار هواي  محيط منحني نم -

  )سطح دريا بيان شودنسبت به است بر حسب ارتفاع نصب 

  براي كاركرد دماي محيط بيشينه -

  با برگشت انرژي، بارهاي كمينه cos(ϕ)نوع بار مجاز، براي مثال   -

  الزامات زمين كردن -

 ي تخليـه  بـار در مصرف توان اندازه گيري شده بالفاصله پـس از قطـع   : تقلبراي اينورترهاي مس -

وجود داشته باشد، براي مثال ه كار ممكن است چندين حالت آماده ب( به كاركامل و در حالت آماده 

  )حالت خواب، حالت بدون بار و غيره

  11275استاندارد ملي ايران شماره  مطابق با بازدهمنحني  -

  اندازه و رده: اينورتر ACاز در سمت فيوز مورد ني -

  اينورتر، اندازه و رده DC، فيوز توصيه شده در سمت در صورت كاربرد -

  اضافه بار حفاظتتعريف رفتار اينورتر در طول  وضعيت اضافه بار و  -

  اينورتر DCمعكوس در سمت  حفاظت پالريته -

  باشدهشدار پيش از قطع بار، اگر مربوط  -

  باشدار، اگر مربوط تاخير قطع ب -

  )دقت آن،  نمايشگر، هاLED (نمايشگرها  -

  )، غيرهرديابي نقطه توان بيشينه(عمليات ديگر -

  بر روي بار خطي در شرايط نامي 2خروجي كل يهارمونيكاعوجاج  -

                                                
1 - Galvanic separation 
2 - THT 
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  1ضـريب قلـه   بر روي بارهاي غير خطي در شرايط نامي بـا  خروجيكل  يهارمونيكاعوجاج ولتاژ  -

  درصد 5/2

  فهرستي از وسايل عمومي شناخته شده ناسازگار با اينورتر  -

سازنده  مشخصاتيا با و داده هايي كه از بين مي روند . دنتمام داده ها بايد در طول مراحل آزمون بررسي شو

  .دنبايد ثبت شو مطابقت ندارند

 آزمونانجام  6

 كاربرد خدماتي 1- 6

 هـا  ياين سخت. استسامانه جزء ) وسط سازندهمشخص شده ت(هاي آزمون بر اساس كاربرد خدماتي ي سخت

  :صورت زير تعريف مي شونده ب

  فضاي باز، بدون حفاظ -الف

و  2شب سرد تابش به آسمانكامال در معرض مستقيم باران، خورشيد، باد، گرد و غبار، قارچ، يخ، سامانه جزء 

  .غيره است

  فضاي باز، حفاظ دار -ب

را از باران، خورشيد، باد دمنده گرد و غبـار، يـخ، قـارچ و تـابش بـه       جزء بطور جزئي پوشانده مي شود تا آن

  .آسمان شب سرد مستقيم و غيره محافظت كند

  تهويه مطبوع فضاي بسته، بدون  -پ

دميـده شـده    گرد و غبـار د، جزء كامال توسط ساختمان يا محفظه پوشانده مي شود تا آن را از باران، خورشي

ه آسمان شب سرد مستقيم و غيره محافظت كند اما سـاختمان يـا محفظـه در    ، يخ، قارچ و تابش بتوسط باد

  .داراي تهويه مطبوع نيستخصوص دما، رطوبت يا پااليش هوا 

  تهويه مطبوع بافضاي بسته،  -پ

جزء كامال توسط ساختمان يا محفظه پوشانده مي شود تا آن را از باران، خورشيد، باد دمنده گرد و غبار، يخ، 

بش به آسمان شب سرد مستقيم و غيره كامال محافظـت كنـد و سـاختمان يـا محفظـه عمومـاً در       قارچ و تا

  .است داراي تهويه مطبوعخصوص دما، رطوبت يا پااليش هوا 

  .خالصه شده اند 1شرايط آزمون براي اين خدمات مختلف در جدول 

 مراحل آزمون 2- 6

بـا   1در جـدول   احـراز شـرايط  مراحل آزمون بايد به سه گروه تقسيم بندي شده و در معرض اجزاي سامانه 

روش هاي . هر كادر به زيربند متناظر در اين استاندارد ارجاع مي شود. ترتيب اجراي تعيين شده، قرار گيرند

به تفصيل  11ها از جمله اندازه گيري هاي ابتدايي و نهايي در صورت ضرورت در بند ي اجرايي آزمون و سخت

سه گروه از اجزا بايد ابتدا در معرض آزمـون محيطـي اصـلي قـرار     . صه مي شودخال 1بيان شده و در جدول 

پـس از هـر   .  بايد انجام شـود ) مراجعه كنيد 15-11به بند ( 3نم -گرفته و پس از آن آزمون چرخه اي گرما

                                                
1 - Crest factor 
2 - cold night sky 
3 - Damp heat 
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. بايد انجـام شـود   3(IT)و آزمون عايقي  2(FT)، آزمون عملياتي 1(VI)آزمون محيطي اصلي، بازرسي چشمي 

 احراز شرايطقطعات بايد در معرض آزمون عملياتي جداگانه خودشان پيش و پس از هر آزمون / مه گروه هاه

  .دنقرار گير

. براي تجهيزات الكترونيكي همه آزمون ها اعمال مي شـود . شامل خالصه ي از سطوح آزمون است 1جدول 

  .يافت 1ي توان در جدول را مآزمون ها باتري ها آزمون هاي خاص اجرا نمي شود، خالصه  براي

هاي ابتدايي بـراي آزمـون    گيري جايي كه اندازه گيري هاي نهايي براي يك سختي آزمون به ترتيب بعنوان اندازه -1يادآوري 

  .شوند يري هاي ابتدايي از آزمون حذف ميدر اين حالت اندازه گ. بعدي است، نيازي به تكرار آنها نيست

ديگـري توسـط    احـراز شـرايط  قبالً در معرض آزمون خاص در مرحلـه   ،تحت آزموني  امانهسدر حالتي كه جزء  -2يادآوري 

  .آزمايشگاه آزمون آكروديته قرار گرفته باشد حذف اين آزمون چنانچه تاثيري روي مراحل آزمون كل نداشته باشد، مجاز است

. د نظر قـرار دهـد  و اتصال را م نصبدر انجام آزمون ها، آزمون كننده بايد دقيقاً دستورالعمل هاي جابجايي، 

  .گزارش آزمون بايد دليل حذف شدن هر آزمون را بيان كند

                                                
1 - Visual  Inspection 
2  Functioning Test 
3 - Insulation Test 
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  خالصه سطوح آزمون -1جدول 

باتري هاي   شرايط آزمون  عنوان  آزمون

  ثانويه

ديگر 

تجهيزات 

  الكترونيكي

  بلي  بلي  مراجعه كنيد 2-1-11براي جزئيات فهرست بازرسي به   بازرسي ديداري  11-1

  )40±2( %رطوبت نسبي  ؛C25°: دماي محيط  ون عملياتيآزم  11-2

  شرايط مخصوص جزء سامانه

  بلي  بلي

دو برابر ولتاژ مدار باز سامانه باضافه  V DC 1000/500  آزمون عايقي  11-4

 MΩ 50كمتر از  نبايدمقاومت عايقي . دقيقه 1به مدت 

  .باشد DC V500 در

  بلي  خير

  آزمون در معرض فضاي باز  11-5

  اي باز، بدون حفاظفض -

  فضاي باز، حفاظ دار -

  تهويه مطبوعفضاي بسته، بدون  -

  با تهويه مطبوعفضاي بسته،  -

  

  kWh.m-2 60تابش خورشيدي كل 

  الزم نيست

  الزم نيست

  الزم نيست

  بلي  خير

 (IK)حفاظت در برابر ضربه مكانيكي   11-6

  فضاي باز، بدون حفاظ -

  فضاي باز، حفاظ دار -

  تهويه مطبوع، بدون فضاي بسته -

 با تهويه مطبوع فضاي بسته،  -

  

 

IK05 

IK05 

IK05 

IK05 

  بلي  بلي

حفاظــت در برابــر غبــار، آب و اجســام      11-7

  )IPكد ( خارجي 

  فضاي باز، بدون حفاظ -

  فضاي باز، حفاظ دار -

  تهويه مطبوعفضاي بسته، بدون  -

  با تهويه مطبوعفضاي بسته،  -

  
  

IP44 

IP44 

IP20 

IP20 

  بلي  بوط نيستمر

  Hz 150تا  Hz 9/11؛ Hz 8/11تا  Hz 10  آزمون لرزش حمل و نقل  11-8

 g 2: ، شتابmm 5/3: دامنه 

octave/min 1 ــور ــر محـ ــدت در هـ ــول مـ   ؛h2: ، طـ

   h6: در كل 

  بلي  بلي

  s1: ؛ تواليms11: ؛ نيم سينوس، مدت زمانg 15  آزمون شوك  11-9

  18)6×3: (تعداد شوك ها

  بلي  بلي

 UVآزمون   11-10

  فضاي باز، بدون حفاظ -

  فضاي باز، حفاظ دار -

  تهويه مطبوعفضاي بسته، بدون  -

  با تهويه مطبوع فضاي بسته،  -

  

 IEC 61345همانند 

  الزم نيست

  الزم نيست

  الزم نيست

  بلي  مربوط نيست

  آزمون چرخه حرارتي  11-11

  فضاي باز، بدون حفاظ -

  فضاي باز، حفاظ دار -

  تهويه مطبوعدون فضاي بسته، ب -

  با تهويه مطبوع فضاي بسته،  -

  

  +C80°تا  -C20°چرخه از   200تا  50

  +C75°تا  -C20°چرخه از   200تا  50

  +C55°تا  C0°چرخه از   200تا  50

  الزم نيست

  بلي  بلي

  

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


 10

  ادامه -1جدول 

  آزمون يخ زدگي رطوبت  11-12

  فضاي باز، بدون حفاظ -

  فضاي باز، حفاظ دار -

  تهويه مطبوعبسته، بدون فضاي  -

  با تهويه مطبوعفضاي بسته،  -

  

  -C20°تا  85% ، رطوبت نسبي +C85°چرخه از   10

  -C20°تا  85% ، رطوبت نسبي +C75°چرخه از   10

  C0°تا  85% ، رطوبت نسبي +C55°چرخه از   10

  الزم نيست

  بلي  خير

  نم -آزمون گرما  11-13

  فضاي باز، بدون حفاظ -

  حفاظ دارفضاي باز،  -

  تهويه مطبوعفضاي بسته، بدون  -

  با تهويه مطبوع فضاي بسته،  -

  

h1000  در°C85+ 85% ، رطوبت نسبي  

h1000  در°C75+ 85% ، رطوبت نسبي  

h1000  در°C55+ 85% ، رطوبت نسبي  

 الزم نيست

  بلي  خير

  بلي  بلي   1307-21استاندارد ملي ايران شماره  همانند  آزمون استحكام پايانه ها  11-14

  نم -آزمون چرخه گرما  11-15

  فضاي باز، بدون حفاظ -

  فضاي باز، حفاظ دار -

  تهويه مطبوعفضاي بسته، بدون  -

  با تهويه مطبوعفضاي بسته،  -

 
  C25°تا  95% ، رطوبت نسبي +C75°چرخه از   3

  C25°تا  95% ، رطوبت نسبي +C55°چرخه از   3

  C25°تا  95% ، رطوبت نسبي +C40°چرخه از   3

 الزم نيست

  بلي  خير
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  احراز شرايطمراحل آزمون  - 1شكل 

 معيار قبولي 7

 معيار قبولي كلي 7-1

احـراز   هـاي  آزمـون بايـد در  سـامانه  جـزء  طراحي نمونه آزمون با تمام معيارهاي زير مطابقت نمايد  چنانچه

  :قبول تلقي شود طراحي شرايط

  هاي عملكرد ويژه خود قبول شود؛ در آزمون ءجز -الف

  د؛بول شودر آزمون عملياتي ق ءپس از آزمون نهايي هر مرحله آزمون، جز -ب

  :در طول آزمون ها نداشته باشدبرگشت ناپذير اتصال مدار باز  يا عيب  ، وضعيتهيچ نمونه اي -پ

يـا بـار ايجـاد    تصل شده ديگر م سامانه به دليل حفاظت خود يا دستگاه ءجزچنين وضعيت هايي كه توسط 

  مجاز است؛ )رو مي تواند بطور عادي به حالت اوليه برگردد و از اين(گردد  مي

  داشته باشد؛نتعريف شده است وجود  8كه در بند هيچ نقص عمده ي ديداري  -ت

FT, IT, VI  

FT, IT, VI  

FT, IT, VI  

FT, IT, VI  

  تمام قطعات - (VI)ري بازرسي ديدا

  سه قطعه

  تمام قطعات - (FT) آزمون عملياتي

  هقطع يك - آزمون هاي عملكرد مشخص

  (IT)آزمون عايقي 

  آزمون در معرض فضاي باز

  آزمون شوك جابجايي

  تكرار بازرسي ديداري، عملياتي، عايقي

  يك قطعه -نم - آزمون چرخه، گرما

 UVآزمون 

آزمون چرخه دما، 

آزمون يخ زدگي 

آزمون استحكام 

 IPرده 

  نم -آزمون گرما

آزمون محيطي 

  اساسي

 آزمون محيطي

  عملكردي

  قطعه 1  قطعه 1  قطعه 1

FT, IT, VI  

FT, IT, VI  

FT, IT, VI  

FT, IT, VI  

FT, IT, VI  

  چرخه 200آزمون چرخه حرارتي، 

 IKرده 

  آزمون لرزش حمل و نقل
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  .در آزمون عايقي قبول شود ءجز -ث

ت نداشته باشد، طراحي بايد نامطـابق بـا   اگر هر جزئي با اين معيارهاي آزمون يا معيار ويژه براي جزء مطابق

بايد از آغاز در معـرض تمـام    3در نظر گرفته شود و دو جزء ديگر مطابق با الزامات بند  احراز شرايطالزامات 

احـراز  د، طراحي بايد نامطابق با الزامات ناگر يك يا هر دوي اينها مردود شو. دنمراحل آزمون مربوط قرار گير

اما اگر هر دو جزء در مراحل آزمون قبول شوند، طراحي بايد مطـابق بـا الزامـات    . شود در نظر گرفته شرايط

  . در نظر گرفته شود احراز شرايط

 الزامات ويژه براي كنترل كننده هاي شارژ 2- 7

 بهره برداريالگوريتم / كليدزنيآستانه  7-2-1

. ريتم كليدزني استفاده مي كننـد كننده هاي شارژ، ولتاژ باتري را بعنوان پارامتر اصلي الگو بسياري از كنترل

 پيوست. شارژ، استفاده مي كنند وضعيتاما برخي كنترل كننده هاي شارژ از پارامترهاي ديگري، براي مثال 

  .است اسيد -سربالف حاوي چند ولتاژ كليدزني توصيه شده براي باتري هاي 

نده هاي شارژ را بطـور شـفاف مشـخص    الگوريتم بهره برداري كنترل كن ،سازنده بايد براي آزمايشگاه آزمون

اگر ولتاژ باتري به عنوان پارامتر اصلي الگوريتم كليدزني استفاده مي شود سازنده بايد آستانه هاي آن را . كند

 .مشخص كند

 ولتاژ خروجي كنترل كننده هاي شارژ پس از قطع اتصال باتري 7-2-2

حفاظـت   PVشود بار را از ولتاژ مدار باز آرايه  كنترل كننده شارژ بايد در حالتي كه باتري از سامانه قطع مي

بارها وقتي كـه در معـرض   ممكن است خيلي از زيرا  ،است مناسباين ويژگي مهم كنترل كننده شارژ . كنند

  .قرار گيرند، خراب شوند PVولتاژ مدار باز آرايه 

  .در حالت اتصال بدون باتري ارائه كندرا سازنده بايد تعريفي از رفتار خروجي 

 بازخورد كاربر 7-2-3

  :كنترل كننده شارژ بايد دست كم موارد زير را فراهم كند

  شارژ شدن؛ حالتنشانه اي از  -

  نشانه اي از حالت قطع بار؛ -

  .شارژ باتري متصل شده وضعيتنشانه اي از  -

، براي مثال كنترل كننده هاي اختصاصي براي كاربردهاي صنعتيخاص اهداف براي كنترل كننده هاي شارژ 

 .  سازنده بايد اين موضوع را بيان كندكه  بازخورد كاربر ندارند

 الزامات ويژه براي باتري هاي ثانويه 3- 7

و  "بـا تهويـه مطبـوع   فضـاي بسـته   "كادميم مي توانند بـراي شـرايط   -اسيد  و نيكل-سربفقط باتري هاي 

كه  بيانگر اين است اين مطلب . دنشو احراز شرايط مطابق با اين استاندارد "تهويه مطبوعفضاي بسته بدون "

 احـراز شـرايط  حاوي مروري بر آزمون هـايي اسـت كـه بـراي      1جدول . نيستند بطتمر ها بسياري از آزمون

  .طراحي باتري هاي ثانويه كاربرد دارد
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 شارژ باتري هاي ثانويه  در دماهاي باال نگهداري 1- 7-3

 هدف 1- 1- 7-3

 .انبارش در دماهاي باال استشارژ باتري ها در طول  نگهداريهدف از اين آزمون، تعيين 

 روش اجرايي 2- 1- 7-3

  شرايط باتري  -

 C10,beforeانجام آزمون ظرفيت ابتدايي، تعيين   -

  روز 30براي  C40° باتري در  نگهداري   -

 C10,afterانجام آزمون ظرفيت جديد، تعيين   -

  Closs=C10,afte- C10,before: شارژ اتالفمحاسبه   -

 الزامات 3- 1- 7-3

كادميم  -براي باتري هاي نيكل 30% اسيد و بيش از -سرببراي باتري هاي  15% بيش از  بايدنف شارژ تالا

  .باشد

 1گذاريتوانايي چرخه  2- 7-3

 هدف 1- 2- 7-3

 PVنوعي است كه در سامانه هاي  گذاريچرخه هدف از اين آزمون، تعيين توانايي باتري براي تحمل شرايط 

  . روي مي دهد

 روش اجرايي 2- 2- 7-3

  10764شماره استاندارد ملي ايران مطابق با 

 الزامات  3- 2- 7-3

ف تـال ا. بـار انجـام شـود    شرح داده شده است بايد يك 10764استاندارد ملي ايران شماره  اين آزمون كه در

  .باشد 20%بايد كمتر از  (C10)شده با ظرفيت اسمي  مقايسه

 باتري هاي ثانويهآمپر ساعت  گذاريچرخه  بازده 3- 7-3

 هدف 3-1- 7-3

  .شارژ استپايين باتري هاي ثانويه در وضعيت آمپر ساعت  يگذارچرخه بازده هدف از اين آزمون، تعيين 

  PVشـده توسـط مـدول هـاي      تامينباتري در وضعيت پايين شارژ بايد به حدي باشد كه  تمام انرژي  بازده

  .قادر به تبديل انرژي قابل استفاده در باتري باشد

 روش اجرايي 3-2- 7-3

  :ن شودمي تواند به صورت زير بيابازده چرخه گذاري آمپر ساعت 

  

                                                
1 - Cycling 
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(Ah)ظرفيت تخليه 
  )Ah بازده( بازده چرخه گذاري آمپر ساعت =         

  

  .انجام شود C  3± °C  20°آزمون بايد در 

  :روش اجرايي به صورت زير است

  :چرخه ابتدايي

  ،1(SOC)شارژ  وضعيت 100% تا  C10  1/0شارژ در -

  )(SOC)شارژ  وضعيت 100(%  هر سلولدر  V8/1تا ) ظرفيت ابتدايي(C10  1/0تخليه در  -

  :گذاريچرخه 

  ابتدايي، C10مقدار ظرفيت  50% تا  C10  1/0شارژ در -

  .هر سلول V8/1تا ) ظرفيت ابتدايي(C10  1/0تخليه در  -

  .اين چرخه چهار بار انجام مي شود

  .ارائه شده است 2در شكل  بازدهروش انجام آزمون 

  

  
  بازدهروش آزمون  گذاريشرايط چرخه  - 2شكل 

  

بـه كـار   مقادير چرخـه هـاي چهـارم و پـنجم     ميانگين ، آمپر ساعت گذاريچرخه بازده براي محاسبه مقدار 

  .رود مي

  .)انتخاب شده است متناظر اغلب ثابت هستند،بازده اين گستره به خاطر اينكه مقادير (

  

                                                
1State Of Charge 

 (Ah)مجدد ظرفيت شارژ 
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 الزامات  3-3- 7-3

 94  % بايد دست كم) C 20°در(ت آمپر ساع گذاريچرخه  بازدهتخت،  الكتروداسيد -سرببراي باتري هاي 

  .باشد

  بايـد دسـت كـم   ) C 20°در(بازده چرخه گذاري آمپر سـاعت  ، الكترود لوله اياسيد -سرببراي باتري هاي 

  .باشد %92 

  .باشد 90% بايد دست كم ) C 20°در (بازده چرخه گذاري آمپر ساعت  كادميم، -براي باتري هاي نيكل

 عيب هاي ديداري عمده 8

  :دنطراحي، موارد زير عيب هاي ديداري عمده در نظر گرفته مي شو احراز شرايطبه منظور 

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

  ، داخلي يا خارجي؛سامانه خوردگي هر قسمت جزء -ب

  نفوذ غبار، آب يا قارچ به قسمت فعال الكتريكي درون جزء؛ -پ

  .يا بهره برداري جزء آسيب رساند/كانيكي به اندازه اي كه به نصب واز بين رفتن يكپارچگي م -ت

 گزارش 9

ـ احـراز شـرايط   طراحي، گزارشـي از آزمـون هـاي     احراز شرايطبه دنبال  ه همـراه مشخصـه هـاي عملكـرد     ب

بايد توسـط آزمايشـگاه آزمـون     ،گيري شده و جزئيات هر خرابي، آزمون هاي مجدد يا حذف آزمون ها اندازه

نسخه اي . مطابق باشد 17025استاندارد ملي ايران شماره  گزارش بايد با الزامات مشخص شده در. تهيه شود

  .از اين گزارش بايد توسط سازنده به منظور مرجع نگهداري شود

 اصالحات 10

هاي  ممكن است نياز به تكرار برخي يا همه آزمونسامانه هر گونه تغيير در طراحي، مواد، اجزا يا فرآيند جزء 

 .داشته باشد راز شرايطاح

 روش انجام آزمون 11

 بازرسي ديداري 11-1

 هدف 1- 11-1

  .استسامانه هدف از اين آزمون، تشخيص هر عيب ديداري در جزء 

 روش اجرايي 2- 11-1

  :به دقت بازرسي كنيد هر جزء را براي شرايط زير

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

  ؛اتصاالت داخلي يا پيوندها نقص -

  خوردگي قابل مشاهده هر  قسمتي از مدار فعال؛ -

  خوردگي قابل مشاهده اتصاالت خروجي، اتصاالت داخلي و شينه جريان؛ -
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  خوردگي قابل مشاهده سطح محفظه؛ -

  سيم يا كابل ترك خورده يا آسيب ديده؛ -

  پايانه هاي معيوب، قسمت هاي الكتريكي برق دار روباز؛ -

  .است در عمليات، عملكرد يا ايمني تاثيرگذار باشدهر شرايط ديگري كه ممكن  -

در آزمون هاي متعاقب سامانه جزء  لكردماهيت و موقعيت هر عيبي كه موجب بدتر كردن يا تاثير سوء بر عم

  .يا عكس برداري كنيد/شود را يادداشت برداري و مي

 الزامات 3- 11-1

طراحي قابل  احراز شرايطبه منظور  8شرايط ديداري غير از عيب هاي ديداري عمده ي فهرست شده در بند 

 .قبول است

 آزمون هاي عملياتي 11-2

 اسيد -سرب كنترل كننده هاي شارژ براي باتري هاي  -روش انجام آزمون عملياتي 11-2-1

 مرور 11-2-1-1

و  منفـذدار (اسيد با الكتروليت مايع  -سرباين روش اجرايي شامل كنترل كننده هاي شارژ براي انباره هاي 

  .است) شير تنظيمداراي 

آزمون شرح داده شده در اين روش اجرايي براي كنترل كننده هاي شارژي معتبر است كه از ولتاژ پايانه هاي 

استفاده ) شارژوضعيت نظير الگوريتم (بعنوان مالك بهره برداري و نيز روش هاي اجرايي كنترل جديد  ،انباره

خـاص كنتـرل كننـده هـاي شـارژ مربـوط        در حالتي كه همه يا برخي از اين آزمون ها براي انواع. مي كنند

  .نيستند سازنده بايد اين موضوع را بيان كند

  :نمادهاي زير در اين استاندارد مورد استفاده قرار مي گيرد

Ichmax :    جريان شارژ بيشينه مجاز  

Ilmax :    جريان بار بيشينه مجاز  

UNominal:    ولتاژ نامي كنترل كننده شارژ  

Ubat:      ولتاژ باتري  

Umax:   ولتاژ سامانه بيشينه بزرگتر يا مساوي باالترين ولتاژ باتري مجاز توسط كنترل كننده شارژ

  )دهيبراي مثال ولتاژ گاز(

Umin:     ولتاژ سامانه كمينه بزرگتر يا مساويUlcd  

Uhcd:      ولتاژ در قطع شارژ باال  

Uhcr:      ولتاژ در وصل مجدد شارژ باال  

Ulcd:       پايينشارژ بار در ولتاژ قطع  

Ulcr:       شارژ پايينبار در ولتاژ  وصل مجدد  

Uoc:      فتوولتائيك خورشيدي ) هاي(ولتاژ مدار باز مدول  
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 تعيين آستانه ها 11-2-1-2

 هدف 1- 11-2-1-2

 .هدف از اين آزمون، تعيين تمام آستانه هاي كليدزني كنترل كننده شارژ است

 تجهيزات 2- 11-2-1-2

اين مقاومت بـه  . Umax×Ichmax×1.1و مصرف توان مجاز دست كم  Umin/(Ichmax×1.1)با بزرگي  (Rx)مقاومت 

مـدول  وقتـي كـه بـار قطـع اسـت و      (حالت بدترين در . منبع تغذيه استبه جريان ممانعت از تزريق منظور 

اگر منبع تغذيـه  . را تامين خواهد كرد Ichmax×0.1، منبع تغذيه هنوز جريان )جريان را توليد مي كندبيشينه 

  .ضروري نيستمقاومت ورد استفاده قرار گيرد اين م 1چهار ربعي

منبـع  (متصـل شـده    PVمولـد    (Uoc)را در ولتاژ مدار باز  Ichmaxمي تواند دست كم كه ولتاژي /منبع جريان

 از يكديگر داشته و داراي محـدود را جريان و ولتاژ بايد توانايي تنظيم شدن بطور مجزا . تامين كند) 1تغذيه 

  .باشدكننده 

در ولتاژ سامانه بيشـينه   Ilmax+(Umax/Rx)مي تواند دست كم جرياني با بزرگي كه ولتاژ ديگري /جريان منبع

داشـته و داراي   بطور مجزا از يكديگر را جريان و ولتاژ بايد توانايي تنظيم شدن . تامين كند) 2 تغذيهمنبع (

 Ilmax بيشترين جريـان ممكـن   مي گيرد مورد استفاده قرار چهار ربعي منبع تغذيه اگر . دنباشكننده  محدود

  .يستضروري ن ديگر  (Rx)در اين حالت مقاومت توصيف شده باالي. در ولتاژ سامانه بيشينه كافي است

  .يا بار الكترونيكي متناظر Umax×Ilmaxبا مصرف توان دست كم  (RL)مقاومت متغير 

  .ه ولتاژهاي پايان شارژ حاصل مي شودساختن مدوالسيون پهناي پالس هنگامي ك نماياناسيلوسكوپ براي 

  .آمپرمترها  و ولتمترهاي مختلف

 روش اجرايي 3- 11-2-1-2

  .اجزاي سامانه بايد براي آسيب هاي ديداري بازرسي شوند

  . مستند شود رداريب مشاهده شده بايد در صورت لزوم با عكس هر چيز عجيب

در . مي شـود نصب  3اده شده در شكل صورت نشان ده كنترل كننده شارژ، مطابق با دستورالعمل سازنده و ب

متصـل   2صورت وجود هر گونه خطوط حسگر ولتاژ بر روي كنترل كننده شارژ آنها را بايد به منبـع تغذيـه   

متر از كابل تعيين شده را بايد نصـب نمـود تـا     10و كنترل كننده شارژ دست كم  1بين منبع تغذيه .  نمود

متـر از كابـل تعيـين     2و كنترل كننده شارژ دست كم  2بع تغذيه بين من. سامانه واقعي را شبيه سازي كند

  .شده را  بايد نصب نمود

                                                
1 - Four-quadrant 
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  شماي نصب آزمون بدون تجهيزات اندازه گيري -3شكل 

  

بايـد بطـور مـوازي بـا پايانـه هـاي        µF 50 يك خـازن   بسته به كنترل كننده شارژ تحت آزمون، خازن دست كم -1يادآوري 

  .ل شودمتص 2خروجي منبع تغذيه 

ايـن نصـب آزمـون بـراي بسـياري از      . اكيداً توصيه مي شود تا در خصوص نصب آزمون بـا سـازنده مـذاكره شـود     -2يادآوري 

از بـه اصـالح نصـب يـا     از جمله نـوع منبـع تغذيـه، نيـ     ،اما بسته به عوامل خاص. در بازار مناسب استموجود هاي شارژ  كننده

  .وجود داردشارژ خاص كنترل كننده هاي براي ي ا تمهيدات ويژه

براي آزمـون   يديگرشرطي كه هيچ چيز ه انجام مي شود ب C  20°بررسي هاي زير در دماي محيطي تقريباً

   .اختصاصي اشاره نشده باشد

 تعيين ولتاژهاي پايان شارژ  1- 3- 11-2-1-2

  .تنظيم كنيد 2را در منبع تغذيه  UNominal ×1/1ولتاژ سامانه  - 1

2 - RL در  را طوري تنظيم كنيد كه جريان بار×Ilmax 5/0 تنظيم شود. 

را منبع تغذيه يـك  حد ولتاژ . تنظيم كنيد) شرايط شارژ شدن( 1را در منبع تغذيه  Ichmaxجريان مدول  - 3

 .متصل شده، تنظيم كنيد PVبه ولتاژ مدار باز مولد 

افـزايش بـيش از حـد     شنت، توجه كنيد كه به منبع تغذيه يا كنترل كننده شارژ بعلتشارژ در حالت كنترل كننده  -يادآوري

  . جريان آسيبي نرسد

بين گـام هـاي مجـزا و مشـاهده      s30تقريباً . افزايش دهيد V2/0در گام هاي  2ولتاژ را در منبع تغذيه  - 4

 .سامانه صبر كنيد

 :را تا زماني كه حالت زير حاصل شود، تكرار كنيد 4بسته به نوع كنترل كننده مرحله  - 5

  يكنترل كننده سريال
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  فعال 2محدوديت ولتاژ، 1مدار باز در منبع تغذيه  :1ياقطه دو نكنترل با 

 PVدر ورودي ) 1ولتـاژ در منبـع تغذيـه     حـد تغيير بين ولتاژ سامانه و (شروع پالس هاي ولتاژ   :PWMبا 

  ).اسيلوسكوپ(كنترل كننده شارژ 

  كنترل كننده موازي

  فعال 3انجري، محدوديت 1اتصال كوتاه در منبع تغذيه  :يادو نقطه كنترل با 

كنترل كننده شـارژ   PVدر ورودي ) تغيير بين ولتاژ سامانه و صفر ولت(شروع پالس هاي ولتاژ   :PWMبا 

  ).اسيلوسكوپ(

 .را يادداشت كنيد 2تنظيمات ولتاژ در منبع تغذيه  - 6

 PVتا ولتاژ در ورودي  mV 50را تكرار كنيد اما در گام هاي  4مرحله : است PWMاگر كنترل كننده داراي 

 مقـدار . محدود شود )كنترل كننده سري(ثابت بماند يا توسط منبع تغذيه ) كنترل كننده شنت(ولتدر صفر 

 .را يادداشت كنيد 2ولتاژ در منبع تغذيه 

 )در صورت وجود(متعادل كنندهشارژ  تعيين ولتاژ 2- 3- 2-1-2- 11

  .تنظيم كنيد) شرايط تخليه( 1را در منبع تغذيه  Ichmax ×2/0جريان مدول را در  - 7

بين گام  و مشاهده سامانه صبر  s 30 تقريباً. كاهش دهيد V2/0 در گام هاي  2را در منبع تغذيه ولتاژ  - 8

 .كنيد

لطفـاً بـه دسـتورالعمل    . اين زمان توقف ممكن است براي انواع خاص كنترل كننده هاي  شارژ  خيلـي كوتـاه باشـد    -يادآوري

 .سازنده مراجعه كنيد

ضروري اسـت  در باتري  دهياست كه توسط سازنده براي عمليات گازمقداري  كمتر ازتا زمانيكه ولتاژ،   - 9

 . را تكرار كنيد 9مرحله 

با سطوح راه اندازي مناسب وجود دارد   دهياگر چندين ولتاژ گاز. را تكرار كنيد 8تا  3مرحله هاي   -10

  .را به همان ترتيب تكرار كنيد 11تا  3مرحله هاي 

 و اتصال مجدد شارژ پايينبار در تعيين ولتاژهاي قطع  3- 3- 11-2-1-2

بـه  ) در صـورت وجـود  (بار كنترل كننده  قطعرا تا زماني كه آژير  9 مرحله. را تكرار كنيد 8 مرحله -11

  .ولتاژ را يادداشت كنيد مقدار. ، تكرار كنيددرآيدصدا 

  .ولتاژ را يادداشت كنيد مقدار. بار تكرار كنيدقطع را تا زمان  9 مرحله  -12

ولتـاژ را يادداشـت    مقـدار . را  تا زمان وصل مجدد بار تكرار كنيد 4 مرحله. تكرار كنيد را 3 مرحله  -13

  .كنيد

 .تنظيم كنيد UNominal ×1/1در  2ولتاژ را در منبع تغذيه  -14

 .تكرار كنيد Ilmaxبرابر   100%و  75% ، 25% ، 0%   تنظيمي را با جريان هاي بار 15تا  12 حلامر -15

                                                
1 - Two- point control 
2 - Voltage limitation 
3 - Current limitation 
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شرفته خاص با استفاده از آسـتانه هـاي وابسـته جريـان يـا آسـتانه هـاي        اين آزمون در حالت كنترل كننده هاي پي -يادآوري

  .مي تواند نتايج نادرست ارائه دهد SOCوابسته به 

  

 الزامات 11-2-1-3

  ).2 %يعني در حدود (آستانه هاي كليدزني پيش و پس از هر آزمون بايد ثابت باشد 

 باتري ها -روش انجام آزمون عملياتي 11-2-2

 روش اجرايي 1- 11-2-2

  اين شارژ بـا جريـان   معموالً . شارژ كنيددستورالعمل سازنده، طابق رايي شارژ اوليه مباتري را با روش اج -

I10 انجام مي شود. 

 .تعيين كنيد I10را با تخيله در  C10ظرفيت باتري  -

شـارژ   ،اسـمي  C10برابـر ظرفيـت    2/1تا  I10 با جريان حفظ باتري از صدمه ديدگي، باتري را ه منظور ب -

 .كنيد

 الزامات 2- 11-2-2

  .ظرفيت نامي باشد 95% اندازه گيري شده اوليه بايد دست كم  ظرفيت

 .باشدظرفيت اندازه گيري شده اوليه   20% ف شارژ پيش و پس از هر آزمون محيطي بايد كمتر از تالا

 اينورترها -روش انجام آزمون عملياتي 11-2-3

 روش اجرايي 1- 11-2-3

دقيقه بهره برداري  30پس از . اري كنيداينورتر را تحت پيكربندي نامي آرايه و شرايط نامي خروجي بهره برد

 بـازده ، ضـريب تـوان و   11275استاندارد ملـي ايـران شـماره     توان را مطابق با بازدهدر توان خروجي اسمي، 

تـوان   120% و  100% ، 75% ، 50% ، 25% ، 10: % براي سـطوح تـوان   (MPPT)1رديابي نقطه توان بيشينه 

تـوان خروجـي    120% اگر اينورتر نتوانـد در  . اندازه گيري كنيدخروجي اسمي مشخص شده بوسيله سازنده 

  .اسمي بهره برداري شود سطح توان بيشينه ممكن بايد مورد استفاده قرار گيرد

  .استفاده نمي كنندرديابي نقطه توان بيشينه از  ،اينورترهاي مستقل -يادآوري

 الزامات 2- 11-2-3

اعـالم شـده توسـط    قطه توان بيشينه نبايد با رفتـار اوليـه   رديابي ن بازدهتوان، ضريب توان و  بازدهرفتار كلي 

  .اختالف داشته باشدسازنده 

 آزمون هاي عملكرد ويژه براي اجزا 11-3

  .مرتبط با عملكرد جزء است سامانههدف از اين آزمون ها، تعيين ديگر ويژگي هاي خاص جزء 

                                                
1 Maximum Power Point Ttracking 
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به يك بار انجام دارند كه به موجب آن  اين آزمون ها فقط نياز) مگر اينكه طور ديگري بيان شده باشد(عموماً 

  .پس از هر آزمون محيطي تكرار خواهد شد 2-11 بند آزمون عملياتي كلي توصيف شده در

 

 اسيد -سربكنترل كننده هاي شارژ براي باتري هاي  -ويژهروش هاي انجام آزمون عملكرد  1- 11-3

 دما براي آستانه ها جبران سازي 1- 1- 11-3

 هدف 1-1- 1- 11-3

  زهدف از اين آزمون عبارت است ا

  تعيين هر تغيير ناخواسته آستانه هاي ولتاژ بعلت تغييرات دما، -

 .دماي ناشي از دماي باتري جبران سازيتصديق  -

 تجهيزات 1-2- 1- 11-3

  .مراجعه كنيد 2-2-1-2-11 بند  به

  .C55°تا  -C 10°عالوه بر آن اتاقك آب و هوايي قادر به نگهداري سطوح دما از 

باشد، مناسـب خواهـد    IEC 60068-3-6ورده ساختن مشخصات هر اتاقك آزمون آب و هوايي كه قادر به برآ

  .بود

 الزامات 1-3- 1- 11-3

  .دنبايد ثابت باش اي قطع بار در سرتاسر گستره دماآستانه ها بر

دما بـه   جبران سازي، نياز به در باتري دهيگازبر خالف آستانه هاي قطع بار، حفاظت اضافه شارژ و عمليات 

   .دارد حيطممنظور وفق رفتار شارژ باتري با دماي 

باقي مانده و آستانه هاي حفاظت اضـافه بـار    mV/cell  20±آستانه هاي حفاظت تخليه كامل بايد در حدود

 .دنرا نشان ده -mV/K/cell  5تا -mV/K/cell  3بايد ضريب دماي

 روش اجرايي 1-4- 1- 11-3

  .تعيين مي شوند 2-1-2-11بند  آستانه هاي ولتاژ در دماهاي زير همراستا با

  C 25  ،°C 10-  ،°C 25 ،°C 40 ،°C 55،°C  25°  :دماهاي آزمون

  .دشته شودقيقه نگهدا 15هر دما  براي دست كم در كنترل كننده شارژ و حسگر دما بايد 

گر در معـرض دماهـاي بـاال قـرار     اگر كنترل كننده شارژ، حسگر دماي خارجي داشته باشد فقـط ايـن حسـ   

اگـر كنتـرل كننـده شـارژ،     . ماهاي محيط كار مي كنـد گيرد در حاليكه خود كنترل كننده شارژ تحت د مي

  .حسگر دماي خارجي نداشته باشد كل كنترل كننده شارژ در معرض دماهاي آزمون باال قرار مي گيرد

  افت ولتاژآزمون  2- 1- 11-3

  هدف 1- 2- 1- 11-3

  .هدف از اين آزمون، تعيين افت ولتاژ بين پايانه هاي ورودي كنترل كننده شارژ است
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  الزامات 2- 2- 1- 11-3

و  PVو بـين مولـد   ) تخليـه در حالـت  (انه هاي كنترل كننده شارژ بين باتري و پايانـه  بـار   افت ولتاژ در پاي

 Vيا) V 12سامانه هاي براي ( V 5/0مقداري تا بيشينه  فقط ممكن است ) شارژدر حالت (هاي باتري  پايانه

  .در بار بيشينه يا جريان شارژ بيشينه باشد) V 24سامانه هايبراي ( 1

از اينرو كنترل كننده شارژ بايد مجهز بـه  . طوط باتري مي تواند منجر به كنترل نادرست شودافت ولتاژ در خ

  :يكي از اقدامات احتياطي زير باشد) دست كم(

  خطوط حسگر باتري -

 و  جبران سازي آن تعيين الكترونيكي افت ولتاژ -

 )سطح مقطع سيم، طول سيم(توصيه هاي نصب سازنده  -

  روش اجرايي 3- 2- 1- 11-3

هـاي   بار بيشينه يا جريان شارژ بيشينه را در پايانه هاي كنترل كننده شارژ بين باتري و پايانهافت ولتاژ  در 

  .اندازه گيري كنيد) شارژدر حالت (و ترمينال هاي باتري  PVو بين مولد ) تخليهدر حالت (بار 

  معكوس پالريتهآزمون حفاظت  3- 1- 11-3

  هدف 3-1- 1- 11-3

بـدون خطـر كـار     نادرست متصل مي شوند پالريتها تعيين اينكه كنترل كننده شارژ وقتي كه منابع جريان ب

  .كند مي

  روش اجرايي 3-2- 1- 11-3

معكوس به پايانه هاي ورودي مدول متصل شده و ولتاژ به آهستگي از  صفر ولـت تـا    پالريتهمنبع ولتاژي با 

 پالريتـه در طول اين آزمون منبع ولتاژي بـا  . ولتاژ مدار باز مجاز بيشينه ي مولد خورشيدي افزايش مي يابد

  .صحيح به پايانه هاي باتري كنترل كننده شارژ متصل مي شود

 پالريتـه سپس باتري با ظرفيتي كه براي كنترل كننده ارزيابي شده است بـه پايانـه هـاي ورودي بـاتري بـا      

صـحيح بـه پايانـه هـاي ورودي مـدول      پالريته در طول اين آزمون منبع ولتاژي با . معكوس متصل مي شود

  .صل مي شودكنترل كننده شارژ مت

معكوس به پايانه هاي ورودي مدول متصل شده و ولتاژ به آهستگي از صفر ولت  پالريتهنهايتاً منبع ولتاژي با 

در طـول ايـن آزمـون بـاتري بـا  ظرفيـت       . تا ولتاژ مدار باز مجاز بيشينه ي مولد خورشيدي افزايش مي يابد

  .يانه هاي باتري كنترل كننده شارژ متصل مي شودمعكوس به پا پالريتهبا كنترل كننده ارزيابي شده براي 

  آزمون محافظ اضافه بار 4- 1- 11-3

  هدف 1- 4- 1- 11-3

  .تعيين اينكه حفاظت اضافه بار كنترل كننده شارژ به خوبي كار مي كند
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  الزامات 2- 4- 1- 11-3

بار بيشينه اي كه براي كنتـرل كننـده شـارژ طراحـي      125% محافظ اضافه بار بايد قادر به تحمل دست كم 

  . ظت اضافه بار مي تواند با فيوز عادي يا با مدار محافظ الكترونيكي تحقق يابدحفا. شده است، باشد

  روش اجرايي 3- 4- 1- 11-3

. يابـد  كه محافظ ها فعال شوند، افزايش مي يا تا زماني 125% بار  مرحله به مرحله تا جريان در ولتاژ نامي، 

ز براي حفاظـت از اضـافه بـار    داشته باشد در اينصورت اين ني خروجي راديويي مجزااگر كنترل كننده شارژ، 

  .بايد بررسي شود

  عايقيآزمون  11-4

  هدف 11-4-1

  .اينكه جزء بين قسمت هاي حامل جريان و محفظه به خوبي شده است يا نهعايق تعيين 

لطفا در نظر بگيريد كه اجزاي خاصي ممكن است شـامل تجهيـزات   . اين آزمون براي باتري ها الزامي نيست

در صـورت  . د ديـد نصدمه خواه ه در معرض اين آزمون ها قرار گيرندحفاظتي حساسي باشند كه هنگامي ك

  .ترديد به سازنده مراجعه كنيد

  آزمون شرايط 11-4-2

و ) مراجعه كنيـد  1307استاندارد ملي ايران شماره به (آزمون بايد بر روي اجزا در دماي محيط هواي اطراف 

  .فراتر نرود، انجام شود 75%  در رطوبت نسبي كه از

  اجرايي روش 11-4-3

  .روش اجرايي در زير بيان شده است

بـا محـدوديت    DCكوتاه شده جزء را به پايانه مثبت آزمـون كننـده عـايقي    اتصال پايانه هاي خروجي  -الف

  .تنظيم كنيد µA 50حد جريان را  ). اين آزمون را بر روي باتري انجام ندهيد(جريان وصل كنيد 

در صـورتي كـه جـزء،    . نفي آزمون كننده وصـل كنيـد  قسمت هاي فلزي بدون روكش جزء را به پايانه م -ب

محفظه رسانا نداشته باشد جزء را بر روي ساختار نگهدارنده شبيه سازي شده فلزي نصب كنيد كه به پايانـه  

  .منفي آزمون كننده متصل مي شود

 V 1000بـا  برابـر   حـداكثر فراتر نـرود تـا    V.s-1 500ولتاژ اعمالي توسط آزمون كننده را با نرخي كه از  -پ

اگر . دقيقه نگهداريد يكولتاژ را در اين سطح به مدت . سامانه شود، افزايش دهيدبيشينه باضافه دوبرابر ولتاژ 

  .باشد V 500فراتر نرود، ولتاژ  اعمالي بايد V 50سامانه از  بيشينه ولتاژ

هنوز به جزء متصل است، به  ولتاژ اعمالي را تا صفر كاهش دهيد و پايانه هاي آزمون كننده را در حاليكه -ت

  .دقيقه اتصال كوتاه كنيد 5مدت 

  .اتصال كوتاه را حذف كنيد -ث

كمتر نباشد همراه با آزمون كننده متصل شده مانند مراحل الـف و ب بـه    V 500ولتاژ مستقيمي كه از  -ج

  .مقاومت عايقي را تعيين كنيد. جزء اعمال كنيد
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  الزامات آزمون 11-4-4

  :ستندالزامات به صورت زير ه

  .ترك خوردگي سطح در طول مرحله پ نبايد روي دهد يا) µA 50كمتر از (هيچ شكست دي الكتريك  -

  .باشد MΩ 50مقاومت عايقي نبايد كمتر از  -

  آزمون در معرض فضاي باز 11-5

  هدف 1- 11-5

ه ارزيابي اوليه توانايي جزء براي تحمل شرايط در معرض فضاي باز و معلوم كردن هر گون هدف ار اين آزمون،

 .كه ممكن است توسط آزمون هاي آزمايشگاهي آشكار نشوداست اثرات تنزل رتبه هم كوش 

 علت كوتاهي آزمون و تغيير پذيري محيطه توصيه مي شود از قضاوت درباره عمر اجزا بر پايه قبولي در اين آزمون ب -يادآوري

  .يان كننده مشكالت احتمالي مورد استفاده قرار گيردعنوان راهنما يا به شود اين آزمون بتوصيه . شرايط آزمون احتياط شود

  تجهيزات 2- 11-5

  .صورت زير هستنده تجهيزات ب

  ±10% تابش خورشيدي، درستي تا  1گرپايش -
 .تابش گر وسيله اي براي نگهداري جزء، همانطوريكه توسط سازنده توصيه شده است، هم صفحه با پايش -

  روش اجرايي 3- 11-5

  .صورت زير استه روش اجرايي ب

 تـابش  گرزء را مدار باز كنيد و آن را همانطوريكه توسط سازنده توصيه شده است، هم صفحه با پايشـ ج -الف

هر يك از دستگاه هاي حفاظتي توصيه شده توسط سازنده بايد پيش از اينكه جـزء  . در فضاي باز نصب كنيد

  .آزمون شود نصب شوند

حت شـرايط مطـابق بـا آب و هـواي آزاد     كه توسط پايشگر  ت Kwh.m-2 60جزء را در معرض تابش كل  -ب

  .اندازه گيري مي شود، قرار دهيد IEC 60721-2-1معمولي تعريف شده در 

  اندازه گيري هاي نهايي 4- 11-5

  .را تكرار كنيد 2-11و  1-11 بند آزمون هاي

  الزامات 5- 11-5

  .صورت زير هستنده الزامات ب

  .باشدداشته نتعريف شده است وجود  8كه در بند هيچ نقص عمده ي ديداري  -

 .بايد برقرار باشد 2-11بند  الزامات عملياتي -

  

  

 

                                                
1 - Monitor 
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  )IKكد ( حفاظت در برابر ضربه هاي مكانيكي  11-6

  هدف 11-6-1

كنـد،   وسعتي را كه محفظه، حفاظت در برابر ضربه مكانيكي خـارجي را تـامين مـي   ) IK كد(درجه حفاظت 

  . تعريف مي كند

 الزامات 11-6-2

با استفاده از چكش آونگ  تعريـف شـده در اسـتاندارد     9936استاندارد ملي ايران شماره  آزمون ها مطابق با

IEC 60068-2-75 ) آزمونEha (سـاعت در  يـك الزامات براي مدت . اجرا مي شوند °C 10-   اتاقـك  داخـل

آزمايشگاه انجام  دقيقه پس از برداشتن آن در شرايط جوي يكشود؛ آزمون در حدود  پيش آماده سازي مي

تجهيزات . توصيف شده است 9936پيوست ت استاندارد ملي ايران شماره  ي اين آزمون درها روش. مي شود

  .نصب مي شود 1مطابق با آماده سازي روش 

  .است IK05مورد نياز براي تمام محيط هاي خدماتي  IKرده 

  .محفظه بايد هيچ ترك يا اعوجاجي كه ممكن است براي بهره برداري زيان آور باشد را نشان ندهد

 )IPكد (گرد و غبار، آب و عناصر خارجي حفاظت در برابر  11-7

 هدف 11-7-1

را كه جعبه حفاظت در برابر دسترسي به قسمت هاي خطرناك، نفوذ اجسـام   ميزاني) IPكد (درجه حفاظت 

  . مي كنديين تع شده،روش هاي آزمون استاندارد  يا ورود آب يا غبار كه توسط/خارجي جامد و

 الزامات 11-7-2

بسته اي كه  در فضاهاي جزءاگر . استفاده مي شود بستگي دارد جزء به شرايطي كه تحت آن IPالزامات كد 

    2868اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره      مطـابق بـا   IP20صورت محكم ساخته شده است بهره برداري شود ه ب

  .الزم است IP44كفايت مي كند در غير اينصورت 

  .اجرا مي شوند 2868استاندارد ملي ايران شماره آزمون ها مطابق با 

مجاز با الزامات اين بند را برآورده كـرده باشـد الزم    IPقبال درجه بندي استفاده  موردكه محفظه صورتي در 

  .نيست اين آزمون مجدداً  انجام شود

  

  IPكمترين رده   محيط

 IP44  فضاي باز، بدون حفاظ

 IP44  فضاي باز، حفاظ دار

 IP20  تهويه مطبوعفضاي بسته، بدون 

 IP20  هويه مطبوع با تفضاي بسته، 
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 آزمون لرزش حمل و نقل 11-8

 هدف 11-8-1

 طبـق  .استشده،  مترهاي مشخصاپار بدتر شدنيا معين كردن /شناسايي نقاط ضعف و ،هدف از اين آزمون

اين آزمون بايد بر روي عناصر ساختاري يا دستگاه هايي كه در معـرض   1307-6استاندارد ملي ايران شماره 

مل ونقل قرار مي گيرند نظير لرزش هايي كـه بـر روي كشـتي، هواپيمـا و     لرزش هاي هارمونيك در طول ح

  . وسايل نقليه زميني روي مي دهد، انجام گيرد

 الزامات 11-8-2

  :درجه ي سختي

   Hz 150تا  Hz 9/11 ؛Hz 8/11  تا Hz 10: گستره بسامد

  mm  5/3:دامنه ي ثابت

  g2: شتاب ثابت

  octave/min 1: گذاريچرخه 

  h 2: ر محورمدت زمان بر روي ه

  h 6: مدت زمان آزمون كل

 تجهيزات 11-8-3

  .مراجعه كنيد 1307-6استاندارد ملي ايران شماره به 

 روش اجرايي 11-8-4

  .مراجعه كنيد 1307-6استاندارد ملي ايران شماره به 

  .آزمونه ها در طول آزمون، بسته بندي يا برق دار نمي شوند

 آزمون شوك 11-9

 هدف 11-9-1

يـا تعيـين اينكـه پارامترهـاي     /ن آزمون يافتن نقاط ضـعف مكـانيكي و  در ارتباط با آزمون پيشين، هدف از اي

انجـام   IEC 60068-2-27آزمـون هـا مطـابق بـا     . مشخص شده حفظ مي شوند يا از بـين مـي رونـد، اسـت    

  .شوند مي

 الزامات 11-9-2

  :درجه سختي

  g 15: دامنه ي شتاب

  نيم سينوسي: نوع شوك

  ms 11: مدت زمان شوك

  s 1: توالي شوك ها

  18)6 ×3:  (ك هاتعداد شو
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 تجهيزات 11-9-3

  .مراجعه كنيد IEC 60068-2-27به 

 روش اجرايي 11-9-4

  .مراجعه كنيد IEC 60068-2-27به 

  .آزمونه ها در طول آزمون، بسته بندي يا برق دار نمي شوند

 UV1آزمون  11-10

 هدف 1- 11-10

  .است (UV) هدف از اين آزمون، تعيين توانايي اجزا براي پايداري در معرض اشعه فرا بنفش

 تجهيزات 2- 11-10

  .تجهيزات شامل اقالم فهرست شده ي زير است

و اجزاي تحت  UVاتاقك آزمون كنترل شده دمايي يا چيدمان ديگري با پنجره يا لوازم براي منبع نور  -الف

  .و شرايط خشك باشد C 5 ± °C 60°اتاقك بايد قادر به نگهداري دماي اجزا در . آزمون

بـر روي صـفحه    ±15% بـا يكنـواختي تـابش     UVليد اشعه توبا  UVقادر به توليد اشعه  UVمنبع نور  -ب

صورت تعريف شده ه آزمون جزء بوده و قادر به تامين تابش كل ضروري در نواحي طيفي مختلف مورد نظر ب

اسـتفاده شـده    UVگزارش آزمون نهايي بايد نشان دهد كه چه منبع نور . باشد 3-10-11 بند در قسمت پ

  .است

 حسگرهاي دما بايد نزديك به وسـط .   ± C 2°ه گيري و ثبت دماي جزء با درستي وسيله اي براي انداز -پ

آزمون مي شوند پايش دماي يك  اگر بيش از يك جزء بطور همزمان. سطح جلويي يا عقبي جزء متصل شود

  .نمونه نماينده، كافي خواهد بود

در  UVتوليد شده توسط منبع نـور   UVكاليبره شده قادر به اندازه گيري تابش نور ) راديومتر(پرتوسنج  -ت

  ).اجزا(صفحه آزمون جزء 

  .مراجعه كنيد IEC 61345به  ،پيشنهادي UVبراي منابع نور 

 روش اجرايي 3- 11-10

  .آزمون بايد مطابق با روش اجرايي خالصه شده زير انجام شود

ار بريد و مطمئن كه پرتوسنج كاليبره شده اي براي اندازه گيري تابش در صفحه آزمون جزء مورد نظر ب -الف

برابـر تـابش    پـنج ، تابش طيفي آزمون هيچگاه بـيش از  اشدب nm 400تا  nm 280شويد كه طول موج بين 

 1كـه در جـدول    AM 5/1اسـتاندارد توزيـع تـابش خورشـيدي     طيفي استاندارد متناظر مشـخص شـده در   

وجـود   nm 280زيـر   ر طول موج هـاي ، تابش محسوسي داشدداده شده است نب IEC 60904-3  استاندارد

  .دارد ±15% نداشته و سراسر صفحه آزمون يكنواختي  

                                                
1  Ultra-Violet 
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بـراي مثـال وجـه بـا     (وجـه  روي حسـاس تـرين   جزء را در صفحه آزمون در محل انتخاب شده در الـف   -ب

  .نصب كنيد UVعمود به پرتو تابش ) بيشترين نفوذ سيم يا كابل

  :شده، جزء را در معرض تابش كمينهدر حال نگه داشتن دماي جزء در حدود گستره تعيين  -پ

-kWh.m-2  5/7  در طول گستره موج بينnm 280  تاnm 320 و  

-kWh.m-2   15 در طول گستره موج بينnm 320   تاnm 400 قرار دهيد.  

  .كنيد تنظيمباشد مجددا  UVجزء را طوريكه وجه عقبي عمود بر پرتو تابش  -ت

  .وح تابشي كه بر روي وجه جلويي انجام شده است، تكرار كنيداز زمان در سط 10% مرحله پ را براي  -ث

 اندازه گيري هاي نهايي 4- 11-10

 .را تكرار كنيد 2-11و  1-11 بند آزمون هاي

 الزامات 5- 11-10

  :الزامات به شرح زير هستند

  .داشته باشدنتعريف شده است وجود  8كه در بند هيچ نقص عمده ي ديداري  -

 .شد بايد برآورده 2-11 بند الزامات عملياتي -

 حرارتي گذاريآزمون چرخه  11-11

 هدف 11-11-1

شي از هاي نا فرسودگي و ديگر تنش هدف از اين آزمون، تعيين توانايي جزء براي تحمل ناهماهنگي حرارتي،

بدون : بر پايه كاربرد خدماتي اين جزء گذاريحدود دمايي براي اين آزمون چرخه . تغييرات تكراري دما است

 .فضاي بسته  است  تهويه مطبوعبا فضاي بسته و  تهويه مطبوعز، بدون حفاظ فضاي باز، حفاظ دار فضاي با

 تجهيزات 11-11-2

  :ه شرح زير استتجهيزات ب

با كنترل دماي خودكار، وسيله اي براي چـرخش هـواي داخـل و وسـيله اي بـراي      اتاقك آب و هوايي  -الف

جـزء در معـرض چرخـه     جلوگيري از چگالش بر روي جزء در طول آزمون كه قادر به قرار دادن يك يا چند

باشد مناسـب   IEC 60068-3-6هر اتاقك آب و هوايي كه قادر به برآوردن مشخصات . باشد 4حرارتي شكل 

  .خواهد بود

  .را بدهد اطرافوسيله اي براي پايش يا نگهداري جزء در اتاقك، طوريكه اجازه چرخش آزاد هواي  -ب

 حسگرهاي دما بايـد نزديـك بـه وسـط    . C 2±°درستيبا  وسيله اي براي اندازه گيري و ثبت دماي جزء -پ

اگر بيش از يك جزء بطور همزمان آزمون مي شوند پايش دماي يك . سطح جلويي يا عقبي جزء متصل شود

  .نمونه نماينده، كافي خواهد بود

  .وسيله اي براي پايش اتصال مدار داخلي هر جزء از ابتدا تا انتهاي آزمون -ت

  .يش هر جزء، يكپارچگي عايقي بين يكي از پايانه ها و قاب يا ساختار نگهدارندهابزار دقيقي براي پا -ث

 دماها برحسب شرايط خدمت 11-11-3

  .ارائه شده است 2حرارتي در جدول  گذاريحدود باال و پايين دماي مورد نياز براي چرخه 
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  حرارتي گذاريحدود دما براي آزمون چرخه  -2جدول 

  چرخه ها  دماي پايين  دماي باال  شرايط خدمت

  فضاي باز، بدون حفاظ

  فضاي باز، حفاظ دار

  تهويه مطبوعفضاي بسته ، بدون 

  با تهويه مطبوع فضاي بسته ، 

°C 85  

°C 75  

°C 55  

  

°C 20 -  

°C 20-  

°C 0  

  

200+50  

200+50  

200+50  

  الزامي نيست

  .است 1تعداد چرخه ها مطابق با شكل  -يادآوري

  

  
  آزمون چرخه حرارتي - 4شكل 

 

 جراييروش ا 11-11-4

  :روش اجرايي به شرح زير است

اگر محفظه جزء داراي رسانايي الكتريكي ضعيف باشـد،  . جزء را در دماي اتاق، داخل اتاقك نصب كنيد -الف

  .جزء را روي قاب فلزي نصب كنيد

هاي جزء  ابزار دقيق پيوستگي را به ميان پايانه. دمايي وصل كنيد) هاي(تجهيزات پايش دما را به حسگر -ب

  . عايقي را بين يك پايانه و قاب يا ساختار نگهدارنده وصل كنيد نمايشگر. تصل كنيدم

نيست، جزء كمتر  m.s-1 2با سرعتي كه از )  اجزا(اتاقك را ببنديد و همراه با چرخش هواي اطراف جزء  -پ

رخ تغيير ن. قرار دهيد 4مطابق با منحني  2را در معرض چرخه بين حدود دماي جزء مشخص شده در جدول 

فراتر رود و دماي جـزء بايـد در هـر نهايـت بـراي دوره       C/h 100°دما بين نهايت هاي پايين و باال  نبايد از 
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تعداد چرخه هـا بايـد   . ساعت فراتر رود ششزمان چرخه نبايد از . دقيقه ثابت باقي بماند دهزماني دست كم 

  .باشد 1مانند بلوك هاي مربوط نشان داده شده در شكل 

زمين كه ممكن است اتصال مدار باز يا عيب را براي هر ) اجزا(سرتاسر آزمون، دما را ثبت كنيد و جزءدر  -ت

  .كنيد بازرسيدر طول نوردهي رخ دهد 

 اندازه گيري هاي نهايي 11-11-5

 .را تكرار كنيد 2-11و  1-11 بند ساعت، آزمون هاي يك بي دست كمپس از زمان بازيا

 الزامات 11-11-6

  :تنده شرح زير هسالزامات ب

  .زمين متناوب در طول آزمون پديدار شوداتصال مدار باز يا عيوب نبايد  -

 .داشته باشدنوجود  است تعريف شده 8كه در بند هيچ نقص عمده ي ديداري  -

 .بايد برآورده شود 2-11 بند الزامات عملياتي -

 يخ زدگي  -رطوبت آزمون  11-12

 هدف 1- 11-12

ايـن  . دماي سـرد اسـت  بدنبال ات دماي و رطوبت باال هدف از اين آزمون، تعيين توانايي جزء براي تحمل اثر

 .آزمون، آزمون شوك حرارتي نيست

 دما برحسب شرايط خدمت 2- 11-12

  .ارائه شده است 3حدود دماي باال و پايين الزم براي اين آزمون در جدول 

  حدود دما براي آزمون يخ زدگي رطوبت - 3جدول 

  دماي پايين  دماي باال  شرايط خدمت

  فاظفضاي باز، بدون ح

  فضاي باز، حفاظ دار

  تهويه مطبوعفضاي بسته ، بدون 

  با تهويه مطبوع فضاي بسته ، 

°C 85  

°C 75  

°C 55  

  الزامي نيست

°C 20 -  

°C 20 -  

°C 0  

  الزامي نيست

 4صورت نشان داده شده در شكل ه حرارتي ب گذاريپيش از انجام آزمون، جزء بايد در معرض آزمون چرخه 

  .قرار گيرد
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  مون يخ زدگي رطوبتآز - 5شكل 

 

 تجهيزات 3- 11-12

  :ه شرح زير استتجهيزات ب

با كنترل دما و رطوبت خودكاركه قادر به قرار دادن يـك يـا چنـد جـزء در معـرض      اتاقك آب و هوايي  -الف

 IECهر اتاقك آزمون آب و هوايي كه قادر به برآوردن مشخصـات . باشد 5چرخه ي يخ زدگي رطوبت شكل 

  .در دماهاي زير صفر، نقطه شبنم هواي اتاقك بايد دماي اتاقك باشد. د بودباشد مناسب خواه 60068-3-6

اگر بـيش از يـك جـزء بطـور همزمـان      .  ± C 2°دقت با  وسيله اي براي اندازه گيري و ثبت دماي جزء -ب

  .آزمون مي شوند پايش دماي يك نمونه نماينده، كافي خواهد بود

  .هر جزء از ابتدا تا انتهاي آزمونوسيله اي براي پايش اتصال مدار داخلي  -ت

ابزار دقيقي براي پايش يكپارچگي عايقي بين يكي از پايانه هاي قاب يا ساختار نگهدارنـده جـزء در هـر     -ث

  .جزء

 روش اجرايي 4- 11-12

  .روش اجرايي به شرح زير است

  . سطح جلويي يا عقبي جزء متصل كنيد حسگر دمايي مناسب را نزديك به وسط -الف

درجه نسبت به افـق نباشـد،    پنجدماي اتاق داخل اتاقك آب و هوايي در زاويه اي كه كمتر از  جزء را در -ب

   .ء را بر روي قاب فلزي نصب كنيداگر محفظه جزء رسانايي الكتريكي ضعيفي داشته باشد، جز. نصب كنيد

را در ميـان  تجهيـزات انـدازه گيـري پيوسـتگي     . دما متصل كنيد) هاي(تجهيزات پايش دما را به حسگر -پ

  . گر عايقي را بين يك پايانه و قاب يا محفظه جزء وصل كنيد پايش. هاي جزء متصل كنيد پايانه
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دماهـاي بيشـينه و   . قرار دهيد 5چرخه كامل مطابق با شكل  10پس از بستن اتاقك، جزء را در معرض  -ت

قـدار مشـخص شـده در    م ±5% سطوح مشخص و رطوبت نسبي بايد در حدود  C 5±°كمينه بايد در حدود 

  .تمام دماهاي باالي دماي اتاق باشد

در خالل آزمون، دماي جزء را ثبت كنيد و جزء را براي آشكارسازي هر مدار باز يا عيب هاي زمـين كـه    -ث

  .  ممكن است در مدت نوردهي رخ دهد، پايش كنيد

 اندازه گيري هاي نهايي 5- 11-12

 .را تكرار كنيد 2-11و  1-11 بند هاي ، آزمونساعت چهارتا  دوبي بين پس از زمان بازيا

 الزامات 6- 11-12

  :تندزير هس شرحه الزامات ب

  .زمين متناوب در طول آزمون پديدار شوداتصال مدار باز يا عيوب نبايد  -

 .داشته باشدنوجود است تعريف شده  8در بند كه هيچ نقص عمده ي ديداري  -

 .بايد برآورده شود 2-11الزامات عملياتي  -

 نم -آزمون گرما  11-13

 هدف 1- 11-13

 .از اين آزمون، تعيين توانايي جزء براي تحمل اثرات طوالني مدت نفوذ رطوبت استهدف 

 روش اجرايي 2- 11-13

  .با مالحظات زير انجام شود IEC 60068-2-78آزمون بايد مطابق با 

  پيش آماده سازي -الف

  .جزء موجود در دماي اتاق بايد به داخل اتاقك آزمون وارد شود

  سختي ها -ب

سـطح  براي   C 2±° محدودهآزمون باشد و دماي جزء در  h1000در مدت  85%  ± 5% ايد ب سطح رطوبت

  .باشد 4مشخص مطابق با جدول 

  نم - حدود دما براي آزمون گرما -4جدول 

  دما  شرايط خدمت

  فضاي باز، بدون حفاظ

  فضاي باز، حفاظ دار

  تهويه مطبوعفضاي بسته ، بدون 

  با تهويه مطبوع فضاي بسته ، 

°C 85  

°C 75  

°C 55  

  الزامي نيست

  

  بازيابي -پ

  .ساعت بازيابي شود چهارتا  دوزمان بين مدت  درجزء بايد 
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 اندازه گيري هاي نهايي 3- 11-13

 .را تكرار كنيد 2-11و  1-11 بند ، آزمون هايبيزمان بازيادر پايان 

 الزامات 4- 11-13

  :زير هستند شرحه الزامات ب

 .داشته باشدنوجود است، ه تعريف شد 8در بند كه هيچ نقص عمده ي ديداري  -

 .بايد برآورده شود 2-11الزامات عملياتي  -

 آزمون استحكام پايانه ها 11-14

 هدف 1- 11-14

 ،تحمل تنش هاي احتمالي اعمالي به هنگـام مونتـاژ كـردن عـادي يـا جابجـايي      از اين آزمون، تعيين هدف 

 .پايانه ها به جزء سامانه استاين اتصال ها و  پايانه

 انواع پايانه ها 2- 11-14

  :در نظر گرفته مي شودسامانه جزء براي پايانه سه نوع 

  آزاد؛ يانتهابا سيم يا سر سيم : Aنوع  -

 ، پيچ ها و غيره؛2هاي دو سر دنده ميله، 1ها تيغه: Bنوع  -

  اتصالگر: Cنوع  -

 روش اجرايي 3- 11-14

 ساعت در شرايط جوي استاندارد براي اندازه گيري و آزمون يك: پيش آماده سازي

  Aپايانه هاي نوع  3-1- 11-14

بـا مالحظـات    Uaتوصيف شده آزمـون   1307-21استاندارد ملي ايران شماره  همانطور كه در: ن كششآزمو

  :زير

  تمام پايانه ها بايد آزمون شود؛ -

 .نبايد از وزن جزء فراتر رود نيروي كشش هيچگاه -

بـا مالحظـات    Ubتوصيف شده آزمون  1307-21استاندارد ملي ايران شماره همانطور كه در : آزمون خمش

  :يرز

 تمام پايانه ها بايد آزمون شود؛ -

 )يك چرخه يك خمش در جهت مخالف است(چرخه  10انجام   -

  Bپايانه هاي نوع  3-2- 11-14

  :آزمون هاي كشش و خمش

  .بايد آزمون شود Aبراي اجزايي با پايانه هاي بدون روكش، هر پايانه مشابه پايانه هاي نوع  -الف

                                                
1- Tags 
2 - Threated studs 
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  :ر مي گيرند، روش اجرايي زير بايد اعمال شوداگر پايانه ها داخل جعبه محافظت كننده قرا -ب

بريـده شـده اسـت بـا اسـتفاده از      كابلي با اندازه و نوع توصيه شده توسط سازنده جزء كه به طـول مناسـب   

 1گلنـد كابل بايد از ميـان  . بايد به پايانه هاي داخل جعبه متصل شود هاي اجرايي توصيه شده سازنده روش

سپس جزء بايـد بـراي   . قرار گيرد د كه هر بست كابل عرضه شده مورد استفادهتوجه كنيكابل گذرانده شود؛ 

  .مورد آزمون واقع شود Aپايانه نوع 

بـا   تعريـف شـده اسـت    Ud، آزمـون  1307-21استاندارد ملي ايـران شـماره   همانطور كه در : آزمون گشتاور

  :مالحظات زير

  د؛نهمه پايانه ها بايد مورد آزمون قرار گير -

 .1سختي  -

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

  .طراحي شده باشد

  Cپايانه هاي نوع  3-3- 11-14

كابلي با اندازه و نوع توصيه شده توسط سازنده جزء كه به طول مناسب بريده شده اسـت بايـد بـه خروجـي     

  .بايد انجام شود Aهاي نوع انتهاي اتصال گر وصل شده و آزمون هاي پايانه 

 اندازه گيري هاي نهايي 4- 11-14

 .را تكرار كنيد 2-11و  1-11 بند آزمون هاي

 الزامات 5- 11-14

  :زير هستند شرحه الزامات ب

 .نبايد شواهدي از آسيب هاي مكانيكي وجود داشته باشد -

 .بايد برآورده شود 2-11الزامات عملياتي  -

 نم -آزمون چرخه ي گرما 11-15

 هدف 11-15-1

تعيين مناسب بودن اجزا، تجهيزات يا ديگر اسـباب هـا بـراي اسـتفاده و انبـارش تحـت       هدف از اين آزمون، 

بـر روي سـطح    شـبنم دماي تركيب شده و بطور كلـي توليـد   چرخه اي شرايط رطوبت باال وقتي با تغييرات 

 . آزمونه مي نمايد، است

 روش اجرايي 11-15-2

  :مالحظات زير انجام شودبا و  1307-30استاندارد ملي ايران شماره  آزمون بايد مطابق با

  b، چرخه 2، گونه Dbآزمون 

  95%  ±5% سطح رطوبت بايد 

  چرخه  3تعداد كمينه 

                                                
1 - Gland 
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  C 25°: دماي پايين

  .مراجعه كنيد 5به جدول : دماي باال

  

  نم - حدود دما براي آزمون چرخه گرما -5جدول 

  دما  شرايط خدمت

  فضاي باز، بدون حفاظ

  فضاي باز، حفاظ دار

  تهويه مطبوعدون فضاي بسته ، ب

  با تهويه مطبوع فضاي بسته ، 

°C 75  

°C 55  

°C 40  

  الزامي نيست

  

بايد دسـت كـم    اين شرايط. ف حرارتي داخلي بهره برداري شودتالااز نظر توليد  بدترين شرايط درجزء بايد  

  .شامل شرايط بار بيشينه و ورودي توان بيشينه باشد

بايد در سـطح دمـاي بـااليي چرخـه     ) مراجعه كنيد 2-11 بند به( در چرخه آخر، آزمون عملياتي براي جزء

  .انجام شود

 اندازه گيري هاي نهايي 11-15-3

 .را تكرار كنيد 2-11و  1-11 بند آزمون هايدر پايان زمان بازيابي، 

 الزامات 11-15-4

  :زير هستند شرحه الزامات ب

 .داشته باشدنوجود است،  تعريف شده 8كه در بند هيچ نقص عمده ي ديداري  -

 .بايد برآورده شود 2-11 بند زامات عملياتيال -
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  پيوست الف

  )اطالعاتي(

ولتاژ باتري  بعنوان پارامتر اصلي براي ي كه از آستانه هاي كليدزني براي كنترل كننده هاي شارژ

  استفاده مي كنند الگوريتم كليدزني

  

  .شوند توصيه مي kg/l  24/1و غلظت اسيدي C 20°محيطآستانه هاي زير در دماي 

  V/cell  30/2بيشتر از               : قطع شارژ باال -

  V/cell  35/2تا  V/cell  15/2  : اي دو نقطه كنترلوصل مجدد شارژ باال توسط  -

  V/cell  90/1تا  V/cell  80/1          : شارژ پايينبار در قطع  -

  V/cell  15/2تا  V/cell  05/2        : شارژ پايينبار در وصل مجدد  -

  .هاي اسيدي، آستانه هاي الزم بايد مطابق با مشخصات سازنده تنظيم شود در ديگر غلظت

  .شارژ پايين يك كمينه مطلق استبار در حد پايين ولتاژ قطع  -1يادآوري 

اين مقادير اصوالً براي كنترل كننده هاي شارژي است كه از ولتاژ بـاتري بعنـوان پـارامتر اصـلي بـراي الگـوريتم        -2يادآوري 

  .پارامترهاي ديگري نظير وضعيت شارژ استفاده مي كننداز برخي سازنده ها . تفاده مي كنندكليدزني اس
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