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 خدا نام به

 اندارد ايرانسازمان ملي است با آشنايي

و تحقيقات  استاندارد مؤسسه مقررات و قوانين اصالح قانون 3ي  ماده يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه
) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .رددا عهده به را ايران
به  29/06/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ  نام

  . جهت اجرا ابالغ شده است 24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
 مؤسسات علمي، و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان، از مركب فنيهاي  كميسيون در مختلفهاي  حوزه در استاندارد تدوين

 و توليدي، فناوري به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،
كنندگان، صادركنندگان و  مصرف ن،توليدكنندگا شامل نفع، و حق صاحبان ي منصفانه و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري

 نويس استانداردهاي ملي ايران پيش. شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز واردكنندگان،

 پيشنهادها در و نظرها از دريافت پس و شود مي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشتهآن  با مرتبط ملي ي ميتهك
كنند در  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند هاي عالقه سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

ترتيب، استانداردهايي  بدين .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان هب تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي ي كميته
مربوط كه  ملي استاندارد ي كميته در و تدوين 5 ي شماره ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهد مي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل
و  (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين ،كميسيون1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران مان ملي استانداردساز

 كشور فعاليت در (CAC)5كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان

 علمي، هاي آخرين پيشرفت از كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي

   .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني
و  تسالم كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

استانداردهاي  از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني
سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي
اجباري  راآن  بندي و درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين ايبازاره حفظمنظور  به تواند مي

آموزش،  مشاوره، ي در زمينه فعال مؤسسات ها و سازمĤن خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين .نمايد
 )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي، زيست ريتمدي و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي،
 ارزيابي تأييد صالحيت ايران نظام ضوابط براساس را مؤسسات ها و سازمĤن گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل

 دستگاه ترويج .كند ها نظارت مي آن ردعملك بر و ها اعطا آن به صالحيت تأييد ي گواهينامه الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي

 سطح براي ارتقاي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي

                                                      
1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  - افزارهاي فتوولتائيك «

  »به روش ولتاژ مدار باز) PV(افزارهاي فتوولتائيك ) ECT(تعيين معادل دماي سلول : 5 قسمت
 

 يا نمايندگي/سمت و :رئيس
  سيد محمد، شريعتمدار

 )قدرتمهندسي برق، دكتراي (

 واحد نراق -عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  

  :دبير

  عبدي، جواد
 )كنترلمهندسي برق، دكتراي (

 رشناس مؤسسه ارتباط پژوهان البرزكا

  
  )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضا

  پور، سيد مجيد ابراهيم
 )ليسانس مهندسي برق الكترونيك(

 كارشناس قرارگاه خاتم االنبياء

    
  جزواحدي، محمدرضا

 )ليسانس مهندسي برق، كنترل(

 )سهامي خاص(كارشناس شركت كياتل 

  
  حافظ عقيلي، حميدرضا

 )سيستم-مخابرات ،ليسانس مهندسي برق فوق(

 )سهامي عام(مسئول آزمايشگاه مرجع مخابرات پژوهشگاه نيرو 

    
  نويد، حقدادي

 )قدرتليسانس مهندسي برق،  فوق(

 )سهامي خاص( شركت مشاوران راه انرژي دنيا

  
  عابدي، سعيد

 )ليسانس مهندسي برق، مخابرات(

 )سهامي خاص(بهين ارتباط مهر هاي مخابراتي شركت مدير پروژه

  
  عرفاني، علي

 )فوق ليسانس مهندسي برق، مهندسي پزشكي(

 واحد كرج -عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  
  كمانكش، سيما

 )قدرت ،فوق ليسانس مهندسي برق(

 )سهامي عام(كارشناس پژوهشكده برق پژوهشگاه نيرو 
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  فاميل خليلي، اعظم
 )فناوري اطالعاتهندسي كامپيوتر، ليسانس مفوق (

 كارشناس مؤسسه ارتباط پژوهان البرز

  
  حسين، مسرور تهراني

  )قدرتليسانس مهندسي برق،  فوق(
  اي استان تهران كارشناس ارشد تحقيق، شركت برق منطقه

  
  مظفري، بهروز

  )ليسانس مكاترونيك فوق(
  )اصسهامي خ(مدير تحقيق و توسعه شركت نيمه هادي عماد 

  
  دقتي، بهاره زاده فعال يوسف

  )ليسانس مهندسي برق، الكترونيك(
  كارشناس سازمان ملي استاندارد ايران
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 فهرست مندرجات

  صفحه  عنوان
 

  ب سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي
  ج استاندارد تدوين فني كميسيون

  و  گفتار پيش
  1  كاربرد و دامنه هدف  1
  1  مراجع الزامي  2
  2  گيري الزامات و اصول اندازه  3
  3  ها دستگاه  4
  3 نيازتعيين پارامترهاي ورودي مورد 5
  4  رويه 6
  4  محاسبة دماي معادل سلول  7
  5  گزارش آزمون  8
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  گفتار پيش
به ) PV(افزارهاي فتوولتائيك ) ECT(تعيين معادل دماي سلول : 5 قسمت -افزارهاي فتوولتائيك " استاندارد
در ششصد و پنجاه و پنجمين اجالس  هاي مربوط تهيه و تدوين شده و كه توسط كميسيون ،"اژ مدار بازروش ولت

اينك به استناد بند ت، مورد تصويب قرار گرفته اس 06/12/1391كميتة ملي استاندارد برق و الكترونيك مورخ 
 استانداردبعنوان  1371ب بهمن ماه مصو سازمان ملي استاندارد ايران مقرراتقانون اصالح قوانين و  3يك ماده 

  .شود مي ملي ايران منتشر
 خدماتعلوم و   هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت همگاميحفظ  براي

كه براي اصالح و تكميل اين  پيشنهادياستانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه 
بنابراين .  كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت درردها ارائه شود، در هنگام تجديد نظر استاندا

  .گردد استفادههمواره از آخرين تجديد نظر آنها ايران بايد  استانداردهايبراي مراجعه به 
حد امكان  در جامعه،اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي  تدوينتهيه و  در

  .عتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شودملي كشورهاي صن استانداردبين اين استاندارد و 
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و مأخذيمن

IEC 60904-5: 2011, Photovoltaic devices - Part 5: Determination of the equivalent cell 
temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit voltage method 
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  -افزارهاي فتوولتائيك 
به روش ولتاژ ) PV(افزارهاي فتوولتائيك ) ECT(تعيين معادل دماي سلول : 5 قسمت

  مدار باز

  كاربرد و دامنه هدف  1
 ECT(1(سـلول  دمـاي  ترجيحـي بـراي تعيـين معـادل      يف روشتعيين و توصهدف از تدوين اين استاندارد، 

 هاي مقايسة مشخصه منظور ، به)هاي از يك نوع مدول ها و آرايه پودمانها،  سلولPV(2 )(افزارهاي فتوولتائيك 
گيـري شـده بـه     انـدازه  I-V هـاي  مشخصهو ترجمة  3(NOCT)نامي سلول  يها، تعيين دماي كار حرارتي آن

  .شدبا دماهاي ديگر، مي
ايـن  . به تابش و در شرايط پايدار، كـاربرد دارد  Vocاين استاندارد، براي افزارهاي خطي با وابستگي لگاريتمي 

زمينه اي  تضمين نمودكه هيچ پيش كه به شرط آنكار برده شود، اما  ها به تواند براي تمام فناوري استاندارد مي
  .گيري تأثير گذارد، وجود نداشته باشد كه بر اندازه

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه درمتن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شود جزئي از اين استاندارد محسوب مي  آن مقررات  بدين ترتيب
هاي بعدي آن ها و تجديد نظر  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
 .ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :جع زير براي اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر
2-1 IEC 60891, Photovoltaic devices – Procedures for temperature and irradiance 

corrections to measured I-V characteristics 
2-2 IEC 60904-1, Photovoltaic devices – Part 1: Measurement of photovoltaic current-

voltage characteristics 
2-3 IEC 60904-2, Photovoltaic devices – Part 2: Requirements for reference solar devices 
2-4 IEC 60904-7, Photovoltaic devices – Part 7: Computation of the spectral mismatch 

correction for measurements of photovoltaic devices 
2-5 IEC 60904-104, Photovoltaic devices – Part 10: Methods of linearity measurement 

                                                      
1- Equivalent Cell Temperature  
2- Photovoltaic devices 
3- Nominal Operating Cell Temperature 

مرجع اين استاندارد ملي ايران، . گيري خطي هاي اندازه روش: 10قسمت  -  مدول فتوولتائيك، 1389: 14155-15استاندارد ملي ايران شماره  - 4
  .است IEC 60904-10: 2009المللي  استاندارد بين
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2-6 IEC 612151, Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design 
qualification and type approval 

2-7 IEC 61829, Crystalline silicon photovoltaic (PV) array – On-site measurement of I-V 
characteristics 

2-8 ISO/IEC 170252, General requirements for competence of testing and calibration 
laboratories 

  گيري صول اندازهاالزامات و   3
يك سلول خورشيدي ) VOC(روشي كه در زير شرح داده شده، مبتني بر اين واقعيت است كه ولتاژ مدار باز 

اگر ولتاژ مدار باز افزار در شرايط آزمون استاندارد همراه با . كند بيني، با دما تغيير مي اي قابل پيش گونه به
ولتاژ مدار باز نيز . تواند تعيين شود هاي درون افزار مي معادل تمام سلولضريب دماي آن معلوم باشد، دماي 

گونه كه در استاندارد  ممكن است تصحيح ديگري همان كه طوري گيرد، به أثير تابش قرار ميكمي تحت ت
 روشي تواند به دهد كه دماي معادل سلول مي تجربه نشان مي. الزم باشدبيان شده،  IEC 60891المللي  بين

 βكه ضريب دما  جايي هر چند، از آن. تر از هر تكنيك ديگري تعيين شود شود دقيق كه اينجا شرح داده مي
هاي باالتر از اين  ، بهتر است اين روش تنها در تابشكاهش يابدسرعت  به W.m-2 200هاي كمتر از  در تابش

  .حد آستانه مورد استفاده قرار گيرد
  گيري الزامات كلي اندازه  3-2

  :افزار تحت آزمون الزم است با معيارهاي زير انطباق داشته باشد - الف
تعريف شده،  IEC 60904-10المللي  گونه كه در استاندارد بين است همان نياز VOCروند تغييرات  - 1

  .نسبت به دما خطي باشد
  .الزم است داراي وابستگي لگاريتمي به تابش باشد VOCروند تغييرات  - 2
صورت، براي نواحي دمايي مختلف،  ك مقاومت سري اهمي داشته باشد، زيرا در غير اينالزم است ي - 3

  .متفاوتي وجود خواهد داشت ECTضرايب 
باال باشند، مانند اكثر افزارهاي تجاري موجود،  يطور معقول هاي موازي افزار الزم است به مقاومت - 4

  .متفاوتي وجود خواهد داشت ECTصورت براي نواحي دمايي مختلف، ضرايب  زيرا در غير اين
 IECالمللي  مرجع كه مطابق با استاندارد بين PVتابش بايد با استفاده از يك افزار  هاي گيري اندازه -ب

مرجع بايد يا از نظر طيفي با  PVافزار . انجام شود 3پيرانومتربندي و كاليبره شده يا يك  بسته 60904-2
 IECالمللي  انطباق طيفي مطابق با استاندارد بين بايد يك تصحيح عدم آزمونة آزمون مطابقت داشته باشد يا

 IECالمللي  گونه كه در استاندارد بين جريان اتصال كوتاه افزار مرجع بايد همان. انجام شود 60904-7

  .تعريف شده روي گسترة تابش دلخواه، خطي باشد 60904-10

                                                      
مرجع اين . احراز شرايط طراحي و تاييد نوع -ون كريستال زميني سيليك) PV( فتوولتائيك هاي مدول، 1388: 11881استاندارد ملي ايران شماره  - 1

  .است IEC 61215: 2005المللي  استاندارد ملي ايران، استاندارد بين
مرجع اين استاندارد ملي . هاي آزمون و كاليبراسيون الزامات عمومي براي احراز صالحيت آزمايشگاه، 1386: 17025استاندارد ملي ايران شماره  - 2

  .است ISO/IEC 17025: 2005المللي  ستاندارد بينايران، ا
3- Pyranometer 
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كه از نظر طيفي منطبق در نظر گرفته شود،  رجع براي اين، افزار مIEC 60904-2المللي  طبق استاندارد بين
صورت،  در غير اين. شده باشدبندي و فناوري سلولي همسان با افزار آزمون، ساخته  بايد با استفاده از محفظه

  .انطباق طيفي گزارش شود بايد عدم

   در چنين حالتي،. باشند يع طيفيبه توز ولتاژ مدار بازمؤثر وابستگي داراي ممكن است بعضي افزارها،  -يادآوري
  .پايدار اطمينان حاصل شود 2تابش فرودينياز است تا از طيف  1راديومتر طيفي

  .سطح باشند هم ±2°يد با رواداري سطح فعال آزمونه و افزار مرجع با -پ
هاي آزمونه و با تا  هاي مستقل از ترمينال ولتاژ مدار باز با استفاده از رابطاز  ±2/0% ها بايد با دقت  ولتاژ -ت

يد با 3آوري داده گيري جمع هاي اندازه بهتر است گستره. گيري شوند ها، اندازه حد امكان كوتاه نگه داشتن آن
است، بهتر است اتصال چهار سيمه از  پودمانكه آزمونة آزمون يك  در صورتي. دقت انتخاب شوند با

آزمونة آزمون يك سلول است، بهتر است اتصال چهار كه  در صورتي. گرها شروع شود ها يا اتصال ترمينال
  .شروع شود 4ها سيمه از جعبه تقسيم

  ها دستگاه  4
  :باشد ورد نياز ميم I-Vهاي مشخصة  گيري ، تجهيزات زير براي اندازه3گيري بند  عالوه بر الزامات كلي اندازه

  .ايدالف را برآورده نم 3مرجع كه شرايط بيان شده در بند  PVافزار  - الف
  .±2/0% گيري ولتاژ مدار باز تا دقتي بهتر از  براي اندازه يتجهيزات -ب
 .K 1±گيري دما تا دقت  براي اندازه يتجهيزات -پ

  تعيين پارامترهاي ورودي مورد نياز  5
  :رويه، تعدادي پارامتر ورودي نياز دارد كه عبارتند از

  ،ضريب دمايي ولتاژ مدار بازβ . هاي نمونه مطابق  يا سلول پودمانيهاي  گيري اندازهاين پارامتر بايد از
 .تعيين شود IEC 60891المللي  با استاندارد بين

  ولتاژ مدار باز)VOC1 ( در حالت مرجع)T1  وG1 (المللي  مطابق با استاندارد بينIEC 60904-1  براي
حالت مرجع . PVآراية يك براي  IEC 61829المللي  يا مطابق با استاندارد بين  ها يا مدول سلوليك 

تعريف  IEC 61215المللي  استاندارد بينگونه كه در  عنوان شرايط آزمون استاندارد همان  اغلب به
 .شود انتخاب مي C25  =TSTC° و  W.m-2 1000  =GSTCشده، يعني 

  ،يك مقدار ثابت، به رويهaعيين آن، براي ت. ودشير عنوان ولتاژ ديود حرارتي نيز تعب ، نياز دارد كه به
 تواند ها مي نياز است، كه يكي از آن G4و  G3گيري ولتاژ مدار باز در دو سطح تابش مختلف  اندازه
  .باشد G1 يا و T1 نقطة

                                                      
1- Spectroradiometer 
2- Incident spectrum 
3- Data acquisition 
4- Bus-bars 
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  رويه  6
  كليات  6-1

به كردن هاي دلخواه و تصحيح  هايي در تابش گيري محيط كنترل شده يا با انجام اندازهيك در  تواند رويه مي
  .م شودانجا G1تابش مرجع 

  كار در محيط كنترل شده  6-2
  .كنيدنصب  ±2°سطح با افزار آزمون تا مقدار قراردادي بهتر از  را همحسگر تابش  - الف
  .كنيدتنظيم  G1با استفاده از افزار مرجع، برابر با تابش حالت مرجع را تابش  -ب
كه هرگونه  درصورتي. را بخوانيد) G2(و تابش فرودي  VOC2طور همزمان ولتاژ مدار باز افزار آزمون  به -پ

ارائه  3- 6گونه كه در بند  همان ،گيري در شرايط دلخواه عنوان اندازه تغييري در تابش وجود داشته باشد، به
تعيين شده  ECTكه پراكندگي در  صورتي بهتر است در. دهيدانجام را و تصحيح مناسب گيريد در نظر  ،شده

  .ام شودبيشتر است، تصحيح تابش انج K 1از 
  .كنيدشرح داده شده، محاسبه  7اي كه در بند  گونه بهرا  ECT -ت
  لخواهها تحت شرايط تابش د گيري اندازهدست آوردن  به  6-3

  .كنيدنصب  ±2°با افزار آزمون تا مقدار قراردادي بهتر از  سطح هم را حسگر تابش - الف
  .كنيدگيري  را اندازه) G2(ش فرودي و تاب VOC2طور همزمان ولتاژ مدار باز افزار آزمون  به -ب
  .دهيدنجام ا ار G1به تابشي برابر با  VOC2تصحيح  -پ
  .كنيدشرح داده شده، محاسبه  7اي كه در بند  گونه بهرا  ECT -ت

  محاسبة دماي معادل سلول  7
  .شود كنند، نتيجه مي دماي معادل سلول از معادالت تك ديودي كه مشخصة ولتاژ جريان را توصيف مي

  .دهد ، وابستگي ولتاژ مدار باز زير را نتيجه مي I2= I1=0و  V2=VOC2 ،V1=VOC1معادله براي كردن حل 

)1(  
 

  كه در آن
VOC1  در تابش  5گيري شده در بند  ولتاژ مدار باز اندازهG1  و دماي مدولT1 باشد؛ مي  
VOC2  در تابش  6گيري شده در بند  مدار باز اندازه ولتاژG2 دول و دماي مT2 باشد مي.  

المللي  مطابق با استاندارد بين 5عنوان قسمتي از بند  بههمچنين ، βولتاژ مدار باز،  يضريب دماي
IEC 60891 گيري شده است اندازه.  

اما در  متفاوتهاي نور  ها در شدت گيري تواند از اندازه ، ولتاژ حرارتي ديود است كه ميaپارامتر 
  :حاسبه شودصورت زير م دماهاي يكسان به
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)2(  
  

هاي  در دماهاي مدول يكسان اما در تابش 5گيري شده در بند  ، ولتاژهاي اندازهVOC4و  VOC3كه در آن 
  .باشد مي G4و  G3 ترتيب بهمختلف 

  د، كه در اين حالت، نيهاي مدار باز نيز استفاده ك از نسبت جريان يدتوان ، ميG2و  G1هاي  جاي تابش به
  المللي صورت الزم است كه جريان اتصال كوتاه طبق استاندارد بين در اين. شود مي ناميده 1يخودمرجع

IEC 60904-10 كند، زيرا اساساً  هايي كه بايد انجام شوند را بسيار ساده مي گيري اين كار، اندازه. خطي باشد
  .برد گيري تابش و وابستگي به افزارهاي منطبق طيفي را از بين مي الزام براي اندازه

  :صورت زير دوباره نوشته شود معادل به ECTتواند براي محاسبة  ميسپس  VOCرابطة بين مقادير مختلف 

)3(  
  

يا روشنايي براي . مشابه است، VOCدر اين معادله فرض بر اين است كه غيريكنواختي حرارتي و فضايي بين دو  -يادآوري
كه روشنايي و دما كند  ميت، زيرا مدل مدار معادل فرض وجود خواهد داش ECTخطاي كوچكي در . دماي غيريكنواخت
  .يكنواخت هستند

 ECTدر شرايط آزمون استاندارد،  5داده شده در بند هاي پايه شرح  گيري دست آوردن اندازه در حالت به
  :صورت زير تعيين شود تواند به مي

)4(  
  

استاندارد ( يتابشو  ييهاي دما تصحيح براي در استاندارد 1روش  بندي اين معادله، رابطة نزديكي با فرمول
و نيز ولتاژ ) ns(سري درون مدول ) اتصاالت(هاي  با تعداد سلول a عامل. دارد) IEC 60891 المللي بين

ر را د ECT يدتوان بنابراين، مي. داردتعريف شده، ارتباط  IEC 60891المللي  ، كه در استاندارد بينDحرارتي 
  :ت زير بنويسيدصور اين استاندارد به

)5(  
 

  گزارش آزمون  8
مطابق  گر آزمون واحدگيري شده و نتايج آزمون بايد توسط  گزارش آزمون همراه با مشخصات عملكردي اندازه

  :زير باشد گزارش آزمون بايد حاوي مطالب. شودتهيه  ISO/IEC 17025المللي  استاندارد بين
  .عنوان - الف
  .ها در آنجا انجام شدند ي كه آزموننام و آدرس آزمايشگاه و محل -ب
  .فرد گزارش و هر صفحه از آن شناسة منحصر به -پ

                                                      
1- Self-reference 
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  .نام و آدرس مشتري -ت
  ).PVهاي خورشيدي يا مدول  سلول خورشيدي، زيرمجموعة سلول(توصيف و معرفي آزمونه  -ث
صر و طبقة سازي، توصيف مخت سازي و مورد شبيه نور آفتاب طبيعي يا شبيه(توصيف محيط آزمون  -ج

  ).ساز شبيه
  .كه مناسب است يا آزمون، جايي كاليبره كردن) هاي( تاريخ دريافت مورد آزمون و تاريخ -چ
  .كه مرتبط است ارجاع به روية نمونة برداري، جايي -ح
  .مورد استفاده كاليبره كردنمعرفي روش آزمون يا  -خ
، و هرگونه اطالعات كاليبره كردنش آزمون يا ها از رو ها يا حذف شده هرگونه انحراف از، اضافه شده -د

  .خاص، مانند شرايط محيطي كاليبره كردنديگري مربوط به آزمون يا 
  .معرفي روش تعيين پارامترهاي ورودي -ذ
  .قطعيت برآورد شدة نتايج آزمون بيان نتيجه و عدم -ر
  .گزارش آزمون و تاريخ صدور پذيرندة مسئوليت محتواي) افراد(امضاء و عنوان، يا هويت معادل فرد  -ز
  .باشند كه نتايج فقط مربوط به آزمونة آزمون شده مي بيان تأثير اين -ژ

  .طور كامل تكثير شود كه گزارش آزمون نبايد بدون تأييد كتبي آزمايشگاه جز به بيان اين - س
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