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 خدا نام به

 سازمان ملي استاندارد ايران 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
   .دارد عهده به را ايران
به  29/06/90د و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكص نام

  . جهت اجرا ابالغ شده است 24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
 ات علمي،مؤسس 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 توليدكنندگان، 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، خصصي،ت 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  ستانداردا عنوان به تصويب صورت در و طرح رشتهآن  با مرتبط ملي ي كميته
كنند در  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند هاي عالقه سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

، استانداردهايي ترتيب بدين .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به 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)تاندارد اس المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

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

 علمي، هاي آخرين پيشرفت زا 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  سالمت 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 حظاتمال 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 ادراتيص كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي 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 مديريت 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 عملكرد 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(براسيون كالي 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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 ج 
 

  كميسيون فني تدوين استاندارد
  - افزارهاي فتوولتائيك «

  »هگيري شد اندازه I-Vهاي  و تابش به مشخصههاي تصحيح دما  رويه
 

 يا نمايندگي/سمت و :رئيس
  شريعتمدار، سيد محمد

 )دكتراي مهندسي برق، قدرت(

 واحد نراق -عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  

  :دبير

  عبدي، جواد
 )دكتراي مهندسي برق، كنترل(

 كارشناس مؤسسه ارتباط پژوهان البرز

  
  )حروف الفباترتيب  بهاسامي (: اعضا

  ر، سيد مجيدپو 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

    
  حقدادي، نويد

 )ليسانس مهندسي برق، قدرت فوق(

 )سهامي خاص( شركت مشاوران راه انرژي دنيا

  
  عابدي، سعيد

 )ليسانس مهندسي برق، مخابرات(

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

  
  عرفاني، علي

 )فوق ليسانس مهندسي برق، مهندسي پزشكي(

 واحد كرج -عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  
  كمانكش، سيما

 )فوق ليسانس مهندسي برق، قدرت(

 )سهامي عام(كارشناس پژوهشكده برق پژوهشگاه نيرو 
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 د 
 

  فاميل خليلي، اعظم
 )ليسانس مهندسي كامپيوتر، فناوري اطالعاتفوق (

 كارشناس مؤسسه ارتباط پژوهان البرز

  
  ، حسينمسرور تهراني

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

  
  مظفري، بهروز

  )ليسانس مكاترونيك فوق(
  )سهامي خاص(مدير تحقيق و توسعه شركت نيمه هادي عماد 

  
  دقتي، بهاره زاده فعال يوسف

  )ليسانس مهندسي برق، الكترونيك(
  لي استاندارد ايرانكارشناس سازمان م
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 فهرست مندرجات

  صفحه  عنوان
 

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

  و  گفتار پيش
  1  و دامنة كاربرد هدف  1
  1  مراجع الزامي  2
  2  هاي تصحيح رويه  3
  9  تعيين ضرايب دمايي  4
  SR  12و  SRتعيين مقاومت سري داخلي  5
kو  kتعيين ضريب تصحيح منحني   6   15  
  16  گزارش  7

  18  )اطالعاتي(نامه  كتاب
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  گفتار پيش
كه  ،"ي شدهگير اندازه I-Vهاي  و تابش به مشخصههاي تصحيح دما  رويه - افزارهاي فتوولتائيك " استاندارد

در ششصد و پنجاه و پنجمين اجالس كميتة ملي استاندارد  هاي مربوط تهيه و تدوين شده و توسط كميسيون
قانون  3اينك به استناد بند يك ماده ت، مورد تصويب قرار گرفته اس 06/12/1391برق و الكترونيك مورخ 

 ملي ايران منتشر استانداردبعنوان  1371ماه  مصوب بهمن سازمان ملي استاندارد ايران مقرراتاصالح قوانين و 
  .شود مي

 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 دررائه شود، در هنگام تجديد نظر استانداردها ا
  .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 60891: 2009, Photovoltaic devices – Procedures for temperature and irradiance corrections 
to measured I-V characteristics 
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  -افزارهاي فتوولتائيك 
  گيري شده اندازه I-Vهاي  و تابش به مشخصههاي تصحيح دما  رويه

  و دامنة كاربرد هدف  1
هـاي   جهت تصحيح دما و تابش به مشخصـه  است كه يهاي تعريف رويهتعيين و هدف از تدوين اين استاندارد، 

هـاي   اين استاندارد همچنين رويه. بايد دنبال نمودافزارهاي فتوولتائيك، ) ولتاژ-جريان( I-Vگيري شده  اندازه
 I-Vگيري  اندازهالزامات براي . كند ها را تعريف مي مربوط به اين تصحيح 1هاي عاملمورد استفاده براي تعيين 

  .تكيه دارد IEC 60904-1المللي  ر استاندارد بينبافزارهاي فتوولتائيك 

هـاي   از سـلول  اي سلول خورشيدي با يا بدون پوشش حفـاظتي، زيرمجموعـه  تك افزارهاي فتوولتائيك شامل يك  -1وري يادآ
كـار   بـراي هـر نـوع افـزار بـه      I-Vمنظور تصحيح  مجموعة متفاوتي از پارامترهاي مربوطه به. دنباش مي 2مدولخورشيدي يا يك 

تـك سـلول   يـك  هـاي   گيـري  از انـدازه ) هـا  يا زيرمجموعة سلول( مدولممكن است تعيين ضرايب دما براي يك گرچه . رود مي
يـا زيـر    مـدول طـور مجـزا بـراي يـك      تصحيح بهتر است بـه  عاملداخلي و  هاي محاسبه شود، بايد ذكر شود كه مقاومت سري

  .گيري شود ها اندازه مجموعة سلول

  .شود ن افزارها استفاده ميبراي مشخص كردن هرگونه از اي "آزمونة آزمون"از اصطالح  -2يادآوري 

هـا   پارامترها براي افزار فتوولتائيكي كه بـراي آن . مراقب بود I-Vبهتر است دربارة استفاده از پارامترهاي تصحيح  -3يادآوري 
  .وجود داشته باشد يممكن است تغييراتي درون يك بستة توليدي يا طبقة نوع. معتبر هستند ،اند گيري شده اندازه

  اميمراجع الز  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
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن   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 60904-1, Photovoltaic devices – Part 1: Measurements of photovoltaic current-

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

correction for measurements of photovoltaic devices 
2-4 IEC 60904-9, Photovoltaic devices – Part 9: Solar simulator performance requirements 
2-5 IEC 60904-103, Photovoltaic devices – Part 10: Methods of linearity measurement 

                                                      
1- Factors 
2- Module 

مرجع اين استاندارد ملي ايران، . گيري خطي هاي اندازه روش: 10قسمت  -فتوولتائيك  پودمان، 1389: 14155- 15استاندارد ملي ايران شماره  - 3
  .است IEC 60904-10: 2009المللي  استاندارد بين
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  هاي تصحيح رويه  3
  كليات  3-1

 يو تابش ييگيري شده به ساير شرايط دما ولتاژ اندازه- هاي جريان براي تصحيح مشخصه توان از سه رويه مي
اولي مشابه روية ارائه شده در ويرايش اول مرجع . استفاده نمود) STC(1( شرايط آزمون استاندارد از جمله(

روية دوم، روش . شده است بازنويسيبراي درك بهتر آن ست، اما معادلة المللي ا المللي اين استاندارد بين بين
ايجاد ) 20% بزرگتر از (زرگ هاي تابش ب نتايج بهتري براي تصحيح منجر به تصحيح جبري جايگزين است كه

كه  اگر معلوم نباشند، الزم است. دنمعلوم باش PVد كه پارامترهاي تصحيح افزار نهر دو رويه نياز دار. دشو مي
است كه نيازي به پارامترهاي تصحيح  2يابي روندروية سوم، روش . يش از اجراي تصحيح، تعيين شوندپ
 ،گيري شده ولتاژ براي افزار آزمون اندازه-كه كمينة سه منحني جريان  تواند زماني مي: ان ورودي نداردعنو به
ها روش تصحيح كاربرد دارد،  را كه براي آنولتاژ، گسترة دما و تابش -اين سه منحني جريان. كار برده شود به

  .كنند گيري مي اندازه
تعريف شده،  IEC 60904-10المللي  گونه كه در استاندارد بين ها براي افزارهاي خطي، همان تمام روش
  .كاربرد دارند

  ).مراجعه شود 7به بند (الزم است  تعبيربرآورد دربارة دقت  -1يادآوري 

جزئيـات در اسـتاندارد   . در يك گسترة محدود از تابش و دماي افزار، خطـي باشـند   PVام افزارهاي بهتر است تم -2يادآوري 
  .شرح داده شده است IEC 61853-1المللي  بين

، دنگيري شو اندازه IEC 60904-1 المللي بايد مطابق با استاندارد بين فتوولتائيكهاي افزار  اين كه مشخصه
  .ها مشترك است براي تمام رويه

گونه كه در  ، همانPVافزار مرجع ) IRC(گيري شده  بايد از جريان اتصال كوتاه اندازه Gعموالً تابش م
 شرايط آزمون استاندارد آن در كاليبره كردنتعريف شده، و مقدار  IEC 60904-2المللي  استاندارد بين

)STC( )IRC,STC (دماي افزار مرجع  برآوردتصحيح براي . محاسبه شودTRC استفاده از ضريب دماي  با يدبا
  .شود اعمالشود،  ارائه مي W/m2 1000و  C 25°كه در دماي ) C°/1(نسبي مشخص شدة افزار مرجع 

  CT
I

IWm  
G o

RCRC
STCRC

RC 25.1.
.1000

,

2




  

مطابق با  يانطباق طور طيفي با آزمونة آزمون منطبق باشد، يا بايد تصحيح عدم يا بايد به PVافزار مرجع 
گونه كه در  همانيان اتصال كوتاه، افزار مرجع بايد از نظر جر. انجام شود IEC 60904-7المللي  استاندارد بين
  .گسترة تابش دلخواه تعريف شده است، خطي باشدروي  IEC 60904-10المللي  استاندارد بين

                                                      
1- Standard Test Conditions 
2- Interpolation 
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  هاي تصحيح رويه  3-2
 ديگريا  معادلة زير، كارگيري با بهيا به شرايط آزمون استاندارد  گيري شده بايد ولتاژ اندازه- مشخصة جريان

  :مقادير تابش و دماي انتخاب شده تصحيح شود

)1(       12
1

2
12 .1. TT

G

G
III SC 








   

)2(           121221212 .... TTTTIIIRVV S    
  كه در آن

1V1وI  باشد؛ گيري شده ميهاي اندازهمختصات نقاط روي مشخصه  
2V2وI  باشد؛ مختصات نقاط متناظر روي مشخصة تصحيح شده مي  
1G گيري شده با افزار مرجع است؛تابش اندازه  
2G باشد؛ تابش در تابش استاندارد يا تابش دلخواه ديگر مي  
1T ست؛گيري شدة آزمونة آزمون ادماي اندازه  
2T باشد؛يا دماي دلخواه ديگر ميدماي استاندارد  

SCI1گيري شدة آزمونة آزمون در جريان اتصال كوتاه اندازهG1وT است؛  
 ن در تابش استاندارد يا هدف براي تصحيح و ضرايب دمايي جريان و ولتاژ آزمونة آزمو,

  باشد؛ در گسترة دمايي دلخواه مي
sRباشد؛مقاومت سري داخلي آزمونة آزمون مي  
 تصحيح منحني استعامل. 

جا خواهد شد،  ر، به سمت محور جريان جابهبه باالتتر  پايينهنگام ترجمه از تابش  VOC1كه نقطة دادة  از آنجايي -1يادآوري 
VOC2 سه نقطة نزديك و زير از كم  خطي دست 1يابي وسيلة برون ترجمه شده بايد بهVOC1  تعيين شود يا منحنيI-V  اصلي بايد

  .گيري شود اندازه VOC1 مؤثر فراتر از طور به
  .هاي تمام پارامترهاي تصحيح، سازگار باشنديكابهتر است  -2يادآوري 

دست آورده  به 2ياتصال تواند از مدار ميان سلول مي I-Vاست، پارامترهاي تصحيح  مدولگر آزمونة آزمون، يك ا -3يادآوري 
همان از هايي كه  مدولبراي ساير انواع  مدول I-Vممكن است اين پارامترهاي سلول براي محاسبة پارامترهاي تصحيح . شود

  .رده شوندكار ب كنند، به ميهاي استفاده  سلول

  .منفي است طور عادي مثبت و  به ، بلور سيليكون PVبراي افزارهاي  -4يادآوري 

  .شرح داده شده است 6تا  4هاي  آزمونة آزمون در بخش I-Vهاي تعيين پارامترهاي تصحيح  رويه
در مدت هايي كه  ابشدر ت كهاست كاربرد اي قابل  يري شدهگ اندازه I-V هاي براي منحنيفقط ) 1(معادلة 
يا هر  3يرادار با تابش م سازهاي خورشيدي پالس براي شبيه. باشدثابت ها  تابش I-Vكامل  منحنيآوري  جمع

                                                      
1- Extrapolation 
2- Interconnection 
3- Decaying irradiance 
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در اين حالت، هر منحني . گونه كاربرد ندارد اين) 1(، معادلة I-Vگيري  ديگر حين اندازه ينوع نوسانات تابش
I-V گيري شده بايد به يك منحني  دازهانI-V  يكاحتياج به معادل در تابش ثابت تصحيح شود كه  

دهي با تابش متناظر با  به داليل كاربردي، اين ضريب مقياسبنا . دارد ISCديگر در جلوي  1دهي مقياسعامل 
ISC تبديل خواهد شدمعادلة ترجمة زير ) 1(براي تابش غيرثابت، معادلة . رتبط استمگيري شده  اندازه:  

)3(       12
1

21
12 .1.. TT

G

G
I

G

G
II SC

SC














   

  گيري شده در زمان تابش اندازه ISC، 1Gگيري  ، مقدار تابش در زمان اندازهSCGكه در آن 
  .باشد مجزا مي I-Vنقاط دادة  2هاي  آوري داده جمع

  روية تصحيح 3-3
پارامتر  5هاي نيمه تجربي حاوي  معادله. است PVده شدة افزارهاي سا 3ديودي تكاين رويه، برپاية مدل 

در شرايط تابش و دماي مختلف تعيين  I-Vهاي  گيري منحني اندازه باد نتوان كه مي باشند مي I-Vتصحيح 
معموالً از يك ضريب دمايي ) (و ولتاژ مدار باز  )(در كنار ضرايب دما براي جريان اتصال كوتاه . شود

(ديگر   (شود كه براي تغييرات مقاومت سري داخلي  استفاده مي) آيد حساب مي با دما به) 4انباشت عاملو.  
  .آيد مي

  :شود هاي زير براي جريان و ولتاژ تعريف مي وسيلة معادله روية تصحيح به
)4(            

1

2
1212 ..1.

G

G
TTII rel    

)5(       122212
1

2
12112 ...ln.. TTIIIR

G

G
aTTVVV SrelOC 
















   

  :كه در آن
11, IV  مختصات نقاط روي مشخصهI-Vباشد؛ گيري شده مياندازه  
22 , IV  مختصات نقاط متناظر روي منحنيI-Vباشد؛ تصحيح شده مي  
1G گيري شده است؛ دازهكه با افزار مرجع انگونههمان،باشدتابش مي  
2G تابش هدف براي مشخصةI-Vباشد؛ تصحيح شده مي  
1T گيري شدة آزمونة آزمون است؛دماي اندازه  
2T است؛دماي هدف آزمونة آزمون 
1OCV باشد؛ولتاژ مدار باز در شرايط آزمون مي 

                                                      
1- Scaling factor 
2- Data acquisition 
3- One- diode model 
4- Fill factor 
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relوrel  2كه در باشد  ميضرايب دمايي جريان و ولتاژ نسبي آزمونة آزمون/mW 1000 
 STCدر  بازجريان اتصال كوتاه و ولتاژ مدار  اين ضرايب به. شود گيري مي اندازه

  باشند؛ مرتبط مي
a ز است كه با ولتاژ حرارتي ديود تصحيح تابش براي ولتاژ مدار باعاملD  1پيونداز pn 

  در ارتباط است؛ مدولطور سري متصل در  ، بهsnهاي،  سلول ي ازو تعداد

SR مقاومت سري داخلي آزمونة آزمون است؛ 
  داخلي هايعنوان ضريب دمايي مقاومت سريبهSR شود تفسير مي.  

  .است  ،06/0براي ضريب تصحيح تابش  يعونمقدار  -1يادآوري 

  .باشدتفاوت م 1روية تصحيح  SR باممكن است  2براي روية  SR بايد مراقب بود كه مقادير عددي -2 يادآوري

  3ح روية تصحي  3-4
  كليات  3-4-1

اين رويه از . باشد ، ميگيري شده اندازه I-V ةدو مشخص از يابي خطي يابي يا برون درونبر پاية  اين رويه
. ندارد 2كند، و نيازي به هيچ پارامتر تصحيح يا پارامتر برازش استفاده مي I-Vكمينة دو مشخصة 

به شرايط آزمون استاندارد يا ساير معادلة زير با اعمال گيري شده بايد  ولتاژ اندازه -هاي جريان مشخصه
  .مقادير تابش و دماي انتخابي تصحيح شوند

)6(       1213 . VVaVV   
)7(       1213 . IIaII   

22( و )VI,11( هاي زوجشود  توصيه مي ,VI ( 1212د كه ناي انتخاب شو گونه بهبايد ScSc IIII  باشد:  
  :كه در آن

11, IV  1ي شده در تابشگيرهاي اندازهختصات نقاط روي مشخصهمG  و دمايT1 است؛  
22 , IV گيري شده در تابشهاي اندازهمختصات نقاط روي مشخصهG2  و دمايT2 است؛  
33 , IV هاي تصحيح شده در تابش ات نقاط متناظر روي مشخصهمختصG3  و دمايT3 است؛  
1SCI 2وSCI  آزمون هستند؛ ةآزمونةگيري شداتصال كوتاه اندازههايجريان  
aدر ارتباط استصورت زير با تابش و دما است كه بهيابيدرونثابتي براي:  

)8(       1213 . GGaGG   
)9(       1213 . TTaTT   

براي تصحيح ) 9(تا ) 6(هاي  توان از معادله مي. كاربرد داشته باشد PVهاي  براي اكثر فناوريبايد اين روش 
  .تابش، تصحيح دما و تصحيح همزمان تابش و دما استفاده كرد

  گيري شده اندازه I-Vتصحيح تابش و دما از دو مشخصة       3-4-2
                                                      
1- Junction 
2- Fitting 
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ها و  گيري شده در تابش اندازه I-Vاز دو مشخصة  (G3, T3)به تابش و دماي  I-Vهاي  ة تصحيح مشخصهروي
  .)ب- 1الف و -1هاي  شكل( باشد صورت زير مي به (G2, T2)و  (G1, T1)دماهاي 

خطوط پررنگ ( كنيدگيري  اندازه T2, G2و  T1, G1ها و دماهاي  در تابشترتيب  بهرا  I-Vدو مشخصه  - الف
  .را پيدا كنيد 2SCIو  1SCI ، مقادير)الف-1در شكل 

شده در  گيري اندازه I-Vكه دو منحني  براي مثال، زماني. كنيدمحاسبه ) 9(يا ) 8(وسيلة معادلة  بهرا  a -ب
  :مقادير زير ايجاد شدند

2/mW 1000  =G1  وC° 50  =T1  
2/mW 500  =G2  وC° 40  =T2  

  :باشد مي mW 800  =G3/2و تابش دلخواه برابر با 
 .=a 4/0 :داريم )8(سپس با استفاده از معادلة 

  .C° 46  =T3 :داريم) 9(و با استفاده از معادلة 
,11(نقطة  -پ IV(  روي مشخصة راI-V ،1  ة نقط. كنيدانتخاب)22 , IV ( روي مشخصةI-V، 2  ،را پيدا كنيد

1212 اي كه رابطة به گونه ScSc IIII   ب-1شكل (برآورده شود(.  
  .نماييدمحاسبه  )7(و  )6(هاي  لة معادلهيوس به را 3Iو  3V -ت
,11(نقاط داده از  چند مجموعه -ث IV (هاي  روي مشخصهI-V،  و كنيد انتخاب را)33 ,VI ( براي هر يك را
  .نماييدمحاسبه ) ت(و ) پ(هاي  وسيلة رويه به
33(وسيلة مجموع نقاط دادة  به T3و دماي  G3در تابش  I-V 3هاي  مشخصه -ج , IV (شود  داده مي)چين  خط

  .)ب-1ل در شك
اي از تصحيح دما را  ، نمونهپ-1شكل . دهند اي از تصحيح تابش را نشان مي نمونه ب-1و  الف- 1هاي  شكل

از روية ، است a<1>0كه  زماني. دهد ميتابش و دما را نشان  ت، تصحيح همزمان- 1شكل . دهد مينشان 
  .است يابي برونصورت، رويه  در غير اين. شود فاده مياست يابي درون

، كردمستقل انتخاب طور  به را T3و  G3 توان نمي ،T2 و G1 ،G2 ،T1 ذكر شود كه در صورت ثابت بودن ايدب
  كه زماني ،براي مثال). مراجعه شود 2شكل به (رابطه دارند با هم  ،)9(و ) 8(هاي  زيرا طبق معادله

2/mW 1000  =G1 ،C° 20  =T1  ،2/mW 0 = G2  وC° 60  =T2 ) منحني تيرةI-V در C° 60 ( و اين
 25/0صورت  به) 8(معادلة  وسيلة به aاشد، ب mW 750  =G3/2 در تمايل وجود دارد كه منحني جديد

  .باشد C° 30 برابر بابايد ) 9(از معادلة  T3 ،بنابراين. شود محاسبه مي

  .دارديابي  بهتري نسبت به برونيابي معموالً نتايج  درون -1يادآوري 

كه  زماني - 2يادآوري 
12 ScSc II  هاي هو مشخص I-V گيري  هاي اندازه مشخصه ،باشند تصحيح شده حول ولتاژ مدار باز نياز مي

  .گسترش يابند OCVفراتر از  بايد شده

ي كه دقيقاً ا گيري شده كه هيچ نقاط دادة اندازه زماني -3يادآوري  1212 ScSc IIII   ،را برآورده كند وجود نداردV2  وI1 
  .محاسبه شوند I-V 2يابي نقاط داده در منحني  از درون تواند مي
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تصحيح همزمان تابش و دما را ) ت(تصحيح دما و شكل ) پ(شكل . دهند هاي تابش را نشان مي تصحيح) ب(و ) الف(هاي  شكل
  .دهد مينشان 

  )7(و ) 6(هاي  وسيلة معادله به I-Vهاي  از تصحيح مشخصه مثالي -1شكل 
  

  
  .شوند محاسبه مي يابي برونو  يابي درونوسيلة  بهترتيب  بهدهند كه  را نشان مي T3و  G3چين، گسترة  خط پررنگ و خط

 ,G2, T2ة ثابتي از براي مجموع تواند در تصحيح همزمان تابش و دما كه مي T3و  G3نمودار شماتيك رابطة  -2شكل 

G1, T1 انتخاب شوند )9(و ) 8(هاي  وسيلة معادله به.  
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  I-V هاي گوناگون از سه مشخصة ا و تابشتصحيح دماه      3-4-3
  بند هاي شرح داده شده در با تركيب رويه ،هاي گوناگون دما و تابش به گستره I-Vهاي  تصحيح مشخصه

ها و دماهاي  گيري شده در تابش اندازه ةكه سه مشخص مانيبراي مثال، ز. باشد مي پذير امكان 2- 4- 3
)aa TG ,(، )bb TG cc(و ) , TG باشند،  نشان داده شده، موجود مي الف-3در شكل  كه گونه همان، ),

nn(تابش و دماي  ردر ه I-Vهاي  مشخصه TG   :صورت زير محاسبه شود ند بهمي توا) ,
mm(ها در  مشخصه - الف TG aa(در  ييها از مشخصه) , TG bb(و ) , TG   .شوند محاسبه مي ),
nn(ها در  مشخصه -ب TG mm(ها در  از مشخصه ), TG cc(و ) , TG   .شوند محاسبه مي ),

aa(كه  براي مثال، زماني TG ,( ،)bb TG ,( ،)cc TG nn(و  ), TG ، C° 15 ،2/mW 950( ،)C° 25(ترتيب  به) ,
2/mW 850( ،)C° 30 ،2/mW 1100 ( و)C° 25 ،2/mW 1000 (ه اگ هستند، آن)mm TG برابر است ) ,
  ).C° 20 ،2/mW 900(با 

  
ي ها اي از مشخصه ، نقطه)ب(شكل . محاسبه شود يابي درونتواند با  كه تنها مي دهد مياي را نشان  ، گستره)الف( دار سايهناحية 

I-V دهد يرا نشان م هستند) الف(ه متناظر ك.  

سه  اساساي گوناگون تابش و دما بره به گستره I-Vهاي  ار شماتيك فرآيندهاي تصحيح مشخصهدنمو -3شكل 
  گيري شده هاي اندازه مشخصه

  

  گيري شده اندازه I-Vهاي گوناگون از چهار منحني  ها و تابش تصحيح دما      3-4-4
aa( ها و دماهاي گوناگون گيري شده در تابش اندازه I-Vخصه كه چهار مش زماني TG ,( ،)bb TG ,( ،)cc TG ,( 

dd(و  TG در هر تابش و  I-Vهاي  مشخصه ،باشند نشان داده شده، موجود مي 4در شكل  كه گونه همان ،),
nn(دماي  TG ها در گسترة وسيعي از  اين فرآيند براي تصحيح مشخصه. صورت زير محاسبه شود تواند به مي ),

ll(زوج كه با اين . باشد تابش و دما مفيد مي TG mm(و  ), TG nn(هاي  براي محاسبه مشخصه) , TG منحصر  ),
  كهآيد  به وجود ميتصحيح معموالً زماني براي باشد، نتايج خوب  به فرد نمي

)dc GG )/(mc GG ) = (ba GG ) / (la GG ( برآورده شود.  
ll(ها در  مشخصه - الف TG aa(ها در  از مشخصه) , TG bb(و  ), TG   .شوند محاسبه مي ),
mm(ها در  مشخصه -ب TG cc(ها در  از مشخصه ), TG dd(و  ), TG   .شوند محاسبه مي ),
nn(ها در  مشخصه -پ TG ll(ها در  از مشخصه ), TG mm(و  ), TG   .شوند محاسبه مي) ,
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aa(كه  براي مثال، زماني TG ,( ،)bb TG ,( ،)cc TG ,( ،)dd TG nn(و ) , TG   ترتيب به) ,
)C° 55، 2/mW 500( ،)C° 31 ،2/mW 400( ،)C° 60 ،2/mW 1000( ،)C° 32 ،2/mW 950 ( و
)C° 45 ،2/mW 800 (گاه  هستند، آن)ll TG mm(و ) , TG  )C° 43 ،2/mW 450(برابر است با ترتيب  به) ,
  .باشند مي )C° 46 ،2/mW 975( و

وسيلة  د بهنتوان مي 4شكل  دار سايهوسيلة ناحية  در گسترة تابش و دماي نشان داده شده به I-Vهاي  مشخصه
محاسبه  يابي بروند با استفاده از نتوان دار مي ها در گسترة غير از ناحية سايه همشخص. دنمحاسبه شو يابي درون
و دقت تصحيح ضعيف متنهي نامناسب به نتايج تصحيح  وسيع يابي برونچند بايد مراقب بود كه هر. دنشو

  .نشود

  
  .محاسبه شود يابي درونوسيلة  تواند به كه تنها مي دهد مياي را نشان  ، گسترهدار سايهناحية 

چهار  و دما براساسگوناگون تابش  هاي به گستره I-Vهاي  نمودار شماتيك فرآيندهاي تصحيح مشخصه -4شكل 
  گيري شده مشخصه اندازه

  تعيين ضرايب دمايي  4
  كليات  4-1

  :دشو اي پارامترهاي زير استفاده مي، معموالً از ضرايب دمايي برPVبراي افزارهاي 
  .)δ( توان ةو قل )β(، ولتاژ مدار باز )α(جريان اتصال كوتاه 

. سازي شده تعيين شوند شبيهآفتاب طبيعي يا نور تاب آفها در نور  گيري توانند از اندازه مي هااين پارامتر
براي . شوند، معتبر هستند ها در آن انجام مي گيري اندازه كه اند، در تابشي گونه تعيين شده كه اين يضرايب

  .باشند اين سطح، معتبر مي ± 30 %تابش  ةخطي، اين ضرايب روي گستر PVافزارهاي 
بستگي داشته  مدولتابش طيفي و تاريخچة حرارتي  ،كن است به تابشمم 1نازك اليةبا  مدولضرايب دمايي 

مربوط به شرايط و نتايج تابش همراه با  ةشود، بايد به تاريخچ كه به ضرايب دمايي ارجاع مي زماني. باشد
  .تاريخچة حرارتي اشاره شود

                                                      
1- Thin-film module 
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مراجعه  IEC 60904-10 المللي ح تابش مختلف، به استاندارد بينودر سط مدولبراي ارزيابي ضرايب دمايي 
  .شود

  ها دستگاه  4-2
  :گيري بايد مطابق موارد زير باشند هاي اندازه دستگاه

مطابقت داشته  IEC 60904-1المللي  بايد با الزامات استاندارد بينگيري  اندازهها و تجهيزات  دستگاه - الف
  .باشند

يا بهتر  BBBبا طبقة ساز بايد  د، اين شبيهشو عنوان منبع تابش استفاده مي خورشيدي به ساز شبيهاگر از  -ب
  .، مطابقت داشته باشدIEC 60904-9المللي  طبق استاندارد بيناز آن 

  .باشد دستگاه شامل تجهيزات ضروري براي تغيير دماي آزمونة آزمون در گسترة دلخواه مي -پ

  :از تجهيزات زير با موفقيت استفاده شده است -يادآوري
  آورند؛ آزمونه با جريان هوا را فراهم مي كردن سازي و گرم كان خنككه ام 1ها دمنده -  
 ؛مدولداراي دماي متغير در تماس مستقيم با يك تك سلول يا كل شونده ي نصب يها بلوك -  

 تواند كنترل شود؛ هاي با پنجرة شفاف، كه دماي داخلي آن مي اتاقك -  

 .شود طبيعي استفاده ميتاب آفكه از نور  بان قابل برداشتن، زماني يك سايه -  

، 5بايد در تقريباً چهار موقعيت نشان داده شده در شكل  مدولاست، دماي  مدولاگر افزار آزمون، يك  -ت
و ميانگين مقادير ) قرار داردهر موقعيت مستقيماً پشت يك سلول  كه با اطمينان از اين(گيري شود  اندازه

  .دست آورده شود ها به آن

  
  ها آزمون پشت سلول مدولگيري دماي  هاي اندازه تموقعي -5شكل 

  طبيعي بفتاآرويه در نور   4-3
  :طبيعي بايد تنها زماني انجام شود كهآفتاب گيري در نور  اندازه
 به اندازة حد بااليي گسترة دلخواه، باشد؛ كم دست، كل تابش  

                                                      
1- Blowers 
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  كل تابش  ± 2 %از  كمتر) يا دود 1ريزگردابرها، (تغيير تابش ناشي از نوسانات كوتاه مدت
 باشد؛ وسيلة افزار مرجع، مي گيري شده به اندازه

  سرعت باد، كمتر ازm.s-1 2 ستا. 

اي در چند ساعت در يك روز انجام شوند تا  عجلهطور  بهامكان تا حد طبيعي بايد آفتاب ها در نور  گيري اندازه -1يادآوري 
  .دباشهاي طيفي  تصحيحنياز به ممكن است  ،صورت يندر غير ا. ثير تغييرات در شرايط طيفي كمينه گرددأت

هاي دما  مجهز به كنترل) IEC 60904-2المللي  استاندارد بين(اگر آزمونة آزمون و افزار مرجع  - الف
  .كنيدروي سطح دلخواه تنظيم را ها  باشند، كنترل مي
در سايه قرار  دخورشيد و با به نسبت را شود، آزمونه و افزار مرجع نمي هاي دما استفاده اگر از كنترل -ب

زمون اجازه ، به آزمونة آمتناوباً. شودهواي محيط يكنواخت دماي  ± C 2° ها در حدود دماهاي آن تا دهيد
زمون اي زير دماي مورد نياز آ را تا نقطهكه تا دماي تثبيت شده خود متعادل شود يا آزمونة آزمون  دهيد

افزار مرجع نيز  بايدقبل از ادامه دادن . طبيعي گرم شودطور  به لمدوكه دهيد و سپس اجازه  نماييدخنك 
  .خود تثبيت شود ياي تعادلدم ± C 2° در حدود

شود، رويكرد جايگزين اين است كه از  نمي كه الزامات دمايي برآورده ، در صورتيوسيع سطحهاي با  مدولبراي  -2يادآوري 
  .استفاده شود IEC 60904-5المللي  بين ، مطابق با استاندارد٢(ECT) دماي معادل سلول

همزمان با ثبت جريان اتصال كوتاه و دماي افزار مرجع در دماهاي دلخواه، را و دماي آزمونه  I-Vمشخصة -پ
 SCI ،OCVمقادير  .دهيدبان انجام  بالفاصله پس از برداشتن سايه را ها گيري ، اندازهلزومدر صورت . كنيدثبت 

  .نماييدگيري  اندازهرا  maxPو 
آزمون، كه  مدولبا برداشتن حفاظ و در سايه قرار دادن تناوب  به وسيلة كنترل دما يا به را دماي افزار -ت

اد كه افزار اجازه د توان مي، جايگزينطور  به .كنيدباشد، تنظيم  دلخواه الزم ميبراي دستيابي و حفظ دماي 
انجام  3شدن اي حين گرم دورهطور  به )ب( آيتمكه روية ثبت دادة  حالي طبيعي گرم شود، درطور  بهآزمون 

  .شود
ثابت  ± C 2°و در محدودة  پايدار شده باشدكه دماي افزار آزمون و افزار مرجع نماييد اطمينان حاصل  -ث

داده در  ن دورة ثبت براي هر مجموعةگيري شده، حي اندازه وسيلة افزار مرجع تابش كه به كه اينباقي بماند و 
  .ثابت باقي بماند ± 1% محدودة 

هاي اين  بايد با استفاده از يكي از رويه ييبه سطح تابشي كه براي آن ضرايب دمارا ، داده لزومدر صورت  -ج
، مدولنجام شود كه در آن تواند در گسترة تابشي ا ترجمه تنها مي. نماييداستاندارد گزارش گردد، ترجمه 

  .تعريف شده، خطي باشد IEC 60904-10المللي  در استاندارد بين كه گونه همان
 C 30° كم دستاي باشند كه گسترة دلخواه  بايد به گونه مدولدماهاي . كنيدتكرار را ) ج(تا ) ت(مراحل  -چ

  .ودگيري ش تقريباً مساوي اندازه افزايشچهار  كم دستدر  كه اينباشد و 

                                                      
1- Haze 
2- Equivalent Cell Temperature 
3- Warm-up 
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  ساز خورشيدي شبيهرويه با   4-4
  :صورت زير است ساز خورشيدي به رويه با استفاده از شبيه

. يكنواخت باشد ± C 2°كه دماي آن در محدودة  ، تا زمانينماييددماي دلخواه گرم يا خنك تا  را مدول - الف
استاندارد ( كنيددلخواه تنظيم با استفاده از افزار مرجع روي سطح  را تابششد،  پايدار مدولكه دماي  زماني
  ).IEC 60904-2المللي  بين
  .ديآوردست  بهرا  maxPو  SCI ،OCVو مقادير نماييد ثبت  را ولتاژ آزمونه - دما و مشخصة جريان -ب
) الف( مراحلو دهيد تغيير  C 30° كم دستلخواه در يك گسترة د C 5°تقريباً  مراحلدر را  مدولدماي  -پ
  .نماييدتكرار را ) ب(و 
  دمامحاسبة ضرايب   4-5
ــادير   4-5-1 ــهرا  maxPو  SCI ،OCVمق ــم    ب ــزار رس ــاي اف ــابعي از دم ــد و صــورت ت ــرين كني ــيبهت   منحن

  .نماييدموعة داده ايجاد هر مج 1حداقل مربعات برازش
، α. نماييـد رسـم   maxPبـراي جريـان، ولتـاژ و     ي راصـاف هاي حداقل مربعات برازش، خطوط  از شيب  4-5-2

 مـدول بـراي  را  maxP، ضـريب دمـايي   δ، ضريب دمايي ولتاز مدار بـاز و  βضريب دمايي جريان اتصال كوتاه، 
  .يدنمايمحاسبه 

عنوان افزارهاي خطي در نظر گرفته شوند، به استاندارد  توانند به هاي آزمون مي مدولآيا  كه اينبراي تعيين  -1يادآوري 
  .مراجعه شود IEC 60904-10المللي  بين

  .باشد مي، معتبر اند  هدگيري ش ح تابشي كه در آن اندازهسططيف و دمايي تنها در  ضرايب -2يادآوري 

بر مقادير جريان، ولتاژ و  δ و α ،βتوانند با تقسيم مقدار محاسبه شدة  ضرايب دمايي نسبي برحسب درصد مي -3يادآوري 
  .تعيين شوند C 25° قلة توان در

عنوان ضريب دماي قلة توان  به βو  α ضرب بعي از دما است، استفاده از حاصل، تامدولانباشت  عاملكه  آنجايياز  -4ياداوري 
  .نيست مناسب

  SRو  SRتعيين مقاومت سري داخلي   5
  كليات  5-1

متفاوت است، هرچند هر دو از مجموعه  2و  1هاي تصحيح  براي رويه، SRيا  SRبراي تعيين  تجربيروش 
طبيعي يا نور آفتاب اين پارامترها ممكن است در نور . دشون شروع مي I-Vهاي  هاي يكسان منحني داده

  .تعيين شوندبا روية زير شده  سازي آفتاب شبيه
NGG(در دماي ثابت و در سه يا بيش از سه تابش متفاوت را زمون آولتاژ آزمونة  -هاي جريان مشخصه ...1 (

نيازي نيست . نماييد ترسيم، دهد ميشود را پوشش كه گسترة دلخواهي كه در آن ترجمة منحني بايد انجام 

                                                      
1- Least squares fit 
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1توانند طبق  براي افزارهاي خطي، اين مقادير مي. دنها معلوم باش مقادير دقيق تابشكه 
1

, G
I

I
G

SC

NSC
N  

 I-Vهاي  منحني. پايدار باشد ± C 2°، دماي افزار بايد در محدودة I-Vهاي  گيري حين اندازه. محاسبه شود
  ).مراجعه شود الف- 6به شكل ( نماييدمودار رسم در يك نرا 

در مورد تابش طيفي،  .نمودبا انتقال يكنواخت استفاده  1وسيعبا سحط هاي  توريتوان از  تابش ميدادن تغيير  براي -يادآوري
  .در نظر گرفته شوند كننده مش خنثي 2هاي صافيصورت  توانند به مي

  1 روية تصحيح  5-2
، باشـد  1Gثبـت شـده در بـاالترين تـابش      I-Vجريان اتصال كوتـاه مشخصـة   ، 1SCIكنيد كه فرض   5-2-1
NGG( تـر  پـايين تـابش  ثبـت شـده در   ديگر هاي  منحني (N-1)تمام ترتيب  به بـا اسـتفاده از   را  1Gتـا   )2...
 0SR كنيد، ترجمه.  
  ).مراجعه شود ب-6به شكل ( كنيددر يك نمودار رسم را تصحيح شده  I-Vهاي  منحني  5-2-2
5-2-3  SR  هاي با گامرا mΩ 10 دهيدي تغيير فندر جهت مثبت و م.  

"مقدار مناسب  SR  I-Vيشينة مقادير توان خروجي مشخصـة  باشدكه انحراف از ب در صورتي تعيين شده مي "
  ).پ مراجعه شود-6به شكل (يا بهتر اتفاق افتد  ± 5/0% در محدودة  3ترانهاده

  
  .هاي مختلف و دماي ثابت گيري شده در تابش اندازه I-Vهاي  مشخصه -الف
تصحيح شده در  I-Vهاي  مشخصه -ب 0SR.  
= در بهينه تصحيح شده  I-Vهاي  مشخصه -پ

SR.  
  تعيين مقاومت سري داخلي -6شكل 

                                                      
1- Large area meshes 
2- Filters 
3- Transposed 
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  2روية تصحيح   5-3
بـه   ،باشـد  1Gثبت شده در بـاالترين تـابش    I-V، جريان اتصال كوتاه مشخصة 1SCIكنيد كه فرض   5-3-1

NGG(تـرين تـابش    اييندر پـ ثبت شـده   ديگرهاي  منحني (N-1)ترتيب تمام  بـا اسـتفاده از    1Gبـه  را  )2...
 0SR ،a=0 كنيد، ترجمه )5(و ) 4(هاي  با استفاده از معادله شونده عنوان مقادير شروع به.  
  ).مراجعه شودب -7به شكل (كنيد در يك نمودار رسم را تصحيح شده  I-Vهاي  منحني  5-3-2

 هشد ارائهدر مقادير شروع  -يادآوري 0SR  وa=0 هاي اتصال كوتاه ترجمه شده، اتفاق خواهند افتاد تنها جريان.  

و  دهيـد افـزايش   001/0هاي  در گامرا ) 5(از معادلة  "a"پارامتر   5-3-3 0SR   مقـدار  . را حفـظ كنيـد
 ± 5/0% ترانهاده در محدودة  I-Vهاي  هاي مدار باز مشخصه باشد كه ولتاژ اني تعيين شده ميزم "a"مناسب 

  ).پ مراجعه شود-7به شكل (يا بهتر اتفاق افتد 

باشد، روية  نمي پذير امكانترجمه شده منتهي شود،  Vocكه پيدا كردن پارامتر مناسبي كه به مطابقت  در صورتي -1يادآوري 
  .باشد نمي مناسب PVفناوري افزار تصحيح براي اين 

  .است 1/0خطي، كوچكتر از  PVبراي افزارهاي  نمونه عمدتاً طور به Vocضريب تصحيح تابش  -2يادآوري 

  
  هاي مختلف و دماي ثابت ه در تابشگيري شد اندازه I-Vهاي  مشخصه -الف
و  a= 0تصحيح شده در  I-Vهاي  مشخصه -ب 0SR  
و  =aتصحيح شده در بهينه  I-Vهاي  شخصهم -پ 0SR  
= و بهينه  =aتصحيح شده در بهينه  I-Vهاي  مشخصه -ت

SR  

  و مقاومت سري داخلي Vocتصحيح تابش  عاملتعيين  -7شكل 

5-3-4  "a" از رابطـة  . كنيـد ثابـت   3-3-5وي مقدار تعيين شده در بنـد  ا رر(mΩ) 10ps nn  عنـوان   بـه
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طور سـري متصـل    هاي به تعداد سلول sn، كه در آن نماييداستفاده  SRبراي مقاومت سري داخلي  يبرآورد
  .دباش در افزار آزمون ميشده طور موازي متصل  هاي به تعداد بلوك pnو شده 

5-3-5  SR  هاي  با گامراmΩ 10   مقـدار مناسـب   . دهيـد در جهت مثبت و منفي تغييـر" SR در صـورتي   "
  ترانهـاده در محـدودة   I-Vهـاي   باشد كه انحراف از بيشـينة مقـادير تـوان خروجـي مشخصـه      تعيين شده مي

  ).ت مراجعه شود-7به شكل (يا بهتر اتفاق افتد  ± %5/0 
  و  تصحيح منحني  عاملتعيين   6
  كليات  6-1

 عواملاين . است 2و  1مشابه هر دو روية تصحيح  و  تصحيح منحني  عواملبراي تعيين  تجربيروش 
 βو  αضرايب دمايي . شده تعيين شوند سازي آفتاب شبيهطبيعي يا نور آفتاب در نور  توانند با روية زير، مي

  .معلوم باشند و   ها براي تعيين عنوان ورودي بايد هنگام استفاده به
  رويه  6-2
NTT(در دماهاي مختلف  در تابش ثابت و را ولتاژ آزمونة آزمون -هاي جريان مشخصه  6-2-1 كه گسترة ) 1...

  هـاي  گيـري  حين اندازه. نماييد، پيگيري دهد ميدلخواهي كه در آن ترجمة منحني بايد انجام شود را پوشش 
I-V ، اي قرار گيـرد كـه بـراي تعيـين      مقدار تابش بايد در گستره. پيدا كند تفاوت ± 1% تابش نبايد بيش از

  ).الف مراجعه شود-8به شكل (ستفاده قرار گرفته است مورد ا 5صحيح تابش در بند پارامترهاي ت

  .مراجعه شود 1-4گيري كنترل دما، به بند  هاي اندازه براي كسب اطالعات دربارة تجهيزات و تكنيك -1يادآوري 

يكنواختي دماي افزار غيرمينان از اطمنظور  امات احتياطي به، بايد اقدمدول I-Vهاي  گيري مشخصه هنگام اندازه -2يادآوري 
  .سطح مورد نظر، اتخاذ گردد ± C 2°در محدودة 

ديگر ثبت شـده در  هاي  منحني (N-1)تمام ترتيب  بهترين دماي افزار است،  ن، پاييT1 هكنيد كفرض   6-2-2
NTT( باالتردماهاي   T1، بـه  )5(در معادلـة   0 )Ω/k(يا ) 2(در معادلة  0 )Ω/k( با استفاده ازرا  )2...
  .كنيدترجمه 

  ).ب مراجعه شود-8به شكل ( نماييددر يك نمودار رسم را تصحيح شده  I-Vهاي  منحني  6-2-3
مقـدار  . دهيـد در جهت مثبت يا منفي تغييـر   mΩ/K 1هاي  با گامرا  يا  mΩ/k( 0 ،(با شروع از   6-2-4

 I-Vهاي  مقادير توان خروجي مشخصه باشدكه انحراف از بيشينة ن شده ميدر صورتي تعيي يا  مناسب 
  ).پ مراجعه شود-8به شكل (يا بهتر اتفاق افتد  ± 5/0% ترانهاده در محدودة 
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  .گيري شده در دماهاي مختلف افزار اندازه I-Vهاي  مشخصه -الف
  .Ω/K( 0(يا  0 )Ω/K(هاي تصحيح شده دمايي با  مشخصه -ب
 هو بهين هاي تصحيح شده با بهينه  مشخصه -پ  .  

  تصحيح منحني عاملتعيين  -8شكل 

  گزارش  7
گيري شده، اطالعات زير بايد ارائه  اندازه I-Vهاي  به مشخصه ييهاي تابش و دما در صورت اعمال تصحيح

  :شوند
  توصيف افزارة آزمون؛ - الف
، تمام شود مي استفادهخطي  يابي درونروش از كه  در صورتي. گيري تابش و دماي افزار شرايط اندازه -ب

ii(هاي  مجموعه TG   بايد گزارش شوند؛) ,
  روية تصحيح مورد استفاده؛ معرفي -پ
  ؛I-Vمقادير و مبدأ پارامترهاي تصحيح  -ت
  ؛اند ارجاع دادهسطح تابشي كه ضرايب دمايي به آن  -ث
  .شدهبيان دقت ترجمة برآورد  -ج

  : ند، اطالعات زير بايد ارائه شوندشو گيري مي اندازه I-Vاگر پارامترهاي تصحيح 
 ؛شده گيري استفاده روش اندازه معرفي  
 عنوان مبنا براي تعيين پارامترهاي تصحيح  هاي تابش و دماي افزار كه به گسترهI-V كار برده  به

 اند؛ شده

 اند؛ هشد ارائهها  ها، عكس با جداول، گراف مناسبطور  بهمده كه آدست  بهگيري و نتايج  پروتكل اندازه 
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 توزيع تابش طيفي منبع نور؛ 

 گيري برآورد شده براي پارامترهاي تصحيح  قطعيت اندازه بيان عدمI-V؛ 

  افزار  آيا كه اينبيانPV المللي  بينتواند مطابق استاندارد  ميIEC 60904-10 عنوان خطي در نظر  به
 ها و دماها، خطي است؛ اي از تابش گرفته شود و روي چه گستره

 ها، در صورت  گيري لكتريكي آزمونه  با توجه به تاريخچة دما و رفتار نور قبل از اندازهشرايط ا
 كاربردي بودن؛

 گيري براي تعيين پارامترهاي  هاي اندازه ها از رويه ها به و حذف شده هرگونه انحراف از، اضافه شده
  .I-Vتصحيح 
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  نامه كتاب
  )اطالعاتي(

1 IEC 60904-5, Photovoltaic devices - Part 5: Determination of the equivalent cell 
temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit voltage method 
2 IEC 61853-1, Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 
1: Irradiance and temperature performance measurements and power rating 
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