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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برا حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فترد و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .

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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کمیسیون فنی تدوين استاندارد
" استاندارد روش آزمون براي حفاظت از نقطه داغ ماژولهاي فتوولتايیک "
رئیس :

سمت و /يا نمايندگی

احمد بروغنی ،سید یوسف
سدکترا مکانیک

عضو ایات عیمی دانشگاه بیرجند

دبیر :
بیر  ،مصطفی
سدیسانس مهندسی صنایع
اعضاء :

کاررناس اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

س اسامی به ترتیب حروف ادفبا (

احمد بروغنی ،زارا
سفوق دیسانس مهندسی کامپیوتر

عضو ایات عیمی دانشگاه بیرجند

اعتبار ،ادهه
سدیسانس مهندسی برق

کاررناس

چوبینه ،معین
سفوق دیسانس برق قدرت

کاررتتناس اررتتد آزمایشتتگاه تستتت میتتدانی
فتودتاییک پژواشکده اتوا خوررتید دانشتگاه
فردوسی مشهد

خداییفرد ،رراره
سدیسانس فی یک

کاررناس ادارهکل استاندارد استان زنجان

راانواز ،محمد رضا
سفوق دیسانس مهندسی ریمی

کاررناس سازمان انرژ اا نو ایرانسسانا

صفو نژاد ،عیی
سدکترا مکانیک

عضو ایات عیمی دانشگاه بیرجند
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کیانی ،حمیده
سدیسانس فی یک

سرپرست تودید کارخانه آریا سوتر بیرجند

میرب رگی ،سید عیی
سدکترا مکانیک

عضو ایات عیمی دانشگاه بیرجند

نجفی ،حمید رضا
سدکترا مهندسی برق

رئتتتیس کمیتتتته عیمتتتی -اجرایتتتی نیروگتتتاه
فتوودتاییک دانشگاه بیرجند

وحید  ،تقی
سدیسانس مهندسی برق

رئیس گروه تحقیقات ررکت توزیع نیرو برق
خراسان جنوبی
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پیش گفتار
استاندارد "استاندارد روش آزمون برا حفاظت از نقطه داغ ماژولاتا فتوودتاییتک " کته پتیش نتویس آن در
کمیسیون اا مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایتران تهیته و تتدوین رتده استت و در افتصتد و پنجتاه و
چهارمین اجالس کمیته میی استاندارد برق وادکترونیک مور  29/19/12مورد تصویب قرار گرفته است  ،اینتک
به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقتات صتنعتی ایتران  ،مصتوب
بهمن ماه  ،1331به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود .
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع  ،عیوم و خدمات ،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود  ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابراین ،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد .
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
ASTM E4281: 2012, Standard test method for hot spot protection testing of photovoltaic
modules
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استاندارد روش آزمون براي حفاظت از نقطه داغ ماژولهاي فتوولتايیک
1

هدف و دامنه کاربرد

ادف از تدوین این استاندارد ،ارائه روش اجرایی بترا تعیتین توانتایی متاژول فتوودتاییتک 1س PVدر
1-1
تحمل اثرات طوتنی مدت گرمایش دورها "نقطه داغ" میبارد .گرمایش نقطه داغ مربتوط بته رترایط نقت
رایج ،نظیر ترک خوردگی ردید سیولاا و یا عدم انطباق آنها میبارد .از جمیه نقای دیگر میتوان به نق باز
بودن مدار در یک نقطه سبه عنوان مثال ،نقای اتصادی  ،سایه ج ئی سیا غیر یکنواختت و یتا دکته ارتاره نمتود.
چنین تاثیراتی عمدتا رامل ذوب ردن دحی  ،یا خرابی کپسوده میبارد ،اما در موارد رتدید متیتوانتد احتتراق
ماژول فتوودتاییک و مواد اطراف آن را در بر گیرد.
سیولاا به دو طریق موجب مشکل نقطه داغ میروند؛ یا دارا مقاومت بات بارند بطوریکه مقاومت
1-1
ب رگی در مدار بوجود آید ،یا دارا سطحی با مقاومت پائین سرنت بارد بطوریکه ردت جریان باتئی در یک
ناحیه محدود بوجود آید .سیول انتخابی این روش آزمون ،تحت تنش ار دو نوع مشکل است.
این استاندارد سطوح قبول یا رد را تعیین نمیکند .تعیین نتایج قابل قبول یا غیر قابل قبتول ختارج از
3-1
دامنه کاربرد این استاندارد است.
مقتتادیر معتتین رتتده در سیستتت  SIبتته عنتتوان استتتاندارد در نظتتر گرفتتته متتیرتتود .اتتی یکتتا
4-1
اندازهگیر دیگر در این استاندارد به کار گرفته نشده است.
این استاندارد ،در خصو مطرح کردن تمام مسائل ایمنی که ممکن است در ارتبتاط بتا استتفاده آن
5-1
وجود دارته بارد ،صحبت نمیکند .این امر مسئودیت کاربر استتاندارد استت ،کته عمییتات تزم بترا ایمنتی و
سالمت را فراا آورده و عمیی بودن محدودیتاا نظارتی را قبل از استفاده مشخ نماید.
1

مراجع الزامی

مدارک اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آناا ارجاع داده رده است.
بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود .
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارتد  ،اصتالحیهاتا و تجدیتدنظراتا بعتد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجتاع داده رتده
است ،امواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیهاا بعد آناا مورد نظر است.

1- Photovoltaic
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استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد اد امی است:
 1-1استاندارد میی ایران رماره  ،1332 :3233مشخصات ربیه ساز خوررید برا آزمایش فتوودتاییک زمینی
 1-1استاندارد میی ایران رماره  ،1332 :3232عمیکرد ادکتریکی ماژولاا و آرایهاا فتوودتاییک زمینتی غیتر
متمرک با استفاده از سیول مرجع -روش آزمون
 3-1استاندارد میی ایران رماره  ،1329 :16116ماژول فتودتاییک -بازرسی چشمی ماژولاا فتودتاییک
 4-1استاندارد میی ایران رماره  ،1332 :3226آزمایش عتایق بنتد کامتل رطتوبتی متاژولاتا فتودتاییتک-
روشاا آزمون
2-5 E772 Terminology of Solar Energy Conversion

اصطالحات و تعاريف

3

در این استاندارد ،عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارد  ،ASTM E772اصتطالحات و تعتاریف
زیر نی به کار میرود:
تعاريف و اصطالحات خاص اين استاندارد:

1-3
1-1-3
نقطه داغ

1

به طور معمول به ددیل سایه ،ررایطی ر میداد که یک سیول خوررید یا گروای از سیولاا مجبور به بایاس
معکوس رده و باید توان تیف نمایند ،که نتیجهاش میتواند دما بات غیر معمول سیول بارد.
4

اهمیت و کاربرد

در طراحی یک ماژول یا سیست فتوودتاییک با ادف تبدیل امن انرژ تابشی خوررید به برق مفید،
1-4
باید امکان سایه ج ئی ماژولساا طی عمیکرد دحاظ رود .این روش آزمون ،روش اجرایی برا تصدیق طراحی و
و ساخت ماژول ررح می داد که حفاظت کافی در مقابل تاثیرات مضر نقطه داغ طی نصتب و کتاربرد معمتودی
فراا رده بارد.
1-4

این روش آزمون ،روش اجرایی برا تعیین توانایی متاژول در فتراا ستاختن حفاظتت از نقت اتا

داخیی که می توانند باعث افت عایق بند ادکتریکی یا خطرات احتراق بارد ،بیان میکند.
گرمایش نقطه داغ زمانی در ماژول ر میداد که ردت جریان کار آن از ردت جریان اتصال کوتاه
3-2
س Iscکااش یافته یک سیول یا مجموعها از سیولاا معیوب یا سایهدار فراتر رود .در چنین ررایطی ،ستیول

1- Hot spot
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یا مجموعه سیولاا تحت تاثیر قرارگرفته مجبور به بایاس معکوس و اتالف توان میروند ،که می توانتد منجتر
به گرمایش بیش از حد رود.
يادآوري -1استفاده صحیح از دیوداا با پس میتواند باعث جیوگیر از صدمه نقطه داغ رود.
4-4

رکل  1تاثیر نقطه داغ در یک زنجیره سر از سیولاا را تشریح میکند که یکی از سیولاا ،سیول ،Y

بصورت ج یی سایهدار رده است .مقدار توان ادکتریکی تیف رده در  Yمعادل حاصلضرب ردت جریتان متاژول
در ودتاژ معکوس برقرار رده در  Yمیبارد .برا ار سطح تابش ،وقتی ماژول در حال اتصال کوتتاه استت تتوان
اتالفی وقتی ودتاژ معکوس در سرتاسر  Yمعادل ودتاژ تودید رده در باقیمانتده س s-1ستیولاتا متاژول بارتد
بیشینه است .این در رکل  1با مستطیل اارور خورده نشان داده رده استت ،ایتن مستتطیل در محتل تالقتی
منحنی مشخصه  I-Vمعکوس  Yبا تصویر منحنی مشخصه  I-Vمستتقی ستیولاتا س s-1نمتایش داده رتده
است.

جریان I

 Sسیول

ISC

 S-1سیول

ماژو
ل

ودتاژ V

سS-1

سیول

سیول
Y

تیفات توان در Y

اتصال سر اا نوعی

شکل  -1تاثیر نقطه داغ

5-4

امانگونه که در رکل  9نشان داده رده است ،دیوداا با پس ،در صورت وجود ،وقتی یک زنجیتره

اتصال سر در ماژول در بایاس معکوس قرار گیرند رروع به اتصال کرده ،در نتیجه توان تیف رتده را در ستیول
خروجی کااش یافته ،محدود میکنند.
يادآوري  - 1اگر ماژول دارا دیوداا با پس نبارد ،دستورادعمل سازنده را قبل از نصتب دیوداتا بتا پتس بررستی کنیتد تتا
ببینید آیا تعداد بیشینه ماژولاا سر توصیه رده است .اگر تعداد بیشینه ماژولاا توصیه رده بیش از یک بارد ،آزمون نقطته
داغ باید با آن تعداد ماژول بصورت سر اجرا رود .برا راحتی ،یک منبع تغییه جریان ثابتت ممکتن استت جتایگ ین متاژولاتا
اضافی گردد تا جریان معیوم رده را تامین نماید.
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جریان I

ISC

سیولاا S-1

سیولاا S

ماژو
ل

ودتاژ V

سیولاا
سS-1

سیول
Y

تیفات توان در
Y

اتصاتت سر اا نوعی

شکل  -1تاثیر ديودهاي بايپس

6-4

مشخصهاا معکوس سیولاا خوررید میتواند بصورت قابتل مالحظتها تغییتر کنتد .ستیولاتا

میتوانند دارا مقاومت رنت بات بارند که عمیکرد معکوس آنها ودتاژ-محدود استت یتا دارا مقاومتت رتنت
پائین بارند که عمیکرد معکوس آنها ردت جریان -محدود است .ارکدام از این نوع سیولاا میتوانند از مشتکل
نقطه داغ به طریق متفاوت رنج ببرند.
1-6-4

سلولهاي مقاومت شنت پايین:

1-1-6-4

بدترین مورد ررایط سایه زمانی ر متی داتد کته کتل ستیول سیتا بختش اعظت آن ستایه

رده بارد.
1-1-6-4

به ددیل رنتاا موضعی ،اغیب سیولاا مقاومت رنت پایین بدین گونه استند .در ایتن

مورد گرمایش نقطه داغ بددیل مقدار ردت جریان زیاد در سطح کوچک اتفاق می افتد .چتون ایتن یتک پدیتده
موضعی است ،مقدار زیاد پراکندگی در عمیکرد این نوع سیول وجود دارد .سیولاتا بتا پتایینتترین مقاومتت
رنت وقتی که بایاس معکوس روند ،دارا احتمال زیاد عمل کردن در دما بات بیش از حد استند.
3-1-6-4

از آنجا که حرارت موضعی است ،خرابیاا نقطه داغ در سیولاا مقاومت رنت پایین به

سرعت ر می داد.
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 1-6-4سلولهاي مقاومت شنت باال:

1-1-6-4

بدترین مورد ررایط سایه زمانی ر داد ،که بخش کوچکی از سیول سایهدار بارد.

1-1-6-4

سیولاا مقاومت رنت بات ردت جریان معکوس متدار را محتدود متی کننتد و در نتیجته

حرارت بات میرود .سیول با باتترین مقاومت رنت دارا باتترین اتالف توان خوااد بود.
3-1-6-4

چون گرمایش رو کل سطح سیول یکنواختت متیبارتد ،تتا مرحیته صتدمه دیتدن ستیول

میتواند زمان زیاد طول بکشد.
4-1-6-4

سیولاا مقاومت رنت بات نیاز به دیوداتا بتا پتس در متدار متاژول را معتین کترده و

مشخصه عمیکرد آنها تعداد سیولاایی که می تواند با ار دیود محافظت رود را مشخ
9-4

میکند.

موضوع مه فنی این است که چگونه سیولاا با باتترین و پایینترین مقاومت رانت رناسایی روند

و سپس چگونه بدترین مورد سایه برا این سیولاا مشخ رود .اگر دیوداا بتا پتس بردارتتنی استتند،
سیولاا با رنت موضعی را میتوان با بایاس معکوس زنجیره سیولاا و استفاده از دوربین  IR1برا دیدن نقاط
داغ ،رناسایی نمود .اگر مدار ماژول قابل دسترسی است ردت جریان از ستیول ستایه رتده متیتوانتد بته طتور
مستقی مورد بازبینی قرار گیرد .به ار حال بسیار از ماژولاا فتوودتاییک دارا دیتود بردارتتنی یتا متدار
ادکتریکی در دسترس نیستند .بنابراین برا این ماژولاا تزم است یک روش غیر تهاجمی به کار گرفته رود.
4.4

رویکرد انتخابی بر پایه گرفتن مجموعها از منحنیاا  I-Vبرا ماژول میبارد کته بته نوبتت امته

سیول را سایه میکنند .رکل  3مجموعه منحنیاا  I-Vحاصل را برا ماژول نمونه نشان میداد .در نقطتها
که دیود رورن است ،منحنی باتترین نشت جریان مربوط به زمانی است که سیول با پایینترین مقاومتت رتنت
سایه رده است.

1- Infera Red
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مشخصه ودتاژ -جریان ماژول بدون سایه

مشخصهاا ماژول با یک سیول به کیی سایه رده

دیود با پس رورن
جریان ماژول بر حسب آمپر

سیول با باتترین جریان نشتی

ودتاژ ماژول بر حسب ودت

شکل  -3مشخصههاي ولتاژ  -جريان ماژول با سلولهاي مختلف به طور کامل سايه
دار

7-4

اگر ماژول مورد آزمون دارا زنجیرهاا مواز است ،ار زنجیره باید جداگانه آزمون رود.

11-4

این روش آزمون را میتوان بته عنتوان بخشتی از یتک ستر آزمتوناتا احتراز صتالحیت از جمیته

اندازهگیر عمیکرد و تعیین اد امات عمیکرد مشخ رده به کار برد .تعیین حداقل معیاراا پتییرش بترا
صدمات فی یکی یا ادکتریکی ،به عهده کاربر این روش آزمون است.
5
1-5
1-1-5

دستگاهها
عالوه بر دستگاهاا مورد نیاز در استاندارد میی ایران رماره  ،3232دستگاهاا زیر مورد نیاز است:
منبع روشنايی  -نور خوررید طبیعی یا ربیه ساز خوررید حادت پایدار کالس  Cسیا بهتر

امانگونه که در استاندارد میی ایران رماره  3233تعریف رده است.
مجموعها از پورش داندهاا مات برا سایه کردن سیول .سطح پورش داندهاا باید بر
1-1-5
اساس سطح سیولاا ماژول مورد آزمون با  3 %اف ایش بارد.
آشکارساز مناسب دما برا اندازهگیر دما محیط و دما سطح ماژول
3-1-5
4-1-5

دستگاهاا اندازهگیر مناسب برا اندازهگیر ودتاژ و جریان ماژول.
6
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6

روش اجرايی

1-6

اندازهگیر عمیکرد ادکتریکی س مشخصهاا  I-Vمتاژول ،مطتابق بتا استتاندارد میتی ایتران رتماره

.3232
انجام بازرسی چشمی مطابق با استاندارد میی ایران رماره .16116
1-6
انجام آزمون عایقبند بر اساس استاندارد میی ایران رماره .3226
3-6
-2
-2
ماژول را با استفاده از یکی از روشاا زیر ،در معرض تابش  399 Wmتا  1999 Wmقرارداید:
4-6
 1-4-6ربیه ساز ضربانی که در آن دما ماژول ن دیک به دما اتاق °Cس  ، 93±3خوااد بود.
 1-4-6ربیه ساز حادت پایدار که در آن دما ماژول باید در حدود  ± 3 oCقبل از رروع اندازهگیر اا پایدار
بماند یا اینکه
 3-4-6نور خوررید طبیعی که در آن دما ماژول باید در حدود  ± 3oCقبل از رروع اندازهگیر اا پایدار
بماند.
بعد از اینکه پایدار حرارتی ایجاد رد ،مطابق استاندارد میی ایران رماره  ،3232ردت جریتان تتوان
5-6
بیشینه  IMP1را بدست آورید .ضرور نیست که مقدار را به ررایط آزمون استاندارد 1تصحیح نمایید.
به نوبت ار سیول را بطور کامل پورانده ،منحنی  I-Vحاصل را انتدازه گرفتته و مجموعتها از نمتودار
6-6
ربیه رکل  3تهیه کنید.
 1-6-6سه سیول با کمترین مقاومت رنت سباتترین جریان نشتی را انتخاب نمایید.
 1-6-6سیول با باتترین مقاومت رنت سپایینترین جریان نشتی را انتخاب نمایید.
يادآوري -3اطمینان از اینکه تک تک سیولاا طی روش اجرایی تهیه منحنی مشخصه  I-Vکتامال پورتانیده رتده بارتد ،مهت
است .حتی اگر 1 %سطح سیول پورانیده نشده بارد ،ممکن است باعث انتخاب ارتباه سیول در آزمون تنش رود.

برا ار یک از سیولاا انتخابی ،بدترین حادت ررایط پورش را انتخاب کنیتد ،امتانگونته کته در
3-6
رکل  2نشان داده رده ،اینکار با ترسی مجموعها از منحنیاا  I-Vانجام خوااد رد که ار کتدام از ستیول-
اا مورد آزمون به می ان متفاوتی پورش داده رده است .بدترین حادت ررایط پورش زمانی اتفاق می افتد که
رکست ردید 9در منحنی  I-Vبا پورش سایهدار منطبق بر  IMP1سخط  cدر رکل  2بارد.

1- Standard test conditions
2- Kink
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مشخصهاا ماژول با سیول آزمون سایه دار:
199% (a
33 % (b
 cاتالف توان بیشینه

مشخصه ولتاژ -جريان در ماژول بدون سايه

جريان ماژول برحسب آمپر

ولتاژ ماژول بر حسب ولت

شکل  -4مشخصههاي ولتاژ  -جريان ماژول با سلول آزمون سايهدار در سطوح مختلف

یکی از سه سیول با مقاومت رانت پایین را که در مرحیه  6-6برگ یده ردهانتد را انتختاب نماییتد .آن
4-6
سیول را با ررایط بدترین حادتی که در  3-6بدست آمده بپورانید .ماژول را اتصال کوتاه نمایید.
ماژول را در معرض منبع رورنایی قرار داید .تابش باید بین  399 Wm-2تا  1999 Wm-2بارد .مقدار
7-6
جریان اتصال کوتاه  ،ISCتابش ،دما محیط و دما ماژول را ثبت نمایید.
 11-6این ررایط را برا کل زمان یک ساعت در معرض تابش بودن حفظ نمایید.
 11-6بنداا  3-6تا  19-6را برا دو سیول دیگر با مقاومت رنت پایین انتخابی در بند  6-6تکرار نمایید.
 11-6سیول با باتترین مقاومت رنت را با ررایط بدترین حادتی که در  3-6تعیین رده بپورتانید .متاژول را
اتصال کوتاه نمایید.
 13-6ماژول را در معرض منبع رورنایی قرار داید .تابش باید بین  399 Wm-2تا  1999 Wm-2بارد .مقدار
جریان اتصال کوتاه  ،ISCتابش ،دما محیط و دما ماژول را ثبت نمایید.
 14-6مقدار تابش را در ار پنج دقیقه اندازه گیر نمایید تا اینکه مقدار تشعشع کل به  139 MJm-2برستد
س این مقدار معادل  39ساعت در  1999 Wm-2می بارد .
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 1-14-6اگر از ربیه ساز حادت یکنواخت استفاده میکنید ،بعد از ار پتنج ستاعت تتابش حتداقل یتک ستاعت
ماژول را از منبع نور جدا سازید.
 15-6عمیکرد ادکتریکی سمشخصه  I-Vماژول را بر طبق روش آزمون استتاندارد میتی ایتران رتماره 3232
اندازهگیر نمایید.
بازرسی چشمی را براساس استاندارد میی ایران رماره  16116انجام داید.
16-6
آزمون عایقند را براساس استاندارد میی ایران رماره  3226انجام داید.
19-6
9

گزارش

گ ارش باید حداقل رامل موارد زیر بارد:
1-3
 1-1-9کارخانه سازنده ماژول و رناسایی کامل آزمونه ،
 1-1-9توصیفی از ساختار ماژول،
 3-1-9توصیفی از تجهی ات اندازه گیر ادکتریکی،
 4-1-9نتایج اندازهگیر  I-Vماژول ،پیش و پس از در معرض قرار گرفتن نقطه داغ ،
 5-1-9ررایط محیطی در طی آزمون،
 6-1-9مقادیر اندازهگیر رده جریان و دما ماژول،
 9-1-9توصیفی از ار تغییر ظاار بددیل انجام آزمون .برا مثال ،نشانها از اتصال کوتتاه ،جرقته ،حترارت
بیش از حد ،آسیب به مواد ماژول ،و یا خرابیاا دیگر که نتیجهاش در دسترس قترار گترفتن قطعتات بترقدار
است،
 4-1-9رناسایی نواحی ماژول که مشکیی در آنها پیدا رده ،و
 7-1-9ار گونه انحراف از روش انجام آزمون.
4

دقت و انحراف

روش اجرایی توصیف رده توسط این روش آزمون ،نتایج عدد که مشمول اد امتات استتاندارد بترا
1-4
ارزیابی دقت و انحراف این روش آزمون بارد را تودید نمی کند .با این حال ،دقت و انحراف از انتدازهگیتر اتا
ادکتریکی ،که برساس استاندارد میی ایران رماره  3232انجام میرود ،مشمول مفاد آن استاندارد خوااند بود.
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