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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود  .پیش نویس
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پکس از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود  .بکدی ترتیکب ،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملکی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سکازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی انکدازه شناسکی قکانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدکس غکیایی
)3(CACدر کشور فعالیت می کند  .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شکرایط کلکی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قانون  ،برا حمایکت از مصکر کننکدگان  ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی  ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی
از استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصوالت کشکور  ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید  .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممیز و صدور گکواای سیسکت اکا مکدیریت کیفیکت و مکدیریت زیسکتمحیطکی ،
آزمایشگاه اا و مراکز کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم  ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا
اعطا و بر عملکرد آن اا نظارت می کند  .ترویج دستگاه بی المللی یکااا  ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،تعیکی
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پیشگفتار
استاندارد "روش آزمون استاندارد برا تعیی خطی بودن پارامتر افزاره فتوولتایی نسبت به پارامتر آزمون"
که پیش نویس آن در کمیسیوناا مربو توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوی شده است و در
افتصد و چه و پنجمی اجحس کمیته ملی استاندارد برق و الکترونی مور  1329/19/12مورد تصویب
قرار گرفته است ،این به استناد بند ی ماده  3قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و مأخی که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
ASTM E 1143: 2010, Standard test method for determining the linearity of a photovoltaic
device parameter with respect to a test parameter.
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روش آزمون استاندارد براي تعیین خطی بودن پارامتر افزاره فتوولتايیک نسبت به
پارامتر آزمون
5

هدف و دامنه کاربرد

 5-5اد
میباشد.

از تدوی ای استاندارد تعیی خطی بودن پارامتر افزاره فتوولتایی

 3-5ای روش آزمون درجه خطی بودن پارامتر افزاره فتوولتایی
مینماید ،برا مثا درجه خطی بودن جریان اتصا کوتاه برحسب تابش.

نسبت به پارامتر آزمون

نسبت به پارامتر آزمون را تعیی

 2-5میزان خطی بودن تعیی شده از ای روش آزمون تنها در زمان آزمون مورد کاربرد است و بیانگر
درجه عملکرد خطی پارامتراا در گیشته و آینده نمیباشد.
 4-5ای روش آزمون فقط برا افزارهاا غیر متمرکزکننده 1فتوولتایی

زمینی بکار برده میشود.

 1-5ای استاندارد به معنی در نظر گرفت تمام مسائ ایمنی موجود در ارتبا با استفاده از آن نمیباشد.
در واقع کاربران ای استاندارد مسئولیت در نظر گرفت مححظات ایمنی مطلوب و تعیی کاربرد بودن
محدودیتاا قانونگیار را پیش از استفاده از آن دارند.
3

مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدیدنظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده
شده است ،امواره آخری تجدیدنظر و اصححیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی است:
2-1 ASTM E 772, Terminology Relating to Solar Energy Conversion
2-2 ASTM E 948, Test Methods for Electrical Performance of Non- Concentrator Terrestrial
Photovoltaic Cells Using Reference Cells
2-3 ASTM E 1036, Test Methods for Testing Electrical Performance of Nonconcentrator
Terrestrial Photovoltaic Modules and Arrays Using Reference Cells
2-4 ASTM E 1328, Terminology Relating to Photovoltaic Solar Energy Conversion

1-non-concentrator terrestrial photovoltaic devices
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اصطالحات و تعاريف

2

در ای استاندارد عحوه بر اصطححات و تعاریف زیر ،اصطححات و تعاریف بکار رفته در لغتنامهاا
استاندارداا  ASTM E 772و  ASTM E 1328نیز کاربرد دارد.
5-2
پارامتر افزاره فتوولتايیک

ی

مانند جریان اتصا کوتاه یا ولتاژ مدار باز؛

مشخصه از افزاره فتوولتایی

3-2
پارامتر آزمون

ی

مشخصه از شرایط آزمون ،مانند تابش و دما؛

2-2
نمادها
معنی
پارامتر آزمون

X

پارامتر افزاره

Y

تعداد جفت دادهاا گرفته شده

4

نماد

1

n

شیب تابع خطی برازش شده بر دادهاا

m

واریانس تخمی زده شده شیب

s2

اصول روش آزمون

 5-4در ای روش آزمون الزم است که اندازهگیر پارامتراا مجهو منطب /یا مشابه شرایط مورد انتظار
عملکرد افزاره انجام شود .تعداد اندازهگیر اا ،باید به اندازها باشد که برا گسترها از شرایط عملکرد
مورد انتظار افزاره کافی باشد.
 3-4پارامتراا الکتریکی افزاره باید براساس روشاا آزمون موجود در استاندارداا  ASTM E 948یا
 ASTM E 1036با توجه به قاب اجرا بودن ار کدام ،اندازهگیر میشود.
 2-4ی تابع خطی که از مبدا میگیرد ،بر دادهاا برازش شده و انحرا
معیار برا تعیی میزان خطی بودن استفاده میشود.

دادهاا از ای تابع به عنوان

1- Data pairs taken

9
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1

اهمیت و کاربرد

 5-1ای روش آزمون به منظور ارزیابی قابلیت اجرا سایر روشاا آزمون استاندارد در افزاره فتوولتایی
استفاده میشود.
 3-1رویها که در ای روش آزمون شر داده شده به منظور تعیی میزان رابطه خطی بی جریان اتصا
کوتاه و میزان برخورد تابش با افزاره فتوولتایی در نظر گرفته شده است .ای روش آزمون را میتوان برا
پارامتراا دیگر افزاره استفاده نمود ،با ای شر که تابع آن از مبدا بگیرد.
6

رويه

 5-6پارامتر افزاره را با کمینه مقدار پنج پارامتر آزمون اندازهگیر کنید .مقادیر پارامتر آزمون در گستره
پیشبینی شده عملکرد و تقریبا با فواص مساو انتخاب کنید .به منظور تعیی میزان خطی بودن جریان
اتصا کوتاه نسبت به تابش ،از چهار بازه با فواص مساو در گستره تقریبی  339 W/m2تا 1199 W/m2
استفاده کنید.
 5-5-6تمامی اندازهگیر اا الکتریکی قاب اجرا ،باید براساس ار کدام از روشاا آزمون موجود در
استاندارداا  ASTM E 948یا  ، ASTM E 1036که قاب اجرا باشند ،انجام شود.
7

روش محاسبات

 5-7شیب تابع خطی ( )mبه صورت رابطه زیر محاسبه میشود:
()1
 3-7واریانس تخمینی شیب به صورت زیر تعیی میشود:
()9
 2-7برا پارامتراا دیگر افزاره ممک است نیاز به تعریف معیاراا دیگر باشد.
8

دقت و پیش مقدار

5

 5-8دقت و پیش مقدار در ای روش آزمون توسط دقت و پیش مقدار پارامتر اندازهگیر شده محدود
میشود .تخمی دقت و پیش مقدار اندازهگیر اا الکتریکی در آزموناا استاندارداا  ASTM E 948و
 ASTM E 1036تعیی شده است.
 ،ار خطا در اندازهگیر جریان الکتریکی ناشی از رابطه
 3-8محدودیت  9 %معیار
جریان بر حسب تابش به  9 %محدود خوااد کرد.

غیرخطی

1-Bias
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