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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.

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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پیشگفتار
استاندارد " روش آزمون استاندارد برا آزمودن یکپارچگی عای رطوبت در آرایهاا فتوولتایی " 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 2047: 2010, Standard test method for wet insulation integrity testing of photovoltaic
arrays
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روش آزمون استاندارد براي آزمودن يکپارچگی عايق رطوبت در آرايههاي فتوولتايیک
6

هدف و دامنه کاربرد

 6-6اد از ای استاندارد ارائه روش آزمون برا تعیی مقاومت عایقی ی آرایه فتوولتایی (و یا
رشتهاا تشکی دانده آن) است .ای مقاومت عایقی مبی مقاومت الکتریکی بی اجزا الکتریکی داخلی
آرایه و قسمتاا در تماس ،رسانا ،غیر حام جریان و سطو آرایه میباشد.
 1-6ای روش آزمون سطو قبو و یا رد را وضع نمیکند .تعیی قاب پییرش بودن یا نبودن نتایج خارج
از دامنه کاربردای روش آزمون قرار دارد.
 9-6مقادیر که با یکااا  SIبیان میشوند ،بایدبه عنوان استاندارد در نظر گرفته شوند .ایچ یکا
اندازهگیر دیگر در ای استاندارد بیان نمیشود.
1

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 1328: Terminology Relating to Photovoltaic Solar EnergyConversion.
2-3 ASTM E 1462: Test Methods for Insulation Integrity and GroundPath Continuity of
Photovoltaic Modules.

9

اصطالحات ،تعاريف ،انواع سامانه و پارامترها

در ای استاندارد اصطححات و تعاریف زیرکه منطب براصطححات و تعاریف استاندارداا  ASTM E 772و
 ASTM E 1328است ،استفاده میگردد.
6-9
مقاومت عايقی

مقاومت الکتریکی عای ی آرایه فتوولتایی
جریان آن و سطو آرایه اندازهگیر میشود.

که بی مدار فتوولتایی

1
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و اجزا در تماس ،رسانا و غیرحام

1-9
وريستور اکسید  -فلز ()MOV

ی

قطعه برا محافظت در مقاب اضافه ولتاژاا گیراست.

9-9
مدار فتوولتايیک

مدار الکتریکی فعالی که توان تولید شده فتوولتایی
4

را ادایت میکند.

خالصه روش آزمون

 6-4در ای استاندارد رویها برا مورد آزمون قرار دادن عای الکتریکی بی اجزا الکتریکی داخ آرایه و
اجزا در تماس ،رسانا ،غیرحام جریان و سطو آرایه ارائه گردیده است.
 1-4برا اتصا آرایه در طو آزمون دو روش ،یا به صورت مدار باز و یا به صورت اتصا کوتاه در نظر
گرفته می شود که ار ی از ای دو گزینه دارا معایب و محاسنی استند( .به بند  3-3مراجعه شود).
 9-4ی محلو مرطوب کننده به آرایه اعما میشود و سپس ولتاژ بی مدار فتوولتایی و اجزا رسانا
و غیرحام جریان و سطو آرایه اعما میگردد و در امان حی جریان یا مقاومت پایش میگردد تا به
نواحی موضعی که در آناا مقاومت عای بطور قاب توجهی توسط محلو مرطوب کننده کااش یافته دست
یابی  .سپس آرایه برا یافت نشانها از احتما قوس الکتریکی بازرسی میگردد.
5

اهمیت و کاربرد

 6-5درطراحی ی ماژو فتوولتایی یا سامانها که برا تامی تبدی ایم انرژ تابش خورشید به
الکتریکی مفید است ،بایستی مححظات و بررسیاا کافی در رابطه با احتما پیشامداایی که مصر کننده
در انگام تماس با پتانسی الکتریکی آرایه در معرض آن است ،در نظر گرفته شود .امچنی سامانه عایقی
مانعی را برا خوردگی الکتروشیمیایی و ترکاا عایقی که میتواند باعث افزایش خوردگی و مشکحت
قابلیت اطمینان گردند ،فراا میآورد .ای روش آزمون توصیف کننده رویها است تا اطمینان حاص شود
که در طراحی و ساخت آرایه ،عای الکتریکی کافی در طی نصب و استفاده عاد فراا شده است .در ایچ
مکانی از آرایه نبایستی پتانسی الکتریکی تولید شده فتوولتایی در دسترس باشد .واضح است که سراا
خروجی از ای قاعده مستثنی استند .عای بند برا فراا آوردن ایمنی و اطمینان در نصب ،استفاده و
خدمات تعمیر و نگهدار سامانه فتوولتایی ضرور است.
 1-5ای روش آزمون رویها را برا تعیی توانایی آرایه برا فراا آوردن حفاظت در برابر خطراا
الکتریکی توصیف میکند .کاربرد اصلی آن پیدا کردن ترکاا عایقی است که میتواند برا افراد که
ممک است در تماس با آرایه باشند خطرناک باشد .عملیات اصححی که در رابطه با ای ترکاا صورت
میگیرد خارج از دامنه کاربرد ای روش آزمون می باشد.

9
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 9-5ای روش ممک است به عنوان بخشی از سر آزموناا پییرش که برا اندازهگیر کارایی و
نمایش الزامات کارکرد صورت میپییرد ،در نظر گرفته شود .آرایهاا بزرگتر میتوانند درقسمتاایی
کوچکتر مورد آزمون قرار گیرند .اندازه قسمت آرایها که مورد آزمون قرار میگیرد (که در ای روش آزمون،
مدار تحت آزمون نام دارد) به طور معمو در نقطه مناسبی انتخاب و اندازهگیار گردد که در آن مقاومت
یا جریان خوانده شده در ی سوم میانی گستره دستگاه اندازهگیر قرار گیرند.
 4-5مقاومت نشتی عای و جریان نشتی عای به طور عمدها به ابعاد آرایه ،رطوبت نسبی محیط ،بخار آب
جیب شده و سایر عوام وابستهاند .به امی دلی تعیی کمینه مقاومت نشتی قاب قبو ای آزمون برعهده
استفاده کننده است.
 6-4-5اگرچه ی کمیت عدد مشخص میگردد ،ولی نتایج واقعی اغلب به صورت قبو  -مردود میباشند
زیرا انگامی که ترکی پیدا میشود ،جریان نشتی از میزان تقریباً صفر تا حداکثر مقدار اندازهگیر شده،
تغییر میکند.
 5-5استفاده کننده ای روش آزمون باید گزینها را که برا اتصا به آرایه در طو آزمون استفاده
میشود ،را مشخص کند .گزینه اتصا کوتاه نیازمند وسیله اتصا کوتاه کننده با دو سر برا وص کردن
پایهاا مثبت و منفی مدار تحت آزمون میباشد .برا سیست اا بزرگتر یعنی انگامی که قطعه اتصا
کوتاه شده بایستی در معرض جریاناا و ولتاژاا باال قرار گیرد ،گزینه مدار باز ممک است ترجیح داده
شود .گزینه مدار باز نیاز به ای دارد که استفاده کننده مقادیر خوانده شده برا ولتاژ تولید شده فتوولتایی
را تصحیح نماید و روش مورد استفاده برا چنی تصحیحاتی خارج از دامنه کاربرد ای روش آزمون قرار
دارد .گزینه اتصا کوتاه در انگام کار با سیست اا کوچکتر یعنی جایی که سطح ولتاژاا و جریاناا پایی
بوده و فاصله بی پایانهاا مثبت و منفی کوتاه است مناسبتر به نظر میآید .گزینه اتصا کوتاه امکان قرار
گرفت اجزا آرایه در معرض سطح ولتاژاا بیش از آنچه که برا آناا مجاز شمرده شده است را به مقدار
کمینه میرساند.
1

دستگاه

 6-1یکی از دستگاهاا زیر را بسته به گزینه مدنظر انتخاب کنید (به بند  9-2و  3-3مراجعه شود).
 6-6-1منبع تغذيه با ولتاژ مستقیم متغیر

ی منبع تغییه با ولتاژ مستقی که توانایی تامی ولتاژاا آزمون نامی ( 399 Vامان طور که در روش
آزمون استاندارد  ASTM E 1462مشخص شده است) را دارد .ی واژه رایج برا ای وسیله ،آزمون کننده
عای  1است.

1- Insulation Tester
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 1-6-1مگا اهمسنج

ی

اا سنج با مقاومت ظاار

باال یا وسیلها

مشابه که توانایی اندازهگیر

پیشبینی شده را به طور مناسب داشته باشد و بتواند ی

مقاومت نشتی در گستره

ولتاژ آزمون نامی  399Vرا مهیا کند.

 1-1محلول مرطوب کننده

محلولی از آب لولهکشی و ی
دما  93 ˚Cداشته باشد.
 9-1دستگاه افشانه

عام شیمیایی مرطوب کننده که کشش سطحی  9/93 N/mو یا کمتر را در

6

ی سیستمی برا اعما محلو مرطوب کننده به آرایه که توانایی تامی فشار آبی به میزان  33 kPaرا
داشته باشد .نر جریان و نیرو محلو مرطوب کننده بایستی به مقدار باشد که بتواند به تمام سطو
قسمتاا مورد آزمون رسیده و سطو را از ار دو جهت پشت و رو مرطوب نگه دارد.
يادآوري -فشار افشانه تنها برا مرطوب نمودن کام سطو در معرض کافی میباشد و برا نفوذ به سطو بسته مانند داخ
جعبه اا اتصا در نظر گرفته نشده است .نیاز به استفاده از جریان شدید نمیباشد زیرا عام شیمیایی مرطوب کننده خود
به نفوذ در داخ شکا اا کوچ کم میکند.

 4-1اتصال کوتاه کننده آرايه

ی کلید  ،d.c.مدارشک و یا وسیله دیگر که قادر به قطع جریان اتصا کوتاه بیشینه تحت آزمون باشد.
اتصا کوتاه کننده آرایه تنها در صورتی نیاز است که گزینه اتصا کوتاه استفاده شود.
 6-4-1اتصا کوتاه کننده آرایه بایستی برا بیشینه ولتاژ مدار باز مدار تحت آزمون بعحوه آزمون کننده
عای توانایی کار داشته باشد.
 1-4-1سی کشی بی اتصا کوتاه کننده آرایه و ترمینا اا مثبت و منفی مدار تحت آزمون باید برا
جریاناا اتصا کوتاه بیشینه مداوم و پیوسته مدار تحت آزمون توانایی کار داشته باشد.
7

خطرات

 6-7لمس ماژو اا یا آرایه در طو آزمون به دلی ولتاژ باال اعمالی میتواند خطرناک باشد.
 1-7در انگام اتصا کوتاه کردن ار آرایه فتوولتایی ولتاژ باال احتیا کنید .برا کااش خطر اتصا
کوتاه آرایه میتوان ای عم را در شب که جریان و ولتاژ مقدار کمینه خود را دارند ،انجام داد.
 9-7مگا اا سنج یا آزمون کننده عای بایستی در انگام مرطوب نمودن آرایه خاموش باشد .ای مورد
ممک است امیشه مطلوب نباشد ،به عنوان مثا انگامی که تحش میشود مکان ی نقص عایقی مشخص
شود .در ای گونه موارد محافظت شخصی مناسب (دستکشاا با حفاظت الکتریکی ،عین اا ایمنی و

1- Spray Apparatus

2
www.renews.pro

غیره) بایستی استفاده شده و مراقبت کافی برا عدم ورود رطوبت به دستکشاا ،پوتی اا و غیره صورت
گیرد.
8

رويه

 6-8تجهیزات و افراد مورد نیاز را در مکان آرایه تحت آزمایش جمعآور کنید.
 1-8محلو مرطوب کننده را آماده کنید.
 9-8شرایط اواشناسی سایت (تابش ،دما محیط ،سرعت باد) را اندازهگیر و ثبت کنید و یا ترتیبی داید
که اطحعات توسط سامانه جمعآور اطحعات مح اندازهگیر شود.
يادآوري -پیشنهاد میشود که ای آزمون را تحت شرایطی که دما محیط بیش از  29˚Cاست یا سرعت باد بیش از 3/3 m/s
است انجام نداید .زیرا مقادیر باال ار کدام از ای اا می تواند مرطوب نگه داشت آرایه را برا مدت زمان کافی تا انجام
اندازهگیر اا ضرور مشک سازد .اگر گزینه اتصا کوتاه استفاده گردد ممک است که اجرا آزمون در تابشی کمتر
ضرور باشد .ای ا مر برا اطمینان از ای است که جریان تولید در اجزا فتوولتایی اتصا کوتاه شده در محدوده الزامات
سازنده باشد .به توصیهاا سازنده که در رابطه با اتصا کوتاه ماژو اا و سایر اجزا آرایه در تابشاا باال میباشند مراجعه
کنید.

 4-8مدار یا مداراا تحت آزمون را قب از شروع پاشش ،ایزوله نمایید .بسته به طراحی سیست
فتوولتایی ای امر ممک است شام باز کردن سوئیچاا مدار تغییه ،خارج کردن اتصاالت قاب برداشت و
یا جداساز اتصاالت یا اتصا دانده چفت شده باشد .تمام قطباا مدار تحت آزمون (مثبت ،منفی و
خنثی) بایدجداساز شوند .ت قطباا مثبت و منفی را از یکدیگر جدا کنید .اتصا زمی میان قالباا
ماژو  ،پن اا ،سازهاا آرایه و زمی سیستمی /ارتی دست نخورده باقی بماند.
 5-8از عدم اتصا وریستور اکسید -فلز یا افزارهاا حفاظت ولتاژ صاعقه مشابه و جدا بودن آناا از مدار
ایزوله شده اطمینان حاص کنید .اگر چنی ادواتی بی مدار آرایه اکتیو و زمی متص باشند ،بایستی جدا
شوند زیرا که موجب عدم اعتبار آزمون شده و یا خود توسط ولتاژ آزمون آسیب میبینند.
 1-8آزمون کننده عای یا مگا اا سنج را بر رو مقیاس مناسبی نسبت به اندازه مدار تحت آزمون تنظی
نمایید .مطمئ شوید که آزمون کننده عای یا مگا اا سنج قب از ارگونه اتصا الکتریکی خاموش باشد.
 7-8دو گزینه قاب قبو برا اجرا ای آزمون وجود دارد :اینکه سراا خروجی مدار آزمون اتصا
کوتاه یا مدار باز باشد .گزینه را متناسب با محک توصیف شده در بند  9-2مشخص کنید.
 6-7-8مدار اتصال کوتاه شده

سراا خروجی آرایه را با استفاده از اتصا کوتاه کننده آرایه ،به یکدیگر متص کنید (مگر اینکه ای کار
قبحً انجام شده باشد ،به بند 9-3مراجعه شود) .پایانهاا خروجی اتصا کوتاه شده رشتهاا را به ترمینا
پتانسی باال آزمون کننده عای متص کنید.
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 1-7-8مدار باز شده

سر مثبت آزمون کننده عای را به ترمینا منفی مدار وص کنید .ترمینا مثبت مدار تحت آزمون بدون
اتصا باقی میماند ،بنابرای خیس نشده و در آزمون نیز دخالتی نخوااد داشت.
يادآوري -بسته به مدار تحت آزمون ،ای مساله قاب قبو و شاید راحتتر باشد که سر منفی مگا اا سنج به پایانه مثبت

مدار تحت آزمون متص شود ،پایانه منفی مدار را بدون اتصا نگه داشته و سر مثبت مگا اا سنج به ارت متص گردد.
 8-8ترمینا زمی شده (منفی) آزمون کننده عای یا مگا اا سنج را به نقطه زمی آرایه یا رشته زیر
آرایه تحت آزمون ،متص کنید.
 6-8-8اگر ایچ اتصا زمی مشترکی برا آرایهاا وجود ندارد ،فرآیند ممک است برا اندازهگیر
مقاومت عای بی مدار تحت آزمون و ار قسمت مجزا و بدون اتصا از لحاظ الکتریکی رسانا تکرار گردد.
 1-8-8ار اتصالی به اجزا الکتریکی رسانا بایستی به نقا غیرعای صورت گیرد تا نتایج آزمون معتبر
باشد .برا مثا ی قالب آلومینیومی آبکار شده تا زمانی که آبکار آن در نقطه آزمون از بی نرود ،معتبر
نیست.
 3-8ولتاژ آزمون را اعما کنید ،مقاومت عایقی خش را در مقیاس مگا اا اندازهگیر و ثبت نمایید.
اینکار را پس از از بی رفت اثر شارژ خازنی و خواندن مقادیر انجام شد (شاید  39sو یا بیشتر) انجام داید.
1
برا آزمون کنندهاا عایقی که جریان نشتی را مشخص میکنند ،ولتاژ اعما شده به وسیله آزمون کننده
را بر حسب ولت توسط جریان خوانده شده از آزمون کننده بر حسب میکروآمپر تقسی بند کنید .امچنی
ار نوسانی را در مقادیر خوانده شده که ممک است بیانگر اتصا کوتاه و یا قوس الکتریکی است یادداشت
کنید.
يادآوري -خازن مدار تحت آزمون ممک است بقدر کافی بزرگ باشد تا جریاناا زیاد را در انگامی که خازن عای در
حا شارژ است ایجاد نماید .در انگام استفاده از گزینه مدار باز ،مرطوب ساز مدار تحت آزمون میتواند باعث تغییراتی در
ولتاژ سیست با تغییر دما آرایه گردد .کاربر بایستی از چنی احتماالتی مطلع بوده و زمان کافی برا پایدار شدن شرایط
اختصا داد.

 61-8قسمت پشت مدار تحت آزمون(به دور از نور خورشید) را به طور کام مرطوب کنید .مراقب باشید
که آب به داخ جعبهاا اتصا 9واسط ،واحد تعدی توان ،آزمون کننده عای یا مگا اا سنج یا موارد
مشابه که تحت آزمون نمیباشد ،نرسد .امچنی از مرطوب کردن ماژو اا و پن اا مجاور در قسمتاایی
که انوز مورد آزمون قرار نگرفتهاند بپرایزید زیرا ای کار باعث تداخ با اندازهگیر اا مقاومت خش
متعاقب میشود (به بند  2-3مراجعه شود).
 66-8در انگامی که تمام قسمتاا تحت آزمون مرطوب است ،جریان یا مقاومت نشتی مرطوب خوانده
شده را پس از بی رفت اثرات شارژ خازنی (شاید  39 sیا بیشتر) اندازهگیر و ثبت نمایید .امچنی ارگونه
1-Tester
2- Junction box
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نوسان در مقادیر خوانده شده و یا مساحت افشانه شده در آن زمان را یادداشت نمایید تا مکان نقصاا
مشخص گردد .به طور ویژه به تغییرات بزرگ در مقاومت که نشان دانده نواحی است که درآناا یکپارچگی
عایقی ک شده است توجه نمایید.
يادآوري -نقصاا را میتوان با مشااده آزمون کننده عای یا مگا اا سنج در انگام افشانه کردن نواحی کوچ
آزمون با استفاده از ی
نمود.

مدار تحت

افشانه باغبانی و یا بطر که با ماده محلو مرطوب کننده پر شده باشند ،با دقت بیشتر مکانیابی

 61-8آرایه را در انگام آزمون برا مشااده موارد از قوس الکتریکی و یا تخلیه سطحی مورد بررسی
شنیدار و دیدار قرار داید.
 69-8ولتاژ اعما شده را به صفر کااش داید .بند  2-3تا  19-3را ای بار با مرطوب نمودن قسمت در
معرض تابش خورشید قسمت تحت آزمون تکرار نمایید.
 64-8ولتاژ اعمالی را به صفر کااش داید .پایانهاا آزمون کننده عای یا مگا اا سنج را قب از جدا
نمودن آن از آرایه اتصا کوتاه نمایید.
 65-8آرایه را برا ار نشانها از قوس الکتریکی و تخلیه سطحی بررسی کنید.
 61-8بند  3-3الی  13-3را برا سایر قسمتاا تحت آزمون تکرار کنید .قطبیت مناسب را برا اتصا
آزمون کننده عای یا مگا اا سنج رعایت نمایید.
 67-8سی کشیاایی که برا انجام ای آزمون جدا شده بودند به سرجا خود برگردانید .مداراتی را که
مشخص شده دارا نقص استند ممک است ایزوله باقی گیاشته شده و نیاز به تعمیر داشته باشند .اگر
گزینه اتصا کوتاه استفاده شده بود ،اتصا کوتاه را از ترمینا اا آرایه بردارید.
 68-8افشانه ممک است ی الیه نازک را باقی گیارد .اگر نیاز بود ای الیه باقی مانده را پس از اتمام
آزمون از رو سطح ماژو اا پاک کنید.
3

گزارش

 6-3موارد زیر عناوی کمینه موارد است که باید در گزارش به آن اشاره شود:
 6-6-3توصیف کام از آرایه فتوولتایی ؛
 1-6-3توصیفی از تجهیزات اندازهگیر
محیطی؛

و پارامتراا یا شرایط اندازهگیر

از جمله شرایط آب و اوایی

 9-6-3مقادیر مقاومت عای بدست آمده در بنداا  2-3و 11-3؛
 4-6-3توصیفی از ارگونه تغییرات ظاار به علت آزمونگیر ؛
 5-6-3مشااده ارگونه اتصا کوتاه ،قوس الکتریکی و یا مشکحت خرابی دیگر؛
3
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 1-6-3مشخص نمودن نواحی از آرایه که مشکحت در آناا پیدا شده است.
 7-6-3ارگونه انحرافی از طرز کار؛
61

دقت و پیش مقدار
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 6-61شاخصاا زیاد استند که دقت و پیش مقدار نتایج ی
میسازند که در ای آزمون قاب انجام نمی باشند.
 6-6-61ای روش آزمون نیاز به اندازه گیر ی
بی آزمایشگاهاا برا آزمونگیر ممک نیست.

مطالعه بی آزمایشگاای را معی

آرایه  PVنصب شده دارد .جا به جا کردن چنی آرایها

 1-6-61مقاومت عای و جریان نشتی عای می توانند به رطوبت نسبی محیط ،بخار آب جیب شده ،دما،
ساخت و عمر آرایه ،و فاکتوراا دیگر وابسته باشند.
وص

 9-6-61روش آزمون به طور گستردها توسط مکان ،اندازه ،شک  ،و روشاا
پروباا آزمون ،و امچنی ساخت ماژو و جزئیات نصب تأثیر میپییرد.
 1-61دقت و پیش مقدار تابعی از دقت و پیش مقدار ادوات الکتریکی استند .بنابرای ای اندازه گیر اا
الکتریکی بایستی در تطاب با روشاا مهندسی شناخته شدها که دارا لوازمی با واسنجیاا منطب با
آخری استاندارداا ملی و بی المللی استند صورت گیرد.
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نمودن آرایه و

کلید واژهها

 6-66آزمون الکتریکی،یکپارچگی عای ،مقاومت عای  ،فتوولتایی  ،انرژ خورشید ؛
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