เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๔๓๒๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนสําเร็จรูปแรงดันเนื่องจากพลังแสง
ภาคพื้นดินแบบผลึกซิลิคอน - คุณลักษณะการออกแบบและการรับรองแบบ
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน
ชนิดผลึกซิลิคอน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วนสําเร็จรูปแรงดันเนื่องจาก
พลังแสงภาคพื้นดินแบบผลึกซิลิคอน - คุณลักษณะการออกแบบและการรับรองแบบ มาตรฐานเลขที่
มอก. 1843 - 2542
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญั ติมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุ ตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบั บที่ ๒๗๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วนสําเร็จรูปแรงดันเนื่องจากพลังแสง
ภาคพื้ นดิ นแบบผลึกซิลิ คอน - คุ ณลั กษณะการออกแบบและการรั บรองแบบ ลงวั นที่ ๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน
ชนิดผลึกซิลิคอน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1843 - 2553 ขึ้นใหม่
ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกําหนด ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

แผงเซลลแสงอาทิตยภาคพื้นดินชนิดผลึกซิลิคอน
- คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ
1. ขอบขายและวัตถุประสงค
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดคุณสมบัติที่ตองการของแผงเซลลแสงอาทิตย ในการออกแบบและ
รับรองแบบของแผงเซลลแสงอาทิตย (terrestrial photovoltaic module) ซึ่งไดกําหนดไวเฉพาะชนิดผลึกซิลิคอน
สําหรับการใชงานกลางแจงในระยะยาว ในภูมิอากาศทั่วไปที่ไดกําหนดไวใน IEC 60721-2-1 สําหรับแผงเซลล
แสงอาทิตยชนิดฟลมบางไดกําหนดไวใน IEC 61646
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุม แผงเซลลแสงอาทิตยที่ใชการรวมแสงอาทิตย (concentrated
sunlight)
วัตถุประสงคของลําดับการทดสอบคือ การหาคุณลักษณะทางไฟฟาและทางความรอนของแผงเซลลแสงอาทิตย
และเพื่อแสดงความเปนไปไดของคุณลักษณะขางตน ภายใตขอจํากัดทางดานราคาและเวลา แผงเซลลแสงอาทิตย
ตองสามารถทนอยูในที่กลางแจงเปนเวลานาน ในภูมิอากาศที่ไดอธิบายในขอบขายนี้ อายุการใชงานจริงที่คาดหวัง
ของแผงเซลลแสงอาทิตย ที่ผานคุณสมบัติที่ตองการ ขึ้นอยูกับการออกแบบ สภาพแวดลอม และเงื่อนไขการทํางาน

2. เอกสารอางอิง
เอกสารอ า งอิ ง ที่ ใ ช กั บ มาตรฐานนี้ มี ดั ง ต อ ไปนี้ สํ า หรั บ เอกสารที่ ร ะบุ ป ให ใ ช เ ฉพาะฉบั บ ป ที่ อ า งอิ ง ส ว น
เอกสารอางอิงฉบับที่ไมไดระบุปที่พิมพ ใหใชฉบับลาสุด
IEC 60068-1 : 1988, Environmental testing-Part 1 : General and guidance
IEC 60068-2-21 : 1999, Environmental testing-Part 2- 21 : Tests-Test U : Robustness of terminations and
integral mounting devices
IEC 60068-2-78 : 2001, Environment testing – Part 2-78 : Tests – Test Cab : Damp heat, steady state
IEC 60410 : 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes
IEC 60721-2-1 : 1982, Classification of environmental conditions-Part 2 : Environmental conditions appearing
in nature- Temperature and humidity
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IEC 60891 : 1987, Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics of
crystalline silicon photovoltaic (PV) devices
Amendment 1 (1992)
IEC 60904-1 : 1987, Photovoltaic devices-Part 1 : Measurements of photovoltaic current-voltage characteristics
IEC 60904-2 : 1989, Photovoltaic devices – Part 2 : Requirements for reference solar cells
IEC 60904-3 : 1989, Photovoltaic devices-Part 3 : Measurements principles for terrestrial photovoltaic (PV)
solar devices with reference spectral irradiance data
IEC 60904-6 : 1994, Photovoltaic devices – Part 6 : Requirements for reference solar modules
IEC 60904-7 : 1998, Photovoltaic devices – Part 7 : Computation of spectral mismatch error introduced in the
testing of a photovoltaic device
IEC 60904-9 : 1995, Photovoltaic devices – Part 9 : Solar simulator performance requirements
IEC 60904-10 :1998, Photovoltaic devices – Part 10 : Method of linearity measurements
IEC 61853 : Performance testing and energy rating of terrestrial photovoltaic (PV) modules
ISO/IEC 17025 : 1999, General requirements for competence of testing and calibration laboratories.

3. การชักตัวอยาง
ใหชักตัวอยาง แผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 8 แผง (อาจเพิ่มแผงเซลลแสงอาทิตยสํารองไดตามความเหมาะสม)
โดยวิธีสุมจากรุนการผลิต (batch) หรือหลายรุนการผลิต (batches) สําหรับการทดสอบคุณสมบัติที่ตองการตาม
ขั้นตอนที่ไดกําหนดไวใน IEC 60410 แผงเซลลแสงอาทิตยตองผลิตขึ้นจากวัสดุและสวนประกอบไดกําหนดไว
ตามแบบที่เขียน เอกสารกระบวนการผลิต และผานการตรวจพินิจ การควบคุมคุณภาพ และ ขั้นตอนการยอมรับได
ในการผลิตตามปกติ แผงเซลลแสงอาทิตยตองมีความสมบูรณในทุกรายละเอียด และตองมีคูมือของผูทํา ขอแนะนํา
ในการติดตั้ง รวมทั้งระบุคาแรงดันไฟฟาสูงสุดของระบบที่สามารถใชงานได
ถาไมสามารถเขาถึงบายพาสสไดโอดของแผงเซลลแสงอาทิตยได ใหจัดเตรียมตัวอยางพิเศษ สําหรับการทดสอบ
ทางความรอนของ บายพาสสไดโอด (ขอ 10.18) ตองติดตั้งบายพาสสไดโอด เชนเดียวกับแผงเซลลแสงอาทิตยตาม
กระบวนการผลิต และติดตั้งตัวรับรูอุณหภูมิบนไดโอด ตามขอกําหนดในขอ 10.18.2 ตัวอยางไดโอดนี้ ไมทําไวเพื่อ
การทดสอบในขั้นตอนอื่นตามรูปที่ 1
ถาแผงเซลลแสงอาทิตยที่ทดสอบ เปนตนแบบของการออกแบบใหม และยังไมเปนผลิตภัณฑจากการผลิต ตองแจง
ในรายงานการทดสอบ
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4. การทําเครื่องหมาย
ที่แผงเซลลแสงอาทิตยทุกแผง อยางนอยตองมีเครื่องหมายตอไปนี้อยางชัดเจนและไมลบเลือนงาย
- ชื่อ ชื่อยอ หรือ สัญลักษณของผูทํา
- แบบ หรือหมายเลขแบบ
- หมายเลขลําดับ (serial number)
- แสดงสภาพขั้วของขั้วตอสายหรือของสายไฟฟา (ใชรหัสสีได)
- คาแรงดันไฟฟาสูงสุดของระบบสําหรับแผงเซลลแสงอาทิตย
วันที่และสถานที่ของการผลิตตองระบุไวบนแผง หรือสามารถสอบกลับไดจากหมายเลขลําดับ

5. การทดสอบ
กอนการทดสอบ ใหนําแผงเซลลแสงอาทิตยทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณควบคุม วางภายใตแสงอาทิตย (ธรรมชาติหรือ
เทียม) โดยใหมีพลังงานรังสีอาทิตย 5 กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตร ถึง 5.5 กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตร และให
เปดวงจรไว
ใหแบงแผงเซลลแสงอาทิตย เปนกลุม ๆ และทดสอบตามลําดับตามรูปที่ l ในหัวขอยอยแตละหัวขอตามมาตรฐานนี้
กระบวนการทดสอบ และความเขมงวด รวมทั้งการวัดคาเริ่มตนและคาสุดทายตามที่จําเปน ดังรายละเอียดที่แสดง
ไวในขอ 10.
หมายเหตุ 1 ผลการวัดขั้นสุดทายของการทดสอบในขั้นตอนที่ผานมาสามารถใชเปนคาเริ่มตนของการทดสอบในลําดับตอไป ไม
จําเปนตองวัดซ้ํา

ในขณะทดสอบควรปฏิบัติตามคําแนะนําในการตอและติดตั้งตามคูมือของผูทํา อาจยกเวนการทดสอบตามขอ 10.4
ขอ 10.5 ขอ 10.6 และขอ 10.7 หากมีการทดสอบตาม IEC 61853
เงื่อนไขการทดสอบไดสรุปไว ตามตารางที่ 1
หมายเหตุ 2 ระดับการทดสอบ ในตารางที่ 1 เปนขอกําหนดคุณสมบัติขั้นต่ํา ถาหนวยทดสอบและผูทํามีการตกลงเปนอยางอื่น
การทดสอบอาจทําในระดับความเขมงวดมากขึ้นได

6. เกณฑตัดสิน
การออกแบบแผงเซลลแสงอาทิตยถือวาผานการทดสอบคุณสมบัติ และผานการรับรองแบบตามมาตรฐานนี้ ถาแผง
เซลลแสงอาทิตยแตละแผงเปนไปตามเกณฑตอไปนี้
ก) ภายหลังการทดสอบตองไมเกิดการเสื่อมสภาพที่ทําใหกําลังไฟฟาสูงสุดลดลงมากกวารอยละ 8 ของแตละ
ลําดับขั้นตอนการทดสอบ (sequence) หรือลดลงไมเกินขีดจํากัดที่ไดกําหนดไวแตละหัวขอการทดสอบ
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ข) ระหวางการทดสอบ วงจรภายในแผงเซลลแสงอาทิตยทุกแผงตองไมเปดวงจร
ค) ไมปรากฏความบกพรองหลักที่มองเห็นไดตามที่กําหนดไวในขอ 7.
ง) ภายหลังการทดสอบ ผลการทดสอบการฉนวนตองเปนไปตามขอกําหนด
จ) การทดสอบกระแสไฟฟารั่วขณะเปยกตองเปนไปตามข อกําหนด ทั้งขณะเริ่ มตนและสิ้ นสุดแต ละลําดับ
ขั้นตอน รวมทั้งภายหลังจากการทดสอบความรอนชื้น
ฉ) แตละหัวขอการทดสอบตองเปนไปตามขอกําหนดที่ไดระบุไว
ถาแผงเซลลแสงอาทิตยตั้งแต 2 แผงขึ้นไปไมผานการทดสอบคุณสมบัติถือวาไมผานขอกําหนดคุณสมบัติที่ตองการ
ถาพบวาแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบไมผานเกณฑ 1 แผงใหชักตัวอยางตามหัวขอ 3 มาอีก 2 แผงและทําการ
ทดสอบทั้งหมดตามลําดับตั้งแตเริ่มตน ถาแผงเซลลแสงอาทิตยที่ทดสอบใหมนี้พบวาแผงใดแผงหนึ่งไมผานการ
ทดสอบใหถือวาไมผานขอกําหนดคุณสมบัติที่ตองการ แผงเซลลแสงอาทิตยที่ทดสอบใหมตองผานขอกําหนดทั้ง 2
แผง จึงถือวาผานการทดสอบ

7. ความบกพรองหลักทีม่ องเห็นได
เพื่อเปนไปตามจุ ดประสงคของคุณสมบัติก ารออกแบบและรับรองแบบ สภาพดังต อไปนี้ ใ หถือวา เป นความ
บกพรองหลักที่มองเห็นได
ก) มีพื้นผิวภายนอก แตก ราว หรือฉีกขาด รวมถึง ซูเปอรสเตรต ซับสเตรต กรอบแผงเซลลแสงอาทิตย และกลอง
ตอสาย
ข) พื้นผิวภายนอกโคง หรือบิดเบี้ยว รวมถึง ซูเปอรสเตรต ซับสเตรต กรอบแผงเซลลแสงอาทิตย และกลองตอ
สาย ที่มีผลใหการติดตั้งและ/หรือ การทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตยเสื่อมสภาพลง
ค) การแพรกระจายของรอยราวในเซลล มากกวารอยละ 10 ของพื้นที่ของเซลลนั้น ๆ
ง) มีฟองอากาศหรือเกิดการลอกลอนที่เกิดจากการผนึกแผงเซลลแสงอาทิตยจนกอใหเกิดแนวตอเนื่องระหวาง
สวนใด ๆ ของวงจรไฟฟากับขอบแผงเซลลแสงอาทิตย
จ) สูญเสียความสมบูรณทางกลมีผลใหการติดตั้ง และ/หรือการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตยเสื่อมลง
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8. การรายงาน
ตามการรับรองแบบ การรายงานการทดสอบดวยการวัดคุณลักษณะทางสมรรถนะ และการใหรายละเอียดของความ
บกพรองที่ไมผานมาตรฐาน และการทดสอบซ้ํา รายงานนี้ตองถูกจัดเตรียมโดยหนวยงานที่ไดการรับรอง ISO/IEC
17025 รายงานตองมีรายละเอียดลักษณะเฉพาะของแผงเซลลแสงอาทิตย แตละใบรับรองหรือรายงานผลการ
ทดสอบอยางนอยตองระบุสิ่งตอไปนี้
ก) เรื่อง
ข) ชื่อ และที่อยูของหองปฏิบัติการทดสอบ และสถานที่ทําการทดสอบ
ค) การชี้บงของใบรับรอง หรือรายงานและการชี้บงของแตละหนา
ง) ชื่อและที่อยูของลูกคา ตามความเหมาะสม
จ) รายละเอียด และการชี้บง ของตัวอยางที่นํามาทดสอบ
ฉ) คุณลักษณะและสภาพ ของตัวอยางที่นํามาทดสอบ
ช) วันที่รับตัวอยาง และชวงวันที่ทําการทดสอบ ตามความเหมาะสม
ซ) การชี้บงวิธีการทดสอบที่ใช
ฌ) การอางอิงวิธีการชักตัวอยาง ตามหัวขอที่เกี่ยวของ
ญ) การเบี่ยงเบน ขอเพิ่ มเติม หรือขอยกเว นจากวิธีการทดสอบ และขอมูลอื่น ที่เ กี่ยวของที่กํ าหนดไวในการ
ทดสอบ เชนภาวะแวดลอม
ฎ) การวัด การตรวจสอบ และผลที่ไดรับในรูปของตาราง กราฟ ภาพสเก็ต และภาพถาย ตามความเหมาะสม
รวมถึง
- สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกระแสไฟฟาลัดวงจร
- สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแรงดันไฟฟาวงจรเปด
- สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกําลังไฟฟาคายอด
- คา NOCT ( Nominal Operating Cell Temperature)
- กําลังไฟฟาที่ NOCT
- กําลังไฟฟาที่ STC (Standard Test Condition)
- กําลังไฟฟาที่ความเขมรังสีอาทิตยต่ํา
- สเปกตรัมของหลอดไฟฟาที่ใชเพื่อการทดสอบรังสี UV
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- การสูญเสียกําลังไฟฟาสูงสุดที่สังเกตไดหลังผานการทดสอบทั้งหมด
- ความบกพรองอื่นๆ ที่สังเกตได
ฏ) ขอความแสดงคาโดยประมาณของความไมแนนอน (uncertainty) ของผลการทดสอบ (ที่เกี่ยวของ)
ฐ) ลายเซ็น และตําแหนง หรือการชี้บงบุคคลที่รับผิดชอบในเนื้อหาของใบรับรองหรือรายงาน และวันที่ออกใบ
รับหรือรายงาน
ฑ) ขอความแสดงวา รายงานการทดสอบเปนผลการทดสอบของตัวอยางที่ใชทดสอบเทานั้น
ฒ) ขอความที่ระบุวา ใบรับรองหรือรายงานการทดสอบตองไมถูกทําซ้ําบางสวน โดยไมไดรับการยินยอมจาก
หนวยตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร ยกเวนไดทําซ้ําเต็มฉบับ
ผูทําตองเก็บสําเนารายงานการทดสอบ จุดประสงคเพี่อใชในการอางอิง
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8 แผง
การปรับเตรียมภาวะ
5 kWh/m2
10.1
การตรวจพินิจ
10.2
การหากําลังไฟฟาสูงสุด
10.3
การทดสอบการฉนวน
10.15
การทดสอบกระแสไฟฟารั่วขณะเปยก

1 แผง

1 แผง

2 แผง

2 แผง

2 แผง

10.4
การวัดสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ
(1)

10.10
การทดสอบปรับเตรียม
ภาวะรังสี UV
15 kWh/m2

10.11
การทดสอบวัฏจักรความ
รอน 200 รอบ
-40 OC ถึง +85 OC

10.13
การทดสอบรอนชื้น
1 000 ชั่วโมง
85 OC 85 % RH

10.5
NOCT
(2)
10.6
สมรรถนะที่ STC
และNOCT (1)

แผง
ควบคุม

10.7
สมรรถนะที่ความเขมรังสี
อาทิตยต่ํา (1)
10.8
การทดสอบสภาพรับแสง
กลางแจง 60 kWh/m2
10.18
การทดสอบทางความรอน
บายพาสสไดโอด

10.11
การทดสอบวัฏจักรความ
รอน 50 รอบ
-40 OC ถึง +85 OC

10.15
การทดสอบกระแสไฟฟารั่ว
ขณะเปยก

10.12
การทดสอบความชื้นเยือกแข็ง 10 รอบ
-40 OC ถึง +85 OC
85 % RH

1 แผง
1 แผง

1 แผง

10.16
การทดสอบ
โหลดทางกล

1 แผง
10.17
การทดสอบ
ลูกเห็บ

10.14
การทดสอบความแข็งแรง
ของขั้วตอ

10.9
การทดสอบความทนทานตอ
การเกิดจุดรอน

การทดสอบซ้าํ
10.15
การทดสอบกระแสไฟฟารั่วขณะเปยก

หมายเหตุ (1) อาจละเวนไดถาทดสอบตาม IEC 61853 แลว
(2) ในกรณีท่ีแผงเซลลแสงอาทิตยไมไดออกแบบสําหรับการติดตั้งบนโครงยึดแบบเปดโลง (open-rack) อาจแทนที่คา
NOCT ดวยคาเฉลี่ยสมดุลของอุณหภูมิรอยตอของเซลลแสงอาทิตย (equilibrium mean solar cell junction
temperature) ตามมาตรฐาน

รูปที่ 1 ลําดับของการทดสอบคุณสมบัติ
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ตารางที่ 1 สรุปหัวขอการทดสอบ
การ
หัวขอ
ทดสอบ
10.1 การตรวจพินิจ (visual inspection)
10.2 การหากําลังไฟฟาสูงสุด
(maximum
determination)
10.3 การทดสอบการฉนวน (insulation test)

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8
10.9
10.10

10.11

การวั ด สั ม ประสิ ท ธิ์ อุ ณ หภู มิ (measurement
temperature coefficients)
ดูหมายเหตุ 1
การวัด NOCT (measurement of NOCT)
ดูหมายเหตุ 1

เงื่อนไขการทดสอบ
ดูรายละเอียดในหัวขอ 10.1.2
power ดู IEC 60904-1
การทนไดอิเล็กทริกที่ 1 000 V d.c. + สองเทาของแรงดันไฟฟาสูงสุด
ของระบบเปนเวลา 1 นาที
กรณีแผงเซลลแสงอาทิตยมีพื้นที่นอยกวา 0.1 m2 ความตานทานฉนวน
ตองไมนอยกวา 400 MΩ กรณีแผงเซลลแสงอาทิตยมีพื้นที่มากกวา
0.1 m2 ความตานทานฉนวนคูณดวยพื้นที่ของแผงเซลลแสงอาทิตย
ตองไมนอยกวา 40 MΩ ⋅m2 แรงดันไฟฟาที่ใชวัด 500 V หรือ
แรงดันไฟฟาสูงสุดของระบบ แลวแตคาใดสูงกวา
of ดูรายละเอียดในหัวขอ 10.4
ดู IEC 60904-10 เปนแนวทาง

ความเขมรังสีอาทิตยที่ 800 W/m2
อุณหภูมิโดยรอบที่ 20 °C
ความเร็วลม 1 m/s
สมรรถนะของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ STC และที่ อุณหภูมิเซลลที่ 25 °C และที่ NOCT
NOCT (performance at STC and NOCT)
ความเขมรังสีอาทิตยที่ 1 000 และ 800 W/m2 การกระจายความเขมของ
ดูหมายเหตุ 1
รังสีเชิงสเปกตรัมอางอิงตาม IEC 60904-3
สมรรถนะที่ความเขมรังสีอาทิตยต่ํา (performance at อุณหภูมิเซลลที่ 25 °C
low irradiance)
ความเขมรังสีอาทิตยที่ 200 W/m2 การกระจายความเขมของรังสีเชิง
ดูหมายเหตุ 1
สเปกตรัมอางอิงตาม IEC 60904-3
การทดสอบส ภาพรั บ แสงกลางแจ ง (outdoor พลังงานแสงอาทิตย 60 kWh/ m2
exposure test)
การทดสอบความทนทานตอการเกิดจุดรอน
วางไว 5 ชั่วโมงในความเขมรังสีอาทิตยที่ 1 000 W/m2 ในเงื่อนไขที่จุด
(hot-spot endurance test)
รอนที่ใหผลเลวที่สุด
การปรับเตรียมภาวะรังสี UV (UV preconditioning พลังงานรังสี UV รวม 15 kWh/ m2 ที่ความยาวคลื่น 280 nm ถึง 385
test)
nm พลังงานรังสี UV รวม 5 kWh/ m2 ที่ความยาวคลื่น 280 nm ถึง 320
nm
การทดสอบวัฏจักรความรอน (thermal cycling test) ทดสอบ 50 รอบ และ 200 รอบ ที่ –40 °C ถึง +85 °C โดยปอน
กระแสไฟฟาเทากับกระแสไฟฟาที่กําลังไฟฟาสูงสุดที่ STC จํานวน
200 รอบ
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การ
หัวขอ
ทดสอบ
10.12 การทดสอบความชื้น-เยือกแข็ง (humidity freeze test)
10.13 การทดสอบรอนชื้น (damp-heat test)
10.14 การทดสอบความแข็งแรงของขั้วตอ (robustness of
termination test)
10.15 การทดสอบกระแสไฟฟารั่วขณะเปยก
(wet leakage current test)

เงื่อนไขการทดสอบ
ทดสอบ 10 รอบ จาก +85 °C, 85% RH ถึง –40 °C
ทดสอบ 1 000 ชั่วโมง ที่ +85 °C, 85% RH
ดู IEC 60068-2-21
ดูรายละเอียดในหัวขอ 10.15
กรณีแผงเซลลแสงอาทิตยมีพื้นที่นอยกวา 0.1 m2 ความตานทานฉนวน
ตองไมนอยกวา 400 MΩ กรณีแผงเซลลแสงอาทิตยมีพื้นที่มากกวา
0.1 m2 ความตานทานฉนวนคูณดวยพื้นที่ของแผงเซลลแสงอาทิตย
ตองไมนอยกวา 40 MΩ⋅m2 แรงดันไฟฟาที่ใชวัด 500 V หรือ
แรงดันไฟฟาสูงสุดของระบบ แลวแตคาใดสูงกวา
ทดสอบ 3 รอบ ดวยโหลดสม่ําเสมอ 2 400 Pa ที่ผิวดานหนาและ
ดานหลัง รอบละ l ชั่วโมง
ในรอบสุดทายของการทดสอบผิวดานหนาอาจจะเลือกใชโหลดหิมะ
5 400 Pa ได
ยิงลูกน้ําแข็งขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 mm ดวยความเร็ว 23.0 m/s
จํานวน 11 ตําแหนง

10.16

การทดสอบโหลดทางกล (mechanical load test)

10.17

การทดสอบลูกเห็บ (hail test)

10.18

การทดสอบทางความรอนบายพาสสไดโอด (bypass 1 ชั่วโมง ที่ Isc ที่ 75 °C
diode thermal test)
1 ชั่วโมง ที่ 1.25 เทา Isc ที่ 75 °C

หมายเหตุ 1 การทดสอบเหลานี้อาจละเวนไดถาในอนาคตไดมีการทดสอบตาม IEC 61853 แลว

9. การปรับปรุงแกไข
ถามีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ วัสดุ สวนประกอบหรือขั้นตอนการผลิตของแผงเซลลแสงอาทิตยอาจตองทํา
การทดสอบคุณสมบัติใหมทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อรักษาการรับรองแบบไว

10. ขั้นตอนการทดสอบ
10.1

การตรวจพินิจ

10.1.1 จุดประสงค
เพื่อตรวจหาขอบกพรองของแผงเซลลแสงอาทิตยดวยสายตา
10.1.2 ขั้นตอนการทดสอบ

-9-

มอก.1843-2553
61215 © IEC:2005
ตรวจสอบแผงเซลลแสงอาทิตยแตละแผงอยางระมัดระวัง ภายใตการสองสวางไมนอยกวา 1 000 ลักซ
เพื่อหาสิ่งผิดปกติดังนี้
-

มีพื้นผิวภายนอก แตก ราว โคงงอ บิดเบี้ยวหรือฉีกขาด

-

เซลลแตก

-

เซลลราว

-

ความผิดพรองของการตอภายใน หรือของรอยตอ

-

เซลลในแผงเซลลแสงอาทิตยสัมผัสกัน หรือสัมผัสกับกรอบแผงเซลลแสงอาทิตย

-

เสียสภาพของการยึดเกาะ

-

มี ฟ องอากาศหรื อ เกิด การลอกลอนที่เ กิด จากการผนึ กแผงเซลล แ สงอาทิตย จ นก อ ให เ กิ ด แนว
ตอเนื่องระหวางสวนใด ๆ ของเซลลกับที่ขอบแผงเซลลแสงอาทิตย

-

เกิดการเหนียวเหนอะ (tacky) ของผิวหนาพลาสติก

-

การตอไฟฟาผิดพรอง เผยใหเห็นสวนที่มีไฟฟา

-

ขอเสียหายอื่นๆ ที่มีผลตอสมรรถนะของแผงเซลลแสงอาทิตย

บันทึก และ/หรือถายภาพลักษณะและตําแหนงของรอยราว ฟองอากาศ หรือรอยลอกลอน หรืออื่นๆ ซึ่ง
อาจมีผลเสียหรือมีผลกระทบตอสมรรถนะของแผงเซลลแสงอาทิตยของการทดสอบรายการถัดไป
10.1.3 ขอกําหนด
สิ่งบกพรองที่มองเห็นไดนอกเหนือจากความบกพรองหลักที่มองเห็นได ตามรายการในขอ 7. สามารถ
ยอมรับไดสําหรับจุดประสงคเพื่อการรับรองแบบ
10.2

การหากําลังไฟฟาสูงสุด

10.2.1 จุดประสงค
เพื่อหากําลังไฟฟาสูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตยกอนและหลังการทดสอบที่สภาพแวดลอมที่ตางกัน
ความทวนซ้ําไดเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด
10.2.2 เครื่องทดสอบ
ก) แหลงกําเนิดแสง (แสงอาทิตยธรรมชาติ หรือแสงอาทิตยเทียมระดับ B หรือดีกวา ตาม IEC 609049)
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ข) อุปกรณอางอิงสําหรับเซลลแสงอาทิตย ตาม IEC 60904-2 หรือ IEC 60904-6 ถาใชแสงอาทิตย
เทียมระดับ B อุปกรณอางอิงที่ใชตองเปนแผงเซลลแสงอาทิตยอางอิงที่มีขนาดเทากัน และเปน
เทคโนโลยีเซลลชนิดเดียวกัน (เพื่อใหตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่สอดคลองกัน) กับแผงเซลล
แสงอาทิตยทดสอบ
ค) อุปกรณจับยึดที่เหมาะสมเพื่อพยุงแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบและอุปกรณอางอิงใหอยูในระดับ
ตั้งฉากกับลําแสง
ง) อุปกรณแสดงผลการวัดอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบและอุปกรณอางอิงตองมีความ
แมน ± 1 องศาเซลเซียส และมีความทวนซ้ําได ± 0.5 องศาเซลเซียส
จ) เครื่อ งวั ด กระแสไฟฟ าของแผงเซลลแ สงอาทิตย ท ดสอบและอุ ปกรณอ างอิ งต องมีความแม น
± รอยละ 0.2 ของคาที่อานได
ฉ) เครื่อ งวั ด แรงดั น ไฟฟ า ของแผงเซลลแ สงอาทิ ตยท ดสอบและอุปกรณอา งอิ ง ต องมี ค วามแม น
± รอยละ 0.2 ของคาที่อานได
10.2.3 ขั้นตอนการทดสอบ
หาลักษณะกระแส-แรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย ตาม IEC 60904-1 ตามภาวะความเขมรังสี
อาทิตยและอุณหภูมิตามที่กําหนดไวเปนชุด (แนะนําชวงของอุณหภูมิระหวาง 25 องศาเซลเซียส ถึง 50
องศาเซลเซียส และความเขมรังสีอาทิตยระหวาง 700 วัตตตอตารางเมตร ถึง 1 100 วัตตตอตารางเมตร)
แสงอาทิตยธรรมชาติ หรือแสงอาทิตยเทียมระดับ B หรือระดับที่ดีกวา ตาม IEC 60904-9 ในกรณีพิเศษ
ถาแผงเซลลแสงอาทิตยไดถูกออกแบบเพื่อใชงานในชวงภาวะที่แตกตางจากภาวะขางตน การทดสอบ
ลักษณะกระแส-แรงดันไฟฟาสามารถทําไดในภาวะอุณหภูมิและความเขมรังสีอาทิตยที่คาดวาจะใช
งานจริง การปรับแกภาวะอุณหภูมิและความเขมรังสีอาทิตยสามารถทําไดตาม IEC 60891 เพื่อ
เปรี ย บเที ย บชุ ด ของการวั ด ที่ ทํ า กั บ แผงเซลล แ สงอาทิ ต ย เ ดี ย วกั น ทั้ ง ก อ นและหลั ง การทดสอบ
สภาพแวดลอม อยางไรก็ตามพยายามทําใหมั่นใจวาไดวัดกําลังไฟฟาสูงสุดในภาวะที่ใกลเคียงกัน
เพื่อใหมีการปรับแกนอยที่สุด โดยวัดกําลังไฟฟาสูงสุดทุกคาของแผงเซลลแสงอาทิตยที่อุณหภูมิและ
ความเขมรังสีอาทิตยเดียวกันโดยประมาณ ความทวนซ้ําไดตองเบี่ยงเบนไดไมเกิน ± รอยละ 1
หมายเหตุ ใชแผงเซลลแสงอาทิตยควบคุมตรวจสอบทุกครั้ง เมื่อตรวจวัดแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบ

10.3

การทดสอบการฉนวน

10. 3.1 จุดประสงค
เพื่อหาวาแผงเซลลแสงอาทิตยมีการฉนวนระหวางสวนที่นําไฟฟากับกรอบหรือสิ่งภายนอก ดีพอ
หรือไม
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10.3.2 เครื่องทดสอบ
ก) แหลงกําเนิดแรงดันไฟฟากระแสตรงที่จํากัดกระแสไฟฟาได สามารถจายแรงดันไฟฟา 500 โวลต
หรือ 1 000 โวลต บวกดวย 2 เทาของแรงดันไฟฟาสูงสุดของระบบของแผงเซลลแสงอาทิตย ตาม
ขอ 10.3.4 ค)
ข) เครื่องมือวัดความตานทานฉนวน
10.3.3 ภาวะการทดสอบ
การทดสอบตองทําบนแผงเซลลแสงอาทิตยที่อุณหภูมิโดยรอบในบริเวณทดสอบ (ดู IEC 60068-1)
และความชื้นสัมพัทธไมมากกวารอยละ 75
10.3.4 ขั้นตอนการทดสอบ
ก) ลัดวงจรขั้วตอดานออกของแผงเซลลแสงอาทิตยแลวตอเขากับขั้วบวกของเครื่องทดสอบฉนวน
กระแสตรงที่มีการจํากัดกระแสไฟฟา
ข) ตอสวนโลหะที่เปนกรอบของแผงเซลลแสงอาทิตยเขากับขั้วลบของเครื่องทดสอบ ถาแผงเซลล
แสงอาทิตยไมมีกรอบหรือกรอบไมเปนตัวนําไฟฟาที่ดี ใหหุมโลหะเปลวนําไฟฟา (conductive
foil) รอบขอบและดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย ตอโลหะเปลวกับขั้วลบของเครื่องทดสอบ
ค) เพิ่มแรงดันไฟฟาที่จายโดยเครื่องทดสอบ ดวยอัตราการเพิ่มไมมากกวา 500 โวลตตอวินาที จนถึง
มากที่สุดที่ 1 000 โวลต บวกดวย 2 เทาของแรงดันไฟฟาสูงสุดของระบบ (เชน แรงดันไฟฟาสูงสุด
ของระบบที่แสดงบนแผงเซลลแสงอาทิตยโดยผูทํา) ถาแรงดันไฟฟาสูงสุดของระบบไมมากกวา
50 โวลต ใหจายแรงดันไฟฟาเปน 500 โวลต และคงคาแรงดันไฟฟาที่ระดับนี้ไว l นาที
ง) ลดแรงดั น ไฟฟ า ที่ จ า ยลงเป น ศู น ย และลั ด วงจรขั้ ว ของเครื่ อ งทดสอบ เพื่ อ คายประจุ ล ด
แรงดันไฟฟาที่เกิดขึ้นในแผงเซลลแสงอาทิตย
จ) ปลดการลัดวงจร
ฉ) เพิ่มแรงดันไฟฟาที่จายโดยเครื่องทดสอบ ดวยอัตราการเพิ่มไมมากกวา 500 โวลตตอวินาที จนถึง
500 โวลต หรือจนถึงแรงดันไฟฟาสูงสุดของระบบ แลวแตคาใดสูงกวา คงคาแรงดันไฟฟาที่ระดับ
นี้ไว 2 นาที แลวจึงหาความตานทานฉนวน
ช) ลดแรงดั น ไฟฟ า ที่ จ า ยลงเป น ศู น ย และลั ด วงจรขั้ ว ของเครื่ อ งทดสอบ เพื่ อ คายประจุ ล ด
แรงดันไฟฟาที่เกิดขึ้นในแผงเซลลแสงอาทิตย
ซ) ปลดการลัดวงจร และปลดเครื่องทดสอบออกจากแผงเซลลแสงอาทิตย
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หมายเหตุ

ถาแผงเซลลแสงอาทิตยไมมีกรอบโลหะหรือไมมีซูเปอรสเตรตที่เปนแกว การทดสอบการฉนวนควร
ทําซ้ําดวยแผนโลหะวางบนดานหนาของแผงเซลลแสงอาทิตยตามขอ 10.3.4 ข)

10.3.5 ขอกําหนดการทดสอบ
ขอกําหนดที่ตองการ มีดังนี้

10.4

-

ไมมีการเสียสภาพฉับพลันจาก ไดอิเล็กทริก หรือการเกิดรอยทางไฟฟาบนผิว (surface tracking)
ระหวางขั้นตอน ค)

-

กรณีแผงเซลลแสงอาทิตยที่มีพื้นที่นอยกวา 0.1 ตารางเมตร ความตานทานฉนวนตองไมนอยกวา
400 เมกะโอหม

-

กรณีแผงเซลลแสงอาทิตยที่มีพื้นที่มากกวา 0.1 ตารางเมตร ความตานทานฉนวนที่วัดไดคูณกับ
พื้นที่ของแผงเซลลแสงอาทิตย ตองไมนอยกวา 40 เมกะโอหม-ตารางเมตร

การวัดสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ

10.4.1 จุดประสงค
เพื่อหาสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกระแสไฟฟา (α ) สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแรงดันไฟฟา (β ) และ
สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกําลังไฟฟาคายอด (δ) จากการวัดแผงเซลลแสงอาทิตย สัมประสิทธิ์ที่หาได
นั้นเปนจริงเฉพาะที่ความเขมรังสีอาทิตยขณะที่ทําการวัด สําหรับการประเมินสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ
ของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ระดับความเขมรังสีอาทิตยตางกัน ดู IEC 60904-10
10.4.2 เครื่องทดสอบ
เครื่องทดสอบตอไปนี้จําเปนสําหรับใชควบคุมและวัดภาวะการทดสอบ
ก) แหลงกําเนิดแสง (แสงอาทิตยธรรมชาติ หรือแสงอาทิตยเทียมระดับ B หรือดีกวา ตาม IEC 609049) ที่ใชในการทดสอบตามลําดับ
ข) อุปกรณอางอิงสําหรับเซลลแสงอาทิตย ที่รูคาลักษณะของกระแสไฟฟาลัดวงจรกับความเขมรังสี
อาทิตย หาไดโดยสอบเทียบกับมาตรรังสีสัมบูรณ (absolute radiometer) ตาม IEC 60904-2 หรือ
IEC 60904-6
ค) เครื่องทดสอบที่จําเปนเพื่อใชปรับอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบตามชวงอุณหภูมิที่
ตองการ
ง) อุปกรณจับยึดที่เหมาะสมเพื่อยึดแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบและอุปกรณอางอิงใหอยูในระดับตั้ง
ฉากกับลําแสง
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จ) อุปกรณแสดงผลการวัดอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบและอุปกรณอางอิงตองมีความ
แมน ± 1 องศาเซลเซียส และมีความทวนซ้ําได ± 0.5 องศาเซลเซียส
ฉ) เครื่อ งวั ด กระแสไฟฟ าของแผงเซลลแ สงอาทิตย ท ดสอบและอุ ปกรณ อ างอิงต องมีความแม น
± รอยละ 0.2 ของคาที่อานได
ช) เครื่อ งวั ด แรงดั น ไฟฟา ของแผงเซลลแ สงอาทิตยท ดสอบและอุปกรณอา งอิง ต องมี ค วามแม น
± รอยละ 0.2 ของคาที่อานได
10.4.3 ขั้นตอนการทดสอบ
การวัดสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสามารถทําได 2 วิธี
10.4.3.1 ขั้นตอนการทดสอบดวยแสงธรรมชาติ
ก) การวัดดวยแสงธรรมชาติทําไดตอเมื่อ :
-

ความเขมรังสีอาทิตยรวมอยางนอยที่สุดมีคาสูงเทากับขีดจํากัดบนของพิสัยที่ตองการ

-

คาความแปรปรวนของความเขมรังสีอาทิตย ที่เปนการแปรปรวนชวงสั้น (เมฆ
หมอก หรือ ควัน) คลาดเคลื่อนนอยกวา ± รอยละ 2 ของความเขมรังสีอาทิตยรวมที่
วัดจากอุปกรณอางอิง

-

ความเร็วลมนอยกวา 2 เมตรตอวินาที

ข) ติดตั้งอุปกรณอางอิงในระนาบเดียวกับแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบจนกระทั่งแผงเซลล
แสงอาทิตยทั้ง 2 ตั้งฉากกับลําแสงอาทิตย โดยมีคาคลาดเคลื่อน ± 5 องศา เชื่อมตอเครื่องวัดที่
จําเปน
หมายเหตุ

การวัดที่จะอธิบายในขอถัดไปควรทําอยางรวดเร็วเทาที่จะทําไดภายในสองสามชั่วโมง
ในวันเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสเปกตรัมใหนอยที่สุด
หากทําไมไดอาจตองใชคาปรับแกสเปกตรัม

ค) ถาแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบและอุปกรณอางอิงมีการควบคุมอุณหภูมิ ตองปรับตัวควบคุม
อุณหภูมิในระดับที่ตองการ
ง) ถาไมมีตัวควบคุมอุณหภูมิ ใหบังแสงแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบกับอุปกรณอางอิงจาก
แสงอาทิตยและลม จนกระทั่งมีอุณหภูมิคงที่เทากับอุณหภูมิอากาศโดยรอบ ± 1 องศา
เซลเซี ย ส หรื อ ปล อ ยให แ ผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ท ดสอบมี อุ ณ หภู มิ ค งตั ว หรื อ ทํ า แผงเซลล
แสงอาทิตยทดสอบใหมีอุณหภูมิต่ํากวาที่ตองการทดสอบ แลวปลอยใหแผงเซลลแสงอาทิตย
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มีอุณหภูมิสูงขึ้นตามธรรมชาติ ในทํานองเดียวกันควรทําอุณหภูมิอุปกรณอางอิงใหคงตัว ± 1
องศาเซลเซียส กอนดําเนินการตอไป
จ) บันทึกลักษณะกระแส-แรงดันไฟฟาและอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบ ในเวลา
เดียวกันใหบันทึกกระแสไฟฟาลัดวงจรและอุณหภูมิของอุปกรณอางอิงที่อุณหภูมิตองการ ถา
จําเปนใหวัดทันทีที่เอาบังแสงออก
ฉ) คํานวณความเขมรังสีอาทิตย GO ตาม IEC 60891 จากการวัดกระแสไฟฟาลัดวงจร (Isc) ของ
อุปกรณอางอิงสําหรับเซลลแสงอาทิตย และปรับเทียบคาที่ STC (Irc) ควรใชการปรับแกโดย
ใหพิจารณาจากอุณหภูมิของอุปกรณอางอิง Tm โดยใชสัมประสิทธิ์อุณหภูมิที่กําหนดของ
อุปกรณอางอิง αrc
1 000 Wm − 2 × I sc
Go =
× 1 − αrc Tm − 25 o C
I rc

[

(

)]

โดยที่ αrc เปนสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสัมพัทธ [1/OC] ที่ 25 องศาเซลเซียส และ 1 000 วัตต
ตอตารางเมตร
ช) ปรับอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบโดยใชตัวควบคุมอุณหภูมิ หรือเลือกใชวิธีตาก
แดดและบังแสงสลับกันไป เพื่อใหไดและรักษาอุณหภูมิตามที่ตองการ หรือเลือกใชวิธีปลอย
ใหแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยธรรมชาติโดยใชขั้นตอนการบันทึก
ขอมูลในขอ ง) และใหบันทึกขอมูลเปนระยะๆ ในระหวางที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น
ซ) ตองแนใจวาอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบและอุปกรณอางอิงคงตัวและคงที่อยู
ใน ± 1 องศาเซลเซียส และความเขมรังสีอาทิตยที่วัดจากอุปกรณอางอิงคงที่อยูใน ± รอยละ
1 ระหวางชวงเวลาบันทึกขอมูลในแตละชุด ขอมูลทั้งหมดตองบันทึกที่ 1 000 วัตตตอตาราง
เมตร หรือแปลงขอมูลไปที่ระดับความเขมรังสีอาทิตย 1 000 วัตตตอตารางเมตร
ฌ) ทดสอบซ้ําในขั้นตอนของขอ ง) ถึงขอ ซ) อุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบตองอยู
ในชวงที่สนใจไมนอยกวา 30 องศาเซลเซียส โดยมีสวนเพิ่ม(increment)อยางนอย 4 คาที่
เทากันโดยประมาณ ตองทําการวัดอยางนอย 3 ครั้ง ในแตละภาวะการทดสอบ
10.4.3.2 ขั้นตอนการทดสอบดวยแสงอาทิตยเทียม
ก) หากระแสไฟฟาลั ดวงจรของแผงเซลลแ สงอาทิตยที่ความเขมรั งสีอาทิตยตามต องการที่
อุณหภูมิหอง ตาม IEC 60904-1
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ข) ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบเขากับเครื่องวัดที่ใชเปลี่ยนอุณหภูมิ ติดตั้งอุปกรณอางอิง
สําหรับเซลลแสงอาทิตย ใหอยูในลําแสง เชื่อมตอกับเครื่องมือวัด
ค) ปรับตั้งความเขมรังสีจนกระทั่งแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบจายกระแสไฟฟาลัดวงจรเทากับ
คาที่ไดมาจากขอ ก) ใชอุปกรณอางอิงสําหรับเซลลแสงอาทิตย เพื่อรักษาการปรับตั้งคาความ
เขมรังสีอาทิตยไดตลอดการทดสอบ
ง) เพิ่มหรือลดอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยใหไ ดอุณหภูมิที่ตองการ ทันทีที่แผงเซลล
แสงอาทิตยอยูในอุณหภูมิที่ตองการใหวัดคา Isc Voc และกําลังไฟฟาคายอดเปลี่ยนอุณหภูมิ
แผงเซลลแสงอาทิตยแบบขั้นบันไดขั้นละประมาณ 5 องศาเซลเซียส ภายในชวงที่ตองการไม
นอยกวา 30 องศาเซลเซียส วัดคา Isc Voc และกําลังไฟฟาคายอดซ้ํา
หมายเหตุ

ลักษณะแรงดัน-กระแสไฟฟาที่สมบูรณ อาจวัดที่แตละอุณหภูมิเพื่อหาการเปลี่ยนตอ
อุณหภูมิของแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่กําลังไฟฟาคายอด

10.4.3.3 การคํานวณสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ
ก) เขียนจุดคา Isc Vocและ Pmax ในรูปสมการของอุณหภูมิและสรางเสนดวยวิธีกําลังสองนอยสุด
พอเหมาะ (least-squares-fit curve) ในขอมูลแตละชุด
ข) จากความลาดเอียงของเสนตรงกําลังสองนอยสุดพอเหมาะ หาเสนตรงสําหรับกระแสไฟฟา
แรงดันไฟฟา และ Pmax คํานวณ α คือสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกระแสไฟฟาลัดวงจร, β
คือสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแรงไฟฟาวงจรเปด และ δ คือ สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ
กําลังไฟฟาคายอด ของแผงเซลลแสงอาทิตย
หมายเหตุ 1 ดู IEC 60904-10 เพื่อหาคาในกรณีที่แผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบพิจารณาวาเปนอุปกรณ
เชิงเสน
หมายเหตุ 2 สัมประสิทธิ์อุณหภูมิที่วัดไดจากขั้นตอนการทดสอบนี้ มีผลใชไดที่ระดับความเขมรังสี
อาทิตยที่ใชวัดเทานั้น สัมประสิทธิ์อุณหภูมิสัมพัทธแสดงเปนรอยละสามารถหาไดโดย
หารคา α, β และδ ดวยคากระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา และกําลังไฟฟาคายอดที่ 25 องศา
เซลเซียส
หมายเหตุ 3 เนื่องจากฟลลแฟกเตอร (fill factor) ของแผงเซลลแสงอาทิตยมีความสัมพันธกับอุณหภูมิ
จึงไมสามารถใชผลคูณของคา α และ β เปนสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกําลังไฟฟาคา
ยอด

10.5

การวัด NOCT

10.5.1 จุดประสงค
-16-

มอก.1843-2553
61215 © IEC:2005
เพื่อหา NOCT ของแผงเซลลแสงอาทิตย
10.5.2 บทนํา
NOCT หมายถึง อุณหภูมิรอยตอของเซลลแสงอาทิตยที่เปนคาเฉลี่ยสมดุลของแผงเซลลแสงอาทิตยที่
ติดตั้งบนโครงยึดแบบเปดโลง (open-rack) และอยูในสภาพแวดลอมมาตรฐาน (Standard Reference
Environment, SRE) ดังตอไปนี้
-

มุมเอียง

45 องศาจากแนวราบ

-

ความเขมรังสีอาทิตยรวม

800 วัตตตอตารางเมตร

-

อุณหภูมิโดยรอบ

20 องศาเซลเซียส

-

ความเร็วลม

1 เมตรตอวินาที

-

โหลดทางไฟฟา

ไมมี (วงจรเปด)

NOCT สามารถใชเปนแนวทางสําหรับผูออกแบบระบบถึงอุณหภูมิในสถานที่แผงเซลลแสงอาทิตยถูก
ใชงานในสนาม และเปนพารามิเตอรที่มีประโยชนที่ใชเปรียบเทียบสมรรถนะของการออกแบบแผง
เซลลแสงอาทิตยแตละแบบ อยางไรก็ตาม อุณหภูมิที่แทจริงที่เวลาเฉพาะใด ๆ ขึ้นอยูกับโครงสรางการ
ติดตั้ง ความเขมรังสีอาทิตย ความเร็วลม อุณหภูมิโดยรอบ อุณหภูมิทองฟา การสะทอนและการแผรังสี
จากพื้นดินและจากวัตถุที่อยูใกลเคียง เพื่อทําใหการคาดคะเนสมรรถนะไดถูกตอง ควรคํานึงถึงผลของ
ปจจัยเหลานี้ดวย
วิธีที่ใชหา NOCT มี 2 วิธีดังนี้
วิธีแรก เรียกวา “วิธีปฐมภูมิ” สามารถใชไดทั่วไปกับแผงเซลลแสงอาทิตย ทุกชนิด ในกรณีแผงเซลล
แสงอาทิตยไมไดออกแบบสําหรับโครงยึดแผงเซลลแสงอาทิตยแบบเปดโลง วิธีปฐมภูมิอาจใชหา
อุณหภูมิรอยตอของเซลลแสงอาทิตยที่เปนคาเฉลี่ยสมดุลของแผงเซลลแสงอาทิตยใน SRE และใน
สภาพการติดตั้งตามคําแนะนําของผูทํา
วิธีที่สอง เรียกวา “วิธีแผนอางอิง” เปนวิธีที่เร็วแตใชไดกับแผงเซลลแสงอาทิตยแบบที่สนองตอบตอ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยรอบเทานั้น (ภายใตขอบเขตที่จํากัดของความเร็วลมและความเขมรังสี
อาทิตย) ในวิธีเดียวกันกับแผนอางอิงที่ใชวัด แผงเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกซิลิคอนที่ดานหนาเปน
กระจกและดานหลังเปนพลาสติก จัดอยูในประเภทนี้ การสอบเทียบแผนอางอิง ใหปฏิบัติตามขั้นตอน
การทดสอบของวิธีปฐมภูมิ
10.5.3 วิธีปฐมภูมิ
10.5.3.1 หลักการ
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วิธีนี้อยูบนพื้นฐานของการเก็บขอมูลในการวัดอุณหภูมิของเซลลภายใตเงื่อนของภาวะแวดลอม
รวมถึง SRE ขอมูลนี้มีความแมนและความทวนซ้ําได การประมาณคาในชวงของ NOCT ได
อุณหภูมิรอยตอของเซลล(TJ)เปนสมการของอุณหภูมิโดยรอบ (Tamb) ความเร็วลมเฉลี่ย (V) และ
ความเขมรังสีอาทิตยรวม (G) เกิดบนผิวรับรังสีของแผงเซลลแสงอาทิตย ความแตกตางของ
อุณหภูมิ(TJ-Tamb) ไมขึ้นตรงกับอุณหภูมิโดยรอบ และมีสัดสวนเปนเชิงเสนกับความเขมรังสี
อาทิตยที่ระดับสูงกวา 400 วัตตตอตารางเมตร เขียนจุดแสดงความสัมพันธระหวาง TJ-Tamb กับคา
G ในชวงเวลาที่ความเร็วลมที่ตองการ คา NOCT เบื้องตนพิจารณาโดยการเพิ่มอุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส สําหรับคา TJ-Tamb และประมาณคาในชวงไปที่ความเขมของรังสีอาทิตย SRE ที่ 800 วัตต
ตอตารางเมตร ในที่สุดตัวประกอบปรับแกซึ่งขึ้นอยูกับอุณหภูมิเฉลี่ยและความเร็วลมเฉลี่ยใน
ระหวางการทดสอบจะถูกบวกเพิ่มเขากับ คา NOCT เบื้องตน เพื่อปรับแกไปยังภาวะอุณหภูมิ 20
องศาเซลเซียส และความเร็วลม l เมตรตอวินาที
10.5.3.2 เครื่องทดสอบ
เครื่องทดสอบที่ตองการมีดังนี้
ก) โครงยึดแผงเซลลแสงอาทิตยแบบเปดโลงสําหรับจับยึดแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบ และ
ไพรานอมิเตอร (ดูขอ l0.5.3.3) โครงยึดนี้ถูกออกแบบใหมีการนําความรอนจากแผงเซลล
แสงอาทิตยไดนอยที่สุด และใหมีการรบกวนจากการแผรังสีความรอนจากดานหนาและหลัง
ของแผงเซลลแสงอาทิตยนอยที่สุดเทาที่เปนไปได
หมายเหตุ

ในกรณีแผงเซลลแสงอาทิตยที่ไมไดถูกออกแบบมาสําหรับติดตั้งบนโครงยึดแผงเซลล
แสงอาทิตยแบบเปดโลง การทดสอบแผงเซลลแสงอาทิตยควรติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย
ตามคําแนะนําของผูทํา

ข) ไพรานอมิเตอร ติดตั้งบนระนาบเดียวกับแผงเซลลแสงอาทิตยและอยูภายในระยะ 0.3 เมตร
จากชุดทดสอบ
ค) เครื่องมือวัดความเร็วลมตองสามารถวัดไดต่ําถึง 0.25 เมตรตอวินาที และเครื่องมือวัดทิศทาง
ของลม ติดตั้งสูงจากสวนบนสุดของแผงเซลลแสงอาทิตยประมาณ 0.7 เมตร และวางหางจาก
แผงเซลลแสงอาทิตย l.2 เมตร ไปทางตะวันออกหรือตะวันตก
ง) ตัวรับรูอุณหภูมิโดยรอบที่มีคาคงตัวเวลาเทากับหรือนอยกวาของตัวรับรูอุณหภูมิของแผง
เซลลแสงอาทิตย โดยใหติดตั้งอยูในเปลือกหุมที่บังแสงที่มีการระบายอากาศดี และติดตั้งใกล
ตัวรับรูความเร็วและทิศทางลม
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จ) ตัวรับรูอุณหภูมิของเซลลที่ติดดวยสารยึดติดนําความรอนไวที่ดานหลังเซลล 2 เซลลที่อยูใกล
กึ่งกลางแผงเซลลแสงอาทิตยทุกแผงที่ทดสอบ หรือใชอุปกรณอื่นที่จําเปนสําหรับการวัด
อุณหภูมิเซลลตามการรับรองของ IEC
ฉ) ระบบเก็บขอมูลที่มีคาความแมนของการวัดอุณหภูมิ ± 1 องศาเซลเซียส เก็บบันทึกคาของ
พารามิเตอรดังนี้ ภายในชวงเวลาไมมากกวา 5 วินาที
-

ความเขมรังสีอาทิตย

-

อุณหภูมิโดยรอบ

-

อุณหภูมิเซลล

-

ความเร็วลม

-

ทิศทางลม

10.5.3.3 การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบ
มุมเอียง แผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบตองอยูในตําแหนงมุมเอียง 45 องศา ± 5 องศากับระดับ
แนวราบ โดยดานหนาหันไปทางเสนศูนยสูตร
ความสูง ขอบลางของแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบตองอยูสูงจากระดับพื้นดิน 0.6 เมตร หรือ
มากกวา ในระดับแนวราบของพื้นดินตามสภาพของพื้นที่
การจัดวางตัวของแผงเซลลแสงอาทิตย เพื่อจําลองขอบเขตเงื่อนไขทางความรอนของแผงเซลล
แสงอาทิตยที่ติดตั้งในชุดแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบ แผงเซลลแสงอาทิตยอื่น ๆ ที่ติดตั้งบน
ระนาบเดียวกันกับแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบตองยื่นออกไปไมนอยกวา 0.6 เมตรทุกทิศทาง
กรณีแผงเซลลแสงอาทิตยที่ออกแบบสําหรับติดตั้งไดอิสระและดานหลังเปดโลง ใหติดตั้งแผน
อะลูมิเนียมสีดําหรือแผงเซลลแสงอาทิตยอื่นแบบเดียวกัน เพื่อปดพื้นที่เปดอยูในระนาบนั้นใหเต็ม
พื้นที่โดยรอบ ตองเปนพื้นที่โลงไมมีสิ่งบดบัง เพื่อใหแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบไดรับความ
เขมรังสีอาทิตยอยางเต็มที่ตลอดในชวงทําการทดสอบ 4 ชั่วโมง กอนและหลังเที่ยงสุริยะ(solar
noon) พื้นดินรอบ ๆ แผงเซลลแสงอาทิตยตองไมมีการสะทอนรังสีสูงผิดปกติและตองเปนที่ราบ
หรื อ มี ค วามลาดเทออกจากแท น ทดสอบโดยรอบทุ ก ทิ ศ ทาง ยอมให มี หญ า พื ช ชนิ ด อื่ น ๆ
ยางอัลฟาสตสีดําหรือผงดิน ในพื้นที่โดยรอบนั้นได
10.5.3.4 ขั้นตอนการทดสอบ
ก) ติดตั้งเครื่องทดสอบกับแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบตามขอ 10.5.3.3 และตองแนใจวาแผง
เซลลแสงอาทิตยทดสอบอยูในสภาพเปดวงจร
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ข) ขณะทดสอบ ทองฟาตองโปรงใส มีแสงอาทิตย มีลมพัดเพียงเล็กนอย บันทึกขอมูล อุณหภูมิ
เซลล อุณหภูมิโดยรอบ ความเขมรังสีอาทิตย ความเร็วลมและทิศทางลม สัมพันธกับเวลา
ค) ตัดขอมูลที่ไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ทิ้ง
-

ความเขมรังสีอาทิตยที่มีคาต่ํากวา 400 วัตตตอตารางเมตร

-

ในชวงเวลา 10 นาที หลังจากที่ความเขมรังสีอาทิตยเปลี่ยนแปลงมากกวารอยละ 10
จากคาสูงสุดถึงคาต่ําสุดที่บันทึกในคาบเวลา 10 นาที

-

ความเร็วลมที่ออกนอกพิสัย 1 เมตรตอวินาที ± 0.75 เมตรตอวินาที

-

อุณหภูมิโดยรอบที่ออกนอกพิสัย 20 องศาเซลเซียส ± 15 องศาเซลเซียส หรือ
เปลี่ยนแปลงมากกวา 5 องศาเซลเซียส จากคาสูงสุดถึงคาต่ําสุดที่บันทึกระหวางการ
รวมขอมูล 1 ครั้ง

-

ในชวงเวลา 10 นาที หลังจากลมกระโชก (wind gust) ที่มีความเร็วมากกวา 4 เมตรตอ
วินาที

-

ทิศทางลมอยูในชวง ± 20 องศา ของทิศตะวันออกหรือตะวันตก

ง) ขอมูลอยางนอย 10 จุดที่ยอมรับไดที่ครอบคลุมชวงของความเขมรังสีอาทิตยไมนอยกวา 300
วัตตตอตารางเมตร ตองแนใจวาจุดของขอมูลไดมาจากกอนและหลังเที่ยงสุริยะ เขียนกราฟ
ความสัมพันธของ (TJ-Tamb) กับความเขมรังสีอาทิตย และใชการวิเคราะหดวยสมการการ
ถดถอย เพื่อใหสอดคลองกับขอมูล
จ) หาคาของ (TJ-Tamb) ที่ 800 วัตตตอตารางเมตร และบวกเพิ่ม 20 องศาเซลเซียส เพื่อใหได
NOCT เบื้องตน
ฉ) คํานวณหาคาเฉลี่ยของอุณหภูมิโดยรอบ (Tamb) และคาเฉลี่ยของความเร็วลม (V) จากขอมูลที่
ยอมรับได และกําหนดตัวประกอบคาแกที่เหมาะสมจากรูปที่ 2
ช) บวกตัวประกอบคาแกกับ NOCT เบื้องตน เพื่อปรับไปสูคาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และ
ความเร็วลมที่ 1 เมตรตอวินาที ผลรวมนี้เปน NOCT ของแผงเซลลแสงอาทิตย
ซ) ทําการทดสอบซ้ําทั้งหมดของขั้นตอนการทดสอบ เพิ่มอีก 2 วัน และเฉลี่ย NOCT ทั้ง 3 คา
สําหรับแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบแตละแผง
10.5.4 วิธีแผนอางอิง (reference-plate method)
10.5.4.1 หลักการ
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วิธีนี้มีพื้นฐานบนหลักการของการเปรียบเทียบอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบกับแผน
อางอิงมาตรฐานในภาวะที่เหมือนกันของความเขมรังสีอาทิตย อุณหภูมิโดยรอบ และความเร็วลม
อุณหภูมิคงตัวของแผนอางอิงในสภาพ SRE หาไดโดยใชวิธีปฐมภูมิในขอ 10.5.3
NOCT ของแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบไดมาโดยปรับแกความแตกตางของอุณหภูมิระหวางแผง
เซลลแสงอาทิตยทดสอบกับแผนอางอิงไปยังสภาพ SRE และบวกคานี้กับอุณหภูมิคงตัวเฉลี่ยของ
แผนอางอิงในสภาพ SRE เปนที่ยอมรับกันวาความแตกตางของอุณหภูมิที่วัดไมไวตอการแปรผัน
ของความเขมรังสีอาทิตย และการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยของอุณหภูมิโดยรอบและความเร็วลม
10.5.4.2 แผนอางอิง
แผนอางอิงตองทําดวยอะลูมิเนียมเจือแข็งที่มีมิติตามรูปที่ 3 พื้นผิวดานหนาตองทาสีดําดาน และ
พื้นผิวดานหลังทาสีขาวมัน วิธีทดสอบตองเตรียมการวัดอุณหภูมิของแผนอางอิงใหมีความถูกตอง
ตามที่กําหนด วิธีหนึ่งที่ใช เทอรมอคัปเปล 2 อัน ดังแสดงในรูปที่ 3 เทอรมอคัปเปลอันแรกให
ปอกฉนวนออกเปนระยะทาง 25 มิลลิเมตรจากรอยตอ แลวนําไปยึดติดในแขนงของรองเซาะ
(milled groove) ดวยสารยึดติดที่นําความรอนและเปนฉนวนไฟฟา เทอรมอคัปเปลอันที่สองยึดติด
ในรองดวยสารยึดติดนําความรอน
ตองทําแผนอางอิงและสอบเทียบอยางนอย 3 แผน ตามวิธีปฐมภูมิตามขอ 10.5.3 อุณหภูมิคงตัวที่
ใชตองอยูในพิสัย 46 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส และตองมีคาความแตกตางไมมากกวา 1
องศาเซลเซียส ตองเก็บแผนอางอิงไว 1 แผน เพื่อใชควบคุม กอนวัด NOCT อุณหภูมิคงตัวของ
แผนอางอิงตองตรวจสอบกับแผนควบคุมในภาวะที่ยอมรับไดตามขอ ค) ของขอ 10.5.3.4 เพื่อ
ตรวจหาการเปลี่ ย นแปลงใดๆ ของคุ ณ สมบัติ ท างความร อน ถา อุ ณ หภู มิที่ วั ด ของแผ น อา งอิ ง
แตกตางมากกวา 1 องศาเซลเซียส ตองหาและแกไขขอผิดพลาด กอนดําเนินการทดสอบ
10.5.4.3 สถานที่ทดสอบ
เลือกสถานที่ทดสอบเปนพื้นราบที่ไมมีการรบกวนของลมเนื่องจากอาคาร ตนไม และลักษณะของ
ภูมิประเทศ ตองหลีกเลี่ยงการสะทอนที่ไมสม่ําเสมอจากพื้นดินและวัตถุที่อยูหลังระนาบทดสอบ
10.5.4.4 เครื่องทดสอบ
เครื่องทดสอบที่ตองการมีดังนี้ (ดูรูปที่ 4)
ก) จํานวนของแผนอางอิงตามขอ 10.5.4.2 (มากกวาจํานวนแผงที่ทดสอบพรอมกัน 1 แผน)
ข) ไพรานอมิเตอร หรืออุปกรณอางอิงสําหรับเซลลแสงอาทิตย
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ค) โครงยึดแผงเซลลแสงอาทิตยแบบเปดโลงสําหรับจับยึดแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบ แผน
อางอิง และไพรานอมิเตอร เอียง 45 องศา ± 5 องศากับระดับแนวราบ โดยใหดานหนาหันไป
ทางเสนศูนยสูตร แตละแผงตองวางระหวางกลางแผนอางอิง 2 แผน โดยวางใหชิดกัน ขอบ
ของแผงเซลลแสงอาทิตยวางเหนือพื้นดินประมาณ 1 เมตรโครงยึดนี้ตองถูกออกแบบใหมีนํา
ความรอนจากแผงเซลลแสงอาทิตยและแผนอางอิงไดนอยที่สุด และมีการรบกวนจากการแผ
รังสีความรอนจากดานหนาและหลังนอยที่สุดเทาที่เปนไปได
ง) เครื่องมือวัดความเร็วลมตองสามารถวัดไดต่ําถึง 0.25 เมตรตอวินาที และเครื่องมือวัดทิศทาง
ของลม ติดตั้งสูงจากสวนบนสุดของแผงเซลลแสงอาทิตยประมาณ 0.7 เมตร และวางหางจาก
แผงเซลลแสงอาทิตย l.2 เมตร ไปทางตะวันออกหรือตะวันตก ตามรูปที่ 4
จ) ตัวรับรูอุณหภูมิโดยรอบที่มีคาคงตัวเวลาเทากับหรือนอยกวาของตัวรับรูอุณหภูมิของแผง
เซลลแสงอาทิตย โดยใหติดตั้งอยูในเปลือกหุมที่บังแสงที่มีการระบายอากาศดี และติดตั้งใกล
ตัวรับรูความเร็วและทิศทางลม
ฉ) ตัวรับรูอุณหภูมิของเซลลที่ติดดวยสารยึดติดนําความรอนไวที่ดานหลังเซลล 2 เซลลที่อยูใกล
กึ่งกลางแผงเซลลแสงอาทิตยแตละแผงทดสอบ หรือใชอุปกรณอื่นที่จําเปนสําหรับการวัด
อุณหภูมิเซลลตามการรับรองของ IEC
ช) ระบบเก็บขอมูลที่มีคาความแมนของการวัดอุณหภูมิ ± 1 องศาเซลเซียส เก็บบันทึกคาของ
พารามิเตอรดังนี้ ภายในชวงเวลาไมมากกวา 5 วินาที
-

ความเขมรังสีอาทิตย

-

อุณหภูมิโดยรอบ

-

อุณหภูมิเซลล

-

ความเร็วลม

-

ทิศทางลม

-

อุณหภูมิของแผนอางอิง

10.5.4.5 ขั้นตอนการทดสอบ
ก) ติดตั้งเครื่องทดสอบกับแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบและแผนอางอิง ดังรูปที่ 4 ตองแนใจวา
แผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบอยูในสภาพเปดวงจร
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ข) ขณะทดสอบทองฟาตองโปรงใส มีแสงอาทิตยมีลมพัดเพียงเล็กนอย บันทึกขอมูลอุณหภูมิ
เซลล ข องแผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ท ดสอบ อุ ณ หภู มิ ข องแผ น อ า งอิ ง ความเข ม รั ง สี อ าทิ ต ย
อุณหภูมิโดยรอบ ความเร็วลมและทิศทางลมสัมพันธกับเวลา
ค) ตัดขอมูลที่ไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ทิ้ง รวมถึงขอมูลหลังจากนั้น 15 นาที
-

ความเขมรังสีอาทิตยที่มีคาต่ํากวา 750 วัตตตอตารางเมตร หรือสูงกวา 850 วัตตตอ
ตารางเมตร

-

ความเขมรังสีอาทิตยเปลี่ยนแปลงมากกวา ± 40 วัตตตอตารางเมตร ระหวางการเก็บ
ขอมูลหนึ่งครั้ง

-

ความเร็วลมมากกวา 2 เมตรตอวินาที อยางตอเนื่องมากกวา 30 วินาที

-

ความเร็วลมต่ํากวา 0.5 เมตรตอวินาที

-

ทิศทางของลมอยูในชวง ± 20 องศาตะวันออกหรือตะวันตก

-

ความแตกตางอุณหภูมิของแผนอางอิงมากกวา 1 องศาเซลเซียส

ง) สําหรับจุดขอมูลแตละจุดในคาบเวลาที่เลือก บันทึกอุณหภูมิเฉลี่ย TP ของแผนอางอิงทุกแผน
จ) สําหรับจุดขอมูลแตละจุดในคาบเวลาที่เลือก และสําหรับแตละแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบ
1) บันทึกคาอุณหภูมิของเซลลเฉลี่ย TJและคํานวณดังนี้
ΔTJP = TJ - TP

ถา ΔTJP เปลี่ยนแปลงมากกวา 4 องศาเซลเซียส วิธีแผนอางอิงไมสามารถนํามาใชได
ตองใชวิธีปฐมภูมิตามขอ 10.5.3
2) เฉลี่ยคา ΔTJP ทั้งหมด เพื่อไดคา ΔTJPm
3) ปรับแกคา ΔTJP เพื่อเปนสภาพ SRE ดังนี้
ΔTJPm(ปรับแกคาแลว) = (

/ζR)⋅ ΔTJPm (ยังไมไดปรับแกคา)

โดยที่
หมายถึง ตัวประกอบปรับแกคาความเขมรังสีอาทิตย คือ 800 หารดวยความเขม
รังสีอาทิตยเฉลี่ยในคาบเวลาที่เลือก
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ζ หมายถึง ตัวประกอบปรับแกคาอุณหภูมิโดยรอบ ที่ไดมาจากอุณหภูมิโดยรอบ
เฉลี่ย (Tamb) ในคาบเวลาที่เลือกตามตารางดังนี้ (การประมาณคาในชวงเชิงเสน
สําหรับคา ζ สามารถยอมรับได)
Tamb (OC)
0
10
20
30
40
50

ζ
1.09
1.05
1.00
0.96
0.92
0.87

R หมายถึง ตัวประกอบปรับแกคาความเร็วของลม ที่ไดมาจากความเร็วลมเฉลี่ยใน
คาบเวลาที่เลือก ดังกราฟแสดงในรูปที่ 5
4) คํานวณ NOCT ของแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบดังนี้
NOCT = TPR+ ΔTJPm(ปรับแกคาแลว)
โดยที่ TPR คือ อุณหภูมิคงตัวเฉลี่ยของแผนอางอิงในสภาพ SRE
ฉ) ทําการทดสอบซ้ําทั้งหมดของขั้นตอนการทดสอบ เพิ่มอีก 2 วัน และเฉลี่ยคา NOCT ทั้ง 3 คา
สําหรับแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบแตละแผง
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รูปที่ 2 ตัวประกอบปรับแก NOCT
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รูปที่ 3 แผนอางอิง

รูปที่ 4 การวัด NOCT โดยวิธีแผนอางอิง
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รูปที่ 5 ตัวประกอบปรับแกคา ความเร็วลม
10.6

สมรรถนะของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ STC และที่ NOCT

10.6.1 จุดประสงค
เพื่อหาสมรรถนะทางไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยที่แปรผันดวยโหลดที่ STC (1 000 วัตตตอตาราง
เมตร อุณหภูมิของเซลล 25 องศาเซลเซียส และการกระจายความเขมของรังสีเชิงสเปกตรัมอางอิง ตาม
IEC 60904-3) และ ที่ NOCT ที่ความเขมรังสีอาทิตย 800 วัตตตอตารางเมตร และการกระจายความเขม
ของรังสีเชิงสเปกตรัมอางอิง ตาม IEC 60904-3
10.6.2 เครื่องทดสอบ
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ก) แหลงกําเนิดแสง (แสงอาทิตยธรรมชาติ หรือแสงอาทิตยเทียมระดับ B หรือดีกวา) ตาม IEC
60904-9
ข) อุปกรณอางอิงสําหรับเซลลแสงอาทิตย ตาม IEC 60904-2 หรือ IEC 60904-6 ถาใชแสงอาทิตย
เทียมระดับ B อุปกรณ อางอิงที่ใชตองเปนแผงเซลลแสงอาทิตยที่มีขนาดเทากัน และเปน
เทคโนโลยีเซลลชนิดเดียวกันเพื่อใหการตอบสนองเชิงสเปกตรัมสอดคลองกัน
ค) อุปกรณจับยึดที่เหมาะสมเพื่อรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบและอุปกรณอางอิงใหอยูใน
ระดับตั้งฉากกับลําแสง
ง) อุปกรณแสดงผลการวัดอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบและอุปกรณอางอิงตองมีความ
แมน ± 1 องศาเซลเซียส และมีความทวนซ้ําได ± 0.5 องศาเซลเซียส
จ) เครื่อ งวั ด กระแสไฟฟ าของแผงเซลลแ สงอาทิตย ท ดสอบและอุ ปกรณอ างอิ งต องมีความแม น
± รอยละ 0.2 ของคาที่อานได
ฉ) เครื่อ งวั ด แรงดั น ไฟฟา ของแผงเซลลแ สงอาทิตยท ดสอบและอุปกรณอา งอิง ต องมี ค วามแม น
± รอยละ 0.2 ของคาที่อานได
ช) เครื่องทดสอบที่จําเปนเพื่อใชเปลี่ยนอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบตามอุณหภูมิที่
NOCT ที่วัดตามขอ 10.5
10.6.3 ขั้นตอนการทดสอบ
10.6.3.1 สมรรถนะที่ STC
คงอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยไวที่ 25 องศาเซลเซียส และเขียนกราฟลักษณะของกระแสแรงดันไฟฟาที่ความเขมรังสีอาทิตย 1 000 วัตตตอตารางเมตร (วัดดวยอุปกรณอางอิงที่เหมาะสม)
ตามมาตรฐาน IEC 60904-1 โดยใชแสงอาทิตยธรรมชาติ หรือแสงอาทิตยเทียมระดับ B หรือดีกวา
ตามขอกําหนด IEC 60904-9
10.6.3.2 สมรรถนะที่ NOCT
เพิ่มอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยอยางสม่ําเสมอจนถึงคา NOCT และเขียนกราฟลักษณะของ
กระแส-แรงดันไฟฟาที่ความเขมรังสีอาทิตย 800 วัตตตอตารางเมตร (วัดดวยอุปกรณอางอิงที่
เหมาะสม) ตามมาตรฐาน IEC 60904-1 โดยใชแสงอาทิตยธรรมชาติ หรือแสงอาทิตยเทียมระดับ B
หรือดีกวา ตามขอกําหนด IEC 60904-9
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ถาอุปกรณอางอิงมีการตอบสนองเชิงสเปกตรัมไมสอดคลองกับแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบ ให
คํานวณหาตัวประกอบปรับแกความไมสอดคลองเชิงสเปกตรัม (spectral mismatch correction)
โดยใช IEC 60904-7
10.7

สมรรถนะที่ความเขมรังสีอาทิตยต่ํา

10.7.1 จุดประสงค
เพื่อหาสมรรถนะทางไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยที่แปรผันดวยโหลดที่อุณหภูมิของเซลล 25 องศา
เซลเซียส และความเขมรังสีอาทิตย 200 วัตตตอตารางเมตร (วัดดวยอุปกรณอางอิงที่เหมาะสม) ตาม
มาตรฐาน IEC 60904-1 โดยใชแสงอาทิตยธรรมชาติ หรือแสงอาทิตยเทียมระดับ B หรือดีกวา ตาม
ขอกําหนด IEC 60904-9
10.7.2 เครื่องทดสอบ
ก) แหลงกําเนิดแสง (แสงอาทิตยธรรมชาติ หรือแสงอาทิตยเทียมระดับ B หรือดีกวา) ตาม IEC
60904-9
ข) อุปกรณที่จําเปนเพื่อปรับความเขมรังสีอาทิตยเปน 200 วัตตตอตารางเมตร โดยไมมีผลตอการ
กระจายความเขมรังสีอาทิตยเชิงสเปกตรัมสัมพัทธ และไมมีผลตอความสม่ําเสมอเชิงพื้นที่ (spatial
uniformity) ตาม IEC 60904-10
ค) อุปกรณอางอิงสําหรับเซลลแสงอาทิตย ตาม IEC 60904-2 หรือ IEC 60904-6
ง) อุปกรณจับยึดที่เหมาะสมเพื่อรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบและอุปกรณอางอิงใหอยูใน
ระดับตั้งฉากกับลําแสง
จ) อุปกรณแสดงผลการวัดอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบและอุปกรณอางอิงตองมีความ
แมน ± 1 องศาเซลเซียส และมีความทวนซ้ําได ± 0.5 องศาเซลเซียส
ฉ) เครื่อ งวั ด กระแสไฟฟ าของแผงเซลลแ สงอาทิตย ท ดสอบและอุ ปกรณ อ างอิงต องมีความแม น
± รอยละ 0.2 ของคาที่อานได
ช) เครื่อ งวั ด แรงดั น ไฟฟา ของแผงเซลลแ สงอาทิตยท ดสอบและอุปกรณอา งอิง ต องมี ค วามแม น
± รอยละ 0.2 ของคาที่อานได
10.7.3 ขั้นตอนการทดสอบ
หาลักษณะกระแส-แรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยที่อุณหภูมิแผง 25 องศาเซลเซียส ± 2 องศา
เซลเซียสและความเขมรังสีอาทิตย 200 วัตตตอตารางเมตร (วัดดวยอุปกรณอางอิงที่เหมาะสม) ตาม
IEC 60904-1 ใชแสงอาทิตยธรรมชาติ หรือแสงอาทิตยเทียมระดับ B หรือดีกวา ตาม IEC 60904-9 ตอง
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ลดความเขมรังสีอาทิตยใหอยูในระดับที่กําหนด โดยใชแผนกรองแสงแบบเปนกลาง(neutral filter)
หรือเทคนิคอื่นซึ่งไมมีผลตอการกระจายความเขมรังสีอาทิตยเชิงสเปกตรัม(ดู IEC 60904-10 สําหรับ
ขอแนะนําการลดความเขมรังสีอาทิตย ที่ไมเปลี่ยนการกระจายความเขมรังสีอาทิตยเชิงสเปกตรัม)
10.8

การทดสอบสภาพรับแสงกลางแจง

10.8.1 จุดประสงค
เพื่อประเมินเบื้องตนถึงความสามารถของแผงเซลลแสงอาทิตยในการทนตอภาวะรับแสงกลางแจง และ
แสดงใหเห็นการเสื่อมสภาพใด ๆ ซึ่งอาจจะตรวจไมพบในหองทดสอบ
หมายเหตุ

ควรระวัง ในการตัดสินเกี่ยวกับอายุการใชงานของแผงเซลลแสงอาทิตยบนพื้นฐานของการผานการ
ทดสอบนี้ เพราะวาเปนการทดสอบในชวงสั้นและมีการเปลี่ยนแปลงภาวะแวดลอมในขณะทดสอบ ผล
การทดสอบนี้ควรใชเปนเพียงแนวทางหรือตัวบงชี้ถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นได

10.8.2 เครื่องทดสอบ
ก) อุปกรณวัดความเขมรังสีอาทิตย ที่มีคาความไมแนนอนนอยกวา ± รอยละ 5
ข) วิธีจับยึดแผงเซลลแสงอาทิตย ตามคําแนะนําของผูทํา โดยตองวางแผงเซลลแสงอาทิตยในระนาบ
เดียวกับอุปกรณวัดความเขมรังสีอาทิตย
ค) เลือกใชโหลดที่มีขนาดใกลเคียงกับการทํางานที่จุดกําลังไฟฟาสูงสุดที่ STC
10.8.3 ขั้นตอนการทดสอบ
ก) ตอเชื่อมโหลดความตานทานเขากับแผงเซลลแสงอาทิตย และติดตั้งไวกลางแจงตามคําแนะนําของ
ผูทํา และวางในระนาบเดียวกับเครื่องเฝาสังเกตพลังงานรังสีอาทิตย (irradiation monitor) กอน
ทดสอบแผงเซลลแสงอาทิตยตองติดตั้งอุปกรณปองกันการเกิดจุดรอน (hot-spot) ตามคําแนะนํา
ของผูทํา
ข) ใหแผงเซลลแสงอาทิตยรับพลังงานรังสีอาทิตยรวม 60 กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตร ซึ่งวัดโดย
เครื่องเฝาสังเกต และตองแนใจวาอยูในภาวะภูมิอากาศเปดโลงทั่วไป ตาม IEC 60721-2-1
10.8.4 การวัดขั้นสุดทาย
ทําการทดสอบซ้ําตามขั้นตอนในขอ 10.1 ขอ 10.2 และ ขอ 10.3
10.8.5 ขอกําหนด
ขอกําหนดที่ตองการมีดังนี้
-

ไมปรากฏความบกพรองหลักที่มองเห็นได ตามที่ระบุในขอ 7.
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10.9

-

การเสื่อมของกําลังไฟฟาออกสูงสุดลดลงไมมากกวารอยละ 5 จากกอนการทดสอบ

-

ความตานทานฉนวนตองเปนไปตามขอกําหนดเดียวกันกับการวัดเริ่มตน

การทดสอบความทนทานตอการเกิดจุดรอน

10.9.l จุดประสงค
เพื่อหาวาแผงเซลลแสงอาทิตยสามารถทนตอผลของความรอนที่เกิดขึ้นเนื่องจากจุดรอน ตัวอยางเชน
การหลอมละลายของการบัดกรี หรือการเสื่อมสภาพของวัสดุหอหุม ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการแตกของ
เซลลหรือการเลือกเซลลไมสอดคลองกัน (mismatch) การเชื่อมตอทางไฟฟาระหวางเซลลไมดี การถูก
บังแสงบางสวนหรือสิ่งสกปรกบังบนแผงเซลลแสงอาทิตยบางสวน
10.9.2 ผลกระทบจากจุดรอน
ความรอนจากจุดรอนเกิดขึ้นในแผงเซลลแสงอาทิตย เมื่อกระแสไฟฟาใชงานของแผงเซลลแสงอาทิตย
มีคามากกวากระแสไฟฟาลัดวงจรที่ลดลงของเซลลหรือกลุมเซลลที่ถูกบังแสงหรือที่เสียหายในแผง
เซลลแสงอาทิตยนั้น ซึ่งเปนผลใหเซลลหรือกลุมเซลลนั้นอยูในภาวะไบแอสยอนกลับ และกําลังไฟฟา
ที่สูญเสียเปนเหตุใหเกิดความรอนสูงขึ้น
รูปที่ 6 แสดงถึงผลของจุดรอนที่เกิดขึ้นในแผงเซลลแสงอาทิตยของเซลลที่ตออนุกรมกัน หนึ่งในนั้นมี
เซลล Y ที่ถูกบังบางสวน ปริมาณกําลังไฟฟาที่สูญเสียในเซลล Y มีคาเทากับผลคูณของกระแสไฟฟา
ของแผงเซลลแสงอาทิตยกับแรงดันไฟฟายอนกลับที่ตกครอมเซลล Y ที่ระดับของความเขมรังสีอาทิตย
ตาง ๆ กําลังไฟฟาสูงสุดที่ลดลงในภาวะกระแสไฟฟาลัดวงจร เมื่อแรงดันไฟฟายอนกลับตกครอมเซลล
Y เทากับแรงดันไฟฟาที่ผลิตจากเซลลที่เหลือของแผงเซลลแสงอาทิตย ( s-l) จากรูปที่ 6 สี่เหลี่ยมผืนผา
ที่แรเงาจะใหเสนตัดของลักษณะ I-V ดานกลับของ Y กับภาพของลักษณะ I-V ปกติของเซลล (s-1)
เนื่องจากลักษณะดานกลับ (reverse characteristic) ของแตละเซลล สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางมาก
จึงจําเป น ตองจําแนกประเภทของเซลลเ ปนแบบจํากัด แรงดันไฟฟา (แบบ A) หรือแบบจํากัด
กระแสไฟฟา (แบบ B) ขึ้นอยูกับเสนลักษณะดานกลับที่ตัดกับ “เขตจํากัดการทดสอบ (Test limit
zone)” ดังแสดงในรูปที่ 7
รูปที่ 6 ใชไดกับเซลลแบบ A ซึ่งแสดงใหเห็นวา การสูญเสียสูงสุดของเซลลแบบ A ที่มีความผิดพรอง
หรือถูกบังแสง จะเกิดขึ้นเมื่อลักษณะดานกลับของเซลลตัดรูปเสมือนของเสน (s-l) ที่จุดกําลังไฟฟา
สูงสุด
ในทางตรงขาม รูปที่ 8 แสดงการสูญเสียสูงสุดที่เกิดขึ้นกับเซลลแบบ B ที่ถูกบังแสงเต็มเซลล แตสังเกต
วา ในกรณีนี้กํ าลังไฟฟ าสู ญเสีย อาจเปน เพียงบางสว นของกําลังไฟฟาทั้งหมดที่จายจากแผงเซลล
แสงอาทิตย
-31-

มอก.1843-2553
61215 © IEC:2005

รูปที่ 6 ผลจากจุดรอนในเซลลแบบ A

รูปที่ 7 ลักษณะดานกลับ
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รูปที่ 8 ผลจากจุดรอนในเซลลแบบ B
10.9.3 การแบงประเภทการตอเซลล
เซลลแสงอาทิตยในแผงเซลลแสงอาทิตย อาจมีวิธีการตอไดดังนี้
กรณี S

การตออนุกรมของเซลลจํานวน s เซลลเปน 1 สาย (string)

กรณี SP

การตออนุกรม-ขนาน เชน การตอขนานของจํานวน p สายและแตละสาย
ประกอบดวยจํานวน s เซลลตออนุกรมกัน ดังรูปที่ 9

กรณี SPS

การต อ อนุ ก รม-ขนาน-อนุ ก รม เช น การต อ อนุ ก รมกั น ของกลุ ม (block)
จํานวน b กลุม ที่แตละกลุมประกอบดวยการตอขนานกัน p สาย โดยแตละ
สายมีเซลลตออนุกรมกันจํานวน s เซลล ดังรูปที่ 10

ถามีการตอบายพาสสไดโอด เพื่อจํากัดแรงดันไฟฟาปอนกลับของเซลลทั้งหมดที่ไดโอดตอครอมอยู
เพื่อระบุสวนของวงจรที่นํามาทดสอบ ทั้งนี้การสูญเสียกําลังไฟฟาภายในสูงสุดเกิดขึ้นโดยการลัดวงจร
ของแผง
หมายเหตุ การสู ญ เสี ย กํา ลั ง ไฟฟ า ภายในสู ง สุ ด ของไดโอดปรากฏ เมื่ อ ส ว นย อ ยวงจรที่ ไ ด รั บ การป อ งกั น ด ว ย
บายพาสส ไ ดโอดถูก ลัด วงจร โดยปกติคื อ การลั ด วงจรทั้ง แผง ถ า แผงเซลล แ สงอาทิต ยไ ม มี ก ารต อ
บายพาสสไดโอด กอนที่จะติดตั้งบายพาสสไดโอดใหทําตามขอแนะนําของผูทําวาจํานวนสูงสุดของแผง
เซลลแสงอาทิตยที่ตออนุกรมที่แนะนําไว ถาจํานวนแผงเซลลแสงอาทิตยสูงสุดที่แนะนํามากกวาหนึ่ง
การทดสอบลําดับถัดไปในสวนนี้ควรทดสอบตามจํานวนของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ตออนุกรมดังกลาว
ถ า จํ า นวนแผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ดั ง กล า วมี ม าก อาจใช แ หล ง จ า ยกระแสไฟฟ า คงที่ แ ทนแผงเซลล
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แสงอาทิ ต ย ทั้ ง หมด ยกเว น แผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ที่ ท ดสอบ ในกรณี นี้ ต อ งปรั บ กระแสไฟฟ า ของ
แหลงจายไฟที่ IMP ในระหวาง 5 ชั่วโมง ที่ฉายแสง

10.9.4 เครื่องทดสอบ
ก) แหลงกําเนิดแสงที่ 1 แสงอาทิตยเทียมคงตัวหรือแสงอาทิตยธรรมชาติที่สามารถใหความเขมรังสี
อาทิตยไมนอยกวา 700 วัตตตอตารางเมตร และมีคาความไมสม่ําเสมอ (non-uniformity) ไม
มากกวา±รอยละ 2 และมีคาเสถียรชั่วขณะ (temporal stability) ไมมากกวา ± รอยละ 5
ข) แหลงกําเนิดแสงที่ 2 คือแสงอาทิตยเทียมคงตัวระดับ C (หรือดีกวา)หรือแสงอาทิตยธรรมชาติที่
สามารถใหความเขมรังสีอาทิตย 1 000 วัตตตอตารางเมตร ± รอยละ 10
ค) อุปกรณบันทึกคาเสนกราฟ I-V ของแผงเซลลแสงอาทิตย
ง) ชุดบังทึบแสงสําหรับบังแสงเซลล ที่สามารถเพิ่มอัตราการบังแสงไดขั้นละรอยละ 5
จ) เครื่องตรวจจับอุณหภูมิที่เหมาะสม
10.9.5 ขั้นตอนการทดสอบ
อุปกรณปองกันจุดรอนตาง ๆ ที่ผูทําแนะนําไวตองติดตั้งกอนทําการทดสอบแผงเซลลแสงอาทิตย
10.9.5.1 กรณี S
ก) ฉายแสงโดยไมบังแสงแผงเซลลแสงอาทิตยดวยแหลงกําเนิดแสงที่ 1 ที่ความเขมรังสีอาทิตย
ไมนอยกวา 700 วัตตตอตารางเมตร ทําการวัดลักษณะของ I-V และหาคากระแสไฟฟาที่
กําลังไฟฟาสูงสุด (IMP)
ข) ลัดวงจรแผงเซลลแสงอาทิตยและเลือกเซลลมา 1 เซลลโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

รูปที่ 9 กรณี SP การตออนุกรม-ขนาน
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รูปที่ 10 กรณี SPS การตออนุกรม-ขนาน-อนุกรม
1) ฉายแสงดวยแหลงกําเนิดแสงที่ l ที่ความเขมรังสีอาทิตยคงที่ไมนอยกวา 700 วัตตตอตาราง
เมตร หาเซลลที่รอนที่สุด โดยใชเครื่องตรวจจับอุณหภูมิที่เหมาะสม (แนะนําใหใชกลอง
อินฟราเรด(IR))
2) ที่ความเขมรังสีอาทิตยที่ระบุในขั้นตอน ก) ใหบังแสงแบบบังเต็มพื้นที่เซลลทีละเซลล
สลับกันไป และเลือกหนึ่งเซลลหรือหนึ่งเซลลจากหลายเซลลที่ใหคากระแสไฟฟาลัดวงจร
ลดลงมากที่สุด เมื่อถูกบังแสง ในระหวางขั้นตอนนี้ ความเขมรังสีอาทิตยตองเปลี่ยนแปลงไม
มากกวา ± รอยละ 5
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ค) ที่คาความเขมรังสีอาทิตยเดียวกัน (เปลี่ยนแปลงไดไมมากกวา ± รอยละ 3 ) เชนเดียวกับในขั้นตอน
ก) ทําการบังแสงแบบเต็มพื้นที่เซลลที่เลือก และตรวจสอบวาคากระแสไฟฟาลัดวงจร (ISC) ของ
แผงเซลลแสงอาทิตยนอยกวากระแสไฟฟาที่กําลังไฟฟาสูงสุด (IMP) ของแผงเซลลแสงอาทิตย ที่
ไดมาจากขั้นตอน ก) ถาไมนอยกวา ภาวะของการสูญเสียกําลังไฟฟาสูงสุดภายในเซลลเดียวไม
สามารถปรับตั้งได ในกรณีนี้ใหดําเนินการทดสอบดวยเซลลที่เลือกไวโดยการบังแสงแบบเต็ม
เซลล และใหขามขั้นตอน ง)
ง) ลดพื้นที่ที่ถูกบังแสงของเซลลที่เลือกทีละนอย จนกระทั่งคา ISC ของแผงเซลลแสงอาทิตยใกลเคียง
กับคา IMP เทาที่ทําได ในภาวะนี้ กําลังไฟฟาสูญเสียสูงสุดไดเกิดขึ้นในเซลลที่เลือก
จ) ฉายแสงใหกับแผงเซลลแสงอาทิตยดวยแหลงกําเนิดแสงที่ 2 ใหบันทึกคาของ ISC และคงภาวะของ
การสูญเสียกําลังไฟฟาสูงสุด ปรับการบังแสงซ้ําถาจําเปน เพื่อคงคา ISC ตามระดับที่กําหนดไว ที่
อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยระหวาง 50 องศาเซลเซียส ± 10 องศาเซลเซียส
ฉ) คงภาวะนี้ไวเปนเวลารวม 5 ชั่วโมง
10.9.5.2 กรณี SP
ก) ฉายแสงดวยแหลงกําเนิดแสงที่ 1 โดยไมมีการบังแสงแผงเซลลแสงอาทิตย ที่ความเขมรังสี
อาทิตยไมนอยกวา 700 วัตตตอตารางเมตร ทําการวัดลักษณะของ I-V และหาคา ISC (*) คือคา
กระแสไฟฟาลัดวงจรที่เกิดจากเงื่อนไขของคาสูญเสียกําลังไฟฟาสูงสุดของการเกิดจุดรอน
จากสมการดังตอไปนี้ โดยถือวาเซลลทุกสายจายกระแสไฟฟาเทากันหมด
I SC (*) = I SC ⋅ ( p − 1) / p + ( I MP / p )

โดยที่
ISC คือ คากระแสไฟฟาลัดวงจรของแผงเซลลแสงอาทิตยขณะที่ไมมีการบังแสง
IMP คือ คากระแสไฟฟาที่จุดกําลังไฟฟาสูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตยขณะที่ไมมีการบัง
แสง
p คือ จํานวนสายของเซลลที่ตอขนานกัน
ข) ทําการลัดวงจรแผงเซลลและเลือกเซลลมาหนึ่งเซลลโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
1) ฉายแสงดวยแหลงกําเนิดแสงที่ l ที่ความเขมรังสีอาทิตยคงที่ไมนอยกวา 700 วัตตตอ
ตารางเมตร หาเซลลที่รอนที่สุด โดยใชเครื่องตรวจจับอุณหภูมิที่เหมาะสม
2) ที่ความเขมรังสีอาทิตยที่ระบุในขั้นตอน ก) ใหทําการบังแสงแบบบังเต็มพื้นที่เซลลที
ละเซลลสลับกันไป และหาเซลลซึ่งใหคากระแสไฟฟาลัดวงจรลดลงมากที่สุด เมื่อถูก
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บังแสง ในระหวางขั้นตอนนี้ ความเขมรังสีอาทิตยเปลี่ยนแปลงไดไมมากกวา ± รอย
ละ 5
ค) ที่คาความเขมรังสีอาทิตยเดียวกัน (เปลี่ยนแปลงไดไมมากกวา ±รอยละ 3 ) เชนเดียวกับใน
ขั้นตอน ก) ทําการบังแสงแบบเต็มพื้นที่เซลลที่เลือก และตรวจสอบวาคากระแสไฟฟา
ลัดวงจร (ISC) ของแผงเซลลแสงอาทิตยนอยกวา ISC(*) ของแผงเซลลแสงอาทิตย ที่ไดมาจาก
ขั้นตอน ก) ถาไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนแสดงวาภาวะของการสูญเสียกําลังไฟฟาสูงสุด
ภายในเซลลเดี่ยวไมสามารถปรับตั้งได ในกรณีนี้ใหดําเนินการทดสอบดวยเซลลที่เลือกไว
โดยการบังแสงแบบเต็มเซลล และใหขามขั้นตอน ง)
ง) ใหลดพื้นที่ที่ถูกบังแสงของเซลลที่เลือกทีละนอย จนกระทั่งคา ISC ของแผงเซลลแสงอาทิตย
ใกลเคียงกับคา ISC(*) เทาที่ทําไดในภาวะนี้ แสดงวาคากําลังไฟฟาสูญเสียสูงสุดเกิดขึ้นภายใน
เซลลที่เลือก
จ) ฉายแสงใหกับแผงเซลลแสงอาทิตยดวยแหลงกําเนิดแสงที่ 2 ใหสังเกตคาของ ISC และคง
ภาวะของการสูญเสียกําลังไฟฟาสูงสุด ถาจําเปน ปรับการบังแสงซ้ําเพื่อใหไดคา ISC ตาม
ระดับที่กําหนดไว ภายใตอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยระหวาง 50 องศาเซลเซียส ± 10
องศาเซลเซียส
ฉ) คงภาวะนี้ไวเปนเวลารวม 5 ชั่วโมง
10.9.5.3 กรณี SPS
ก) ใหลัดวงจรแผงเซลลแสงอาทิตยที่ไมมีการบังแสง และฉายแสงดวยแหลงกําเนิดแสงที่ l ที่
ความเขมรังสีอาทิตยไมนอยกวา 700 วัตตตอตารางเมตร สุมเซลลอยางนอยรอยละ 30 ของ
แผงเซลลแสงอาทิตย บังแสงแบบเต็มเซลลแตละเซลลสลับกันไปและวัดอุณหภูมิในภาวะที่
คงตัว โดยการใชเครื่องวัดความรอนแบบภาพความรอน(thermal imaging) หรือเครื่องวัดที่
เหมาะสม
ข) บังแสงแบบเต็มเซลลกับเซลลที่พบวารอนที่สุด จากขั้นตอน ก)
ค) ขณะที่กําลังเฝาตรวจอุณหภูมิ ใหลดพื้นที่การบังแสงทีละนอย เพื่อหาภาวะที่ทําใหเกิดคา
อุณหภูมิสูงสุด
ง) ฉายแสงใหกับแผงเซลลแสงอาทิตยดวยแหลงกําเนิดแสงที่ 2 และคงภาวะการบังแสงตาม
ขั้นตอน ค) ภายใตอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยระหวาง 50 องศาเซลเซียส ± 10 องศา
เซลเซียส
ฉ) คงภาวะนี้ไวเปนเวลารวม 5 ชั่วโมง
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10.9.6 การวัดขั้นสุดทาย
ทําการทดสอบซ้ําตามขั้นตอนในขอ 10.1 ขอ 10.2 และ ขอ 10.3
10.9.7 ขอกําหนด
ขอกําหนดที่ตองการมีดังนี้
-

ไมปรากฏความบกพรองหลักที่สังเกตเห็นได ตามที่ระบุในหัวขอ 7. ถามีหลักฐานความเสียหายที่
สําคัญ ซึ่งไมเขาขายคุณสมบัติตามความบกพรองหลักที่สังเกตเห็นได ใหทดสอบซ้ําเพิ่มอีก 2
เซลล ถาทั้ง 2 เซลลไมมีความเสียหายที่สังเกตเห็นไดเกิดขึ้น ถือวาแผงเซลลแสงอาทิตยผานการ
ทดสอบจุดรอน

-

การเสื่อมของกําลังไฟฟาออกสูงสุดลดลงไมมากกวารอยละ 5 จากกอนการทดสอบ

-

ความตานทานฉนวนตองเปนไปตามขอกําหนดเดียวกันกับการวัดตอนที่เริ่มตน

10.10 การทดสอบปรับเตรียมภาวะรังสี UV
10.10.1 จุดประสงค
การปรับเตรียมภาวะแผงเซลลแสงอาทิตยดวยรังสี UV (อัลตราไวโอเลต) กอนการทดสอบวัฏจักรความ
รอน /การทดสอบความชื้น-เยือกแข็ง เพื่อใชประเมินความทนทานตอรังสี UVของวัสดุและสารติดยึดที่
ใช
10.10.2 เครื่องทดสอบ
ก) อุปกรณเพื่อควบคุมอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยขณะฉายรังสี UV อุปกรณนี้ตองสามารถ
รักษาอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยใหอยูที่ 60 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส
ข) วิธีสําหรับการวัดและบันทึกอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยตองมีคาความแมน ± 2 องศา
เซลเซียส ตัวรับรูอุณหภูมิตองติดอยูกับผิวดานหนาหรือผิวดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตยที่
ใกลกับจุดกึ่งกลาง ถามีการทดสอบมากกวา 1 แผงในเวลาเดียวกัน ขอมูลอุณหภูมิของแผงเซลล
แสงอาทิตยตัวแทนก็เพียงพอสําหรับการทดสอบ
ค) ความสามารถของเครื่องมือวัดใชวัดพลังงานรังสี UV ที่ผลิตจากแหลงกําเนิดรังสี UV ในระนาบ
เดียวกันกับแผงเซลลแสงอาทิตย พิสัยความยาวคลื่นระหวาง 280 นาโนเมตร ถึง 320 นาโนเมตร
และ 320 นาโนเมตร ถึง 385 นาโนเมตร มีคาความไมแนนอน ± รอยละ 15
ง) แหลงกําเนิดรังสี UVที่สามารถผลิตพลังงานรังสี UVที่มีความเขมรังสีสม่ําเสมอ ± รอยละ 15 บน
ระนาบทดสอบของแผงเซลลแสงอาทิตย ซึ่งไมมีคาความเขมรังสีที่ความยาวคลื่นต่ํากวา 280 นาโน
เมตร และสามารถใหพลังงานรังสีที่จําเปนในยานของสเปกตรัมตาง ๆ ที่กําหนดตามขอ 10.10.3
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10.10.3 ขั้นตอนการทดสอบ
ก) ใชมาตรรังสี (radiometer) ที่สอบเทียบแลว วัดความเขมรังสีบนระนาบทดสอบของแผงเซลล
แสงอาทิตย และตองแนใจวาที่ความยาวคลื่นระหวาง 280 นาโนเมตร ถึง 385 นาโนเมตร ความ
เขมรังสีไมมากกวา 250 วัตตตอตารางเมตร (ประมาณ 5 เทาของระดับแสงอาทิตยธรรมชาติ) และ
มีความสม่ําเสมอ ± รอยละ 15 บนระนาบทดสอบ
ข) ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยในสภาพวงจรเปดในระนาบทดสอบที่ตําแหนงที่เลือกตามขั้นตอน ก)
โดยวางตั้งฉากกับลําแสง UV ตองแนใจวาแผงเซลลแสงอาทิตยมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ± 5
องศาเซลเซียส
ค) ใหพลังงานรังสี UV รวม 15 กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตรกับแผงเซลลแสงอาทิตย ที่พิสัยความ
ยาวคลื่นระหวาง 280 นาโนเมตร ถึง 385 นาโนเมตร และอยางนอยที่สุดที่ 5 กิโลวัตตชั่วโมงตอ
ตารางเมตร ที่พิสัยความยาวคลื่นระหวาง 280 นาโนเมตร ถึง 385 นาโนเมตร รักษาระดับอุณหภูมิ
ของแผงเซลลแสงอาทิตยใหอยูในพิสัยที่กําหนดขางตน
10.10.4 การวัดขั้นสุดทาย
ทําการทดสอบซ้ําตามขั้นตอนในขอ 10.1 ขอ 10.2 และ ขอ 10.3
10.10.5 ขอกําหนด
ขอกําหนดที่ตองการมีดังนี้
-

ไมปรากฏความบกพรองหลักที่สังเกตเห็นได ตามที่ระบุในขอ 7.

-

การเสื่อมของกําลังไฟฟาออกสูงสุดลดลงไมมากกวารอยละ 5 จากกอนการทดสอบ

-

ความตานทานฉนวนตองเปนไปตามขอกําหนดเดียวกันกับการวัดตอนที่เริ่มตน

10.11 การทดสอบวัฏจักรความรอน
10.11.1 จุดประสงค
เพื่อหาความสามารถของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ทนทานตอผลของความแตกตางดานความรอน ความ
ลา และความเคนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีรอบซ้ํา ๆ กัน
10.11.2 เครื่องทดสอบ
ก) หองทดสอบที่ควบคุมอุณหภูมิอยางอัตโนมัติ มีวิธีการไหลเวียนของอากาศภายใน และวิธีลดการ
กลั่นตัวของไอน้ําใหมีนอยที่สุดในขณะทดสอบ และมีพื้นที่สามารถใชทดสอบวัฏจักรความรอน
ตามรูปที่ 11 ไดอยางนอย 1 แผง
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ข) วิธีสําหรับจับยึดหรือรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยในหองทดสอบ ใหมีการไหลเวียนของอากาศได
อยางอิสระ โครงที่ใชจับยึดหรือรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยตองมีคาการนําความรอนต่ํา เสมือนวา
แผงเซลลแสงอาทิตยไดถูกแยกออกจากการถายเทความรอน เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
ค) วิธีสําหรับการวัดและบันทึกอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยตองมีคาความแมน ± 1 องศา
เซลเซียส ตัวรับรูอุณหภูมิตองติดอยูกับผิวดานหนาหรือผิวดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตยที่
ใกลกับจุดกึ่งกลาง ถามีการทดสอบมากกวาหนึ่งแผงในเวลาเดียวกัน ขอมูลอุณหภูมิของแผงเซลล
แสงอาทิตยตัวแทนก็เพียงพอสําหรับการทดสอบ
ง) วิธีสําหรับปรับใหกระแสไฟฟาเทากับกระแสไฟฟาที่กําลังไฟฟาสูงสุดที่ STC ของแผงเซลล
แสงอาทิตย ระหวางการทดสอบ
จ) วิธีสําหรับเฝาตรวจการไหลของกระแสไฟฟาไหลผานแตละแผง ตลอดการทดสอบ

รูปที่ 11 การทดสอบวัฏจักรความรอน
10.11.3 ขั้นตอนการทดสอบ
ก) ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยในหองทดสอบที่อุณหภูมิหอง
ข) ตออุปกรณเฝาตรวจอุณหภูมิกับตัวรับรูอุณหภูมิ และตอแตละแผงกับแหลงจายกระแสไฟฟาที่
เหมาะสม โดยตอขั้วบวกของแผงเซลลแสงอาทิตยเขากับขั้วบวกของแหลงจายไฟฟา และตอขั้วที่
เหลือเขากับขั้วลบ
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ระหวางการทดสอบวัฏจักรความรอน 200 วัฏจักร ปรับตั้งการไหลของกระแสไฟฟาใหเทากับ
กระแสไฟฟาที่กําลังไฟฟาคายอดที่ STC เปลี่ยนแปลงไดไมมากกวา ± รอยละ 2 ขณะที่อุณหภูมิ
ของแผงเซลลแสงอาทิตยสูงกวา 25 องศาเซลเซียส ตองรักษาการไหลของกระแสไฟฟาใหคงที่
สําหรับการทดสอบวัฏจักรความรอน 50 วัฏจักร ไมจําเปนตองจายกระแสไฟฟาใหแผงเซลล
แสงอาทิตย
ค) ปด(ประตู)หองทดสอบ และปรับอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยใหมีคาวัฏจักรความรอนอยูระหวาง
– 40 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส และ 85 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ใหมีรูปแบบดัง
รูปที่ 11 ทั้งนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหวางคาสูงสุดกับต่ําสุดตองไมมากกวา 100
องศาเซลเซียสตอชั่วโมง และอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยตองมีคาคงตัวไมนอยกวา 10 นาที
ในคาบเวลาแตละคาบที่อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุด เวลาตอวัฏจักรตองไมมากกวา 6 ชั่วโมง เวนแต
วาแผงเซลลแสงอาทิตยมีความจุความรอนสูงจนกระทั่งตองการวัฏจักรที่นานกวา จํานวนวัฏจักร
ตองเปนไปตามรูปที่ 1
ง) บั น ทึ ก อุ ณ หภู มิ แ ผงเซลล แ สงอาทิ ต ย และเฝ า ตรวจการไหลของกระแสไฟฟ า ผ า นแผงเซลล
แสงอาทิตย ตลอดการทดสอบ
หมายเหตุ

ในแผงเซลลแสงอาทิตยที่ตอวงจรแบบขนาน ถามีวงจรเปดใน 1 กิ่ง (branch)
แรงดันไฟฟาไมตอเนือง แตไมเปนสาเหตุทําใหแรงดันไฟฟาไมลดลงเปนศูนย

จะเปนสาเหตุให

10.11.4 การวัดขั้นสุดทาย
ทิ้งไวอยางนอย l ชั่วโมง เพื่อใหคืนสภาพ หลังจากนั้นทดสอบซ้ําตามขอ 10.1 ขอ 10.2 และ ขอ 10.3
10.11.5 ขอกําหนด
ขอกําหนดที่ตองการมีดังนี้
-

การไหลของกระแสไฟฟาตองไมหยุดชะงักระหวางการทดสอบ

-

ไมปรากฏความบกพรองหลักที่สังเกตเห็นได ตามที่ระบุในขอ 7

-

การเสื่อมของกําลังไฟฟาออกสูงสุดลดลงไมมากกวารอยละ 5 จากกอนการทดสอบ

-

ความตานทานฉนวนตองเปนไปตามขอกําหนดเดียวกันกับการวัดตอนที่เริ่มตน

10.12 การทดสอบความชื้น-เยือกแข็ง
10.12.1 จุดประสงค
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จุดประสงคของการทดสอบนี้เพื่อหาความสามารถของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ทนตอผลของภาวะ
อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง ตามดวยอุณหภูมิต่ํากวาศูนย ซึ่งไมใชการทดสอบการเปลี่ยนอุณหภูมิโดย
ฉับพลัน (thermal shock test)
10.12.2 เครื่องทดสอบ
ก) หองทดสอบที่ควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมความชื้นอยางอัตโนมัติ ซึ่งสามารถใชทดสอบตาม
วัฏจักรความชื้น-เยือกแข็ง ตามรูปที่ 12 ไดอยางนอย 1 แผง
ข) วิธีสําหรับจับยึดหรือรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยในหองทดสอบ ใหมีการไหลเวียนของอากาศได
อยางอิสระ โครงที่ใชจับยึดหรือรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยตองมีคาการนําความรอนต่ํา เสมือนวา
แผงเซลลแสงอาทิตยไดถูกแยกออกจากการถายเทความรอน เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
ค) วิธีสําหรับการวัดและบันทึกอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยตองมีคาความแมน ± 1 องศา
เซลเซี ย ส (ถ า มี ก ารทดสอบมากกว า 1 แผงในเวลาเดี ย วกั น ข อ มู ล อุ ณ หภู มิ ข องแผงเซลล
แสงอาทิตยตัวแทนก็เพียงพอสําหรับการทดสอบ)
จ) วิธีสําหรับเฝ าตรวจความตอเนื่องของวงจรภายในของแตละแผงเซลลแสงอาทิตย ตลอดการ
ทดสอบ
10.12.3 ขั้นตอนการทดสอบ
ก) ติดตัวรับรูอุณหภูมิเขากับผิวดานหนาหรือดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตยใกลบริเวณตรงกลาง
แผง
ข) ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยที่อุณหภูมิหอง ในหองทดสอบ
ค) ตอสายตัวรับรูอุณหภูมิเขากับเครื่องเฝาติดตามอุณหภูมิ
ง) ปด (ประตู) หองทดสอบ ปรับใหแผงเซลลแสงอาทิตยไดรับภาวะทดสอบตามรูปที่ 12 จํานวน 10
วัฏจักร โดยมีอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดแตกตางจากคาที่กําหนดไมมากกวา ± 2 องศาเซลเซียส และ
คาความชื้นสัมพัทธที่แตกตางจากคาที่กําหนดไมมากกวา ± 5 หนวยความชื้นสัมพัทธ ตลอดชวงที่
มีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิหอง
จ) บันทึกอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยตลอดการทดสอบ
10.12.4 การวัดขั้นสุดทาย
ทิ้งไว 2 ชั่วโมง ถึง 4 ชั่วโมง เพื่อใหคืนสภาพหลังจากนั้นทดสอบซ้ําตามขอ 10.3 แลวจึงทดสอบซ้ํา ขอ
10.1 และขอ 10.2
10.12.5 ขอกําหนด
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ขอกําหนดที่ตองการมีดังนี้
-

ไมปรากฏความบกพรองหลักที่สังเกตเห็นได ตามที่ระบุในขอ 7.

-

การเสื่อมของกําลังไฟฟาออกสูงสุดลดลงไมมากกวารอยละ 5 จากกอนการทดสอบ

-

ความตานทานฉนวนตองเปนไปตามขอกําหนดเดียวกันกับการวัดตอนที่เริ่มตน

รูปที่ 12 การทดสอบวัฏจักรความชื้น-เยือกแข็ง
10.13 การทดสอบรอนชื้น
10.13.1 จุดประสงค
เพื่อหาความสามารถของแผงเซลลแสงอาทิตยตอผลของการแทรกซึมจากความชื้นในระยะยาว
10.13.2 ขั้นตอนการทดสอบ
ตองทําการทดสอบตาม IEC 60068-2-78 โดยมีการจัดเตรียมดังนี้
ก) การปรับเตรียมภาวะ
ตองนําแผงเซลลแสงอาทิตยเขาหองทดสอบที่อุณหภูมิหอง โดยไมมีการปรับเตรียมภาวะ
ข) ความรุนแรง
ภาวะหองทดสอบใหเปนไปดังนี้
อุณหภูมิทดสอบ

85 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
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ความชื้นสัมพัทธ

รอยละ 85 ± รอยละ 5

ระยะเวลาทดสอบ

1 000 ชั่วโมง

10.13.3 การวัดขั้นสุดทาย
ทิ้งไว 2 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมง เพื่อใหคืนสภาพ จากนั้นทดสอบซ้ําตามขอ 10.3 และขอ 10.15 แลวจึง
ทดสอบซ้ํา ขอ 10.1 และขอ 10.2
10.13.4 ขอกําหนด
ขอกําหนดที่ตองการมีดังนี้
-

ไมปรากฏความบกพรองหลักที่สังเกตเห็นได ตามที่ระบุในหัวขอ 7.

-

การเสื่อมของกําลังไฟฟาออกสูงสุดลดลงไมมากกวารอยละ 5 จากกอนการทดสอบ

-

การทดสอบการฉนวนและการทดสอบกระแสไฟฟารั่ว ขณะเปย กต องเปนไปตามขอกํา หนด
เดียวกันกับการวัดเริ่มตน

10.14 การทดสอบความแข็งแรงของขั้วตอ
10.14.1 จุดประสงค
เพื่อทดสอบวาการตอขั้วสายและการยึดขั้วตอเขากับตัวแผงจะสามารถทนแรงเคนที่ใชในระหวาง
ขั้นตอนการติดตั้งหรือการขนยาย ได
10.14.2 ชนิดของขั้วตอ
มีขั้วตอ 3 ชนิดที่ตองพิจารณา
- ชนิด ก : สายปลอยปลาย (wire or flying lead)
- ชนิด ข : ขั้วตอที่ขันดวยสกรู (tags, threaded studs, screws etc.)
- ชนิด ค : ขั้วตอเสียบ (connector)
10.14.3 ขั้นตอนการทดสอบ
การปรับเตรียมภาวะ: ทิ้งไว 1 ชั่วโมงที่ภาวะบรรยากาศมาตรฐานสําหรับการวัดและทดสอบ
10.14.3.1 ขั้วตอชนิด ก
การทดสอบการดึง ใหทดสอบตาม IEC 60068-2-21 การทดสอบ Ua โดยเตรียมการดังตอไปนี้
-

ขั้วตอทั้งหมดตองถูกทดสอบ
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-

แรงดึงตองไมเกินน้ําหนักของแผงเซลลแสงอาทิตย

การทดสอบการดัดโคง ใหทดสอบตาม IEC60068-2-21 การทดสอบ Ub โดยเตรียมการดังตอไปนี้
-

ขั้วตอทั้งหมดตองถูกทดสอบ

-

วิธีการ 1-10 วัฏจักร (l วัฏจักร คือการดึงในทิศทางบวกและลบ 90 องศาจากทิศทางที่
สายไฟฟาออก)

10.14.3.2 ขั้วตอชนิด ข
การทดสอบการดึงและการดัดโคง
ก) กรณีแผงเซลลแสงอาทิตยที่มีขั้วตอยื่นออกมา แตละขั้วตอตองถูกทดสอบเหมือนขั้วตอชนิด
ก
ข) ถาขั้วตอปดหุมอยูในกลองปองกัน ตองปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
-

ใชสายไฟฟาที่มีขนาดและชนิดตามคําแนะนําของผูทําแผงเซลลแสงอาทิตย ตัดใหยาว
พอเหมาะ และตอกับขั้วตอภายในกลอง ตามขั้นตอนที่ผูทําแนะนํา นําสายไฟฟาสอด
ผานรูของปลอกกันซึม (cable gland) ควรระวังการใชอุปกรณการจับยึดสายที่เตรียมไว
ให ปดฝาปดของกลองอยางแนนหนา แลวจึงทดสอบแผงเซลลแสงอาทิตยเหมือนกับ
ขั้วตอชนิด ก

การทดสอบการบิด ใหทดสอบตาม IEC 60068-2-21 การทดสอบ Ud โดยเตรียมการ ดังตอไปนี้
- ขั้วตอทั้งหมดตองถูกทดสอบ
- ความรุนแรงระดับ 1 (severity 1)
แปนเกลียว หรือสลักเกลียวควรที่จะสามารถไขออกได เวนแตวาไดถูกออกแบบใหเปนแบบติด
ถาวร
10.14.3.3 ขั้วตอชนิด ค
ใชสายไฟฟาที่มีขนาดและชนิดตามคําแนะนําของผูทําแผงเซลลแสงอาทิตย ตัดสายไฟฟาใหยาว
พอเหมาะ ตองตอสายที่ขั้วตอ (connector) ดานออกของแผงเซลลแสงอาทิตย และทําการทดสอบ
เหมือนกับขั้วตอชนิด ก
10.14.4 การวัดขั้นสุดทาย
ทดสอบซ้ําตามขอ 10.1 ขอ 10.2 และ ขอ 10.3
10.14.5 ขอกําหนด
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ขอกําหนดที่ตองการมีดังนี้
-

ไมปรากฏความเสียหายทางกล

-

การเสื่อมของกําลังไฟฟาออกสูงสุดลดลงไมมากกวารอยละ 5 จากกอนการทดสอบ

-

ความตานทานฉนวนตองเปนไปตามขอกําหนดเดียวกันกับการวัดเริ่มตน

10.15 การทดสอบกระแสไฟฟารั่วขณะเปยก
10.15.1 จุดประสงค
เพื่อประเมินความเปนฉนวนของแผงเซลลแสงอาทิตยในภาวะการทํางานขณะเปยก และตรวจพิสูจนวา
ความชื้นจาก ฝน หมอก น้ําคาง หรือการละลายของหิมะไมสามารถเขาถึงสวนที่เปนวงจรไฟฟาของ
แผงเซลลแสงอาทิตย ที่ซึ่งอาจเปนสาเหตุของการกัดกรอน ความผิดพรองลงดิน หรือความไมปลอดภัย
10.15.2 เครื่องทดสอบ
ก) อางหรือ ถังที่มีขนาดเพียงพอที่สามารถวางแผงเซลลแสงอาทิตยพรอมโครงไดในแนวราบ อาง
หรือถังตองบรรจุน้ําหรือสารละลายตามขอกําหนดดังนี้
-

สภาพตานทาน

3 500 โอหม เซนติเมตร หรือนอยกวา

-

ความตึงผิว

0.03 นิวตันตอเมตร หรือนอยกวา

-

อุณหภูมิ

22 องศาเซลเซียส ± 3 องศาเซลเซียส

ความลึกของสารละลายตองเพียงพอที่จะทวมทุกพื้นผิวยกเวนกลองตอสายที่ไมไดถูกออกแบบมา
สําหรับจุมน้ํา
ข) เครื่องพนที่บรรจุสารละลายเดียวกัน
ค) แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงชนิดจํากัดกระแสไฟฟาที่สามารถใหแรงดันไฟฟาได 500 โวลต
หรือเทากับแรงดันไฟฟาสูงสุดที่กําหนดของระบบของแผงเซลลแสงอาทิตย แลวแตคาใดมากกวา
ง) เครื่องวัดความตานทานฉนวน
10.15.3 ขั้นตอนการทดสอบ
การตอสายทั้งหมดตองเหมือนกับการติดตั้งเดินสายไฟฟาที่ใชงานจริงตามคําแนะนํา และตองระวัง
ไมใหเกิดกระแสไฟฟารั่วจากการเดินสายไฟฟาของเครื่องวัดที่ตอกับแผงเซลลแสงอาทิตย
ก) จุมแผงเซลลแสงอาทิตยลงในถังบรรจุสารละลายที่มีความลึกพอที่ใหทวมทุกพื้นผิวยกเวนทางเขา
ของกลองตอสายที่ไมไดถูกออกแบบมาสําหรับจุมสารละลาย ทางเขาของสายไฟฟาตองถูกพน
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โดยทั่วดวยสารละลาย ถาแผงเซลลแสงอาทิตยมีคูขั้วตอตองจุมขั้วตอนี้ในสารละลายในระหวาง
การทดสอบดวย
ข) ลัดวงจรขั้วตอสายดานออกของแผงเซลลแสงอาทิตยทั้งหมดและตอเขากับขั้วบวกของเครื่อง
ทดสอบ และตอขั้วลบเครื่องทดสอบเขากับสารละลายทดสอบโดยผานตัวนําโลหะที่เหมาะสม
ค) ป อ นแรงดั น ไฟฟ า ด ว ยเครื่ อ งทดสอบที่ อั ต ราเพิ่ ม ไม ม ากกว า 500
โวลต ต อ วิ น าที จนถึ ง
แรงดันไฟฟา 500 โวลต หรือเทากับแรงดันไฟฟาสูงสุดที่กําหนดของระบบของแผงเซลล
แสงอาทิตย แลวแตคาใดมากกวา คงแรงดันไฟฟาระดับนี้ไว 2 นาที แลวจึงหาความตานทาน
ฉนวน
ง) ลดแรงดันไฟฟาที่ใชใหเปนศูนย และลัดวงจรไฟฟาขั้วตอของเครื่องทดสอบเพื่อคายประจุไฟฟาที่
เกิดขึ้นในแผงเซลลแสงอาทิตย
10.15.4 ขอกําหนด
ขอกําหนดที่ตองการมีดังนี้
-

กรณีแผงเซลลแสงอาทิตยที่มีพื้นที่นอยกวา 0.1 ตารางเมตร ความตานทานฉนวนตองไมนอยกวา
400 เมกะโอหม

-

กรณีแผงเซลลแสงอาทิตยที่มีพื้นที่มากกวา 0.1 ตารางเมตร ความตานทานฉนวนคูณพื้นที่ของแผง
เซลลแสงอาทิตยตองไมนอยกวา 40 เมกะโอหม ตารางเมตร

10.16 การทดสอบโหลดทางกล
10.16.1 จุดประสงค
เพื่อหาความสามารถของแผงเซลลแสงอาทิตยที่สามารถทนตอแรงลม หิมะ โหลดสถิตหรือโหลด
น้ําแข็ง
10.16.2 เครื่องทดสอบ
ก) แทนทดสอบที่คงรูป (rigid) ที่สามารถติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยใหดานหนาหงายขึ้นหรือ คว่ํา
หนาลง แทนทดสอบตองยอมใหแผงเซลลแสงอาทิตยโคงตัวไดอยางอิสระขณะรับโหลด
ข) เครื่องวัดความตอเนื่องทางไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย ระหวางการทดสอบ
ค) น้ํ า หนั ก ที่ เ หมาะสมหรื อ วิ ธี ก ารใช ค วามดั น ที่ ส ามารถเพิ่ ม โหลดได ที ล ะน อ ยและด ว ยความ
สม่ําเสมอ
10.16.3 ขั้นตอนการทดสอบ
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ก) จัดเตรียมแผงเซลลแสงอาทิตยใหสามารถเฝาตรวจความตอเนื่องทางไฟฟาของวงจรภายในได การ
เฝาตรวจตองเปนไปอยางตอเนื่องระหวางการทดสอบ
ข) ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยบนแทนทดสอบตามวิธีที่ผูทํากําหนดไว (ถามีหลายวิธี ใชวิธีที่ใหผล
เลวที่สุดโดยเลือกตําแหนงจุดจับยึดที่มีระยะหางกันมากที่สุด)
ค) เพิ่มโหลดทีละนอยบนพื้นผิวดานหนาโดยกระจายโหลดอยางสม่ําเสมอจนถึง 2 400 พาสคัล
(โหลดนี้อ าจใช นิ ว แมติก หรือ โดยวิธี ใ ชน้ํ าหนัก ทั บทั่ ว พื้น ผิว ในกรณี ห ลั ง ให ติด ตั้ ง แผงเซลล
แสงอาทิตยตามแนวราบ) คงโหลดนี้ไว 1 ชั่วโมง
ง) ทําตามขั้นตอนที่ผานมาแลวอีกครั้งกับดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย
จ) ทําตามขั้นตอน ค) และ ง) รวมทั้งหมด 3 วัฏจักร
หมายเหตุ

ความดัน 2 400 พาสคัล เทียบเทากับกระแสลมความเร็ว 130 กิโลเมตรตอชั่วโมง (ประมาณ ± 800
พาสคัล) ใชตัวประกอบความปลอดภัย (safety factor) เปน 3 สําหรับกระแสลมกระชาก ถาตองใหแผง
เซลลแสงอาทิตยทนตอการสะสมของหิมะและน้ําแข็ง ใหใชโหลดในวัฏจักรสุดทาย ดานหนาเพิ่มจาก
2 400 พาสคัล เปน 5 400 พาสคัล ระหวางการทดสอบ

10.16.4 การวัดขั้นสุดทาย
ทดสอบซ้ําตามขอ 10.1 ขอ 10.2 และขอ 10.3
10.16.5 ขอกําหนด
ขอกําหนดที่ตองการมีดังนี้
-

ตองไมพบความผิดพรองของการเปดวงจรเปนครั้งคราวระหวางการทดสอบ

-

ไมปรากฏความบกพรองหลักที่สังเกตเห็นได ตามที่ระบุในขอ 7.

-

การเสื่อมของกําลังไฟฟาออกสูงสุดลดลงไมมากกวารอยละ 5 จากกอนการทดสอบ

-

ความตานทานฉนวนตองเปนไปตามขอกําหนดเดียวกันกับการวัดเริ่มตน

10.17 การทดสอบลูกเห็บ
10.17.1 จุดประสงค
เพื่อยืนยันวาแผงเซลลแสงอาทิตยสามารถทนทานตอแรงกระทบจากลูกเห็บได
10.17.2 เครื่องทดสอบ
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ก) แบบพิมพที่เหมาะสมสําหรับหลอลูกน้ําแข็งทรงกลมเสนผานศูนยกลางตามที่กําหนด เสนผาน
ศูนยกลางมาตรฐานคือ 25 มิลลิเมตร แตในกรณีสภาพแวดลอมพิเศษ อาจใชเสนผานศูนยกลางที่
ระบุไวในตารางที่ 2 ได
ข) ตูแชแข็งที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ –10 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส
ค) ตูเก็บลูกน้ําแข็งตองมีอุณหภูมิในการเก็บลูกน้ําแข็ง – 4 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
ง) เครื่องยิงลูกน้ําแข็งที่สามารถยิงลูกน้ําแข็งไดความเร็วตามที่กําหนด คลาดเคลื่อนได ± รอยละ 5
และยิงไดตรงตําแหนงที่กําหนด วิถีของลูกน้ําแข็งจากเครื่องยิงถึงแผงเซลลแสงอาทิตยอาจเปน
แนวราบ แนวตั้ง หรือมุมใด ๆ ที่เปนไปตามขอกําหนดของการทดสอบ
จ) โครงยึดที่คงรูปสําหรับใชพยุงแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบตามวิธีที่ผูทําระบุไว โดยใหพื้นผิวจุด
กระทบของแผงเซลลแสงอาทิตยตั้งฉากกับเสนทางการยิงของลูกน้ําแข็ง
ฉ) เครื่องชั่งสําหรับหามวลของลูกน้ําแข็งที่มีคาความแมน ± รอยละ 2
ช) เครื่องมือวัดความเร็วของลูกน้ําแข็ง ที่มีคาความแมน± รอยละ 2 ตัวจับความเร็วตองอยูไมเกินระยะ
1 เมตรจากผิวหนาของแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบ
รูปที่ 13 เปนตัวอยางแผนภาพของอุปกรณที่เหมาะสมประกอบดวยเครื่องยิงแนวราบ ที่ติดตั้งแผงเซลล
แสงอาทิตยในแนวดิ่ง และเครื่องวัดความเร็วอิเล็กทรอนิกสโดยคํานวณจากเวลาที่ลูกน้ําแข็งตัดผาน
ระยะลําแสงทั้งสอง นี้เปนหนึ่งตัวอยางจากแบบอื่นซึ่งรวมถึงเครื่องยิงแบบหนังสติ๊ก (slingshot) หรือ
ใชสปริงขับที่สามารถใชไดอยางสมบูรณ
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รูปที่ 13 อุปกรณในการทดสอบลูกเห็บ
ตารางที่ 2 มวลลูกน้ําแข็งและความเร็วในการทดสอบ
เสนผานศูนยกลาง

มวล

mm
12.5
l5
25
35

g
0.94
l.63
7.53
20.7

ความเร็วที่ใช
ทดสอบ
m/s
l6.0
l7.8
23.0
27.2

เสนผานศูนยกลาง

มวล

mm
45
55
65
75

g
43.9
80.2
132.0
203.0

ความเร็วที่ใช
ทดสอบ
m/s
30.7
33.9
36.7
39.5

10.17.3 ขั้นตอนการทดสอบ
ก) ใชแบบพิมพและตูแชแข็งหลอลูกน้ําแข็งตามขนาดที่กําหนด ใหมีจํานวนเพียงพอสําหรับการ
ทดสอบ และสําหรับการปรับคาความเร็วใหไดตามที่กําหนดกอนทดสอบ
ข) ตรวจสอบ รอยร า ว ขนาดและมวลของลู ก น้ํ า แข็ ง แต ล ะลู ก ลู ก น้ํ า แข็ ง ที่ ย อมรั บ ได ต อ งเป น
ดังตอไปนี้
-

ไมพบรอยราว ดวยตาเปลา

-

เสนผานศูนยกลางมีความผิดพลาดไมมากกวา ± รอยละ 5 จากขนาดที่กําหนด
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-

มวลมีคาความผิดพลาดไมมากกวา ± รอยละ 5 ของคาที่กําหนดไวในตารางที่ 2

ค) เก็บลูกน้ําแข็งในตูเก็บลูกน้ําแข็ง และทิ้งไวกอนใชอยางนอย l ชั่วโมง
ง) ตองแนใจวาพื้นผิวทั้งหมดของเครื่องยิงลูกน้ําแข็งที่สัมผัสกับลูกน้ําแข็งตองมีอุณหภูมิใกลเคียงกับ
อุณหภูมิหอง
จ) ทดลองยิงตามจํานวนครั้งและตําแหนงของเปาตามขั้นตอน ช) ดานลาง และปรับแกเครื่องยิงใหยิง
ลูกน้ําแข็งดวยความเร็วตามที่กําหนดไวในตารางที่ 2 ผิดพลาดไมมากกวา ± รอยละ 5 โดยใช
เครื่องวัดความเร็วดังที่ไดกลาวมาแลว
ฉ) ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยที่อุณหภูมิหองตามการติดตั้งที่ไดกลาวมาแลว โดยใหพื้นผิวกระทบอยู
ในทิศตั้งฉากกับเสนทางการเคลื่อนที่ของลูกน้ําแข็ง
ช) นําลูกน้ําแข็งจากตูเก็บลูกน้ําแข็งบรรจุในเครื่องยิง เล็งเปายิงยังตําแหนงที่แสดงในตารางที่ 3 และ
ยิงเปา เวลาในการนําลูกน้ําแข็งจากที่เก็บถึงเวลาที่ลูกน้ําแข็งกระทบเปาตองไมมากกวา 60 วินาที
ซ) ตรวจสอบแผงเซลลแสงอาทิตยบริเวณที่ถูกยิงดวยตาเปลา เพื่อตรวจดูความเสียหาย และจดบันทึก
ผลที่เกิดขึ้น ตําแหนงยิงที่ผิดพลาดภายใน 10 มิลลิเมตร ถือวายอมรับได
ณ) ถาแผงเซลลแสงอาทิตยไมเสียหายใหทําขั้นตอน ช) และ ซ) ซ้ําโดยเปลี่ยนตําแหนงการยิงตาม
ตารางที่ 3 และ ดังรูปที่ 14

-51-

มอก.1843-2553
61215 © IEC:2005
ตารางที่ 3 ตําแหนงกระทบ
ยิงครั้งที่
1
2

ตําแหนง
ที่มุมดานหนาของแผงเซลลแสงอาทิตยโดยหางจากกรอบไมมากกวา 50
มิลลิเมตร
ที่ขอบของแผงเซลลแสงอาทิตยโดยหางจากกรอบไมมากกวา 12 มิลลิเมตร

3, 4

ที่ขอบของเซลลใกลกับจุดเชือ่ มตอทางเดินไฟฟา

5, 6

ที่ชองวางที่แคบที่สุดระหวางเซลล
ที่ดานหนาของแผงเซลลแสงอาทิตย โดยใหจุดยิงอยูห างจากจุดจับยึดกับ
โครงสรางไมมากกวา 12 มิลลิเมตร
ที่ดานหนาของแผงเซลลแสงอาทิตย โดยใหจุดยิงอยูห างจากจุดยิงอื่น ๆ เปน
ระยะทีไ่ กลทีส่ ุด
จุดใดก็ไดทเี่ ห็นวาเปนตําแหนงที่แยที่สุดตอลูกเห็บตกกระทบ

7, 8
9, 10
11

รูปที่ 14 แสดงตําแหนงกระทบ
10.17.4 การวัดขั้นสุดทาย
ทดสอบซ้ําตามขอ 10.1 ขอ 10.2 และ ขอ 10.3
10.17.5 ขอกําหนด
ขอกําหนดที่ตองการมีดังนี้
-

ไมปรากฏความบกพรองหลักที่สังเกตเห็นได ตามที่ระบุในขอ 7.
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-

การเสื่อมของกําลังไฟฟาออกสูงสุดลดลงไมมากกวารอยละ 5 จากกอนการทดสอบ

-

ความตานทานฉนวนตองเปนไปตามขอกําหนดเดียวกันกับการวัดเริ่มตน

10.18 การทดสอบทางความรอนบายพาสสไดโอด
10.18.1 จุดประสงค
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการออกแบบดานความรอน และความนาเชื่อถือของบายพาสสไดโอด
ที่ใชงานในระยะยาว เพื่อจํากัดผลกระทบความเสียหายที่เกิดจากจุดรอนของแผงเซลลแสงอาทิตย
หมายเหตุ

ถาไมสามารถเขาถึงบายพาสสไดโอดของแผงเซลลแสงอาทิตยได ใหเตรียมตัวอยางพิเศษสําหรับการ
ทดสอบนี้ได ตัวอยางพิเศษนี้ตองผลิตตามกระบวนการผลิตปกติมากที่สุด แตตองสามารถใหเขาถึง
บายพาสสไดโอดเพื่อ วัดอุณหภูมิระหวางการทดสอบได โดยการทดสอบตองดําเนินไปตามปกติ
ตัวอยางพิเศษนี้ตองใชเพื่อการทดสอบความรอนของบายพาสสไดโอดเทานั้น ไมทําไวเพื่อการทดสอบ
ในขั้นตอนอื่น ๆ

10.18.2 เครื่องทดสอบ
ก) อุปกรณใหความรอน เพื่อใหแผงเซลลแสงอาทิตยมีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส
ข) อุปกรณวัดและบันทึกอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยตองมีคาความแมน ± 1 องศาเซลเซียส
ค) อุปกรณวัดอุณหภูมิของบายพาสสไดโอด ที่เตรียมไวสําหรับแผงเซลลแสงอาทิตย ควรระวังใหการ
ดัดแปลงมีผลนอยที่สุดตอคุณสมบัติของไดโอดหรือทางเดินของความรอน
ง) อุปกรณจายกระแสไฟฟาเทากับ 1.25 เทาของกระแสไฟฟาลัดวงจรที่ STC ของแผงเซลล
แสงอาทิตยที่ถูกทดสอบ และอุปกรณสําหรับเฝาตรวจการไหลของกระแสไฟฟาผานแผงเซลล
แสงอาทิตยตลอดการทดสอบ
10.18.3 ขั้นตอนการทดสอบ
ก) ลัดวงจรไฟฟาบล็อกกิ้งไดโอดที่ใชรวมกับแผงเซลลแสงอาทิตย
ข) ใชคากระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนดที่ STC ของแผงเซลลแสงอาทิตย จากฉลาก หรือคูมือแนะนํา
ค) เตรียมการวัดอุณหภูมิของบายพาสสไดโอดระหวางการทดสอบ
ง) ตอสายไฟฟาที่มีขนาดไมเล็กกวาที่ผูทําแนะนํากับขั้วดานออกของแผงเซลลแสงอาทิตย ตองปฏิบัติ
ตามขอแนะนําของผูทําสําหรับการเดินสายไฟฟาเขาไปในกลองตอสายและปดฝากลองตอสาย
หมายเหตุ

แผงเซลลแสงอาทิตยบางแบบที่มีการซอนเหลื่อม (overlapping) ของวงจรบายพาสสไดโอด ในกรณีนี้
อาจจําเปนตองใชสายตอครอม (jumper cable) เพื่อใหแนใจวากระแสไฟฟาทั้งหมดไหลผานบายพาสส
ไดโอดเพียงตัวเดียว
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จ) ทําแผงเซลลแสงอาทิตยใหมีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส จายกระแสไฟฟาให
แผงเซลลแสงอาทิตยเทากับกระแสไฟฟาลัดวงจรของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ STC โดยมีคา
ผิดพลาดไมมากกวา ± รอยละ 2 หลังจากนี้ 1 ชั่วโมงวัดอุณหภูมิของบายพาสสไดโอดแตละตัว ใช
ขอมูลของผูทําไดโอดคํานวณหาอุณหภูมิรอยตอจากอุณหภูมิที่วัดไดจากเปลือกหุมไดโอด และ
การสูญเสียกําลังไฟฟาในไดโอด โดยใชสมการดังนี้
Tj = Tcase + RTHjc ⋅ U D ⋅ I D

โดยที่
Tj

คือ อุณหภูมิรอยตอของไดโอด

Tcase

คือ อุณหภูมิที่วัดไดจากเปลือกหุมของไดโอด

RTHjc

คือ คาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิรอยตอกับอุณหภูมิเปลือกหุมที่ไดจากผูทําไดโอด

UD

คือ แรงดันไฟฟาของไดโอด

ID

คือ กระแสไฟฟาของไดโอด

หมายเหตุ

ถาแผงเซลลแสงอาทิตยมีครีบระบายความรอนที่ออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อลดอุณหภูมิขณะทํางานของ
ไดโอด การทดสอบนี้อาจกระทําที่อุณหภูมิของครีบระบายความรอนที่สูงขึ้นในภาวะ 1 000 วัตตตอ
ตารางเมตร ที่อุณหภูมิโดยรอบ 43 องศาเซลเซียส ± 3 องศาเซลเซียส ขณะไมมีลม แทนที่จะเปนที่ 75
องศาเซลเซียส

ฉ) เพิ่มกระแสไฟฟา 1.25 เทาของกระแสไฟฟาลัดวงจรของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ STC ขณะที่คง
อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยไวที่ 75 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส และคงการไหลของ
กระแสไฟฟาไว 1 ชั่วโมง
ช) ทวนสอบวาไดโอดยังคงทํางานได
หมายเหตุ

การทํางานของไดโอดสามารถทวนสอบไดโดยใชการทดสอบตอจากการทดสอบจุดรอน(ขอ 10.9)

10.18.4 การวัดขั้นสุดทาย
ทดสอบซ้ําตามขอ 10.1 ขอ 10.2 และขอ 10.3
10.18.5 ขอกําหนด
ขอกําหนดที่ตองการมีดังนี้
-

อุณหภูมิรอยตอของไดโอดที่หาไดจากขอ 10.18.3 จ) ตองไมมากกวาคาอุณหภูมิรอยตอสูงสุดของ
ไดโอดที่ผูทําไดโอดไดกําหนดไว
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-

ไมปรากฏความบกพรองหลักที่สังเกตเห็นได ตามที่ระบุในขอ 7.

-

การเสื่อมของกําลังไฟฟาออกสูงสุดลดลงไมมากกวารอยละ 5 จากคาที่วัดกอนการทดสอบ

-

ความตานทานฉนวนตองเปนไปตามขอกําหนดเดียวกันกับการวัดเริ่มตน

-

ไดโอดตองทํางานไดตามปกติ หลังจากสรุปผลการทดสอบ
-----------------------------------------------------
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