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๑. ขอบข่าย
เอกสารนี้ อธิบายและให้วิธีการประเมินสมรรถนะและระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านการใช้พลังงานใน
ภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำา ได้แก ภัาวะพิบกการใช้ในงาน ภัาวะปิดิ หรือภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาอื่น ๆ ที่ผู้นผูลิต่
กหาหนดของบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล สหาหรับใช้ในสหานักงาน หรือทีพ่ ักอาศัย ให้เปไนไปในลักษณะเดียวกัน
เพื่อให้สามารถระบุ จำหาแนกบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลโดยใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่อ้างอิงถึง ความ
ต้องการใช้งานและรูปแบบการทหางานที่กหาหนด สหาหรับการใช้งานในประเทศไทยโดยเฉพาะ
เอกสารนี้กหาหนดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจำากผูู้ใช้ และเอกสารตอไปนี้เปไนแนวทาง
IEC 62301 ed1.0 (2005) Household electrical appliances – Measurement of standby
power

๒. บทันิยาม
๒.๑ บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล หมายถึง บริภัณฑ์ที่มีความสามารถในการพิมพ์แบบดิจำิทัล ซึ่งประสงค์ให้
ใช้งานใน สหานักงานหรือทีพ่ ักอาศัย และต้องสามารถตอเชื่อมเพือ่ สั่งพิมพ์จำากคอมพิวเตอร์ได้
๒.๒ ต่บวอย่างทัดิสอบ หมายถึง ตัวอยางที่ใช้ทดสอบซึ่งต้องเปไนตัวแทนของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล ที่
ผูู้ใช้ได้รบั หรือต้องเปไนบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับลจำริงซึ่งพร้อมสงมอบให้แกผูู้ใช้
๒.๓ ผู้นผูลิต่ หมายถึง ผูู้ทหา ผูู้สร้าง ผูู้ประกอบ หรือผูู้ดดั แปลงบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล
๒.๔ ผู้นใช้ใน หมายถึง ผูู้ใช้งาน หรือผูู้สั่งงานบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล โดยให้ถือวาผู้นใช้ในไมได้รับการฝึกกอบรม
การใช้งานหรือควบคุมบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล
๒.๕ ภัาวะของบริภับณฑ์พ (equipment mode) หมายถึง ภาวะตาง ๆ ของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล ที่
ผู้นผูลิต่จำัดเตรียมไว้ให้หรือปรับแตงไว้สหาหรับบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล
๒.๖ ภัาวะใช้ใน ง าน (active mode) หมายถึ ง ภัาวะของบริ ภับ ณฑ์พ ที่ เชื่ อ มต อแหล งจำ ายไฟฟ้ า ประธาน
กระแสสลับ และอยูภาวะใดภาวะหนึ่ง ได้แก ภัาวะทัำางาน และภัาวะว่างงาน
๒.๗ ภัาวะทัำางาน (working mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์พขณะทหางานพิมพ์
๒.๘ ภัาวะว่างงาน (idle mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์พ ที่ไมได้ทหางาน แตพร้อมทหางานทันทีเมื่อได้
รับคหาสั่ง
๒.๙ ภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำา (low power mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์พที่เชื่อมตอกับแหลงจำาย
ไฟฟ้าประธานกระแสสลับ และอยูในภาวะใดภาวะหนึ่ง ได้แก ภัาวะพิบกการใช้ในงาน และภัาวะปิดิ
๒.๑๐ ภัาวะพิบกการใช้ในงาน (standby mode หรือ sleep mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์พที่ไมอยูใน
ภัาวะใช้ในงาน และเมื่อบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล อยูในภาวะนี้ การปลดบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล ออก
จำากแหลงจำายไฟฟ้าประธานกระแสสลับอาจำทหาให้ข้อมูลสูญหาย และอาจำทหาให้ไมสามารถคงภัาวะ
พิบกการใช้ในงานไว้ได้
บริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับลสามารถเข้าสูและออกจำากภัาวะพิบกการใช้ในงานได้ เมื่อ
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– ครบกหาหนดเวลาทีต่ ั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรือได้รับคหาสั่งจำากผู้นใช้ใน
– ถูกกระตุ้นหรือได้รับคหาสั่งจำากอุปกรณ์ตรวจำจำับที่ตั้งไว้
– ได้รับคหาสั่งให้เปลี่ยนภาวะการทหางานจำากเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ่ ผู้นใช้ในไมจำหาเปไนต้องกระตุ้นโดยตรงที่ บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล และอาจำไมมีกหาหนดระยะเวลาในการ
คงไว้ของภัาวะพิบกการใช้ในงาน

๒.๑๑ ภัาวะปิดิ (off mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์พ ที่ไมอยูในภัาวะใช้ในงาน เมื่อออกจำากภาวะนี้
บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล จำะต้องเข้าสูภัาวะใช้ในงานเสมอ และเมื่อบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล อยูใน
ภาวะนี้ การปลดบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล ออกจำากแหลงจำายไฟฟ้าต้องไมมีผูลตอข้อมูลที่บันทึกไว้
แตอาจำมีผูลตอการเริ่มทหางานใหมโดยอัตโนมัติตามที่กหาหนดไว้
บริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับลสามารถเข้าสูและออกจำากภัาวะปิดิได้เมื่อ
– ครบกหาหนดเวลาทีต่ ั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรือได้รับคหาสั่งจำากผู้นใช้ในโดยตรง บนตหาแหนงหรือรูปแบบการตั้งคาที่กหาหนดไว้ให้ทหา
หน้าที่นี้โดยเฉพาะ เชน ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุ้นหรือได้รับคหาสั่งจำากอุปกรณ์ตรวจำจำับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรือได้รับคหาสั่งจำากโปรแกรม
หมายเหตุ่ บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลบางรุนสามารถเปลี่ยนไปสูภัาวะทัำางานได้จำากระยะไกล

๒.๑๒ การทัดิสอบสมรรถนะการใช้ในพิลบงงาน หมายถึง การวัดปริมาณการใช้พลังงานของบริภับณฑ์พพิิมพิพ
แบบดิิจิิทับลในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลที่กหาหนดไว้ตามเอกสารนี้

๓. แนวทัางการทัดิสอบ
การทัดิสอบสมรรถนะการใช้ในพิลบงงานในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล นี้เปไนการ
ทดสอบเฉพาะแบบ (type test) มีหลักการคือ วัดพลังงานไฟฟ้าที่ บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล ใช้ในภัาวะ
การใช้ในพิลบงงานต่กอำา คือ ภัาวะปิดิ และภัาวะพิบกการใช้ในงาน โดยใช้วิธีการทดสอบตามที่กหาหนดไว้ใน
เอกสารนี้

๔. ภัาวะสำาหรบบการทัดิสอบ
ต้องควบคุมภาวะโดยรอบของต่บวอย่างทัดิสอบให้มีคาดังนี้
– อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส คลาดเคลื่อนไมเกิน ๒ องศาเซลเซียส
– ความชื้นสัมพัทธ์รอ้ ยละ ๔๐ ถึง ร้อยละ ๘๐ โดยไมมีการควบแนน
– ความเร็วลมไมเกิน ๐.๕ เมตรตอวินาที
๓/๑๗
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๕. เครี่กอองทัดิสอบ
๕.๑ เครื่องวัดกหาลังไฟฟ้า
ในการวัดกหาลังไฟฟ้าระดับ ๐.๕ วัตต์ หรือสูงกวา ต้องมีคาความไมแนนอนในการวัดน้อยกวาหรือ
เทากับร้อยละ ๒ ที่ระดับความเชื่อมั่นไมน้อยกวาร้อยละ ๙๕ และในการวัดกหาลังไฟฟ้าที่มรี ะดับ
ต่หากวา ๐.๕ วัตต์ ต้องมีคาความไมแนนอนในการวัดน้อยกวาหรือเทากับ ๐.๐๑ วัตต์ ทีร่ ะดับความ
เชื่อมั่นไมน้อยกวาร้อยละ ๙๕ ดังนั้น เครือ่ งวัดกหาลังไฟฟ้าจำะต้องมีความละเอียด ดังนี้
– สหาหรับการวัดกหาลังไฟฟ้าขนาด ๑๐ วัตต์ หรือน้อยกวา เครื่องวัดต้องมีความละเอียดอยางต่หา
๐.๐๑ วัตต์
– สหาหรับการวัดกหาลังไฟฟ้าขนาดมากกวา ๑๐ วัตต์ ถึง ๑๐๐ วัตต์ เครื่องวัดต้องมีความละเอียด
อยางต่หา ๐.๑ วัตต์
– สหาหรับการวัดกหาลังไฟฟ้าขนาดมากกวา ๑๐๐ วัตต์ เครื่องวัดต้องมีความละเอียดอยางต่หา
๑ วัตต์
๕.๒ แหลงจำายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
แหลงจำายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับต้องมีความสามารถในการจำายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ระดับ
แรงดัน ๒๓๐ โวลต์ คลาดเคลื่อนไมเกินร้อยละ ๑ และความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ คลาดเคลื่อนไมเกิน
ร้อยละ ๑
ความเพี้ยนของฮาร์มอนิกโดยรวมถึงฮาร์มอนิกที่ ๑๓ ของแหลงจำายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเมื่อจำาย
แรงดันไฟฟ้าให้กับต่บวอย่างทัดิสอบในระหวางการทดสอบต้องไมเกินร้อยละ ๒ ความเพี้ยนของ
ฮาร์มอนิกให้นิยามในรูป r.m.s. คือ รากกหาลังสองเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้า
การคหานวณหาคาร้อยละของความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกโดยรวม (% THD V )

% THD V =

√
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∑
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100

×

เมื่อ V k( rms) คือ แรงดันของฮาร์มอนิกลหาดับที่ k
V 1 (rms) คือ แรงดันของฮาร์มอนิกที่ความถี่หลักมูล
อัตราสวนระหวางแรงดันไฟฟ้าสูงสุด และคา r.m.s ของแรงดันไฟฟ้าทดสอบ ต้องอยูระหวาง ๑.๓๔
และ ๑.๔๙
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๖. การเต่รียมการทัดิสอบ
๖.๑ การเตรียมต่บวอย่างทัดิสอบ
การทดสอบบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลที่มีแบตเตอรี่ ให้ปลดแบตเตอรีอ่ อกกอนดหาเนินการทดสอบ
ในกรณีที่ไมสามารถปลดออกได้หรือไมเหมาะสม ให้ประจำุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ให้เต็มตามคหาแนะนหา
ของผูู้ผูลิต กอนเริ่มดหาเนินการทดสอบ
๖.๒ การจำัดวางต่บวอย่างทัดิสอบ
ให้วางต่บวอย่างทัดิสอบบนที่ตดิ ตั้งหรือฐานรองที่มั่นคง กรณีที่ทดสอบหลายต่บวอย่างทัดิสอบ
พร้อมกัน ต้องจำัดตหาแหนงของแตละต่บวอย่างทัดิสอบ และสิ่งอื่น ๆ ให้มีระยะหางกันไมน้อยกวา
๑๕ เซนติเมตร

๗. วิธีทัดิสอบ
๗.๑ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะพิบกการใช้ในงาน
เชื่อมตอต่บวอย่างทัดิสอบกับเครื่องวัด และตอเข้ากับแหลงจำายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ เปดดต่บวอย่าง
ทัดิสอบเพื่อเข้าสูภัาวะใช้ในงาน ปรับแตงต่บวอย่างทัดิสอบเข้าสูภัาวะพิบกการใช้ในงาน และตรวจำวัด
กหาลังไฟฟ้าทีใ่ ช้ หลังจำากต่บวอย่างทัดิสอบเข้าสูภัาวะพิบกการใช้ในงานเปไนระยะเวลาอยางน้อย ๕ นาที
เริ่มการบันทึกคาโดยเลือกใช้วิธีการวัดกหาลังไฟฟ้าเฉลี่ย หรือพลังงานสะสม
– วิธีการวัดกหาลังไฟฟ้าเฉลี่ย : เครื่องวัดต้องมีความสามารถบันทึกกหาลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้จำริงใน
ชวงระยะเวลาที่สูงกวาชวงระยะเวลาที่ผูู้ทดสอบกหาหนด ซึ่งไมน้อยกวา ๑๐ นาที
– วิธีการวัดพลังงานสะสม : เครื่องวัดต้องมีความสามารถในการวัดพลังงานสะสมตลอดระยะ
เวลาที่เลือก ซึ่งไมน้อยกวา ๑๐ นาที และระยะเวลาที่ใช้ในการวัดกับพลังงานที่วัดได้ในการ
ทดสอบต้องสูงกวา ๒๐๐ เทาของความละเอียดของเครื่องวัด
ตัวอยางที่ ๑ : ถ้าเครื่องวัดมีความละเอียดในการวัดเวลา ๑ วินาที ดังนั้น เวลาที่น้อยที่สุด คือ ๒๐๐
วินาที เปไนความต้องการสหาหรับการวัดเวลาโดยใช้เครื่องวัดนี้
ตัวอยางที่ ๒ : ถ้าเครื่องวัดมีความละเอียดในการวัดพลังงาน ๐.๑ มิลลิวตั ต์ชวั่ โมง ดังนั้น คาที่น้อย
ที่สดุ คือ ๒๐ มิลลิวัตต์ชั่วโมง เปไนความต้องการสหาหรับการวัดพลังงานสะสมโดยใช้เครื่องวัดนี้
(ถ้าคากหาลังไฟฟ้าของตัวอยางทดสอบมีขนาด ๐.๑ วัตต์ จำะใช้เวลาในการวัด ๑๒ นาที ถ้าคากหาลัง
ไฟฟ้าของตัวอยางทดสอบมีขนาด ๑ วัตต์ จำะใช้เวลาในการวัด ๑ นาที ๑๒ วินาที ) ทั้งเวลา และ
ความละเอียดสหาหรับการวัดพลังงานของเครือ่ งวัดต้องเพียงพอสหาหรับอานคาตามเอกสารนี้ รวมทั้ง
ระยะเวลาขั้นต่หาทีร่ ะบุไว้ข้างต้น (๑๐ นาที)
๗.๒ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะปิดิ
เชื่อมตอต่บวอย่างทัดิสอบกับเครื่องวัดและตอกับแหลงจำายแรงดันไฟฟ้าประธานกระแสสลับ
เปดดต่บวอย่างทัดิสอบเพื่อเข้าสูภัาวะใช้ในงาน ปลอยต่บวอย่างทัดิสอบให้อยูในภัาวะว่างงาน ให้ปดด
๕/๑๗
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ต่บวอย่างทัดิสอบ และเริ่มการบันทึกคาหลังจำากต่บวอย่างทัดิสอบเข้าสูภัาวะปิดิแล้วเปไนระยะเวลา
อยางน้อย ๕ นาที โดยเลือกใช้วิธีการวัดกหาลังไฟฟ้าเฉลี่ย หรือพลังงานสะสม

๘. วิธีคำานวณผูลการทัดิสอบ
๘.๑ การคหานวณพลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ในภาวะตาง ๆ สามารถคหานวณได้ ๒ วิธี ตามวิธกี ารวัดที่เลือกใช้
๘.๑.๑ การวัดกหาลังไฟฟ้าเฉลี่ย
E n = P n×T hr

เมื่อ

E n คือ พลังงานไฟฟ้าในแตละภาวะ มีหนวยเปไน วัตต์ชวั่ โมง

P n คือ กหาลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ได้จำากการทดสอบในแตละภาวะ มีหนวยเปไน วัตต์
T hr คือ เวลาคงที่ มีหนวยเปไน ชัว่ โมง มีคาเทากับ ๑
๘.๑.๒ การวัดพลังงานสะสม

E n=
เมื่อ

E acc
×60
t

E n คือ พลังงานไฟฟ้าในแตละภาวะ มีหนวยเปไน วัตต์ชวั่ โมง
E acc คือ พลังงานไฟฟ้าสะสมที่ได้จำากการทดสอบในแตละภาวะ
มีหนวยเปไน วัตต์ชั่วโมง
t คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ มีหนวยเปไน นาที

๘.๒ กหาหนดให้อัตราสวนของคาถวงน้หาหนักของการใช้พลังงานไฟฟ้าในแตละภาวะเปไนอัตราสวนที่เทากับ
อัตราสวนของเวลาที่ตวั อยางทดสอบอยูในแตละภาวะ
T w : T i : T s= t c : t i : t s
เมื่อ T w คือ คาถวงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะทัำางาน
T i คือ คาถวงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะว่างงาน

T s คือ คาถวงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะพิบกการใช้ในงาน
t c คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการพิมพ์งานแบบตอเนื่องของต่บวอย่างทัดิสอบ
๖/๑๗
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ti

คือ ระยะเวลาของต่บวอย่างทัดิสอบจำากภัาวะว่างงานเข้าสูภัาวะพิบกการ
ใช้ในงานตามที่ผู้นผูลิต่กหาหนดไว้
t s คือ ระยะเวลาที่ต่วบ อย่างทัดิสอบอยูในภัาวะพิบกการใช้ในงานในชวงระยะเวลา
ที่มกี ารใช้งานต่บวอย่างทัดิสอบ
๘.๓ คหานวณระยะเวลาพิมพ์งานแบบตอเนื่องจำากระยะเวลาในการพิมพ์งานจำนถาดกระดาษขาออกเต็ม
t c=

TRO
SP

เมื่อ TRO
SP

คือ ความจำุของกระดาษขาออก มีหนวยเปไน แผูน (page)
คือ ความเร็วในการพิมพ์ มีหนวยเปไน ipm (image per minute)
๘.๔ คหานวณระยะเวลาที่ใช้ในการพิมพ์งานทั้ง duty cycle อยางเต็มความสามารถ (t work )
t work=

DC
SP

DC คือ ปริมาณสูงสุดในการพิมพ์ได้ในชวง ๑ เดือน มีหนวยเปไน แผูน (page)
t work คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการพิมพ์งานในปริมาณสูงสุดในการพิมพ์ได้
ในชวง ๑ เดือนอยางเต็มความสามารถ
๘.๕ คหานวณคาถวงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะทัำางาน
เมื่อ

T w=

t work
10,560

หมายเหตุ่ 10,560 คือ ระยะเวลาที่ ต่บวอย่างทัดิสอบอยูในภัาวะใช้ในงานและภัาวะพิบกการใช้ในงานใน ๑ เดือน มี
หนวยเปไน นาที กหาหนดให้ใน ๑ วัน มีการใช้งานต่บวอย่างทัดิสอบ ๘ ชั่วโมง ใน ๑ เดือน มีการใช้งาน
ต่บวอย่างทัดิสอบ ๒๒ วัน

๘.๖ t i คือ ระยะเวลาของต่บวอย่างทัดิสอบที่เข้าสูภัาวะว่างงานตามที่ผู้นผูลิต่กหาหนดไว้เปไนคาเริ่มต้น
(default) ของต่บวอย่างทัดิสอบ
๘.๗ คหานวณคาถวงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะว่างงาน
T i=

T w ×t i
tc

๗/๑๗

ศอ. ๒๐๑๑.๒.๑ - ๒๕๕๘
๘.๘ คหานวณคาถวงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะพิบกการใช้ในงาน
T s=1−T w−T i

๘.๙ คหานวณการใช้พลังงานไฟฟ้าของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะพิบกการใช้ในงาน (E sleep ) และภัาวะปิดิ
(E off ) เปไนเวลา ๑ ชัว่ โมง โดยใช้วิธกี ารทดสอบข้อ ๘.๑
๘.๑๐ คหานวณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาเปไนระยะเวลา ๑ วัน
E low power =(T s× E sleep× 8)+(E off ×16)

เมื่อ

E low power
E sleep

คือ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำา
เปไนระยะเวลา ๑ วัน
คือ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภัาวะพิบกการใช้ในงาน

E off

คือ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภัาวะปิดิ

Ts

คือ คาถวงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะพิบกการใช้ในงาน

๘.๑๑ การคหานวณพลังงานที่ใช้โดยรวมใน ๑ ปป
ให้คหานวณพลังงานที่ใช้โดยรวมใน ๑ ปป จำาก
E low power 1 year =(E low power ×22 ×12)+(E off × 24× 8× 12)

เมื่อ

E low power 1 year

คือ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำา
เปไนระยะเวลา ๑ ปป
ลักษณะการใช้พลังงานของบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับลจำะมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ ๑

๘/๑๗
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การใช้ในพิลบงงาน

Eactive= Eidle + Ework
Eidle
Ework

Esleep
Eactive

Eoff
Elow power

เวลา

ร้ปทัีกอ ๑ แสดิงลบกษณะการใช้ในพิลบงงานของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล

๙. รายงานผูลการทัดิสอบ
รายงานผูลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียดดังตอไปนี้
๙.๑ ข้อมูลทั่วไป
– ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
– วันที่ดหาเนินการทดสอบ
– สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เชน อุณหภูมิ ความชื้น
– แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ
๙.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับต่บวอย่างทัดิสอบ ระบุรายละเอียดของต่บวอย่างทัดิสอบ รวมถึงสวนประกอบยอยที่
ประกอบอยูกับต่บวอย่างทัดิสอบ ในกรณีที่ทดสอบเปไนกลุม และใช้การทดสอบแบบเลือกตัวแทน
ต้องระบุรายละเอียดของตัวอยางทดสอบและสวนประกอบยอยของตัวแทนที่ทหาการทดสอบ
๙.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับเฟดร์มแวร์ (firmware) ที่ติดตั้งมาบนต่บวอย่างทัดิสอบเพื่อใช้ทดสอบ ให้รายงาน ยี่ห้อ
รุนอ้างอิงที่ตดิ ตัง้ รวมถึงการปรับแตงพิเศษ (ถ้ามี)
๙.๔ คูมือและเงื่อนไขการใช้งานของต่บวอย่างทัดิสอบที่ผู้นผูลิต่ระบุซึ่งมีผูลตอสมรรถนะและปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
๙.๕ รายละเอียดของรูปแบบการจำัดวางต่บวอย่างทัดิสอบในขณะทหาการทดสอบ และรูปถาย (ในกรณีที่
ปฏิบัตไิ ด้)

๙/๑๗
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๙.๖ ผูลการทดสอบ ให้รายงานผูลทั้ง ๒ ภาวะ ได้แก ภัาวะพิบกการใช้ในงาน และภัาวะปิดิ โดยรายงานผูล
เปไนพลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ มีหนวยเปไนวัตต์ชั่วโมง
๙.๗ รายงานผูลการทดสอบพลังงานที่ใช้โดยรวมทั้ง ๒ ภาวะใน ๑ ปป มีหนวยเปไนวัตต์ชวั่ โมง
หมายเหตุ่ สามารถดูตัวอยางรายงานผูลการทดสอบตามภาคผูนวก ข.

๑๐/๑๗
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ภัาคผูนวก ก. ต่บวอย่างการคำานวณการใช้ในพิลบงงานไฟฟาาของบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล
ก.๑ คุณลักษณะของบริภัณฑ์พิมพ์
ความสามารถในการพิมพ์งานสูงสุดเปไนระยะเวลา ๑ เดือน (duty cycle, DC) ๑๐,๐๐๐ แผูน/เดือน
ความเร็วในการพิมพ์งาน (speed, SP)
๒๒ ipm
ความจำุของถาดกระดาษขาเข้า (tray in, TRI)
๒๕๐ แผูน
ความจำุของถาดกระดาษขาออก (tray out, TRO)
๑๐๐ แผูน
ก.๒ คหานวณหาระยะเวลาพิมพ์งานตอเนื่องสูงสุด
t c=

t c=

TRO
SP

100
= 4.55
22

ก.๓ ระยะเวลาที่บริภัณฑ์พิมพ์เปลี่ยนจำากภัาวะว่างงานเปไนภัาวะพิบกการใช้ในงาน
คาเริ่มต้นของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจำิทัลตั้งไว้ที่ ๕ นาที
t work=

t work =

DC
SP

10,000
= 454.55
22

ก.๔ คหานวณคาถวงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะทัำางาน
T w=

T w=

t work
10,560

454.55
=0.04
10,560
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ก.๕ คหานวณคาถวงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะว่างงาน
T i=

T i=

T w ×t i
tc

(0.04× 5)
= 0.04
4.55

ก.๖ คหานวณคาถวงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะพิบกการใช้ในงาน
T s=1−T w−T i
T s=1−0.04− 0.04= 0.92

ก.๗ วัดกหาลังไฟฟ้าเฉลี่ยหรือพลังงานไฟฟ้าสะสมของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล และคหานวณพลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้ในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาเปไนระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
หบวขนอทัดิสอบ

ระยะเวลาทัีกอใช้ในในการ
ทัดิสอบ (นาทัี)

พิลบงงานสะสมทัีกอใช้ในในการ
ทัดิสอบ (วบต่ต่พช้ใบกอวโมง)

พิลบงงานทัีกอใช้ในในระยะเวลา
๑ ช้ใบกอวโมง (วบต่ต่พช้ใบกอวโมง)

ภัาวะพิบกการใช้ในงาน

๑๐

๐.๗๐

๔.๒๒

ภัาวะปิดิ

๑๐

๐.๐๐

๐.๐๐

ก.๘ คหานวณการใช้กหาลังไฟฟ้าในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาเปไนระยะเวลา ๑ วัน
E low power =(T s× E sleep× 8)+(E off ×16)

E low power =(0.9× 4.22× 8)+(0× 16)= 30.38

๑๒/๑๗

ศอ. ๒๐๑๑.๒.๑ - ๒๕๕๘
ก.๙ คหานวณการใช้กหาลังไฟฟ้าในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาเปไนระยะเวลา ๑ ปป
E low power 1 year =(E low power ×22 ×12)+(E off × 24× 8× 12)

E low power 1 year =(30.38 × 22×12)+(0 × 24× 8×12)
E low power 1 year = 8,020.32 + 0= 8,020.32

๑๓/๑๗

ศอ. ๒๐๑๑.๒.๑ - ๒๕๕๘

ภัาคผูนวก ข. ต่บวอย่างรายงานผูลการทัดิสอบ
รายงานผูลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียด ดังตอไปนี้
รายงานผูลการทัดิสอบ
ชื่อห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบ
…..................................................
หมายเลขรายงาน :
หมายเลขเครี่กอองต่บวอย่าง
ช้ใี่กออและทัีกออย้่ของล้กคนา

มาต่รฐาน/วิธกี ารทัดิสอบ

วบนทัีกอรบบต่บวอย่างทัดิสอบ
วบนทัีกอดิำาเนินการทัดิสอบ

ผู้นทัดิสอบ
ผู้นรบบ รองรายงาน
….…………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………
(….………………………………………...……………..)
(….………………………………………...……………..)

๑๔/๑๗

ศอ. ๒๐๑๑.๒.๑ - ๒๕๕๘
รายละเอียดิของเครี่กอองต่บวอย่าง
เครื่องหมายการค้า : …..........…………..………..
รุน : …...............……....………………………………
หมายเลขประจำหาเครื่อง : ….........................….
รายการหลบก
บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล

ซอฟต์แวร์

รายการย่อย
ปริมาณการพิมพ์สูงสุด (duty cycle)
ความเร็วในการพิมพ์
ความจำุถาดกระดาษขาเข้า
ความจำุถาดกระดาษขาออก
อื่นๆ
เฟดร์มแวร์
โปรแกรมประยุกต์

รายละเอียดิ

การปรับแตงพิเศษ
คอมพิิวเต่อรพทัีกอใช้ในในการทัดิสอบ
รายการหลบก
คอมพิวเตอร์

โปรแกรมขับ

ซอฟต์แวร์

รายการย่อย
ยี่ห้อ/รุน
หนวยประมวลผูลกลาง
แผูงวงจำรหลัก
อื่นๆ
แผูงวงจำรหลัก
แผูนวงจำรแสดงผูลภาพ
อื่นๆ
ระบบปฎิบัติการ
โปรแกรมประยุกต์
อื่นๆ

๑๕/๑๗

รายละเอียดิ

ศอ. ๒๐๑๑.๒.๑ - ๒๕๕๘
คูมือ และเงื่อนไขการใช้งานของบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล ที่ผู้นผูลิต่ระบุซึ่งมีผูลตอสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
ภัาพิค้่มี่อ (หนนาปก) และ หนนาเงี่กออนไขการใช้ในงานของบริภับณฑ์พทัีกอเกีกอยวขนอง

รายละเอียดของรูปแบบการจำัดวางต่บวอย่างทัดิสอบ ในขณะทหาการทดสอบ
ภัาพิการจิบดิวางต่บวอย่างทัดิสอบ ขณะทัำาการทัดิสอบ

ภัาวะสำาหรบบการทัดิสอบ
อุณหภูมิ : ……………………………………………………….
ความชื้นสัมพัทธ์ : …………………………………………...
ความเร็วลม : ………………………………………………….
ผูลการทัดิสอบ
การทัดิสอบ

ผูลการทัดิสอบ
กำาลบงไฟฟาาเฉลีกอย (วบต่ต่พ)
หรี่อพิลบงงานสะสม
(วบต่ต่พช้ใบกอวโมง)

เวลา
(นาทัี)

พิลบงงานทัีกอใช้ใน
(วบต่ต่พช้ใบกอวโมง)

พิลบงงานทัีกอใช้ในขณะต่บวอย่างทัดิสอบ
อย้่ในภัาวะพิบกการใช้ในงาน
พิลบงงานทัีกอใช้ในขณะต่บวอย่างทัดิสอบ
อย้่ในภัาวะปิดิ
การทัดิสอบ

ค่าทัีกอทัดิสอบไดิน (วบต่ต่พช้ใบกอวโมง)

พิลบงงานทัีกอใช้ในในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาโดิยรวมใน ๑ ปป

๑๖/๑๗

ศอ. ๒๐๑๑.๒.๑ - ๒๕๕๘

คณะทัำางาน
ทัีกอปรึกษา
นายพันธ์ศกั ดิ์ ศิริรัชตพงษ์
นายกว้าน สีตะธนี

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ

คณะทัำางาน ดินานวิช้ใาการ
นายสมเดช แสงสุรศักดิ์
นายพิจำักษ์ เพิ่มประเสริฐ
นายสุรพงษ์ แซเจำียม
นางสาวเขมณัฏฐ์ เจำริญจำิตวัฒธน
นายถิรเจำต พันพาไพร
นางสาวธัญลักษณ์ ยิ้มยอง
นางสาวปัญญดา ฤกษ์มังกร
นางสาวอรธินี พยัคฆะญาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ

๑๗/๑๗

