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๑. ขอบข่าย
เอกสารนี้ อธิบายและให้วิธีการประเมินสมรรถนะและระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านการใช้พลังงานใน
ภัาวะใช้ในงาน ได้แก่ ภัาวะทัำางาน ภัาวะว่างงาน ของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล สำาหรับใช้ในสำานักงาน
หรือที่พักอาศัย ให้เปนนไปในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้สามารถระบุ จำำาแนกบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลโดยใช้
เกณฑ์กการประเมินสมรรถนะที่อ้างอิงถงงความต้องการใช้งานและรปปแบบการทำางานที่กำาหนด สำาหรับการ
ใช้งานในประเทศไทยโดยเฉพาะ
เอกสารนี้กำาหนดขง้นโดยใช้ข้อมปลจำากผูป้ใช้ และเอกสารต่อไปนี้เปนนแนวทาง
IEC 62301 ed1.0 (2005) Household electrical appliances – Measurement of standby
power

๒. บทันิยาม
๒.๑ บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล หมายถงง บริภัณฑ์กที่มีความสามารถในการพิมพกแบบดิจำิทัล ซง่งประสงคกให้
ใช้งานใน สำานักงานหรือทีพ่ ักอาศัย และต้องสามารถต่อเชื่อมเพือ่ สั่งพิมพกจำากคอมพิวเตอรกได้
๒.๒ ตบวอย่างทัดิสอบ หมายถงง ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบซง่งต้องเปนนตัวแทนของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล ที่
ผูป้ใช้ได้รบั หรือต้องเปนนบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับลจำริงซง่งพร้อมส่งมอบให้แก่ผูป้ใช้
๒.๓ ผูนผลิต หมายถงง ผูป้ทำา ผูป้สร้าง ผูป้ประกอบ หรือผูป้ดดั แปลงบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล
๒.๔ ผูนใช้ใน หมายถงง ผูป้ใช้งาน หรือผูป้สั่งงานบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล โดยให้ถือว่า ผูนใช้ในไม่ได้รับการฝึกกอบรม
การใช้งานหรือควบคุมบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล
๒.๕ ภัาวะของบริภับณฑ์พ (equipment mode) หมายถงง ภาวะต่าง ๆ ของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล ที่
ผูนผลิตจำัดเตรียมไว้ให้หรือปรับแต่งไว้สำาหรับบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล
๒.๖ ภัาวะใช้ใน ง าน (active mode) หมายถง ง ภัาวะของบริ ภับ ณฑ์พ ที่ เชื่ อ มต่ อ แหล่ ง จำ่ า ยไฟฟ้ า ประธาน
กระแสสลับ และอยป่ภาวะใดภาวะหนง่ง ได้แก่ ภัาวะทัำางาน และภัาวะว่างงาน
๒.๗ ภัาวะทัำางาน (working mode) หมายถงง ภัาวะของบริภับณฑ์พขณะทำางานพิมพก
๒.๘ ภัาวะว่างงาน (idle mode) หมายถงง ภัาวะของบริภับณฑ์พ ที่ไม่ได้ทำางาน แต่พร้อมทำางานทันทีเมื่อได้
รับคำาสั่ง
๒.๙ ภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาตกอำา (low power mode) หมายถงง ภัาวะของบริภับณฑ์พที่เชื่อมต่อกับแหล่งจำ่าย
ไฟฟ้าประธานกระแสสลับ และอยป่ในภาวะใดภาวะหนง่ง ได้แก่ ภัาวะพิบกการใช้ในงาน และภัาวะปดดิ
๒.๑๐ ภัาวะพิบกการใช้ในงาน (standby mode หรือ sleep mode) หมายถงง ภัาวะของบริภับณฑ์พที่ไม่อยป่ใน
ภัาวะใช้ในงาน และเมื่อบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล อยปใ่ นภาวะนี้ การปลดบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล ออก
จำากแหล่งจำ่ายไฟฟ้าประธานกระแสสลับอาจำทำาให้ข้อมปลสปญหาย และอาจำทำาให้ไม่สามารถคงภัาวะ
พิบกการใช้ในงานไว้ได้
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บริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับลสามารถเข้าสป่และออกจำากภัาวะพิบกการใช้ในงานได้ เมื่อ
– ครบกำาหนดเวลาทีต่ ั้งไว้
– ถปกกระตุ้นหรือได้รับคำาสั่งจำากผูนใช้ใน
– ถปกกระตุ้นหรือได้รับคำาสั่งจำากอุปกรณกตรวจำจำับที่ตั้งไว้
– ได้รับคำาสั่งให้เปลี่ยนภาวะการทำางานจำากเครื่องคอมพิวเตอรก
หมายเหตุ ผูนใช้ในไม่จำำาเปนนต้องกระตุ้นโดยตรงที่ บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล และอาจำไม่มีกำาหนดระยะเวลาในการ
คงไว้ของภัาวะพิบกการใช้ในงาน

๒.๑๑ ภัาวะปดดิ (off mode) หมายถงง ภัาวะของบริภับณฑ์พ ที่ไม่อยป่ในภัาวะใช้ในงาน เมื่อออกจำากภาวะนี้
บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล จำะต้องเข้าสป่ภัาวะใช้ในงานเสมอ และเมื่อบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล อยป่ใน
ภาวะนี้ การปลดบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล ออกจำากแหล่งจำ่ายไฟฟ้าต้องไม่มีผูลต่อข้อมปลที่บันทงกไว้
แต่อาจำมีผูลต่อการเริ่มทำางานใหม่โดยอัตโนมัติตามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับลสามารถเข้าสป่และออกจำากภัาวะปดดิได้เมื่อ
– ครบกำาหนดเวลาทีต่ ั้งไว้
– ถปกกระตุ้นหรือได้รับคำาสั่งจำากผูนใช้ในโดยตรง บนตำาแหน่งหรือรปปแบบการตั้งค่าที่กำาหนดไว้ให้ทำา
หน้าที่นี้โดยเฉพาะ เช่น ปุมมเปดดปดด
– ถปกกระตุ้นหรือได้รับคำาสั่งจำากอุปกรณกตรวจำจำับที่ตั้งไว้
– ถปกกระตุ้นหรือได้รับคำาสั่งจำากโปรแกรม
หมายเหตุ บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลบางรุ่นสามารถเปลี่ยนไปสป่ภัาวะทัำางานได้จำากระยะไกล

๒.๑๒ การทัดิสอบสมรรถนะการใช้ในพิลบงงาน หมายถงง การวัดปริมาณการใช้พลังงานของบริภับณฑ์พพิิมพิพ
แบบดิิจิิทับลในภัาวะทัำางานของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลที่กำาหนดไว้ตามเอกสารนี้

๓. แนวทัางการทัดิสอบ
การทัดิสอบสมรรถนะการใช้ในพิลบงงานในภัาวะใช้ในงานของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล นี้เปนนการทดสอบ
เฉพาะแบบ (type test) มีหลบกการคี่อ วัดพลังงานไฟฟ้าที่ บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล ใช้ในภัาวะทัำางาน
และภัาวะว่างงาน โดยใช้วธิ ีการทดสอบตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารนี้

๔. ภัาวะสำาหรบบการทัดิสอบ
ต้องควบคุมภาวะโดยรอบของตบวอย่างทัดิสอบให้มีคา่ ดังนี้
– อุณหภปมิ ๒๕ องศาเซลเซียส คลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส
– ความชื้นสัมพัทธกรอ้ ยละ ๔๐ ถงง ร้อยละ ๘๐ โดยไม่มีการควบแน่น
– ความเร็วลมไม่เกิน ๐.๕ เมตรต่อวินาที
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๕. เครี่กอองทัดิสอบ
๕.๑ เครื่องวัดกำาลังไฟฟ้า
ในการวัดกำาลังไฟฟ้าระดับ ๐.๕ วัตตก หรือสปงกว่า ต้องมีค่าความไม่แน่นอนในการวัดน้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ ๒ ที่ระดับความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ และในการวัดกำาลังไฟฟ้าที่มีระดับ
ต่ำากว่า ๐.๕ วัตตก ต้องมีค่าความไม่แน่นอนในการวัดน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๑ วัตตก ที่ระดับความ
เชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ดังนั้น เครือ่ งวัดกำาลังไฟฟ้าจำะต้องมีความละเอียด ดังนี้
– สำาหรับการวัดกำาลังไฟฟ้าขนาด ๑๐ วัตตก หรือน้อยกว่า เครื่องวัดต้องมีความละเอียดอย่างต่ำา
๐.๐๑ วัตตก
– สำาหรับการวัดกำาลังไฟฟ้าขนาดมากกว่า ๑๐ วัตตก ถงง ๑๐๐ วัตตก เครื่องวัดต้องมีความละเอียด
อย่างต่ำา ๐.๑ วัตตก
– สำาหรับการวัดกำาลังไฟฟ้าขนาดมากกว่า ๑๐๐ วัตตก เครื่องวัดต้องมีความละเอียดอย่างต่ำา
๑ วัตตก
๕.๒ แหล่งจำ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
แหล่งจำ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับต้องมีความสามารถในการจำ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ ระดับ
แรงดัน ๒๓๐ โวลตก คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๕ และความถี่ ๕๐ เฮิรตซก คลาดเคลื่ อนไม่ เกิ น
ร้อยละ ๑
ความเพี้ยนของฮารกมอนิกโดยรวมถงงฮารกมอนิกที่ ๑๓ ของแหล่งจำ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเมื่อจำ่าย
แรงดันไฟฟ้าให้กับ ตบวอย่างทัดิสอบในระหว่างการทดสอบต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ความเพี้ยนของ
ฮารกมอนิกให้นิยามในรปป r.m.s. คือ รากกำาลังสองเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้า
การคำานวณหาค่าร้อยละของความเพี้ยนแรงดันฮารกมอนิกโดยรวม (% THD V )
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√

13

2
V k (rms)
∑
k 2
=

V 1(rms)

100

×

เมื่อ V k( rms) คือ แรงดันของฮารกมอนิกลำาดับที่ k
V 1 (rms) คือ แรงดันของฮารกมอนิกที่ความถี่หลักมปล
อัตราส่วนระหว่างแรงดันไฟฟ้าสปงสุด และค่า r.m.s ของแรงดันไฟฟ้าทดสอบ ต้องอยป่ระหว่าง ๑.๓๔
และ ๑.๔๙
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๖. การเตรียมการทัดิสอบ
๖.๑ การเตรียมตบวอย่างทัดิสอบ
การทดสอบบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล ที่มีแบตเตอรี่ ให้ปลดแบตเตอรี่ออกก่อนดำาเนินการทดสอบ
ในกรณีที่ไม่สามารถปลดออกได้หรือไม่เหมาะสม ให้ประจำุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ให้เต็มตามคำาแนะนำา
ของผูนผลิต ก่อนเริ่มดำาเนินการทดสอบ
๖.๒ การเชื่อมต่อตบวอย่างทัดิสอบกับบริภณ
ั ฑ์กคอมพิวเตอรก
เชื่อ มต่อ ตบว อย่า งทัดิสอบเข้า กั บ บริ ภั ณ ฑ์ก ค อมพิ ว เตอรก ผู่ า นช่ อ งทางสื่ อ สาร (port) ชนิ ด ยป เอสบี
(Universal Serial Bus : USB)
๖.๓ การจำัดวางตบวอย่างทัดิสอบ
ให้ว างตบว อย่า งทัดิสอบบนที่ ติด ตั้ ง หรื อ ฐานรองที่ มั่ นคง กรณี ที่ ท ดสอบหลายตบ ว อย่ า งทัดิสอบ
พร้อมกัน ต้องจำัดตำาแหน่งของแต่ละตบวอย่างทัดิสอบ และสิ่งอื่น ๆ ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า
๑๕ เซนติเมตร
๖.๔ กระดาษ
ให้เลือกกระดาษที่ใช้สำาหรับการทดสอบเปนนกระดาษสีขาว ขนาด A4 (๒๑๐ มิลลิเมตร คปณ ๒๙๗
มิลลิเมตร) น้ำาหนัก ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร

๗. วิธีทัดิสอบ
ให้เชื่อมต่อตบวอย่างทัดิสอบเข้ากับแหล่งจำ่ายกำาลังไฟฟ้าประธานกระแสสลับตามข้อแนะนำาการใช้ของ
ผูนผลิตหรือคป่มือของตบวอย่างทัดิสอบโดยใช้วิธกี ารวัดพลังงานสะสม
๗.๑ การวัดการใช้พลังงานขณะเปดดตบวอย่างทัดิสอบ
เปดด ตบว อย่า งทัดิสอบ รอจำนตบวอย่างทัดิสอบเข้า สป่ ภั าวะว่า งงาน วัดพลั งงานที่ใ ช้ ตั้ง แต่ เริ่ ม เปด ด
ตบวอย่างทัดิสอบจำนเข้าสป่ภัาวะว่างงาน บันทงกค่าทีว่ ัดได้ กำาหนดให้ E on แทนค่าพลังงานที่วดั ได้
๗.๒ การวัดการใช้พลังงานขณะปดดตบวอย่างทัดิสอบ
ตบวอย่างทัดิสอบอยป่ในภัาวะว่างงาน ปดดตบวอย่างทัดิสอบ วัดพลังงานที่ใช้ตั้งแต่เริ่มปดด ตบวอย่าง
ทัดิสอบตบวอย่างทัดิสอบปดดเสร็จำสิ้น บันทงกค่าที่วดั ได้ กำาหนดให้ E shutdown แทนค่าพลังงานที่วดั ได้
๗.๓ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะว่างงาน
ปรับตบวอย่างทัดิสอบให้อยป่ในภัาวะว่างงาน วัดค่าพลังงานที่ตวบ อย่างทัดิสอบใช้ขณะอยป่ในภัาวะ
ว่างงาน หรือเปนนระยะเวลา ๑๐ นาที คำานวณค่าพลังงานที่ตบวอย่างทัดิสอบใช้ในภัาวะว่างงานเปนน
ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง กำาหนดให้ E idle แทนค่าพลังงานที่คำานวณได้
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๗.๔ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะทัำางาน
๗.๔.๑ เมื่อตบวอย่างทัดิสอบอยป่ในภัาวะว่างงาน
ปรับตบวอย่างทัดิสอบเข้าสป่ภัาวะว่างงาน สั่งตบวอย่างทัดิสอบให้พิมพกงานโดยใช้ภาระงานจำาก
ไฟลกทดสอบชุดที่ ก.๑ ตามภาคผูนวก ก. วัดพลังงานทีใ่ ช้ของตบวอย่างทัดิสอบ และระยะเวลาที่
ตบวอย่างทัดิสอบใช้ในการพิมพกงาน คำานวณค่าพลังงานที่ ตบวอย่างทัดิสอบใช้ในการพิมพกงาน
จำากภาวะว่างการใช้งานเปนนระยะเวลา ๑ ชั่วโมง กำาหนดให้ E pi แทนค่าพลังงานทีว่ ัดได้
๗.๔.๒ เมื่อตบวอย่างทัดิสอบอยป่ในภัาวะพิบกการใช้ในงาน
ปรับตัวอย่างเข้าสป่ ภัาวะพิบกการใช้ในงาน สั่งตบวอย่างทัดิสอบให้พมิ พกงานโดยใช้ภาระงานจำากไฟลก
ทดสอบชุดที่ ก.๑ ตามภาคผูนวก ก. วัดพลังงานที่ใช้ของตบวอย่างทัดิสอบ และระยะเวลาที่
ตบวอย่างทัดิสอบใช้ในการพิมพกงาน คำานวณค่าพลังงานที่ ตบวอย่างทัดิสอบใช้ในการพิมพกงาน
จำากภัาวะพิบกการใช้ในงานเปนนระยะเวลา ๑ ชั่วโมง กำาหนดให้ E ps แทนค่าพลังงานที่วดั ได้
๗.๔.๓ เมื่อตบวอย่างทัดิสอบพิมพกงานแบบต่อเนื่อง
ปรับ ตบวอย่างทัดิสอบเข้า สป่ภัาวะว่างงาน สั่ง ตบวอย่างทัดิสอบให้พิมพกงานโดยใช้ ภาระงาน
จำากไฟลกทดสอบชุดที่ ก .๒ ตามภาคผูนวก ก. เริ่มวัดค่าพลังงานที่ตบวอย่างทัดิสอบใช้เปนนเวลา
๕ นาที หลังจำากงานพิมพก แผู่ นที่ ๑ เสร็ จำ คำา นวณค่า พลั ง งานที่ ตบว อย่า งทัดิสอบใช้ในการ
พิมพกงานแบบต่อเนื่องเปนนระยะเวลา ๑ ชั่วโมง กำาหนดให้ E pw แทนค่าพลังงานที่คำานวณได้

๘. วิธีคำานวณผลการทัดิสอบ
๘.๑ การคำานวณการใช้พลังงานไฟฟ้า ทีใ่ ช้ใน ๑ ชัว่ โมง ทำาได้โดยการวัดพลังงานสะสม สามารถคำานวณได้
ดังนี้

E n=
เมื่อ

E acc
×60
t

E n คือ พลังงานไฟฟ้าในแต่ละภาวะ มีหน่วยเปนน วัตตกชวั่ โมง
E acc คือ พลังงานไฟฟ้าสะสมที่ได้จำากการทดสอบในแต่ละภาวะ
มีหน่วยเปนน วัตตกชั่วโมง
t คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ มีหน่วยเปนน นาที
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๘.๒ กำาหนดให้อัตราส่วนของค่าถ่วงน้ำาหนักของการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละภาวะเปนนอัตราส่วนที่เท่ากับ
อัตราส่วนของเวลาที่ตบวอย่างทัดิสอบอยป่ในแต่ละภาวะ
T w : T i : T s= t c : t i : t s
เมื่อ T w คือ ค่าถ่วงน้ำาหนักของตบวอย่างทัดิสอบในภัาวะทัำางาน
T i คือ ค่าถ่วงน้ำาหนักของตบวอย่างทัดิสอบในภัาวะว่างงาน

T s คือ ค่าถ่วงน้ำาหนักของตบวอย่างทัดิสอบในภัาวะพิบกการใช้ในงาน
t c คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการพิมพกงานแบบต่อเนื่องของตบวอย่างทัดิสอบ

ti

คือ ระยะเวลาของตบวอย่างทัดิสอบจำากภัาวะว่างงานเข้าสป่ภัาวะพิบกการ
ใช้ในงานตามที่ผูนผลิตกำาหนดไว้
t s คือ ระยะเวลาที่ตวบ อย่างทัดิสอบอยปใ่ นภัาวะพิบกการใช้ในงานในช่วงระยะเวลา
ที่มกี ารใช้งานตบวอย่างทัดิสอบ
๘.๓ คำานวณระยะเวลาพิมพกงานแบบต่อเนื่องจำากระยะเวลาในการพิมพกงานจำนถาดกระดาษขาออกเต็ม
t c=

TRO
SP

เมื่อ TRO
SP

คือ ความจำุของกระดาษขาออก มีหน่วยเปนน แผู่น (page)
คือ ความเร็วในการพิมพก มีหน่วยเปนน ipm (image per minute)
๘.๔ คำานวณระยะเวลาที่ใช้ในการพิมพกงานทั้ง duty cycle อย่างเต็มความสามารถ (t work )
t work=

DC
SP

เมื่อ DC คือ ปริมาณสปงสุดในการพิมพกได้ในช่วง ๑ เดือน มีหน่วยเปนน แผู่น (page)
๘.๕ คำานวณค่าถ่วงน้ำาหนักของตบวอย่างทัดิสอบในภัาวะทัำางาน
T w=

t work
10,560

หมายเหตุ 10,560 คือ ระยะเวลาที่ ตบวอย่างทัดิสอบอยป่ในภัาวะใช้ในงานและภัาวะพิบกการใช้ในงานใน ๑ เดือน มี
หน่วยเปนน นาที กำาหนดให้ใน ๑ วัน มีการใช้งานตบวอย่างทัดิสอบ ๘ ชั่วโมง ใน ๑ เดือน มีการใช้งาน
ตบวอย่างทัดิสอบ ๒๒ วัน
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๘.๖ คำานวณค่าถ่วงน้ำาหนักของตบวอย่างทัดิสอบในภัาวะว่างงาน
T i=

T w ×t i
tc

๘.๗ คำานวณค่าถ่วงน้ำาหนักของตบวอย่างทัดิสอบในภัาวะพิบกการใช้ในงาน
T s=1−T w−T i
๘.๘ คำานวณระยะเวลาที่ ตบวอย่างทัดิสอบที่อยป่ในภัาวะพิบกการใช้ในงานในช่วงระยะเวลาที่มีการใช้งาน
ตบวอย่างทัดิสอบ
t s=

T s ×ti
Ti

๘.๙ คำานวณค่าการใช้พลังงานโดยรวมของตบวอย่างทัดิสอบในระยะเวลาที่ตบวอย่างทัดิสอบมีการใช้งาน
ในภัาวะทัำางาน (E work )
E work= T w E pw +T s E pi + T s E ps
๘.๑๐ คำานวณการใช้พลังงานในภัาวะทัำางานเปนนระยะเวลา ๑ วัน รวมกับพลังงานที่ใช้ในการเปดด และปดด
ตบวอย่างทัดิสอบ เปนนการใช้พลังงานในภัาวะใช้ในงานในระยะเวลา ๑ วัน
E active 1 day =[(T w E work +T i E idle )× 8]+ E on + E shutdown

ลักษณะการใช้พลังงานของบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับลจำะมีลักษณะดังแสดงในรปปที่ ๑
รูปทัีกอ ๑ แสดิงลบกษณะการใช้ในพิลบงงานของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล
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การใช้ในพิลบงงาน

Eactive 1 day = [(Tw Ework+Ti Eidle )×8] + Eon + Eshutdown
Eon
Eshutdown
Ework
Eidle

ton

tactive

tshutdown

เวลา

รูปทัีกอ ๑ แสดิงลบกษณะพิี่้นฐานการใช้ในพิลบงงานของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล
เมื่อ

t on
คือ ระยะเวลาที่ใช้ในขณะเปดดบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล
t active คือ ระยะเวลาที่ใช้ในขณะที่บริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับลอยป่ในภัาวะใช้ในงาน
t shutdown คือ ระยะเวลาที่ใช้ในขณะปดดบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล

๘.๑๑ คำานวณการใช้พลังงานในภัาวะใช้ในงานรวมกับพลังงานที่ใช้ในการเปดด ตบวอย่างทัดิสอบเปนนระยะเวลา
๑ ปี
E active 1 year = E active1 day ×22 ×12
เมื่อ 22 คือ จำำานวนวันที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าภัาวะใช้ในงานใน ๑ เดือน
12 คือ จำำานวนเดือนที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าภัาวะใช้ในงานใน ๑ ปี

๙. รายงานผลการทัดิสอบ
รายงานผูลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
๙.๑ ข้อมปลทั่วไป
– ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
– วันที่ดำาเนินการทดสอบ
– สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เช่น อุณหภปมิ ความชื้น
– แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ
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๙.๒ ข้อมปลเกี่ยวกับตบวอย่างทัดิสอบ ระบุรายละเอียดของตบวอย่างทัดิสอบ รวมถงงส่วนประกอบย่อยที่
ประกอบอยป่กับตบวอย่างทัดิสอบ ในกรณีที่ทดสอบเปนนกลุ่ม และใช้การทดสอบแบบเลือกตัวแทน
ต้องระบุรายละเอียดของตัวอย่างทดสอบและส่วนประกอบย่อยของตัวแทนที่ทำาการทดสอบ
๙.๓ ข้อมปลเกี่ยวกับเฟดรกมแวรก (firmware) ที่ติดตั้งมาบนตบวอย่างทัดิสอบเพื่อใช้ทดสอบ ให้รายงาน ยี่ห้อ
รุน่ อ้างอิงที่ตดิ ตัง้ รวมถงงการปรับแต่งพิเศษ (ถ้ามี)
๙.๔ ข้อมปลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอรกที่ใช้ในการทดสอบ ให้รายงานส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง
คอมพิวเตอรกทั้งฮารกดแวรก ระบบปฏิบัตกิ าร โปรแกรมขับ และโปรแกรมประยุกตกที่ใช้ในการทดสอบ
๙.๕ คป่มือและเงื่อนไขการใช้งานของตบวอย่างทัดิสอบที่ผูนผลิตระบุซง่งมีผูลต่อสมรรถนะและปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
๙.๖ รายละเอียดของรปปแบบการจำัดวางตบวอย่างทัดิสอบในขณะทำาการทดสอบ และรปปถ่าย (ในกรณีที่
ปฏิบัตไิ ด้)
๙.๗ ผูลการทดสอบ ให้รายงานผูลการใช้พลังงาน ภัาวะทัำางาน ภัาวะว่างงาน การเปดดตบวอย่างทัดิสอบ
การพิมพกงานเอกสารหน้าแรกจำากภัาวะว่างงาน การพิมพกงานเอกสารหน้าแรกจำากภัาวะพิบกการ
ใช้ในงานและการพิมพกงานเอกสารแบบต่อเนื่องสปงสุด โดยรายงานผูลเปนนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ มีหน่วย
เปนนวัตตกชวั่ โมง
๙.๗ รายงานผูลการทดสอบโดยรายงานผูลพลังงานทีใ่ ช้ของภัาวะใช้ในงานใน ๑ ปี มีหน่วยเปนนวัตตกชวั่ โมง
หมายเหตุ สามารถดปตัวอย่างรายงานผูลการทดสอบตามภาคผูนวก ค.
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ภัาคผนวก ก. ภัาระงานสำาหรบบการทัดิสอบการใช้ในพิลบงงานไฟฟาาของบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล
ก.๑ ภาระงานสำาหรับการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล ในการพิมพกเอกสาร
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ก.๒ ภาระงานสำาหรับการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล ในการพิมพกเอกสาร
แบบต่อเนื่อง
ตารางทัีกอ ก.๒ ภัาระงานสำาหรบบการพิิมพิพเอกสารแบบต่อเนี่กออง –  ภัาระงานอบกษรสาร
ประเภัทัของกลุ่มภัาระงาน
ภาระงานเอกสาร – ภาระงาน
อักษรสาร (ภาษาไทย)

ไฟลพภัาระงานมาตรฐาน
office.pdf

ขนาดิ / MD5
342 kB / 55ad8b0a270b828afc81c24912a59427

หมายเหตุ ภาระงานมีให้ดาวนกโหลดที่ http://www.nectec.or.th/standards
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ภัาคผนวก ข. ตบวอย่างการคำานวณการใช้ในพิลบงงานไฟฟาาของบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล
ข.๑ ตัวอย่างที่ ๑ บริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล ประเภทใช้เทคโนโลยีแสง ขาว-ดำา
คุณลักษณะบริภัณฑ์กพิมพกแบบดิจำิทัล
ความสามารถในการพิมพกงานสปงสุดเปนนระยะเวลา ๑ เดือน (Duty Cycle : DC) ๑๐,๐๐๐ แผู่น
ความเร็วในการพิมพกงาน (Speed : SP)
๒๒ ipm
ความจำุของถาดกระดาษขาเข้า (Tray In : TRI)
๒๕๐ แผู่น
ความจำุของถาดกระดาษขาออก (Tray Out : TRO)
๑๐๐ แผู่น
ข.๒ คำานวณหาระยะเวลาพิมพกงานต่อเนื่อง (t c )
t c=

t c=

TRO
SP

100.00
=4.55 นาที
22.00

ข.๓ ระยะเวลาที่บริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับลเปลี่ยนจำากภัาวะว่างงานเปนนภัาวะพิบกการใช้ในงาน (t i )
ค่าเริ่มต้นของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลตัง้ ไว้ที่ ๕ นาที
ข.๔ คำานวณระยะเวลาในการพิมพกงานทั้ง duty cycle (t work )
t work=

t work=

DC
SP

10,000.00
= 454.55 นาที
22.00

ข.๕ คำานวณค่าถ่วงน้ำาหนักของตบวอย่างทัดิสอบในภัาวะทัำางาน (T w )
T w=

t work
10,560
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T w=

454.55
=0.04
10,560

ข.๖ คำานวณค่าถ่วงน้ำาหนักของตบวอย่างทัดิสอบในภัาวะว่างงาน (T i )
T i=

T i=

T w ×t i
tc

(0.04× 5)
= 0.04
4.55

ข.๗ คำานวณค่าถ่วงน้ำาหนักของตบวอย่างทัดิสอบในภัาวะพิบกการใช้ในงาน (T s )
T s=1−T w−T i
T s=1−0.04− 0.04= 0.92

ข.๘ คำานวณระยะเวลาที่บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลอยปใ่ นภัาวะพิบกการใช้ในงาน (t s)
t s=

ts=

T s ×ti
Ti

0.92× 5.00
= 115 นาที
0.04

ข.๙ วัดพลังงานไฟฟ้าสะสมของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล และคำานวณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในภาวะต่าง ๆ
ในระยะเวลา ๑ ชัว่ โมง
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หบวขนอทัดิสอบ

ระยะเวลาทัีกอใช้ในใน
การทัดิสอบ (นาทัี)

พิลบงงานสะสมทัีกอใช้ในใน
การทัดิสอบ (วบตตพช้ใบกอวโมง)

พิลบงงานสะสมทัีกอใช้ในใน
ระยะเวลา ๑ ช้ใบกอวโมง
(วบตตพช้ใบกอวโมง)

เปดดิบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล

๐.๗๗

๐.๗๐

๐.๒๕

๐.๑๒

ภัาวะว่างงาน (E idle )

๑๐.๐๐

๕.๔๑

๓๒.๔๓

พิิมพิพงานเอกสารหนนาแรกจิาก
ภัาวะว่างงาน (E pi )

๐.๘๘

๒.๙๓

๑๙๙.๐๔

พิิมพิพงานเอกสารหนนาแรกจิาก
ภัาวะพิบกการใช้ในงาน (E ps )

๑.๐๗

๕.๑๓

๒๘๘.๗๗

พิิมพิพงานเอกสารแบบ
ต่อเนี่กอองสูงสุดิ (E pw )

๕.๐๐

๓๕.๑๒

๔๒๑.๔๔

(E on )
ปดดิบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล

(E shutdown )

ข.๑๐ คำานวณหาค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมของบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับลในภัาวะทัำางาน (E work )
E work= T w E pw +T s E pi + T s E ps
E work =(0.04 × 421.44)+(0.04 ×199.04)+(0.92× 288.77)

E work= 16.86 +7.96 +265.67 = 290.49 วัตตกชวั่ โมง
ข.๑๑ คำานวณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภัาวะใช้ในงานเปนนระยะเวลา ๑ วัน (E active 1day )
E active 1 day =[(T w E work +T i E idle )× 8]+ E on + E shutdown
E active 1 day =[((0.04 × 290.49)+(0.04× 32.43))× 8]+ 0.70+ 0.12

E active 1 day =[(11.62 + 1.30)×8 ]+ 0.70+ 0.12=104.18 วัตตกชั่วโมง
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ข.๑๒ คำานวณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภัาวะใช้ในงานเปนนระยะเวลา ๑ ปี (E active 1 year )
E active 1 year = E active1 day ×22 ×12
E active 1 year =104.18 × 22×12 = 27,503.52 วัตตกชั่วโมง
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ภัาคผนวก ค. ตบวอย่างรายงานผลการทัดิสอบ
รายงานผูลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
รายงานผลการทัดิสอบ
ชื่อห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบ
…..................................................
หมายเลขรายงาน :
หมายเลขเครี่กอองตบวอย่าง
ช้ใี่กออและทัีกออยู่ของลูกคนา
มาตรฐาน/วิธกี ารทัดิสอบ
วบนทัีกอรบบตบวอย่างทัดิสอบ
วบนทัีกอดิำาเนินการทัดิสอบ

ผูนทัดิสอบ
ผูนรบบ รองรายงาน
….…………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………
(….………………………………………...……………..)
(….………………………………………...……………..)
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รายละเอียดิของเครี่กอองตบวอย่าง
เครื่องหมายการค้า : …..........…………..………..
รุ่น : …...............……....………………………………
หมายเลขประจำำาเครื่อง : ….........................….
รายการหลบก
บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล

ซอฟตกแวรก
ช่องทางสื่อสาร (Port)
สำาหรับการทดสอบ
การปรับแต่งพิเศษ
กระดาษ

รายการย่อย
ปริมาณการพิมพกสปงสุด (duty cycle)
ความเร็วในการพิมพก
ความจำุถาดกระดาษขาเข้า
ความจำุถาดกระดาษขาออก
อื่นๆ
เฟดรกมแวรก
โปรแกรมประยุกตก
ยปเอสบี

รายละเอียดิ

คอมพิิวเตอรพทัีกอใช้ในในการทัดิสอบ
รายการหลบก
คอมพิวเตอรก

โปรแกรมขับ

ซอฟตกแวรก

รายการย่อย
ยี่ห้อ/รุ่น
หน่วยประมวลผูลกลาง
แผูงวงจำรหลัก
อื่นๆ
แผูงวงจำรหลัก
แผู่นวงจำรแสดงผูลภาพ
อื่นๆ
ระบบปฎิบัติการ
โปรแกรมประยุกตก
อื่นๆ
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คป่มือ และเงื่อนไขการใช้งานของบริภับณฑ์พพิมิ พิพแบบดิิจิิทับล ที่ผูนผลิตระบุซง่งมีผูลต่อสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

ภัาพิคู่มี่อ (หนนาปก) และ หนนาเงี่กออนไขการใช้ในงานของบริภับณฑ์พทัีกอเกีกอยวขนอง

รายละเอียดของรปปแบบการจำัดวางตบวอย่างทัดิสอบ ในขณะทำาการทดสอบ

ภัาพิการจิบดิวางตบวอย่างทัดิสอบ ขณะทัำาการทัดิสอบ

ภัาวะสำาหรบบการทัดิสอบ
อุณหภปมิ : ……………………………………………………….
ความชื้นสัมพัทธก : …………………………………………...
ความเร็วลม : ………………………………………………….
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ผลการทัดิสอบ
พิลบงงานทัีกอใช้ใน (วบตตพช้ใบกอวโมง)

การทัดิสอบ
พิลบงงานทัีกอใช้ในขณะเปดดิ (E on )
พิลบงงานทัีกอใช้ในขณะปดดิ (E shutdown )
พิลบงงานทัีกอใช้ในในภัาวะว่างงาน (E idle )
พิลบงงานทัีกอใช้ในพิิมพิพงานเอกสารหนนาแรกจิากภัาวะว่างงาน (E pi )
พิลบงงานทัีกอใช้ในพิิมพิพงานเอกสารหนนาแรกจิากภัาวะพิบกการใช้ในงาน (E ps )
พิลบงงานทัีกอใช้ในพิิมพิพงานเอกสารแบบต่อเนี่กอองสูงสุดิ (E pw )
พิลบงงานทัีกอใช้ในในภัาวะทัำางาน (E work )
พิลบงงานทัีกอใช้ในในภัาวะใช้ในงานโดิยรวมใน ๑ วบน (E active 1day )
พิลบงงานทัีกอใช้ในในภัาวะใช้ในงานโดิยรวมใน ๑ ปี (E active 1 year )
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คณะทัำางาน
ทัีกอปรึกษา
นายพันธกศกั ดิ์ ศิริรัชตพงษก
นายกว้าน สีตะธนี

ศปนยกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกและคอมพิวเตอรกแห่งชาติ
ศปนยกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกและคอมพิวเตอรกแห่งชาติ

คณะทัำางาน ดินานวิช้ใาการ
นายสมเดช แสงสุรศักดิ์
นายพิจำักษก เพิ่มประเสริฐ
นายสุรพงษก แซ่เจำียม
นายถิรเจำต พันพาไพร
นางสาวธัญลักษณก ยิ้มย่อง
นางสาวปัญญดา ฤกษกมังกร
นางสาวอรธินี พยัคฆะญาติ

ศปนยกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกและคอมพิวเตอรกแห่งชาติ
ศปนยกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกและคอมพิวเตอรกแห่งชาติ
ศปนยกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกและคอมพิวเตอรกแห่งชาติ
ศปนยกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกและคอมพิวเตอรกแห่งชาติ
ศปนยกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกและคอมพิวเตอรกแห่งชาติ
ศปนยกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกและคอมพิวเตอรกแห่งชาติ
ศปนยกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกและคอมพิวเตอรกแห่งชาติ
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