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๑. ขอบข่าย
เอกสารน้ี อธิบายและให้วิธีการประเมินสมรรถนะและระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านการใช้พลังงานใน
ภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำา  ได้แก  ภัาวะพิบกการใช้ในงาน ภัาวะปิดิ หรือภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาอื่น ๆ ที่ผู้นผูลิต่
กหาหนดของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลสหาหรับใช้ในสหานักงาน หรือทีพ่ักอาศัย ให้เปไนไปในลกัษณะเดยีวกัน
เพื่อให้สามารถระบุ จำหาแนกบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลโดยใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่อ้างอิงถึงความ
ต้องการใช้งานและรูปแบบการทหางานที่กหาหนด  สหาหรับการใชง้านในประเทศไทยโดยเฉพาะ
เอกสารน้ีกหาหนดข้ึนโดยใช้ข้อมูลจำากผูู้ใช้ และเอกสารต อไปน้ีเปไนแนวทาง

IEC 62301 ed1.0 (2005) Household  electrical  appliances  –  Measurement  of  standby
power

๒. บทันิยาม
๒.๑ บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล หมายถึง บริภัณฑ์ที่มีความสามารถในการพิมพ์แบบดิจำิทัล ซ่ึงประสงค์ให้

ใชง้านใน สหานักงานหรือทีพ่ักอาศัย และต้องสามารถต อเชื่อมเพือ่สั่งพิมพจ์ำากคอมพวิเตอร์ได้
๒.๒ ต่บวอย่างทัดิสอบ หมายถึง ตัวอย างที่ใช้ทดสอบซ่ึงต้องเปไนตัวแทนของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลที่

ผูู้ใชไ้ด้รบั หรอืต้องเปไนบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลจำริงซ่ึงพร้อมส งมอบให้แก ผูู้ใช้
๒.๓ ผู้นผูลิต่ หมายถึง ผูู้ทหา  ผูู้สรา้ง  ผูู้ประกอบ หรือผูู้ดดัแปลงบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล
๒.๔ ผู้นใช้ใน หมายถึง ผูู้ใชง้าน หรือผูู้สั่งงานบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล โดยให้ถือว าผู้นใช้ในไม ไดร้ับการฝึกกอบรม

การใช้งานหรือควบคุมบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล
๒.๕ ภัาวะของบริภับณฑ์พ (equipment mode) หมายถึง ภาวะต าง ๆ ของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลที่

ผู้นผูลิต่จำดัเตรียมไว้ให้หรือปรับแต งไว้สหาหรับบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล
๒.๖ ภัาวะใช้ในงาน (active mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์พที่เชื่อมต อแหล งจำ ายไฟฟ้าประธาน

กระแสสลับ และอยู ภาวะใดภาวะหน่ึง  ได้แก   ภัาวะทัำางาน  และภัาวะว่างงาน
๒.๗ ภัาวะทัำางาน (working mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์พขณะทหางานพิมพ์
๒.๘ ภัาวะว่างงาน (idle mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์พที่ไม ไดท้หางาน แต พร้อมทหางานทันทีเมื่อได้

รบัคหาสั่ง
๒.๙ ภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำา (low power mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์พที่เชื่อมต อกับแหล งจำ าย

ไฟฟา้ประธานกระแสสลับ และอยู ในภาวะใดภาวะหน่ึง ไดแ้ก  ภัาวะพิบกการใช้ในงาน และภัาวะปิดิ
๒.๑๐ ภัาวะพิบกการใช้ในงาน (standby mode หรือ sleep mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์พที่ไม อยู ใน

ภัาวะใช้ในงาน และเมื่อบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลอยู ในภาวะน้ี การปลดบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลออก
จำากแหล งจำ ายไฟฟ้าประธานกระแสสลับอาจำทหาให้ข้อมูลสูญหาย และอาจำทหาให้ไม สามารถคงภัาวะ
พิบกการใช้ในงานไวไ้ด้
บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลสามารถเข้าสู และออกจำากภัาวะพิบกการใช้ในงานได้ เมื่อ
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– ครบกหาหนดเวลาทีต่ั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรือไดร้ับคหาสั่งจำากผู้นใช้ใน
– ถูกกระตุ้นหรือไดร้ับคหาสั่งจำากอุปกรณต์รวจำจำับที่ตั้งไว้
– ไดร้ับคหาสั่งให้เปลี่ยนภาวะการทหางานจำากเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ่ ผู้นใช้ในไม จำหาเปไนต้องกระตุ้นโดยตรงท่ีบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล และอาจำไม มีกหาหนดระยะเวลาในการ
คงไวข้องภัาวะพิบกการใช้ในงาน

๒.๑๑ ภัาวะปิดิ (off mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์พที่ไม อยู ในภัาวะใช้ในงาน  เมื่อออกจำากภาวะน้ี
บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลจำะต้องเข้าสู ภัาวะใช้ในงานเสมอ และเมื่อบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลอยู ใน
ภาวะน้ี การปลดบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลออกจำากแหล งจำ ายไฟฟ้าต้องไม มีผูลต อข้อมูลที่บันทึกไว้
แต อาจำมีผูลต อการเริ่มทหางานใหม โดยอัตโนมัติตามที่กหาหนดไว้
บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลสามารถเข้าสู และออกจำากภัาวะปิดิได้เมื่อ

– ครบกหาหนดเวลาทีต่ั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรือได้รับคหาสั่งจำากผู้นใช้ในโดยตรง บนตหาแหน งหรือรูปแบบการตั้งค าที่กหาหนดไว้ให้ทหา

หน้าที่น้ีโดยเฉพาะ เช น ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุ้นหรือไดร้ับคหาสั่งจำากอุปกรณต์รวจำจำับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรือไดร้ับคหาสั่งจำากโปรแกรม

หมายเหตุ่ บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลบางรุ นสามารถเปล่ียนไปสู ภัาวะทัำางานได้จำากระยะไกล
๒.๑๒ การทัดิสอบสมรรถนะการใช้ในพิลบงงาน หมายถึง การวัดปริมาณการใช้พลังงานของบริภับณฑ์พพิิมพิพ

แบบดิิจิิทับลในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลที่กหาหนดไวต้ามเอกสารน้ี

๓. แนวทัางการทัดิสอบ
การทัดิสอบสมรรถนะการใช้ในพิลบงงานในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลน้ีเปไนการ
ทดสอบเฉพาะแบบ (type test) มีหลักการคือ วัดพลังงานไฟฟ้าที่บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลใช้ในภัาวะ
การใช้ในพิลบงงานต่กอำา คือ ภัาวะปิดิ  และภัาวะพิบกการใช้ในงาน  โดยใช้วิธีการทดสอบตามที่กหาหนดไว้ใน
เอกสารน้ี

๔. ภัาวะสำาหรบบการทัดิสอบ
ต้องควบคุมภาวะโดยรอบของต่บวอย่างทัดิสอบให้มีค าดังน้ี

– อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส  คลาดเคลื่อนไม เกิน ๒ องศาเซลเซียส
– ความชื้นสัมพทัธ์รอ้ยละ ๔๐ ถึง ร้อยละ ๘๐ โดยไม มีการควบแน น
– ความเรว็ลมไม เกิน ๐.๕ เมตรต อวนิาที
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๕. เครี่กอองทัดิสอบ
๕.๑ เครื่องวัดกหาลังไฟฟ้า

ในการวัดกหาลังไฟฟ้าระดับ ๐.๕ วตัต์ หรอืสูงกว า ตอ้งมีค าความไม แน นอนในการวัดน้อยกว าหรอื
เท ากบัร้อยละ ๒ ที่ระดบัความเชื่อมั่นไม น้อยกว าร้อยละ ๙๕ และในการวดักหาลงัไฟฟา้ที่มรีะดับ
ต่หากว า ๐.๕ วตัต ์ต้องมีค าความไม แน นอนในการวัดน้อยกว าหรือเท ากับ ๐.๐๑ วตัต ์ทีร่ะดับความ
เชื่อมั่นไม น้อยกว าร้อยละ ๙๕  ดังน้ัน เครือ่งวัดกหาลังไฟฟ้าจำะต้องมีความละเอียด ดังน้ี

– สหาหรับการวัดกหาลังไฟฟ้าขนาด ๑๐ วตัต์ หรือน้อยกว า เครื่องวัดต้องมีความละเอียดอย างต่หา
๐.๐๑ วตัต์

– สหาหรับการวดักหาลังไฟฟา้ขนาดมากกว า ๑๐ วตัต์ ถึง ๑๐๐ วตัต ์เครื่องวัดตอ้งมีความละเอียด
อย างต่หา ๐.๑ วตัต์

– สหาหรับการวัดกหาลังไฟฟ้าขนาดมากกว า ๑๐๐ วัตต์ เครื่องวัดต้องมีความละเอียดอย างต่หา
๑ วตัต์

๕.๒ แหล งจำ ายแรงดนัไฟฟา้กระแสสลับ
แหล งจำ ายแรงดนัไฟฟา้กระแสสลับต้องมีความสามารถในการจำ ายแรงดนัไฟฟา้กระแสสลับที่ระดบั
แรงดนั ๒๓๐ โวลต ์คลาดเคลื่อนไม เกินร้อยละ ๑ และความถ่ี ๕๐ เฮิรตซ์ คลาดเคลื่อนไม เกิน
รอ้ยละ ๑
ความเพี้ยนของฮาร์มอนิกโดยรวมถึงฮาร์มอนิกที่ ๑๓ ของแหล งจำ ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเมื่อจำ าย
แรงดนัไฟฟา้ให้กับต่บวอยา่งทัดิสอบในระหว างการทดสอบตอ้งไม เกินร้อยละ ๒  ความเพี้ยนของ
ฮารม์อนิกให้นิยามในรปู r.m.s. คือ รากกหาลังสองเฉลี่ยของแรงดนัไฟฟา้
การคหานวณหาค าร้อยละของความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกโดยรวม  (% THD V)

% THDV=
√∑k=2

13

V k (rms)
2

V 1(rms)
×100

เมื่อ V k( rms) คือ แรงดนัของฮารม์อนิกลหาดบัที่ k
V 1 (rms) คือ แรงดนัของฮารม์อนิกที่ความถ่ีหลักมูล

อตัราส วนระหว างแรงดันไฟฟา้สูงสุด และค า r.m.s ของแรงดันไฟฟา้ทดสอบ ตอ้งอยู ระหว าง ๑.๓๔ 
และ ๑.๔๙
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๖. การเต่รียมการทัดิสอบ
๖.๑ การเตรียมต่บวอยา่งทัดิสอบ

การทดสอบบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลที่มีแบตเตอรี่ ให้ปลดแบตเตอรีอ่อกก อนดหาเนินการทดสอบ  
ในกรณีที่ไม สามารถปลดออกไดห้รือไม เหมาะสม ให้ประจำุไฟฟา้เข้าแบตเตอรี่ให้เต็มตามคหาแนะนหา
ของผูู้ผูลิต ก อนเริ่มดหาเนินการทดสอบ

๖.๒ การจำดัวางต่บวอยา่งทัดิสอบ
ให้วางต่บวอยา่งทัดิสอบบนที่ตดิตั้งหรอืฐานรองที่มั่นคง กรณีที่ทดสอบหลายต่บวอย่างทัดิสอบ
พร้อมกนั ต้องจำดัตหาแหน งของแต ละต่บวอยา่งทัดิสอบ และสิ่งอื่น ๆ ให้มีระยะห างกันไม น้อยกว า
๑๕ เซนติเมตร

๗. วิธีทัดิสอบ
๗.๑ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะพิบกการใช้ในงาน

เชื่อมต อต่บวอย่างทัดิสอบกับเครื่องวดั และต อเข้ากับแหล งจำ ายแรงดันไฟฟา้กระแสสลับ เปดดต่บวอย่าง
ทัดิสอบเพื่อเข้าสู ภัาวะใช้ในงาน ปรับแต งต่บวอยา่งทัดิสอบเข้าสู ภัาวะพิบกการใช้ในงาน และตรวจำวดั
กหาลังไฟฟ้าทีใ่ช้ หลังจำากต่บวอยา่งทัดิสอบเข้าสู ภัาวะพิบกการใช้ในงานเปไนระยะเวลาอย างน้อย ๕ นาท ี
เริ่มการบันทึกค าโดยเลือกใชว้ิธีการวัดกหาลังไฟฟ้าเฉลี่ย หรือพลังงานสะสม

– วิธีการวัดกหาลังไฟฟ้าเฉลี่ย : เครื่องวัดต้องมีความสามารถบันทึกกหาลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้จำริงใน
ช วงระยะเวลาที่สูงกว าช วงระยะเวลาที่ผูู้ทดสอบกหาหนด ซ่ึงไม น้อยกว า ๑๐ นาที

– วิธีการวัดพลังงานสะสม : เครื่องวัดต้องมีความสามารถในการวัดพลังงานสะสมตลอดระยะ
เวลาที่เลือก ซ่ึงไม น้อยกว า ๑๐ นาที และระยะเวลาที่ใช้ในการวัดกับพลังงานที่วัดได้ในการ
ทดสอบต้องสูงกว า ๒๐๐ เท าของความละเอียดของเครื่องวดั

ตวัอย างที่ ๑ : ถ้าเครื่องวัดมีความละเอียดในการวดัเวลา ๑ วนิาที ดังน้ัน เวลาที่น้อยที่สุด คือ ๒๐๐ 
วนิาที เปไนความตอ้งการสหาหรับการวดัเวลาโดยใช้เครื่องวัดน้ี
ตวัอย างที่ ๒ : ถ้าเครื่องวัดมีความละเอียดในการวดัพลังงาน ๐.๑ มิลลิวตัต์ชัว่โมง ดงัน้ัน ค าที่น้อย
ที่สดุ คือ ๒๐ มิลลิวัตตช์ั่วโมง เปไนความต้องการสหาหรับการวัดพลังงานสะสมโดยใช้เครื่องวดัน้ี
(ถ้าค ากหาลังไฟฟ้าของตวัอย างทดสอบมีขนาด ๐.๑ วตัต์ จำะใช้เวลาในการวัด ๑๒ นาที  ถ้าค ากหาลัง
ไฟฟา้ของตวัอย างทดสอบมีขนาด ๑ วตัต์ จำะใช้เวลาในการวดั ๑ นาที ๑๒ วนิาที) ทั้งเวลา และ
ความละเอียดสหาหรบัการวัดพลังงานของเครือ่งวัดตอ้งเพียงพอสหาหรับอ านค าตามเอกสารน้ี รวมทั้ง
ระยะเวลาข้ันต่หาทีร่ะบุไว้ข้างต้น (๑๐ นาที)

๗.๒ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะปิดิ
เชื่อมต อต่บวอย่างทัดิสอบกับเครื่องวดัและต อกับแหล งจำ ายแรงดันไฟฟา้ประธานกระแสสลับ
เปดดต่บวอยา่งทัดิสอบเพื่อเข้าสู ภัาวะใช้ในงาน ปล อยต่บวอย่างทัดิสอบให้อยู ในภัาวะว่างงาน ให้ปดด
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ต่บวอย่างทัดิสอบ และเริ่มการบันทึกค าหลังจำากต่บวอย่างทัดิสอบเข้าสู ภัาวะปิดิแลว้เปไนระยะเวลา 
อย างน้อย ๕ นาที  โดยเลือกใชว้ิธีการวัดกหาลังไฟฟ้าเฉลี่ย หรือพลังงานสะสม

๘. วิธีคำานวณผูลการทัดิสอบ
๘.๑ การคหานวณพลังงานไฟฟ้าทีใ่ช้ในภาวะต าง ๆ สามารถคหานวณได ้๒ วิธ ีตามวิธกีารวดัที่เลือกใช้

๘.๑.๑ การวัดกหาลังไฟฟ้าเฉลี่ย

E n=P n×T hr

เมื่อ E n คือ พลงังานไฟฟ้าในแต ละภาวะ มีหน วยเปไน วตัต์ชัว่โมง
P n คือ กหาลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ได้จำากการทดสอบในแต ละภาวะ มีหน วยเปไน วตัต์
T hr คือ เวลาคงที่ มีหน วยเปไน ชัว่โมง มีค าเท ากับ ๑

๘.๑.๒ การวัดพลังงานสะสม

E n=
E acc

t
×60

เมื่อ E n คือ พลงังานไฟฟ้าในแต ละภาวะ มีหน วยเปไน วตัต์ชัว่โมง
E acc คือ พลงังานไฟฟ้าสะสมที่ไดจ้ำากการทดสอบในแต ละภาวะ

มีหน วยเปไน วตัตช์ั่วโมง
t คือ ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดสอบ มีหน วยเปไน นาที

๘.๒ กหาหนดให้อัตราส วนของค าถ วงน้หาหนักของการใชพ้ลังงานไฟฟา้ในแต ละภาวะ เปไนอัตราส วนที่เท ากบั
อตัราส วนของเวลาที่ตวัอย างทดสอบอยู ในแต ละภาวะ

T w : T i : T s=t c : t i : t s

เมื่อ T w คือ ค าถ วงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะทัำางาน
T i คือ ค าถ วงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะว่างงาน
T s คือ ค าถ วงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะพิบกการใช้ในงาน
t c คือ ระยะเวลาที่ใชใ้นการพิมพง์านแบบต อเน่ืองของต่บวอย่างทัดิสอบ
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t i คือ ระยะเวลาของต่บวอย่างทัดิสอบจำากภัาวะว่างงานเข้าสู ภัาวะพิบกการ
ใช้ในงานตามที่ผู้นผูลิต่กหาหนดไว้

t s คือ ระยะเวลาที่ต่บวอย่างทัดิสอบอยู ในภัาวะพิบกการใช้ในงานในช วงระยะเวลา
ที่มกีารใช้งานต่บวอย่างทัดิสอบ

๘.๓ คหานวณระยะเวลาพิมพง์านแบบต อเน่ืองจำากระยะเวลาในการพิมพง์านจำนถาดกระดาษขาออกเต็ม

t c=
TRO
SP

เมื่อ TRO คือ ความจำุของกระดาษขาออก  มีหน วยเปไน แผู น (page)
SP คือ ความเรว็ในการพิมพ์  มีหน วยเปไน ipm (image per minute)

๘.๔ คหานวณระยะเวลาที่ใชใ้นการพิมพง์านทั้ง duty cycle อย างเต็มความสามารถ (t work)

t work=
DC
SP

เมื่อ DC คือ ปริมาณสูงสุดในการพิมพ์ไดใ้นช วง ๑ เดือน  มีหน วยเปไน แผู น (page)
t work คือ ระยะเวลาที่ใชใ้นการพิมพง์านในปริมาณสูงสุดในการพิมพ์ได้

ในช วง ๑ เดือนอย างเต็มความสามารถ
๘.๕ คหานวณค าถ วงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะทัำางาน

T w=
t work

10,560

หมายเหตุ่ 10,560 คือ ระยะเวลาท่ีต่บวอย่างทัดิสอบอยู ในภัาวะใช้ในงานและภัาวะพิบกการใช้ในงานใน ๑ เดือน มี
หน วยเปไน นาที กหาหนดให้ใน ๑ วัน มีการใช้งานต่บวอย่างทัดิสอบ ๘ ช่ัวโมง ใน ๑ เดือน มีการใช้งาน
ต่บวอย่างทัดิสอบ ๒๒ วัน

๘.๖ t i  คือ ระยะเวลาของต่บวอย่างทัดิสอบที่เข้าสู ภัาวะว่างงานตามที่ผู้นผูลิต่กหาหนดไว้เปไนค าเริ่มต้น
(default) ของต่บวอยา่งทัดิสอบ

๘.๗ คหานวณค าถ วงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะว่างงาน

T i=
T w×t i

tc
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๘.๘ คหานวณค าถ วงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะพิบกการใช้ในงาน

T s=1−T w−T i

๘.๙ คหานวณการใช้พลังงานไฟฟ้าของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะพิบกการใช้ในงาน (E sleep)  และภัาวะปิดิ
(Eoff )  เปไนเวลา ๑ ชัว่โมง  โดยใชว้ิธกีารทดสอบข้อ ๘.๑

๘.๑๐ คหานวณการใชพ้ลังงานไฟฟา้ในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาเปไนระยะเวลา ๑ วัน

E low power=(T s×E sleep×8)+(Eoff ×16)

เมื่อ E low power คือ ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟา้ในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำา
เปไนระยะเวลา ๑ วัน

E sleep คือ ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟา้ในภัาวะพิบกการใช้ในงาน
E off คือ ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟา้ในภัาวะปิดิ
T s คือ ค าถ วงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะพิบกการใช้ในงาน

๘.๑๑ การคหานวณพลังงานที่ใชโ้ดยรวมใน 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 ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟา้ในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำา
เปไนระยะเวลา ๑ ปป

ลักษณะการใช้พลังงานของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับลจำะมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ ๑
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รป้ทีักอ ๑ แสดิงลบกษณะการใช้ในพิลบงงานของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล

๙. รายงานผูลการทัดิสอบ
รายงานผูลการทดสอบประกอบดว้ยรายละเอียดดังต อไปน้ี

๙.๑ ข้อมูลทั่วไป
– ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
– วันที่ดหาเนินการทดสอบ
– สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เช น อณุหภูมิ ความชื้น
– แรงดันไฟฟา้ที่ใชใ้นการทดสอบ

๙.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับต่บวอย่างทัดิสอบ ระบุรายละเอียดของต่บวอย่างทัดิสอบ รวมถึงส วนประกอบย อยที่
ประกอบอยู กับต่บวอย่างทัดิสอบ ในกรณีที่ทดสอบเปไนกลุ ม และใช้การทดสอบแบบเลือกตัวแทน
ตอ้งระบุรายละเอียดของตวัอย างทดสอบและส วนประกอบย อยของตวัแทนที่ทหาการทดสอบ

๙.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับเฟดร์มแวร์ (firmware) ที่ติดตั้งมาบนต่บวอย่างทัดิสอบเพื่อใช้ทดสอบ ให้รายงาน ยี่ห้อ
รุ นอ้างอิงที่ตดิตัง้ รวมถึงการปรับแต งพิเศษ (ถ้ามี)

๙.๔ คู มือและเงื่อนไขการใช้งานของต่บวอย่างทัดิสอบที่ผู้นผูลิต่ระบุซ่ึงมีผูลต อสมรรถนะและปริมาณการใช้
พลงังานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

๙.๕ รายละเอียดของรูปแบบการจำัดวางต่บวอย่างทัดิสอบในขณะทหาการทดสอบ และรูปถ าย (ในกรณีที่
ปฏิบัตไิด้)
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๙.๖ ผูลการทดสอบ ให้รายงานผูลทั้ง ๒ ภาวะ  ได้แก  ภัาวะพิบกการใช้ในงาน และภัาวะปิดิ โดยรายงานผูล
เปไนพลังงานไฟฟ้าทีใ่ช้  มีหน วยเปไนวัตตช์ั่วโมง

๙.๗ รายงานผูลการทดสอบพลังงานที่ใช้โดยรวมทั้ง ๒ ภาวะใน ๑ ปป มีหน วยเปไนวัตต์ชัว่โมง
หมายเหตุ่ สามารถดูตัวอย างรายงานผูลการทดสอบตามภาคผูนวก ข.
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ภัาคผูนวก ก. ต่บวอย่างการคำานวณการใช้ในพิลบงงานไฟฟาาของบริภับณฑ์พพิมิพิพแบบดิิจิิทับล
ก.๑ คุณลกัษณะของบริภัณฑพ์ิมพ์

ความสามารถในการพมิพ์งานสูงสดุเปไนระยะเวลา ๑ เดือน (duty cycle, DC) ๑๐,๐๐๐ แผู น/เดอืน
ความเรว็ในการพิมพ์งาน (speed, SP) ๒๒ ipm
ความจำุของถาดกระดาษขาเข้า (tray in, TRI) ๒๕๐ แผู น
ความจำุของถาดกระดาษขาออก (tray out, TRO) ๑๐๐ แผู น

ก.๒ คหานวณหาระยะเวลาพิมพ์งานต อเน่ืองสูงสุด

t c=
TRO
SP

t c=
100
22

=4.55

ก.๓ ระยะเวลาที่บริภัณฑพ์ิมพ์เปลี่ยนจำากภัาวะว่างงานเปไนภัาวะพิบกการใช้ในงาน
ค าเริ่มต้นของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจำิทัลตั้งไว้ที่ ๕ นาที

t work=
DC
SP

t work=
10,000

22
=454.55

ก.๔ คหานวณค าถ วงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะทัำางาน

T w=
t work

10,560

T w=
454.55
10,560

=0.04
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ก.๕ คหานวณค าถ วงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะว่างงาน

T i=
T w×t i

tc

T i=
(0.04×5)

4.55
=0.04

ก.๖ คหานวณค าถ วงน้หาหนักของต่บวอย่างทัดิสอบในภัาวะพิบกการใช้ในงาน

T s=1−T w−T i

T s=1−0.04−0.04=0.92

ก.๗ วัดกหาลังไฟฟ้าเฉลี่ยหรือพลังงานไฟฟ้าสะสมของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล และคหานวณพลังงาน
ไฟฟา้ที่ใช้ในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาเปไนระยะเวลา ๑ ชั่วโมง

หบวขนอทัดิสอบ ระยะเวลาทัีกอใช้ในในการ
ทัดิสอบ (นาทัี)

พิลบงงานสะสมทัีกอใช้ในในการ
ทัดิสอบ (วบต่ต่พช้ใบกอวโมง)

พิลบงงานทัีกอใช้ในในระยะเวลา
๑ ช้ใบกอวโมง (วบต่ต่พช้ใบกอวโมง)

ภัาวะพิบกการใช้ในงาน ๑๐ ๐.๗๐ ๔.๒๒

ภัาวะปดิิ ๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ก.๘ คหานวณการใชก้หาลังไฟฟา้ในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาเปไนระยะเวลา ๑ วนั

E low power=(T s×E sleep×8)+(Eoff ×16)

E low power=(0.9×4.22×8)+(0×16)=30.38

๑๒/๑๗
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ก.๙ คหานวณการใชก้หาลังไฟฟา้ในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาเปไนระยะเวลา 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
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ภัาคผูนวก ข. ต่บวอย่างรายงานผูลการทัดิสอบ
รายงานผูลการทดสอบประกอบดว้ยรายละเอียด ดังต อไปน้ี

รายงานผูลการทัดิสอบ

ชื่อห้องปฏิบัตกิารทดสอบ
…..................................................

หมายเลขรายงาน : 

หมายเลขเครี่กอองต่บวอย่าง

ช้ใี่กออและทัีกออย้่ของล้กคนา

มาต่รฐาน/วิธกีารทัดิสอบ

วบนทัีกอรบบต่บวอย่างทัดิสอบ
วบนทัีกอดิำาเนินการทัดิสอบ

ผู้นทัดิสอบ
….……………………………………………………………………………

(….………………………………………...……………..)

ผู้นรบบรองรายงาน
….……………………………………………………………………………

(….………………………………………...……………..)

๑๔/๑๗
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รายละเอียดิของเครี่กอองต่บวอย่าง
เคร่ืองหมายการค้า : …..........…………..………..
รุ น : …...............……....………………………………
หมายเลขประจำหาเคร่ือง : ….........................….

รายการหลบก รายการย่อย รายละเอียดิ
บริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล ปริมาณการพิมพ์สูงสุด (duty cycle)

ความเร็วในการพิมพ์
ความจำุถาดกระดาษขาเข้า
ความจำุถาดกระดาษขาออก
อื่นๆ

ซอฟต์แวร์ เฟดร์มแวร์
โปรแกรมประยุกต์

การปรับแต งพิเศษ

คอมพิิวเต่อรพทัีกอใช้ในในการทัดิสอบ

รายการหลบก รายการย่อย รายละเอียดิ
คอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ/รุ น

หน วยประมวลผูลกลาง
แผูงวงจำรหลัก
อื่นๆ

โปรแกรมขบั แผูงวงจำรหลัก
แผู นวงจำรแสดงผูลภาพ
อื่นๆ

ซอฟต์แวร์ ระบบปฎิบัติการ
โปรแกรมประยุกต์
อื่นๆ

๑๕/๑๗
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คู มือ และเงื่อนไขการใช้งานของบริภับณฑ์พพิิมพิพแบบดิิจิิทับล ที่ผู้นผูลิต่ระบุซ่ึงมีผูลต อสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

ภัาพิค่้มี่อ (หนนาปก) และ หนนาเงี่กออนไขการใช้ในงานของบริภับณฑ์พทัีกอเกีกอยวขนอง

รายละเอียดของรูปแบบการจำดัวางต่บวอย่างทัดิสอบ ในขณะทหาการทดสอบ

ภัาพิการจิบดิวางต่บวอย่างทัดิสอบ ขณะทัำาการทัดิสอบ

ภัาวะสำาหรบบการทัดิสอบ
อุณหภูมิ : ……………………………………………………….
ความชื้นสัมพัทธ์ : …………………………………………...
ความเร็วลม : ………………………………………………….

ผูลการทัดิสอบ

การทัดิสอบ ผูลการทัดิสอบ

กำาลบงไฟฟาาเฉลีกอย (วบต่ต่พ)
หรี่อพิลบงงานสะสม

(วบต่ต่พช้ใบกอวโมง)

เวลา
(นาทีั)

พิลบงงานทีักอใช้ใน
(วบต่ต่พช้ใบกอวโมง)

พิลบงงานทัีกอใช้ในขณะต่บวอย่างทัดิสอบ
อย้่ในภัาวะพิบกการใช้ในงาน
พิลบงงานทัีกอใช้ในขณะต่บวอย่างทัดิสอบ
อย้่ในภัาวะปิดิ

การทัดิสอบ ค่าทัีกอทัดิสอบไดิน (วบต่ต่พช้ใบกอวโมง)

พิลบงงานทัีกอใช้ในในภัาวะใช้ในกำาลบงไฟฟาาต่กอำาโดิยรวมใน ๑ ปป

๑๖/๑๗
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คณะทัำางาน

ทีักอปรึกษา
นายพันธ์ศกัดิ์   ศริิรัชตพงษ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห งชาติ
นายกวา้น   สีตะธนี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห งชาติ

คณะทัำางาน ดินานวิช้ใาการ
นายสมเดช   แสงสรุศักดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห งชาติ
นายพิจำักษ์   เพิ่มประเสริฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห งชาติ
นายสรุพงษ์   แซ เจำียม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห งชาติ
นางสาวเขมณัฏฐ์   เจำริญจำติวัฒธน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห งชาติ
นายถิรเจำต   พันพาไพร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห งชาติ
นางสาวธัญลักษณ์   ยิ้มย อง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห งชาติ
นางสาวปัญญดา   ฤกษ์มังกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห งชาติ
นางสาวอรธินี   พยัคฆะญาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห งชาติ

๑๗/๑๗
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