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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 
บริภัณฑสองสวางและบริภัณฑท่ีคลายกัน : 

ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ(แผออกและนําตามสาย) จาก 
 - บริภัณฑสองสวางทุกชนิดท่ีมีหนาท่ีเบ้ืองตนในการกอกําเนิด และ/หรือ กระจายแสงสวางเพ่ือจุดประสงคใน

การใหความสวาง และเจตนาใหตอกับแหลงจายไฟฟาแรงดันตํ่า หรือใหทํางานดวยแบตเตอร่ี 
- สวนท่ีใหแสงของบริภัณฑหลายหนาท่ี  โดยท่ีหนาท่ีเบ้ืองตนอยางหนึ่งของบริภัณฑคือการใหแสง 

 - อุปกรณชวยอิสระท่ีแยกตางหาก  สําหรับใชกับบริภัณฑสองสวาง 
 - บริภัณฑแผรังสีอัลตราไวโอเลต และบริภัณฑแผรังสีอินฟราเรด 
 - ปายโฆษณานีออน 
 - อุปกรณสองสวางถนนหรือดวงโคมสาดแสงท่ีเจตนาใหใชนอกอาคาร 
 - อุปกรณสองสวางสําหรับการขนสง (ติดต้ังในรถโดยสารประจําทางและรถไฟ) 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง 
 - บริภัณฑสองสวางท่ีทํางานในแถบความถ่ีวิทยุในทางอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร และทางการแพทย         

( ISM) 
 - บริภัณฑสองสวางสําหรับเคร่ืองบินและทาอากาศยาน 
 - เคร่ืองสําเร็จซ่ึงไดระบุคุณลักษณะท่ีตองการดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาในพิสัยความถ่ีวทิยไุวอยาง
  ชัดเจนในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลมอ่ืน 

 หมายเหต ุ ตัวอยางเชน 
   - อุปกรณสองสวางแบบฝงในบริภัณฑอื่นๆ เชน อุปกรณใหความสวางสเกลหรืออุปกรณนีออน 
   - เคร่ืองถายเอกสาร 
   - เคร่ืองฉายสไลด 
   - บริภัณฑสองสวางสําหรับยานพาหนะท่ีวิ่งบนถนน 

1.3 พิสัยความถ่ีท่ีครอบคลุมคือ 9 กิโลเฮิรตซ ถึง 400 จิกะเฮิรตซ 

1.4 บริภัณฑหลายหนาท่ีซ่ึงเกี่ยวของกับขอตางๆ ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ และ/หรือมาตรฐานอื่น
พรอมๆกันจะตองเปนไปตามขอกําหนดของแตละหัวขอหรือแตละมาตรฐานเม่ือทํางานในหนาท่ีท่ีเกี่ยวเนื่อง  
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1.5 ขีดจํากัดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไดกําหนดข้ึนบนพื้นฐานของความนาจะเปน เพื่อใหการระงับ
สัญญาณรบกวนอยูภายในขีดจํากัดท่ีสมเหตุสมผลในเชิงเศรษฐกิจ ในขณะท่ียังมีการปองกันทางวิทยุและความ
เขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาอยูในระดับท่ีเพียงพอ  ในกรณีพิเศษอาจจําเปนตองมีขอกําหนดเพิ่มเติมท่ีเหมาะสม 

2. เอกสารอางอิง 
เอกสารอางอิงท่ีระบุตอไปนี้ใชประกอบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เอกสารอางอิงฉบับท่ีระบุปท่ีพิมพ
ใหใชฉบับท่ีระบุเทานั้น เอกสารอางอิงฉบับท่ีไมไดระบุปท่ีพิมพใหใชฉบับลาสุด (รวมถึงเอกสารอางอิงฉบับท่ี
แกไขเพ่ิมเติม) 

มอก.183  โกลวสตารตเตอรสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ 
มอก.902  ดวงโคมไฟฟาติดประจําท่ีสําหรับจุดประสงคท่ัวไป 
มอก.2237 บริภัณฑความถ่ีวิทยุในทางอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตรและทางการแพทย : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน
ทางแมเหล็กไฟฟา 
มอก.1441 เลม 1-2548  อุปกรณและวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน เลม 1 อุปกรณวัดสัญญาณรบกวน
วิทยุและภูมิคุมกัน 
มอก.1441 เลม 2-2548  ขอกําหนดสําหรับอุปกรณและวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน เลม 1-2 
อุปกรณวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน – บริภัณฑชวย – สัญญาณรบกวนท่ีนําตามสาย 
มอก.1441 เลม 4-2549  ขอกําหนดสําหรับอุปกรณและวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน เลม 1-4
อุปกรณวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน – บริภัณฑชวย – สัญญาณรบกวนท่ีแผออก 
มอก.2092 เลม 1-2549  ขอกําหนดสําหรับอุปกรณและวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน เลม 2-1 วิธีการ
วัดของสัญญาณรบกวนและภูมิคุมกัน – สัญญาณรบกวนท่ีนําตามสาย 
มอก.1956  บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 

3. บทนิยาม 
 ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  มีดังตอไปนี้ 
3.1 บริภัณฑสองสวางและบริภัณฑท่ีคลายกัน  หมายถึง  บริภัณฑตางๆ เชน  ดวงโคมหลอดอินแคนเดสเซนซ ดวง

โคมหลอดฟลูออเรสเซนซ  อุปกรณหร่ีแสง  หมอแปลงสําหรับหลอด  ตัวแปลงผันสําหรับหลอด  บัลลาสต
สําหรับหลอดปลอยประจุ  บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ  ชุดกึ่งดวงโคมสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ
ชุดกะทัดรัด (compact fluorescent lamp) และสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ  หลอดท่ีมีบัลลาสตในตัว (self-
ballasted lamp)  รวมท้ังบริภัณฑหรืออุปกรณประกอบตามขอ 1.1  

3.2 สัญญาณรบกวนตอเนื่อง  หมายถึง  สัญญาณรบกวนแถบกวาง (broadband)  เชน สัญญาณรบกวนท่ีเกิดจาก 
การทํางานการสวิตช หรือท่ีเกิดจากความไมคงที่ของการปลอยประจุในกาซท่ีบริเวณข้ัวไฟฟาของหลอด  หรือ
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สัญญาณรบกวนแถบแคบ (narrowband) เชน สัญญาณรบกวนท่ีเกิดจากอุปกรณควบคุมอิเล็กทรอนิกสซ่ึง 
ออกแบบใหทํางานท่ีคาความถ่ีนั้น 

 หมายเหตุ แทนท่ีจะกลาวถึงแนวคิดของ “แถบกวาง” และ “แถบแคบ” มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี ไดแยกแยะใหเห็นความสัมพันธของ
 สัญญาณรบกวนทั้ง 2 แบบที่กําหนดโดยชนิดของตัวตรวจหาท่ีใช  จึงไดมีการกําหนดขีดจํากัดตามวิธีการวัดดวยตัวตรวจหาคายอด
 เสมือนและตัวตรวจหาคาเฉล่ีย   ดวยแนวทางน้ีสามารถทําการประเมินสัญญาณรบกวนแถบกวางและแถบแคบไดดวย 

 หมายเหตุ ความหมายของคําศัพทตางๆที่นอกเหนือจากขางตนอาจดูเพ่ิมเติมไดจาก IEC 60050(161): 1990, International 
Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 161: Electromagnetic compatibility 

4. ขีดจํากัด 
4.1 พิสัยความถ่ี 
 ขีดจํากัดในขอ 4.2 ขอ 4.3 และขอ 4.4 กําหนดไวเปนฟงกชันของพิสัยความถ่ี สําหรับความถ่ีท่ีไมมีการกําหนด

ขีดจํากัดไวไมจําเปนตองวัด 

4.2 ความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (insertion loss) 
 คาตํ่าสุดของความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกในพิสัยความถ่ี 150 กิโลเฮิรตซถึง 1 605 กิโลเฮิรตซ กําหนดไว

ในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 คาตํ่าสุดของความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก 
(ขอ 4.2) 

พิสัยความถ่ี 
kHz 

คาตํ่าสุด 
dB 

150 ถึง 160 
160 ถึง 1 400 

1 400 ถึง 1 605 

28 
28 ถึง 20 ก 

20 
ก คาลดลงเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถ่ี 

 
4.3 แรงดันไฟฟารบกวน 
4.3.1 ข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน 
 ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานสําหรับพิสัยความถ่ี 9 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 

เมกะเฮิรตซ กําหนดไวในตารางท่ี 2ก. 
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ตารางท่ี 2ก. ขีดจํากดัแรงดนัไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน 
(ขอ 4.3.1 และขอ 5.6.4) 

พิสัยความถ่ี ขีดจํากัด 

dB(μV)ก 

คายอดเสมือน คาเฉล่ีย 
9 kHz ถึง 50 kHz 

50 kHz ถึง 150 kHz 
150 kHz ถึง 0.5 MHz 
0.5 MHz ถึง 5.0 MHz 

5 MHz ถึง 30 MHz 

110 
90 ถึง 80 ข 
66 ถึง 56 ข 

56 ค 
60 

- 
- 

56 ถึง 46 ข 
46 ค 
50 

ก ที่ความถ่ีเปล่ียนผาน ใหใชขีดจํากัดคาที่ตํ่ากวา 
ข ขีดจํากัดลดลงเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถ่ีในพิสัย 50 kHz ถึง 150 kHz และ 150 kHz ถึง 0.5 MHz 
ค ดวงโคมและหลอดอิเล็กโทรด ขีดจํากัดในพิสัยความถ่ี 2.51 MHz ถึง 3.0 MHz คือคายอดเสมือน 73 dB(μV) และคาเฉล่ีย 63 
dB(μV) 

4.3.2 ข้ัวตอโหลด 
 ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอโหลดสําหรับพิสัยความถ่ี 150 กิโลเฮิรตซถึง 30 เมกะเฮิรตซ 

กําหนดไวในตารางท่ี 2ข. 

ตารางท่ี 2ข. ขีดจํากดัแรงดนัไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอโหลด 
(ขอ 4.3.2) 

พิสัยความถ่ี 

MHz 

ขีดจํากัด 

dB(μV) ก 

คายอดเสมือน คาเฉล่ีย 
0.15 ถึง 0.50 
0.50 ถึง 30 

80 
74 

70 
64 

ก ที่ความถ่ีเปล่ียนผาน ใหใชขีดจํากัดคาที่ตํ่ากวา 

4.3.3 ข้ัวตอควบคุม 
 ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอควบคุมสําหรับพิสัยความถ่ี 150 กิโลเฮิรตซถึง 30 เมกะเฮิรตซ 

กําหนดไวในตารางท่ี 2ค. 
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ตารางท่ี 2ค. ขีดจํากดัแรงดนัไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอควบคุม 
(ขอ 4.3.3) 

พิสัยความถ่ี 

MHz 

ขีดจํากัด 
dB(μV) 

คายอดเสมือน คาเฉล่ีย 
0.15 ถึง 0.50 
0.50 ถึง 30 

84 ถึง 74 
74 

74 ถึง 64 
64 

หมายเหตุ 1 ขีดจํากัดจะลดลงเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถี่ในพิสัย 0.15 MHz ถึง 0.5 MHz 
หมายเหตุ 2 ขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนใหไวสําหรับใชกับโครงขายสรางเสถียรภาพอิมพีแดนซ (impedance stabilization network; ISN)
ซึ่งใหอิมพีแดนซแบบวิธีรวม(แบบวิธีอสมมาตร)  150 Ω แกขั้วตอควบคุม 

4.4 สัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาท่ีแผออก 
4.4.1 พิสัยความถ่ี 9 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ 

 ขีดจํากัดคายอดเสมือนของสวนประกอบทางแมเหล็กของความแรงสนามสัญญาณรบกวนท่ีแผออกในพิสัย
ความถ่ี 9 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ วัดเปนกระแสไฟฟาในสายอากาศบวง เสนผานศูนยกลาง 2 เมตร  3 
เมตร หรือ 4 เมตร รอบบริภัณฑสองสวาง กําหนดไวในตารางท่ี 3ก. 
 ขีดจํากัดสําหรับเสนผานศูนยกลางบวง 2 เมตรใชกับบริภัณฑท่ีมีความยาวไมเกิน 1.6 เมตร  ขีดจํากัดสําหรับ
เสนผานศูนยกลางบวง 3 เมตรใชกับบริภัณฑท่ีมีความยาวในพิสัย 1.6 เมตร ถึง 2.6 เมตร และขีดจํากัดสําหรับ
เสนผานศูนยกลางบวง 4 เมตรใชกับบริภัณฑท่ีมีความยาวในพิสัย 2.6 เมตรถึง 3.6 เมตร กําหนดไวในตาราง
ท่ี 3ก. 

ตารางท่ี 3ก.  ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนท่ีแผออกในพิสัยความถ่ี 9 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ 
(ขอ 4.4.1) 

พิสัยความถ่ี 

MHz 

ขีดจํากัด 

dB(μA) ก 

2 m 3 m 4 m 
9 kHz  ถึง  70 kHz 

70 kHz  ถึง  150 kHz 
150 kHz  ถึง  3.0 MHz 
3.0 MHz  ถึง  30 MHz 

88 
88 ถึง 58 ข 
58 ถึง 22 ข 

22 

81 
81 ถึง 51 ข 
51 ถึง 15 ข 
15 ถึง 16 ค 

75 
75 ถึง 45 ข 
45 ถึง 9 ข 
9 ถึง 12 ค 

ก ที่ความถี่เปล่ียนผาน ใหใชขีดจํากัดคาท่ีตํ่ากวา 
ข ขีดจํากัดจะลดลงเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถี่ สําหรับดวงโคมและหลอดที่ไมมีอิเล็กโทรด ขีดจํากัดในพิสัยความถี่  2.2 MHz ถึง 3.0 
MHz เปน 58 dB(μA) สําหรับเสนผานศูนยกลางบวง 2 เมตร  51 dB(μA) สําหรับเสนผานศูนยกลางบวง 3 เมตร  และ 45 dB(μA) สําหรับเสน
ผานศูนยกลางบวง 4 เมตร 
ค เพิ่มขึ้นเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถี ่
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4.4.2 พิสัยความถ่ี 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ 
 ขีดจํากัดคายอดเสมือนของสวนประกอบทางไฟฟาของความแรงสนามสัญญาณรบกวนท่ีแผออกในพิสัย

ความถ่ี 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ ซ่ึงวัดตามวิธีการที่ระบุใน มอก.1956 ขอ 10 กําหนดไวใน
ตารางท่ี 3ข. 

หมายเหตุ ดวยเหตุผลของความทวนซ้ําไดแนะนําใหตอปดปลายสายเคเบิลแหลงจายกําลังไฟฟาประธานดวยโครงขายเช่ือมตอ/ตัดเช่ือมตอ 
(coupling/decoupling network; CDN) ที่วางบนระนาบพื้นและตอปดปลายดวยอิมพีแดนซ 50 โอหม 

ตารางท่ี 3ข.  ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนท่ีแผออกในพิสัยความถ่ี 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ 
ท่ีระยะวัด 10 เมตร 

(ขอ 4.4.2) 

พิสัยความถ่ี 
MHz 

ขีดจํากัดคายอดเสมือน 

dB(μV/m)ก 

30  ถึง  230 
230  ถึง  300 

30 
37 

กที่ความถ่ีเปล่ียนผาน ใหใชขีดจํากัดคาที่ตํ่ากวา 

การทดสอบในพิสัยความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ อาจทําโดยการทดสอบท่ีระบุในภาคผนวก ข. ดวย
ขีดจํากัดตามตารางท่ี ข.1  ถาบริภัณฑสองสวางเปนไปตามขอกําหนดของภาคผนวก ข. ถือวาใหเปนไปตาม
ขีดจํากัดของขอนี้ 

5. การนําขีดจํากัดไปใชงาน 
5.1 ท่ัวไป 
 การนําขีดจํากัดของบริภัณฑสองสวางประเภทตางๆตามท่ีระบุไวในขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมนี้ไปใชงาน  กําหนดไวในขอ 5.2 ถึงขอ 5.10 
 ขอกําหนดสัญญาณรบกวนจะไมนํามาใชกับหลอดนอกเหนือจากหลอดท่ีมีบัลลาสตในตัวหรืออุปกรณชวยซ่ึง  

รวมอยูในดวงโคม รวมอยูในหลอดท่ีมีบัลลาสตในตัว หรือรวมอยูในชุดกึ่งดวงโคม (อยางไรก็ตามใหดู    
หมายเหตุ 2 ในขอ 5.3.1) 

 ไมตองคํานึงถึงสัญญาณรบกวนท่ีเกิดจากการทํางานของสวิตชท่ีทํางานดวยมือหรือทํางานอัตโนมัติ(ภายนอก 
หรือรวมอยูในบริภัณฑ) ท่ีใชในการตอหรือตัดแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน  กรณีนี้หมายถึงสวิตชปดเปดดวย
มือหรือสวิตชท่ีทํางานดวยตัวรับรู (sensor)  หรือเคร่ืองรับควบคุมริปเปล (ripple control receiver) สวนสวิตชท่ี
มีการทํางานซํ้าๆ (เชน สวิตชท่ีใชในปายโฆษณา) ไมรวมอยูในขอยกเวนนี้ 

5.2 ดวงโคมในอาคาร 
5.2.1 ท่ัวไป 
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 ใหนําเง่ือนไขท่ีกําหนดขางลางนี้ไปใชกับดวงโคมในอาคารทุกชนิดโดยไมตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมใน
การใชงาน 

5.2.2 ดวงโคมหลอดอินแคนเดสเซนซ 
 ดวงโคมหลอดอินแคนเดสเซนซท่ีหลอดทํางานจากแหลงจายไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรงหรือท่ี

ไมไดรวมอยูในอุปกรณคุมคาแสง (light regulating device) หรือสวิตชอิเล็กทรอนิกส ถือวาไมทําใหเกิด
สัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา  ดังนั้นจึงเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
โดยไมตองทดสอบ 

 หมายเหตุ      หลอดอินแคนเดสเซนซในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีใหหมายรวมถึงหลอดอินแคนเดสเซนซทุกชนิดรวมท้ังหลอด
แฮโลเจน 

5.2.3 ดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซ 
 ใหใชคาตํ่าสุดของการสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกตามตารางท่ี 1 เม่ือดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซเปน 

ชนิดท่ีทํางานดวยสตารตเตอรและออกแบบใหใชกับหลอดดังตอไปนี้ 
 - หลอดฟลูออเรสเซนซตรงท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางระบุ 15 มิลลิเมตร 25 มิลลิเมตรหรือ 38 มิลลิเมตร 
 - หลอดฟลูออเรสเซนซวงกลมท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางระบุ 28 มิลลิเมตรหรือ 32 มิลลิเมตร 
 - หลอดฟลูออเรสเซนซรูปตัวยู ท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางระบุ 15 มิลลิเมตร 25 มิลลิเมตรหรือ 38 

 มิลลิเมตร 
 - หลอดฟลูออเรสเซนซข้ัวเดี่ยวท่ีไมมีสตารตเตอรประกอบอยูและมีเสนผานศูนยกลางระบุ 15 มิลลิเมตร 
 - หลอดฟลูออเรสเซนซข้ัวเดี่ยว รูปรางตรง แฝดสองหลอดและแฝดส่ีหลอด  ท่ีมีสตารตเตอรแบบรวม

 หนวย และมีเสนผานศูนยกลางระบุของหลอด 12 มิลลิเมตร 
5.2.4 ดวงโคมอ่ืนๆ 
 ดวงโคมใชงานในอาคารนอกเหนือจากท่ีกําหนดในขอ 5.2.2 หรือขอ 5.2.3 ตองเปนไปตามขีดจํากัด 

แรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 2ก.  
 ในกรณีท่ีดวงโคมจายกระแสไฟฟาแกหลอดโดยมีความถ่ีใชงานเกิน 100 เฮิรตซ  ดวงโคมนั้นตองเปนไป

ตามขีดจํากัดสัญญาณรบกวนท่ีแผออกท่ีกําหนดในตารางท่ี 3ก. และ 3ข. 
 ในกรณีท่ีมีการคุมคาแสงท่ีไดจากดวงโคมดวยอุปกรณภายนอก แรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอควบคุมตอง

เปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 4.3.3 
5.3 อุปกรณชวยอิสระสําหรับใชกับบริภัณฑสองสวางโดยเฉพาะ 
5.3.1 ท่ัวไป 

  อุปกรณชวยอิสระ คืออุปกรณไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการออกแบบใหใชภายนอกดวงโคม และใช
ในการควบคุมกระแสหรือแรงดันไฟฟาของหลอดปลอยประจุหรือหลอดอินแคนเดสเซนซ เชน อุปกรณหร่ี
แสง  หมอแปลง  และตัวแปลงผัน(convertor) สําหรับหลอด  บัลลาสตสําหรับหลอดปลอยประจุ (รวมท้ัง
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หลอดฟลูออเรสเซนซ)  และชุดกึ่งดวงโคมสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชุดกะทัดรัด(compact fluorescent 
lamp) และสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ 

หมายเหตุ 1. คุณลักษณะท่ีตองการตามขอ 5.3 มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบลักษณะเฉพาะการปลอยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณชวยโดยเฉพาะ  
 เนื่องจากวงจรเดินสายมีหลายประเภทจึงไมอาจอธิบายขอกําหนดในการติดต้ังได แนะนําใหผูทําใหคําแนะนําในการใชงานอุปกรณชวยท่ี 
 เหมาะสม 

 2. คุณลักษณะท่ีตองการตามขอ 5.3 อาจใชในการทดสอบอุปกรณชวยที่เจตนาใหติดต้ังเขาชุดอยูในดวงโคม แตไมเปนการบังคับสําหรับการ
 ทดสอบ  แมวาอุปกรณชวยจะเปนไปตามขอกําหนดนี้ก็จะตองทดสอบดวงโคมเสมอ 

5.3.2 อุปกรณคุมคาแสงอิสระ 
5.3.2.1 ชนิดของอุปกรณ 
 อุปกรณคุมคาแสงมี 2 ชนิด ชนิดแรกจะคลายกับอุปกรณหร่ีแสงท่ีจะคงคาท่ีหลอดโดยตรง  และชนิดท่ี 2 มี

การควบคุมการทํางานจากระยะไกล เพื่อคุมคาแสงท่ีปลอยออกจากหลอดผานทางบัลลาสตหรือตัวแปลง
ผัน 

5.3.2.2 อุปกรณคุมคาแสงท่ีทํางานโดยตรงอยางอิสระ 
 ในกรณีท่ีอุปกรณเหลานี้มีอุปกรณสารกึ่งตัวนําประกอบอยู ตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟา รบกวน

ท่ีกําหนดในตารางท่ี 2ก. และตารางท่ี 2ข.  นอกเหนือจากนี้ไมมีการกําหนดขีดจํากัด 
 เม่ืออุปกรณคุมคาแสงหลายตัวบรรจุอยูในผลิตภัณฑหรือเปลือกหุมอันหนึ่ง และเม่ืออุปกรณแตละตัว

ประกอบดวยวงจรคุมคาท่ีมีพลังงานในตัวท้ังหมด(รวมถึงสวนประกอบระงับคล่ืนรบกวนท้ังหมด) และ
ทํางานไมข้ึนอยูกับอุปกรณตัวอ่ืน (นั่นคือไมควบคุมไมวาจะโดยการออกแบบหรือการควบคุมโดยบังเอิญ  
โหลดใดๆจะควบคุมโดยตัวคุมคาอ่ืนแตละตัว) ใหทดสอบอุปกรณแตละตัวแยกตางหาก 

5.3.2.3 อุปกรณควบคุมจากระยะไกลอิสระ 
 ในกรณีท่ีอุปกรณเหลานั้นใหกําเนิดสัญญาณควบคุมท่ีเปนไฟฟากระแสตรงหรือความถ่ีตํ่า (นอยกวา 500 

เฮิรตซ) ไมมีขีดจํากัดกําหนดไว  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึงอุปกรณซ่ึงทํางานท่ี
ความถ่ีวิทยุหรือรังสีอินฟราเรด อุปกรณควบคุมจากระยะไกลอิสระอ่ืนๆตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 
4.3.1 และขอ 4.3.3 

5.3.3 หมอแปลงและตัวแปลงผันอิสระสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ 
5.3.3.1 ท่ัวไป 
 หมอแปลงสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซจะเปล่ียนแปลงเฉพาะแรงดันไฟฟาโดยไมไดเปล่ียนความถ่ี 

ในขณะที่ตัวแปลงผันเปล่ียนแปลงความถ่ีดวย  อุปกรณท้ังสองชนิดอาจมีวิธีการคุมคาแสงท่ีออกมาจาก
หลอดอยูดวย 

5.3.3.2 หมอแปลงอิสระ  
 ใหนําเง่ือนไขตามขอ 5.2.2 มาใชในกรณีท่ีมีการใชหมอแปลงแรงดันไฟฟาสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ

ท่ีไมมีการคุมคาแรงดันไฟฟาดวยช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสท่ีไวงาน (active electronic component) หมอ
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แปลงอิสระสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซอ่ืนๆตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอท่ี
กําหนดในตารางท่ี 2ก. และตารางท่ี 2ข. 

5.3.3.3 ตัวแปลงผันอิสระ 
 ตัวแปลงผันอิเล็กทรอนิกสอิสระสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซตองเปนดังนี้ 
 (ก) ตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอตามตารางท่ี 2ก. และตารางท่ี 2ข. หรือ 
 (ข) ในกรณีท่ีตัวแปลงผันมีสายเคเบิลแหลงจายโหลดท่ีถอดไมได หรือในกรณีท่ีผูทําไดกําหนดวิธีการ

 ติดต้ังท่ีเขมงวดไวเกี่ยวกับตําแหนง ชนิด และความยาวสูงสุดของสายเคเบิลท่ีใชตอกับหลอด  ตอง
 เปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอตามตารางท่ี 2ก. และขีดจํากัดสัญญาณรบกวนท่ีแผ
 ออกท่ีกําหนดในตารางท่ี 3ก. และ 3ข. ภายใตภาวะเหลานี้ 

5.3.4 บัลลาสตอิสระสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอ่ืน 
5.3.4.1 บัลลาสตอิสระท่ีออกแบบสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดท่ีระบุไวในขอ 5.2.3 และทํางานดวยสตารต

เตอรตองเปนไปตามคาตํ่าสุดของความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกตามตารางท่ี 1 
5.3.4.2 บัลลาสตอิสระอ่ืนตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานท่ี

กําหนดไวในตารางท่ี 2ก. 
 ในกรณีท่ีบัลลาสตจายกระแสไฟฟาใหกับหลอดมีความถ่ีเกิน 100 เฮิรตซตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณ

รบกวนท่ีแผออกท่ีกําหนดในตารางท่ี 3ก. และ 3ข. 
 ในกรณีท่ีมีการคุมคาแสงดวยอุปกรณภายนอก ขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอควบคุมของบัลลาสต

ตองไมเกินคาท่ีกําหนดในตารางท่ี 2ข. 
5.3.5 ชุดกึ่งดวงโคม 
 ชุดกึ่งดวงโคมสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชุดกะทัดรัดและสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ ซ่ึงบางคร้ัง 

เรียกวาอะแดปเตอร(adaptor)  เปนอุปกรณท่ีดานหน่ึงติดตั้งดวยข้ัวหลอดแบบเกลียวหรือข้ัวหลอดแบบเข้ียว   
เพื่อใหสามารถประกอบลงในข้ัวรับหลอดอินแคนเดสเซนซมาตรฐาน  และอีกดานหน่ึงประกอบดวยข้ัวรับ
หลอดเพ่ือใหสามารถใสหลอดท่ีจะนํามาเปล่ียน 

 ชุดกึ่งดวงโคมตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 2ก.  
 ในกรณีท่ีแหลงกําเนิดแสงทํางานท่ีความถ่ีเกิน 100 เฮิรตซ อุปกรณท้ังหนวยตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณ

รบกวนที่แผออกท่ีกําหนดในตารางท่ี 3ก. และ 3ข. 
5.3.6 สตารตเตอรและอิกนิเตอรอิสระ (independent starter and igniter) 
 สตารตเตอรและอิกนิเตอรอิสระสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอ่ืน ๆ ใหทดสอบวงจรท่ี

อธิบายไวในขอ 8.9   ซ่ึงตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟาท่ีข้ัวตอตามท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 2ก. 
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5.4 หลอดท่ีมีบัลลาสตในตัว (self-ballasted lamp) 
 หลอดท่ีมีบัลลาสตในตัว  อุปกรณท่ีทําหนาท่ีควบคุมและจุดหลอดตองหอหุมเปนหนวยเดียว  หลอดแบบนี้จะมี

ข้ัวหลอดแบบเกลียวหรือข้ัวหลอดแบบเข้ียวประกอบอยูและสามารถใสโดยตรงกับข้ัวรับหลอดท่ีเหมาะสม 
 หลอดท่ีมีบัลลาสตในตัวตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอท่ีกําหนดในตารางท่ี 2ก. 
 ในกรณีท่ีแหลงกําเนิดแสงทํางานท่ีความถ่ีเกิน 100 เฮิรตซ อุปกรณท้ังหนวยตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณ

รบกวนท่ีแผออกท่ีกําหนดในตารางท่ี 3ก. และ 3ข. 
5.5 อุปกรณสองสวางนอกอาคาร 
5.5.1 ท่ัวไป 
 ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้คําวา “การสองสวางนอกอาคาร”  หมายถึง การสองสวางท่ัวไปใน 

พื้นท่ีสาธารณะ เชน ถนน ทางเดินเทา ทางรถจักรยาน ทางเดินรถ อุโมงค ท่ีจอดรถยนต สถานีบริการและ
พื้นท่ีสําหรับเลนกีฬากลางแจงและนันทนาการ  และหมายถึงการสองสวางเพื่อความปลอดภัยและการสาด
สองอาคารและส่ิงท่ีคลายกัน  คุณลักษณะท่ีตองการท่ีกําหนดไวในขอ 5.5 นี้ยังใชไดกับอุปกรณสองสวาง
(นอกอาคาร)บนพื้นท่ีของเอกชน  นิคมอุตสาหกรรมและอ่ืนๆท่ีคลายกัน 

 อยางไรก็ตามอุปกรณสองสวางดังกลาวอาจตองเปนไปตามขอกําหนดการปลอยสัญญาณจําเพาะซ่ึงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง เชน การสองสวางในทาอากาศยาน 

 ขอ 5.5 นี้ไมนําไปใชกับปายโฆษณานีออนและปายโฆษณาอ่ืนๆ 
5.5.2 ระบบติดต้ัง 
 โดยท่ัวๆไปอุปกรณสองสวางนอกอาคารชุดใดชุดหนึ่งจะติดต้ังอยูกับท่ีรองรับและดวงโคมต้ังแตหนึ่งดวงข้ึน

ไป   ท่ีรองรับอาจเปน 
- ทอ (เทาแขน) หรือส่ิงอ่ืนท่ีคลายกัน 

 - คอนเสา 
 - ยอดเสา 
 - ลวดขึง หรือลวดแขวน 
 - ผนังหรือเพดาน 
 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน คุณลักษณะท่ีตองการดานการปลอยสัญญาณรบกวนตามขอ 5.5 นี้ใชไดกับ

ดวงโคม(รวมท้ังหลอด)  และไมใชกับท่ีรองรับดวงโคม 
5.5.3 อุปกรณการสวิตชแบบรวมหนวย (integrated switching device) 
 ขอกําหนดนี้ไมรวมถึงสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการทํางานของอุปกรณการสวิตชแบบรวมหนวย เชน 

เคร่ืองรับควบคุมริปเปล 
5.5.4 ดวงโคมหลอดอินแคนเดสเซนซ 
 ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 5.2.2 
5.5.5 ดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซ 
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 ดวงโคมท่ีใชหลอดฟลูออเรสเซนซตามขอ 5.2.3  และทํางานรวมกับสตารตเตอรตองเปนไปตามคาตํ่าสุด 
ของความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกตามตารางท่ี 1 

5.5.6 ดวงโคมอ่ืน 
 ดวงโคมนอกอาคารอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดในขอ 5.5.4 และขอ 5.5.5 ตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดัน 

ไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตามตารางท่ี 2ก. 
 ในกรณีท่ีหลอดในดวงโคมไดรับการจายกระแสไฟฟาท่ีมีความถ่ีเกิน 100 เฮิรตซ ตองมีบัลลาสต 

อิเล็กทรอนิกสไวในดวงโคมดวย ดวงโคมตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณรบกวนท่ีแผออกท่ีกําหนดใน
ตารางท่ี 3ก. และ 3ข. 

5.6 เคร่ืองใชแผรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรด 
5.6.1 ท่ัวไป 
 เคร่ืองใชแผรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดเปนเคร่ืองใชท่ีใชสําหรับการแพทยและการบํารุงรักษาความ

งาม   สําหรับจุดประสงคทางอุตสาหกรรม และสําหรับการใหความรอนเฉพาะพ้ืนท่ีโดยทันที 
 คุณลักษณะท่ีตองการตามขอนี้ใชกับเคร่ืองใชซ่ึงสวนใหญนําไปใชในบริเวณท่ีพักอาศัย  สวนบริภัณฑอ่ืนให

เปนไปตาม มอก.2237 
5.6.2 เคร่ืองใชแผรังสีอินฟราเรด 
 สําหรับเครื่องใชซ่ึงมีเพียงแหลงกําเนิดรังสีอินฟราเรดดวยหลักการอินแคนเดสเซนซทํางานดวยความถ่ีของ

แหลงจายกําลังไฟฟาประธาน และไมมีช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสท่ีไวงาน ใหเปนไปตามขอ 5.2.2 
5.6.3 เคร่ืองใชหลอดฟลูออเรสเซนซรังสีอัลตราไวโอเลต 
 เคร่ืองใชรังสีอัลตราไวโอเลตท่ีใชหลอดรังสีอัลตราไวโอเลตซ่ึงเหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนซท่ีกําหนดไว

ในขอ 5.2.3 และทํางานดวยสตารตเตอรท่ีสามารถเปล่ียนทดแทนได ตองเปนไปตามคาตํ่าสุดของความ
สูญเสียเนื่องจากการใสแทรกท่ีกําหนดในตารางท่ี 1 

5.6.4 เคร่ืองใชรังสีอัลตราไวโอเลต และ/หรือ อินฟราเรดอ่ืน 
 เคร่ืองใชรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดในขอ 5.6.2 หรือขอ 5.6.3 ตอง

เปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานท่ีกําหนดในตารางท่ี 2ก. 
 เคร่ืองใชท่ีมีการจายกระแสไฟฟาท่ีมีความถ่ีกลํ้า (modulating frequency) เกิน 100 เฮิรตซ ใหกับแหลงกําเนิด

การแผออก  ตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณรบกวนท่ีแผออกท่ีกําหนดในตารางท่ี 3ก. และ 3ข. 
 ในกรณีท่ีการแผออกของเคร่ืองใชมีการคุมคาดวยอุปกรณภายนอกท่ีมีสายควบคุมแยกตางหาก แรงดันไฟฟา

รบกวนท่ีข้ัวตอควบคุมตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 4.3.3 
5.7 การสองสวางในการขนสง 
5.7.1 ท่ัวไป 

 แหลงกําเนิดแสงนํามาใชกับยานพาหนะในการขนสง  สําหรับ 
 - จุดประสงคในการสองสวางและใหสัญญาณภายนอก 
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 - การสองสวางของอุปกรณท่ีใชในยานพาหนะ 
 - การสองสวางภายในเคบินและหองตางๆ 

คุณลักษณะท่ีตองการในขอ 5.7 ใชกับบริภัณฑสองสวางท่ีใชในเรือและรถท่ีใชราง  บริภัณฑสองสวางท่ีใช
กับอากาศยานตองมีเง่ือนไขพิเศษและอยูนอกขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

5.7.2 การสองสวางและการใหสัญญาณภายนอก 
ในกรณีท่ีอุปกรณสําหรับสองสวางและใหสัญญาณใชหลอดอินแคนเดสเซนซ  จะถือวาอุปกรณนั้นๆ เปนไป
ตามคุณลักษณะท่ีตองการท่ีเกี่ยวเนื่องทุกรายการโดยไมตองมีการทดสอบอีก หากมีการใชหลอดปลอยประจุ
ในกาซ  หลอดและบัลลาสตตองติดต้ังอยูเปนหนวยเดียวซ่ึงตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ี
ข้ัวตอตามตารางท่ี 2ก. และขีดจํากัดสัญญาณรบกวนท่ีแผออกท่ีกําหนดในตารางท่ี 3ก. และ 3ข. 

5.7.3 การสองสวางของอุปกรณท่ีใชในยานพาหนะ 
 การสองสวางของอุปกรณท่ีใชในยานพาหนะตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการสําหรับอุปกรณนั้นๆ 
5.7.4 การสองสวางภายในเคบินและหองตางๆ 
 บริภัณฑสําหรับการสองสวางภายในของเรือและรถท่ีใชรางใหถือวาเปนบริภัณฑสองสวางในอาคาร  และให

เปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการที่เกี่ยวของในขอ 5.2 
5.8 ปายโฆษณานีออนและปายโฆษณาอ่ืนๆ 
 ขีดจํากัดและวิธีวัดอยูในระหวางการพิจารณา 
5.9 ดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัว 
5.9.1 ท่ัวไป 

 ดวงโคมท่ีออกแบบสําหรับจุดประสงคในการทําใหมีการสองสวางฉุกเฉินในกรณีท่ีมีการขัดของของ
แหลงจายกําลังไฟฟาประธาน ตองวัดท้ังในแบบวิธีแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเปดและแบบวิธีฉุกเฉิน
(แหลงจายกําลังไฟฟาประธานปด) ดังรายละเอียดในขอ 5.9.2 และขอ 5.9.3 

 - แบบวิธีแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเปด : สถานะของดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัวซ่ึงพรอมท่ีจะ
ทํางานในขณะท่ีแหลงจายโครงขายสาธารณะเปด(on) ในกรณีท่ีแหลงจายลมเหลวดวงโคมจะเปล่ียนไปสู
แบบวิธีฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ 

 - แบบวิธีฉุกเฉิน : สถานะของดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัวซ่ึงใหแสงสวางเม่ือปอนพลังงานโดย
แหลงจายกําลังไฟฟาภายในเคร่ืองเอง  ในขณะท่ีแหลงจายโครงขายสาธารณะลมเหลว(แหลงจาย
กําลังไฟฟาประธานปด)  

หมายเหตุ ขีดจํากัดและวิธีการวัดความแรงสนามสําหรับดวงโคมไฟฉุกเฉินแบบกระพริบที่ใชหลอดซีนอนอยูในระหวางการพิจารณา 

5.9.2 การวัดในแบบวิธีแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเปด คือภาวะการทํางานกอนมีการขัดของของแหลงจาย
กําลังไฟฟาประธาน 
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 ดวงโคมตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตามตารางท่ี 2ก. 
ในกรณีท่ีดวงโคมจายกระแสไฟฟาแกหลอดโดยมีความถ่ีใชงานเกิน 100 เฮิรตซ  ดวงโคมตองเปนไปตาม
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนที่แผออกตามท่ีกําหนดในตารางที่ 3ก. และ 3ข.  ในกรณีท่ีแสงท่ีปลอยออกจากดวง
โคมมีการคุมคาดวยอุปกรณภายนอกท่ีมีสายควบคุมแยกตางหาก แรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอควบคุมตอง
เปนไปตามขอกําหนดในขอ 4.3.3 

5.9.3 การวัดในแบบวิธีฉุกเฉิน  ภาวะการทํางานหลังมีการขัดของของแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน 
 ดวงโคมซ่ึงจายกระแสไฟฟาแกหลอดโดยมีความถ่ีใชงานเกิน 100 เฮิรตซ ในขณะท่ีแบบวิธีฉุกเฉินตอง

เปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตามตารางท่ี 2ก. และขีดจํากัด
สัญญาณรบกวนท่ีแผออกท่ีกําหนดในตารางท่ี 3ก. และ 3ข.  

5.10 สตารตเตอรท่ีเปล่ียนแทนไดสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ 
สตารตเตอรท่ีเปล่ียนแทนไดอยางนอยตอง : 
- มีตัวเก็บประจุท่ีมีคาระหวาง 0.005 ไมโครฟารัด กับ 0.02 ไมโครฟารัด ซ่ึงตอแบบขนานไปท่ีขาเสียบ
สัมผัสของสตารตเตอร; 

 - หรือเปนไปตามการทดสอบความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกดังตอไปนี้ 
 ใหทดสอบสตารตเตอรในดวงโคมตามขอแนะนําในขอ 7.1.4  ผูผลิตตองระบุแบบของดวงโคมและ

อุปกรณรวมซ่ึงตองใชในระหวางการทดสอบ ความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกของดวงโคมตลอดพิสัย
ความถ่ีท้ังหมดท่ีกําหนดในตารางท่ี 1 เม่ือวัดดวยสตารตเตอรท่ีใชทดสอบตองเทากับหรือสูงกวาความ
สูญเสียเนื่องจากการใสแทรกของดวงโคมเม่ือทดสอบดวยสตารตเตอรท่ีมีตัวเก็บประจุท่ีมีคาเทากับ 0.005 
ไมโครฟารัด ± รอยละ 5 

- หรือเปนไปตามการทดสอบแรงดันไฟฟาท่ีข้ัวตอดังตอไปนี้ 
 ใหทดสอบสตารตเตอรในดวงโคมหลอดเดี่ยวท่ีเกี่ยวของในวงจรกําลังไฟฟาสูงสุดซ่ึงออกแบบสตารต
เตอรไว ผูผลิตตองระบุแบบของดวงโคมและวงจรท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสําหรับใชกับสตารตเตอร 
ขอแนะนําในการวัดตามขอ 8.2 ใหนํามาใชได   ขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอตามตารางท่ี  2ก. ตอง
ไมเกินคาท่ีกําหนด 

6. ภาวะการทํางานสําหรับบริภัณฑสองสวาง 
6.1 ท่ัวไป 
 เม่ือวัดสัญญาณรบกวนหรือความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกของบริภัณฑสองสวางตองใหบริภัณฑทํางาน      

ในเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ 6.2 ถึงขอ 6.6 
 ใหพิจารณาเพ่ิมเติมเง่ือนไขพิเศษตามท่ีกําหนดในขอ 7. ขอ 8. และขอ 9. สําหรับวิธีวัดท่ีแตกตางออกไปตาม

ความเหมาะสม 
6.2 บริภัณฑสองสวาง 
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 ใหทดสอบบริภัณฑสองสวางในลักษณะท่ีผลิตเสร็จจากโรงงานในภาวะการใชงานปกติ  เชนท่ีกําหนดไวใน 
มอก.902   สําหรับดวงโคม 

6.3 แรงดันไฟฟาและความถ่ีของแหลงจาย 
 แรงดันไฟฟาของแหลงจายตองอยูภายใน + รอยละ 2 ของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด ในกรณีของพิสัย 

แรงดันไฟฟาการวัดตองทําภายใน + รอยละ 2 ของแรงดันไฟฟาแหลงจายระบุแตละแรงดันของพิสัยนั้น  
ความถ่ีระบุของแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตองเปนไปตามท่ีกําหนดสําหรับบริภัณฑ 

6.4 ภาวะโดยรอบ 
 ใหวัดในภาวะหองทดสอบปกติท่ีอุณหภูมิโดยรอบอยูภายในพิสัย 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส 
6.5 หลอด 
6.5.1 ชนิดของหลอดท่ีใช 
 ใหวัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอและสนามแผออกดวยหลอดท่ีออกแบบมาใหใชกับบริภัณฑสองสวาง ให

ใชหลอดท่ีมีพิกัดกําลังไฟฟาสูงสุดท่ียอมใหสําหรับบริภัณฑสองสวางนั้น 
6.5.2 ระยะเวลาการบม (ageing time) ของหลอด 
 ใหวัดหลอดท่ีทํางานแลวไมนอยกวา 
 - 2 ช่ัวโมง สําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ 
 - 100 ช่ัวโมง สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอ่ืน                                                                                    
6.5.3 เวลาเขาสูภาวะเสถียรของหลอด 
 ใหหลอดทํางานจนเสถียรกอนวัดคา หากมิไดมีการกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในมาตรฐานน้ี หรือกําหนดไวโดย

ผูทํา  ใหใชเวลาเขาสูภาวะเสถียรดังตอไปนี้ 
- 5  นาที สําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ 
- 15 นาที สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ 
- 30 นาที สําหรับหลอดปลอยประจุอ่ืนๆ 

6.6 สตารตเตอรท่ีเปล่ียนทดแทนได 
 เม่ือใชโกลวสตารตเตอร (glow starter) ท่ีเปนไปตาม มอก.183 ใหแทนท่ีตัวเก็บประจุดวยตัวเก็บประจุท่ีมีความ

จุ 0.005 ไมโครฟารัด + รอยละ 5 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนสตารตเตอรตองอยูในข้ัวรับสตารตเตอร ตอง
ระมัดระวังใหมีการคงลักษณะเฉพาะของสตารตเตอรไวในพิสัยความถ่ีซ่ึงครอบคลุมโดยการวัด 

 หากผูทําตอตัวเก็บประจุไวภายนอกสตารตเตอร ใหทดสอบดวงโคมในลักษณะท่ีผลิตเสร็จจากโรงงานพรอม
ดวยตัวเก็บประจุของสตารตเตอร 

7. วิธีวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก 
7.1 วงจรสําหรับวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก 
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7.1.1 สําหรับดวงโคมตามขอ 5.2.3 และขอ 5.5.5 วิธีวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกแสดงไวตามรูป 
ดังตอไปนี้ 

 - รูปท่ี 1 สําหรับดวงโคมท่ีใชหลอดฟลูออเรสเซนซตรงและรูปตัวยู 
 - รูปท่ี 2 สําหรับดวงโคมท่ีใชหลอดฟลูออเรสเซนซวงกลม 
 - รูปท่ี 3 สําหรับดวงโคมท่ีใชหลอดฟลูออเรสเซนซข้ัวเดี่ยวท่ีมีสตารตเตอรแบบรวมหนวย 

 หลอดตัวแทน (dummy lamp) กําหนดไวในขอ 7.2.4 
 ในกรณีท่ีดวงโคมสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซมีเสนผานศูนยกลางระบุ 25 มิลลิเมตร ซ่ึงสามารถสับเปล่ียน

ใชแทนกันไดดวยหลอดท่ีมีเสนผานศูนยกลางระบุ 38 มิลลิเมตร ใหวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก
ดวยหลอดตัวแทนท่ีมีเสนผานศูนยกลางระบุ 38 มิลลิเมตร หากไมไดมีขอแนะนําของผูทํากําหนดไวใหใช
เฉพาะหลอดท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร 

7.1.2 บัลลาสตอิสระตามท่ีกําหนดในขอ 5.3.4  ใหวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกในวงจรท่ีสัมพันธกับบัล
ลาสตท่ีทําการทดสอบ  ใหติดต้ังบัลลาสตรวมกับหลอดตัวแทนและสตารตเตอรบนแผนวัสดุฉนวนหนา 12 
มิลลิเมตร + 2 มิลลิเมตร ใหถือวาการจัดเตรียมดังกลาวนี้เปนดวงโคมชุดหนึ่งและใชเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนด
ในขอ 7. นี้ 

7.1.3 ใหถือวาเคร่ืองใชแผรังสีอัลตราไวโอเลตตามขอ 5.6.3 เปนดวงโคม และใชภาวะตางๆท่ีกําหนดในขอ 7. นี้ได 
7.1.4 สตารตเตอรท่ีเปล่ียนแทนไดเม่ือทดสอบในการทดสอบความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกตามท่ีอธิบายใน

ขอ 5.10 ตองวัดในดวงโคมหลอดเด่ียวซ่ึงออกแบบสตารตเตอรไวใหใชรวมกัน ดวงโคมตองมีแรงดันไฟฟาท่ี
กําหนดเทากับแรงดันไฟฟาแหลงจายกําลังไฟฟาประธานหรืออยูในพิสัยแรงดันไฟฟาแหลงจายกําลังไฟฟา
ประธานตามที่ระบุไวบนสตารตเตอรซ่ึงใชกับกําลังไฟฟาดวย ใหวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก 2 
คร้ัง ดังนี้ 

 ก) ดวยสตารตเตอรท่ีทดสอบ 
 ข) ดวยสตารตเตอรท่ีแทนท่ีโดยโกลวสตารตเตอรซ่ึงมีคาความจุ 0.005 ไมโครฟารัด ± รอยละ 5 ตอครอมขา

 เสียบสัมผัส 

7.2 การจัดเตรียมการวัดและวิธีดําเนินการ 
 การจัดเตรียมการวัดประกอบดวย 
7.2.1 เคร่ืองกําเนิดความถ่ีวิทยุ 
 ใหใชเคร่ืองกําเนิดคล่ืนรูปไซนท่ีมีอิมพีแดนซดานออก 50 โอหม และเหมาะสมกับพิสัยความถ่ีท่ีครอบคลุม

ในการวัด 
7.2.2 หมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล (balance-to-unbalance transformer) 
 ใหใชหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุลความจุไฟฟาตํ่าเพื่อใหไดแรงดันไฟฟาสมมาตรจากเคร่ืองกําเนิดความถ่ี 

วิทยุ คุณลักษณะท่ีตองการทางไฟฟาและทางโครงสรางกําหนดไวในภาคผนวก ก. 
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7.2.3 เคร่ืองรับและโครงขายวัด 
 ใหใชเคร่ืองรับสําหรับวัดตามท่ีระบุใน มอก.1441 เลม 1  และโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม 

(artificial mains network) (โครงขาย V)  50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี + 5 โอหม  (หรือ 50 โอหม/50 ไมโคร   
เฮนรี) ตามท่ีระบุใน มอก.1441 เลม 2 

7.2.4 หลอดตัวแทน 
 หลอดตัวแทนซ่ึงใชในวงจรตามรูปท่ี 1 รูปท่ี 2 และรูปท่ี 3 จะจําลองสมบัติดานความถ่ีวิทยุท่ีมีคุณสมบัติ

เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนซตามรูปท่ี 4ก. รูปท่ี 4ข. รูปท่ี 4ค. รูปท่ี 4ง. รูปท่ี 4จ.  และรูปท่ี 4ฉ. 
 เม่ือติดต้ังหลอดตัวแทนเขากับดวงโคม  จะตองวางขนานไปกับช้ินสวนโลหะของดวงโคม ช้ินสวนรองรับ

ใดๆที่จําเปนตองใชเพื่อทําใหเกิดสภาพดังกลาวจะตองไมทําใหคาความจุไฟฟาระหวางหลอดตัวแทนกับดวง
โคมเปล่ียนแปลงจนเห็นไดชัด 

 ความยาวของหลอดตัวแทนตองเทากับความยาวของหลอดฟลูออเรสเซนซซ่ึงไดออกแบบดวงโคมไว  ความ
ยาวของทอโลหะตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนขอมูลหลอดตัวแทนท่ีเกี่ยวเนื่องกันในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

7.2.5 การจัดเตรียมการวัด 
 ความยาวของสายตอไมกันการรบกวน (unscreened connection lead) ระหวางหมอแปลงกับข้ัวตอดานเขา

ของหลอดตัวแทนตองส้ันท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยมีความยาวไมเกิน 0.1 เมตร 
 ความยาวของสายตอรวมแกนระหวางดวงโคมกับโครงขายวัดตองไมเกิน 0.5 เมตร  
 เพื่อหลีกเล่ียงกระแสไฟฟาปรสิต (parasitic current) ใหตอลงดินท่ีโครงขายวัดเพียงจุดเดียว  โดยข้ัวตอลงดิน

ท้ังหมด ตองมาตอเขากับจุดนี้ 
7.3 ดวงโคม 
 ยกเวนการดัดแปลงท่ีเปนไปไดตามขอ 6.6 และการนําหลอดมาใส ใหวัดดวงโคมในลักษณะท่ีผลิตเสร็จจาก

โรงงาน 
 ในกรณีท่ีดวงโคมใชกับหลอดมากกวา 1 หลอด ใหแทนท่ีแตละหลอดสลับกันดวยหลอดตัวแทน ใหวัดความ

สูญเสียเนื่องจากการใสแทรกในดวงโคมหลอดหลายหลอด (multi-lamp luminaire) ท่ีแตละหลอดไดรับ
กําลังไฟฟาขนานกัน  และคาตํ่าสุดของความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกท่ีวัดไดใหนําไปใชในการ
เปรียบเทียบกับขีดจํากัดท่ีเกี่ยวเนื่องกัน 

 เม่ือวัดดวงโคมท่ีมีหลอด 2 หลอดตอกันแบบอนุกรม  ใหแทนท่ีหลอดแตละหลอดดวยหลอดตัวแทน  ใหตอ
ข้ัวตอดานเขาหลอดตัวแทนหลอดหนึ่งเขากับหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล และตอข้ัวตอดานเขาของหลอด
ตัวแทนอีกหลอดหนึ่งเขากับตัวตานทาน 150 โอหม (แบบความถ่ีสูง) 

 หากดวงโคมมีโครงเปนวัสดุฉนวน ใหวางดานหลังของดวงโคมบนแผนโลหะซ่ึงจะถูกตอเขากับดินอางอิงของ
โครงขายวัด  สลับกันไป 

7.4 วิธีดําเนินการวัด 
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7.4.1 ความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกหาไดจากการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟา U1 ท่ีไดจากการตอข้ัวตอดานออก
ของหมอแปลงเขากับข้ัวตอของโครงขายวัด กับแรงดันไฟฟา U2 ท่ีไดจากการตอหมอแปลงเขากับโครงขาย
วัดผานดวงโคมท่ีจะตองวัดคา 

7.4.2 แรงดันไฟฟา U1 
 วัดแรงดันไฟฟาดานออก U1 (อยูระหวาง 2 มิลลิโวลต กับ 1 โวลต) ของหมอแปลงโดยใชเคร่ืองรับสําหรับวัด 

ในการนี้จะตอหมอแปลงเขากับข้ัวตอดานเขาของโครงขายวัดโดยตรง  แรงดันไฟฟา U1 จะวัดระหวางข้ัวตอ
ดานเขาแตละข้ัวของโครงขายวัดกับดิน  และคาท่ีวัดไดท้ังสองคาตองเกือบจะถือไดวาเทากัน  นั่นคือไม
ข้ึนอยูกับการจัดเตรียมของโครงขายวัด การตรวจสอบคุณสมบัติของหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล และผลของ
การอ่ิมตัว (saturation effect) ใหดูภาคผนวก ก. 

7.4.3 แรงดันไฟฟา U2 
 แรงดันไฟฟา U2  ท่ีวัดไดโดยการตอดวงโคมเขาระหวางหมอแปลงกับโครงขายวัดอาจมีคาแตกตางกัน และ

อาจข้ึนกับตําแหนงท้ังสองของสวิตชของโครงขายวัด  คาแรงดันไฟฟาท่ีอานไดคาท่ีสูงกวาจะบันทึกเปนคา 
U2 

7.4.4 ความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกมีคาเทากับ 20 lg  
2

1

U
U  เดซิเบล 

 หมายเหตุ ความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกที่ไดจากวิธีการวัดแบบน้ีใหคาสหสัมพันธ (correlation) ที่ดีระหวางหลอดตัวแทนกับหลอดตัวจริง
 เมื่อใชในดวงโคมเดียวกัน 

7.4.5 ในกรณีท่ีรูวาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกท่ีวัดไดตามรูปท่ี 1 หรือรูปท่ี 2 หรือสําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนซท่ีตอแบบอนุกรมตามขอ 7.3 เปนคาตํ่าสุดสําหรับการวางทิศทางของหลอดตัวแทนท่ีกําหนดให  ก็อาจ
วัดในทิศทางนี้เทานั้น (เชน สําหรับดวงโคมท่ีใชบัลลาสตตัวเดียวและมีหลอดตัวแทนติดต้ังอยูในลักษณะท่ี
ข้ัวตอดานเขาท่ีเกี่ยวเนื่องกันตอตรงเขากับข้ัวตอสายกลางของแหลงจายของดวงโคม) ในกรณีท่ีสงสัยใหวัด
หลอดตัวแทนในทิศทางตางๆท่ีกําหนดเทาท่ีจะทําได 

8. วิธีวัดแรงดันไฟฟารบกวน 
8.1 การจัดเตรียมการวัดและวิธีดําเนินการ 
8.1.1 การวัดแรงดันไฟฟาท่ีข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน 
 ใหวัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานของบริภัณฑสองสวางโดยจัดเตรียมตาม 
 ท่ีแสดงไวในรูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 ตามชนิดของบริภัณฑท่ีสัมพันธกัน 
 ใหวางข้ัวตอดานออกของโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม (โครงขาย V) และข้ัวตอ a-b หางกัน 

0.8 เมตร + รอยละ 20  แตตองตอดวยตัวนํากําลังของสายเคเบิลออน 3 แกน ยาว 0.8 เมตร 2 เสน 
8.1.2 การวัดโหลดและแรงดันไฟฟาท่ีข้ัวตอควบคุม 
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 ใหใชโพรบแรงดันเม่ือทําการวัดคาท่ีโหลดหรือข้ัวตอควบคุม (ดูรูปท่ี 5) โพรบจะตองมีตัวตานทานท่ีมีคา
ความตานทานไมนอยกวา 1 500 โอหม ตออนุกรมกับตัวเก็บประจุท่ีไมตองคํานึงถึงคารีแอกทีฟเม่ือเทียบกับ
คาความตานทาน(ในพิสัย 150 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ) (ดู มอก.1441 เลม 2 ขอ 12) 

 ใหปรับแกผลท่ีวัดไดเนื่องจากการแบงแรงดันไฟฟาระหวางโพรบกับชุดวัด  ในการปรับแกผลท่ีวัดนี้ให
พิจารณาเฉพาะสวนท่ีเปนความตานทานของอิมพีแดนซเทานั้น 

8.1.3 การวัดแรงดันไฟฟาท่ีข้ัวตอควบคุม 
 การวัดท่ีข้ัวตอควบคุมตองทําโดยใชโครงขายสรางเสถียรภาพอิมพีแดนซ (ISN) ดังท่ีอธิบายไวใน มอก.1956   

ISN ตองเช่ือมติดกับระนาบพื้น (ดูขอ 8.2) การวัดตองทําในแบบวิธีของการทํางานท่ีเสถียร ซ่ึงใชวิธีการตาง 
ๆ เพื่อใหแสงท่ีออกมาเสถียร 

หมายเหตุ ในขณะท่ีวัดสัญญาณรบกวนแบบวิธีรวม ซึ่งกอกําเนิดโดยบัลลาสต ไมตองคํานึงถึงสัญญาณควบคุม(ในแบบวิธีดิฟเฟอเรนเชียล)
 สําหรับสายควบคุมการสองสวางในทางปฏิบัติ 

8.1.4 การคุมคาแสง 
 ในกรณีท่ีบริภัณฑสองสวางมีตัวควบคุมคาแสงหรือถูกควบคุมโดยอุปกรณภายนอก ใหใชวิธีการดังตอไป 
 นี้เม่ือวัดแรงดันไฟฟารบกวน 

- ตัวควบคุมคาแสงซ่ึงดัดแปลงแหลงจายกําลังไฟฟาประธานโดยตรง เชนท่ีคลายกับอุปกรณหร่ีแสง ใหวัด
แรงดันไฟฟาสัญญาณรบกวนท่ีข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน  ข้ัวตอโหลด และข้ัวตอควบคุม(ถามี) 
ตามขอกําหนดของขอ 8.1.4.1 และขอ 8.1.4.2 

- ตัวควบคุมคาแสงซ่ึงคุมคาแสงท่ีปลอยออกมาผานทางบัลลาสตหรือตัวแปลงผัน ใหวัดแรงดันไฟฟา
สัญญาณรบกวนที่ข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานและข้ัวตอควบคุม(ถามี) ท่ีระดับการปลอยแสง
ออกมาสูงสุดและตํ่าสุด       

8.1.4.1 ท่ีข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน 
 สํารวจหรือกราดตรวจเบ้ืองตนตลอดพิสัยความถ่ี 9 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ โดยใหมีแสงสวางสอง

ออกมาเต็มท่ี จากนั้นใหเปล่ียนแปลงการปรับต้ังการควบคุมเพื่อใหไดสัญญาณรบกวนสูงสุดในขณะท่ี
ยังคงโหลดสูงสุดไว ท่ีความถ่ีดังตอไปนี้ 

 9 กิโลเฮิรตซ 50  กิโลเฮิรตซ 100  กิโลเฮิรตซ 160 กิโลเฮิรตซ 240 กิโลเฮิรตซ   
 550 กิโลเฮิรตซ 1  เมกะเฮิรตซ 1.4 เมกะเฮิรตซ 2  เมกะเฮิรตซ 3.5 เมกะเฮิรตซ 
 6 เมกะเฮิรตซ 10 เมกะเฮิรตซ 22 เมกะเฮิรตซ 30 เมกะเฮิรตซ     
8.1.4.2 ท่ีโหลด และ/หรือ ข้ัวตอควบคุม 
 สํารวจหรือกราดตรวจเบ้ืองตนตลอดพิสัยความถ่ี 150 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ โดยใหมี แสงสวาง

สองออกมาเต็มท่ี  จากนั้นใหเปล่ียนแปลงการปรับต้ังการควบคุมเพื่อใหไดสัญญาณรบกวนสูงสุดในขณะท่ี
ยังคงโหลดสูงสุดไว  ท่ีความถ่ีดังตอไปนี้ 

 160 กิโลเฮิรตซ 240 กิโลเฮิรตซ 550 กิโลเฮิรตซ 
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 1 เมกะเฮิรตซ 1.4  เมกะเฮิรตซ 2  เมกะเฮิรตซ 3.5 เมกะเฮิรตซ 
 6  เมกะเฮิรตซ 10 เมกะเฮิรตซ 22 เมกะเฮิรตซ 30 เมกะเฮิรตซ 

8.1.5 การวัดดวยตัวตรวจหาคาเฉล่ีย 
 หากขีดจํากัดสําหรับการวัดดวยตัวตรวจหาคาเฉล่ียเปนไปตามท่ีกําหนดเม่ือใชเคร่ืองรับท่ีมีตัวตรวจหาคายอด

เสมือน ใหถือวาบริภัณฑทดสอบเปนไปตามขอกําหนดขีดจํากัดท้ังสองรายการและไมจําเปนตองวัดดวยตัว
ตรวจหาคาเฉล่ียอีก 

8.2 ดวงโคมในอาคารและนอกอาคาร 

 การจัดเตรียมในการวัดแสดงไวในรูปท่ี 6 ก. 

 เม่ือดวงโคมมีหลอดมากกวา 1 หลอด ใหหลอดทุกๆหลอดทํางานพรอมกัน ในกรณีท่ีผูใชสามารถใสหลอด เขา
ในดวงโคมไดในลักษณะตางๆ ก็ใหวัดในทุกๆ ลักษณะน้ัน  และใหนําคาสูงสุดท่ีวัดไดไปเปรียบเทียบกับ
ขีดจํากัดท่ีสัมพันธกัน  ในกรณีท่ีเปนดวงโคมสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซซ่ึงมีสตารตเตอรท่ีเปล่ียนแทนได
ประกอบอยูดวย  ใหตอข้ัวตอสายชุดเดียวกันกับสตารตเตอรในตําแหนงการวัดท้ังสองตําแหนงท่ีทําได 

 หากดวงโคมทําดวยโลหะและมีข้ัวตอลงดิน  ใหตอข้ัวตอลงดินเขากับดินอางอิง(reference earth) ของโครงขาย 
V เทียม  การตอใหทําโดยใชตัวนําลงดินท่ีอยูในสายเคเบิลกําลังซ่ึงตอไปยังดวงโคม ในกรณีท่ีการจัดเปนไปได
ในทางปฏิบัติ การตอลงดินใหทําโดยใชสายนําท่ีมีความยาวเทากับสายเคเบิลกําลังและวางขนานกับสายเคเบิล
กําลังเปนระยะไมเกิน 0.1 เมตร 

 หากดวงโคมมีข้ัวตอลงดินแตผูทําระบุไววาไมจําเปนตองตอลงดิน  ใหวัด 2 คร้ัง โดยตอลงดินคร้ังหนึ่ง และไม
ตองตอลงดินอีกคร้ังหนึ่ง  ในท้ัง 2 กรณีดวงโคมตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการ 
ใหติดต้ังดวงโคมท่ีระยะ 0.4 เมตรจากแผนโลหะท่ีมีมิติอยางนอย 2 เมตร × 2 เมตร ฐานของดวงโคมตองขนาน
กับแผนโลหะและแผนโลหะตองเช่ือมกับดินอางอิงของโครงขาย V โดยการตอท่ีมีอิมพีแดนซตํ่า (ดู มอก.1441 
เลม 1) 

 หากทําการวัดภายในเปลือกหุมกันการรบกวนระยะ 0.4 เมตร อาจอางอิงจากผนังดานใดดานหน่ึงของเปลือก
หุม  ใหติดต้ังดวงโคมในลักษณะท่ีฐานของดวงโคมขนานกับผนังอางอิง (reference wall) และตองหางอยาง
นอย 0.8 เมตร จากพื้นผิวดานนอกของเปลือกหุม 

 สําหรับดวงโคมนอกอาคารที่มีบัลลาสตติดต้ังภายนอกดวงโคม (ภายในเสา) ใหวัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอ
ดานเขาของบัลลาสต 

 ดวงโคมท่ีออกแบบสําหรับใชในแบบตั้งพื้นใหทดสอบในลักษณะตอไปนี้ 
 ใหวางบนระนาบพ้ืนโลหะแนวระดับ(ระนาบพื้นอางอิง) แตกั้นดวยฉนวนออกจากระนาบพ้ืนดวยท่ีรองรับ

อโลหะ สูง  0.1 เมตร + รอยละ 25  ถาการวัดทําในเปลือกหุมกันการรบกวน ระยะนี้ใหอางอิงกับพื้นโลหะของ
เปลือกหุม 
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เสนขอบเขตของดวงโคมอยางนอยตองเปน ระยะ 0.4 เมตรจากพ้ืนผิวนําไฟฟาไดแนวดิ่งท่ีตอลงดินท่ีมีขนาด
อยางนอย 2 เมตร × 2 เมตร  ถาการวัดทําในเปลือกหุมกันการรบกวน ระยะนี้ใหอางอิงกับผนังท่ีใกลท่ีสุดของ
เปลือกหุม 

ใหขยายระนาบพ้ืนอางอิงอีกอยางนอย 0.5 เมตร  ออกไปจากเสนขอบเขตของดวงโคมและมีมิติอยางนอย    2 
เมตร × 2 เมตร 

 โครงขาย V เทียมตองเช่ือมดวยแถบโลหะเขากับระนาบพ้ืนอางอิง (ดู มอก.1441 เลม 1) 

 ระนาบพื้นอางอิงตองเช่ือมกับพื้นผิวแนวดิ่งดวยการตอท่ีมีอิมพีแดนซตํ่า 

8.3 อุปกรณคุมคาแสงอิสระ 
8.3.1 อุปกรณท่ีทํางานโดยตรง 
 การจัดเตรียมอุปกรณคุมคาใหเปนไปตามรูปท่ี 5  ความยาวของสายตอสําหรับข้ัวตอโหลดและข้ัวตอควบคุม 

(ถามี) ตองยาว 0.5 เมตร ถึง 1 เมตร 
 หากผูทํามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  ใหวัดคาของอุปกรณคุมคาดวยโหลดท่ีใหคาสูงสุดท่ีประกอบดวย

หลอดอินแคนเดสเซนซตามท่ีผูทํากําหนด 
 ใหเร่ิมวัดอุปกรณคุมคาตามขอ 8.1.4.1 หลังจากนั้นใหวัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอโหลดและข้ัวตอ 

ควบคุม (ถามี) ตามท่ีกําหนดในขอ 8.1.4.2 
8.3.2 อุปกรณท่ีมีการทํางานควบคุมจากระยะไกล 
 ใหตออุปกรณท่ีมีการทํางานควบคุมจากระยะไกลเขากับวงจรวัดท่ีประกอบดวยตัวตานทาน  ตัวเก็บประจุ 

และ/หรือตัวเหน่ียวนํา ตามที่ผูทํากําหนด ใหจัดเตรียมการวัดตามรูปท่ี 5 ใหวัดแรงดันไฟฟาท่ีข้ัวตอ 
แหลงจายและข้ัวตอควบคุมตามขอ 8.1.3 

8.4 หมอแปลงและตัวแปลงผันอิสระสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ 
8.4.1 ใหวัดหมอแปลงอิสระตามท่ีกําหนดในขอ 8.3.1 
8.4.2 ใหติดต้ังตัวแปลงผันอิเล็กทรอนิกสอิสระท่ีมีสายเคเบิลท่ีถอดไมได หรือในกรณีท่ีผูทําไดใหขอแนะนําการ

ติดต้ังอยางเขมงวดไว ซ่ึงระบุตําแหนง แบบ และความยาวสูงสุดของสายเคเบิลท่ีเขาสูหลอด ตองติดต้ังบนท่ี
รองรับฉนวนพรอมหลอดท่ีมีกําลังไฟฟาสูงสุดท่ียอมให สายเคเบิลของโหลดระหวางตัวแปลงผันกับหลอด
ตองเลือกดังตอไปนี้ 
ก) สําหรับสายเคเบิลของโหลดท่ียาวไมเกิน 2 เมตร การวัดใหทํากับสายเคเบิลท่ีมีความยาว 0.8 เมตร + รอย
 ละ 20  หรือกับความยาวสูงสุดท่ีนอยกวาท่ีระบุโดยผูผลิต สายเคเบิลตองเปนสายเคเบิลสองแกนท่ีโคง
 งอได ซ่ึงมีพื้นท่ีหนาตัดพอเพียง และจัดในลักษณะเสนตรง 
ข) สําหรับสายเคเบิลของโหลดที่ยาวเกิน 2 เมตร ใหทําการวัดสองคร้ัง คร้ังท่ีหนึ่งกับสายเคเบิลขนาด 0.8 
 เมตร + รอยละ 20  เชนเดียวกับขอ ก)  และคร้ังท่ีสองกับสายเคเบิลท่ีมีความยาวท่ียอมใหใชสูงสุด 
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ค) ในกรณีท่ีขอแนะนําในการประกอบกําหนดความยาวและแบบจําเพาะของสายเคเบิลของโหลด การวัด
 ใหทําภายใตภาวะเหลานี้ 
การระบุความยาวสายเคเบิลท่ียอมใหใชสูงสุดตองแสดงไวอยางชัดเจนในคูมือการติดต้ัง และ/หรือบนฉลาก
ของตัวแปลงผัน 
โครงแบบของตัวแปลงผัน หลอด และสายเคเบิล ตองวัดในลักษณะท่ีประกอบเปนดวงโคมตามขอ 8.2 

8.5 บัลลาสตอิสระสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอ่ืน 
 ใหวัดแรงดันไฟฟารบกวนในวงจรท่ีสัมพันธกับอุปกรณท่ีจะทดสอบตามท่ีแสดงไวในรูปท่ี 6ข. ตองติดต้ัง

อุปกรณบนท่ีรองรับฉนวนพรอมหลอดท่ีเหมาะสมหลอดหนึ่งหรือหลายหลอด 
 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชสตารตเตอรหรืออิกนิเตอร  เพื่อใหหลอดเร่ิมทํางาน จะตองเปนอุปกรณ ที่

เหมาะสมกับบัลลาสตและหลอด และใหใชวิธีการที่กําหนดไวในขอ 6.6 
 ไมมีขอแนะนําพิเศษสําหรับการเดินสายของแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน  การเดินสายระหวางอุปกรณ

ทดสอบและหลอดตองส้ันท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดเพื่อลดผลกระทบตอคาท่ีวัด 
 โครงแบบของบัลลาสต  หลอด  และสายเคเบิล  ตองวัดในลักษณะท่ีประกอบเปนดวงโคมตามขอ 8.2 
8.6 หลอดท่ีมีบัลลาสตในตัวและชุดกึ่งดวงโคม 
 ใหวัดหลอดท่ีมีบัลลาสตในตัวในลักษณะท่ีผลิตเสร็จจากโรงงาน ใหวัดชุดกึ่งดวงโคมดวยหลอดท่ีเหมาะสมท่ีมี

กําลังไฟฟาสูงสุดท่ียอมใหใช 
 วงจรสําหรับการวัดแรงดันไฟฟารบกวนสําหรับหลอดท่ีมีบัลลาสตในตัวหรือชุดกึ่งดวงโคมแสดงไวในรูปท่ี    

6ค.  รายละเอียดของเปลือกหุมโลหะรูปกรวย(conical metal housing)ท่ีใช  แสดงไวในรูปท่ี 7 สายเคเบิลท่ีใช
ตอข้ัวตอสายท่ีเปลือกหุมรูปกรวยเขากับโครงขาย V  ตองยาวไมเกิน 0.8 เมตร  ใหตอเปลือกหุมโลหะรูปกรวย
เขากับข้ัวตอลงดินของโครงขาย V  อยางไรก็ตามสําหรับหลอดท่ีมีบัลลาสตในตัวท่ีมีความถ่ีทํางานภายในพิสัย 
2.51 เมกะเฮิรตซ ถึง 3.0 เมกะเฮิรตซ ตองใชวงจรดังตอไปนี้  ติดต้ังหลอดในข้ัวรับหลอดท่ีเหมาะสมและวาง
เหนือแผนโลหะท่ีมีมิติ 2 เมตร × 2 เมตร  และตองรักษาระยะหางอยางนอย 0.8 เมตร จากพ้ืนผิวนําไฟฟาไดท่ี
ลงดินอ่ืน  โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม(โครงขาย V) ตองวางที่ระยะหางอยางนอย 0.8 เมตร
จากหลอด และสายนําระหวางข้ัวรับหลอดกับโครงขาย V ตองไมเกิน 1 เมตร แผนโลหะตองตอเขากับดิน
อางอิงของโครงขาย V  

 ใหวัดแรงดันไฟฟารบกวนท่ีข้ัวตอแหลงจายของหลอดท่ีมีบัลลาสตในตัวหรือชุดกึ่งดวงโคม 
8.7 เคร่ืองใชแผรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรด 
 ใหถือวาเคร่ืองใชเหลานี้เปนดวงโคมและใหใชวิธีการที่กําหนดในขอ 7.1 และขอ 7.2 โดยเพิ่มเติมดังนี้ 
 - ในกรณีท่ีเคร่ืองใชมีท้ังแหลงกําเนิดแผรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรด   ไมตองคํานึงถึงแหลงกําเนิดแผ

รังสีอินฟราเรด  หากเปนชนิดท่ีทํางานดวยความถ่ีของแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน 
 - ใหวัดเคร่ืองใชในขณะมีหลอดติดต้ังอยู กอนวัดใหปลอยใหหลอดทํางานจนเสถียร เปนเวลา 5 นาทีสําหรับ

 หลอดความดันสูง  และเปนเวลา 15 นาทีสําหรับหลอดความดันตํ่า 



มอก.1955-2551 
 

 -22-

8.8 ดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัว 
 ใชขอแนะนําในขอ 8.1 และขอ 8.2 โดยเพิ่มเติมขอกําหนดตอไปนี้ 
 - ในกรณีของดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัวซ่ึงอยูในแบบวิธีแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเปด แสงสวาง

 อาจติดหรือดับในขณะท่ีกําลังประจุแบตเตอร่ี  การวัดตองทําโดยจายไฟใหแกหลอด 
 -  ในกรณีของดวงโคมมีพลังงานในตัวซ่ึงประกอบดวยหนวยมากกวา 1 หนวย เชนดวงโคมท่ีมีอุปกรณควบคุม
 แยกตางหาก หนวยตาง ๆ ตองติดต้ังบนช้ินวัสดุฉนวนหนา 12 มิลลิเมตร + 2 มิลลิเมตร  ซ่ึงความยาวสูงสุด
 ของสายเคเบิลตอระหวางหนวยถูกระบุโดยผูทํา  การจัดนี้ใหวัดในลักษณะดวงโคม 

 -  สําหรับดวงโคมท่ีมีหลอดมากกวา 1 หลอด ตองทดสอบดวงโคมในลักษณะดังนี้  
  เฉพาะหลอดซ่ึงออกแบบใหทํางานเมื่อดวงโคมอยูในแบบวิธีแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเปดเทานั้นท่ี

 จะตองไดรับพลังงานเม่ือดวงโคมถูกทดสอบในแบบวิธีนั้น   
 เฉพาะหลอดซ่ึงออกแบบใหทํางานเมื่อดวงโคมอยูในแบบวิธีฉุกเฉินเทานั้นท่ีจะตองไดรับพลังงานเม่ือดวง
 โคมถูกทดสอบในแบบวิธีนั้น 

8.9 สตารตเตอรและอิกนิเตอรอิสระสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอ่ืน ๆ  
สตารตเตอรหรืออิกนิเตอรอิสระใหวัดในวงจรหลอด-บัลลาสตท่ีเกี่ยวของ  สตารตเตอรหรืออิกนิเตอรตอง
ติดต้ังกับหลอดและบัลลาสตท่ีเหมาะสมบนช้ินวัสดุฉนวนหนา 12 มิลลิเมตร + 2 มิลลิเมตร  ซ่ึงตองวางบนแผน
โลหะท่ีมีมิติใหญกวาช้ินวัสดุฉนวนเล็กนอย แผนโลหะตองตอเขากับดินอางอิงของโครงขาย V  ถาอุปกรณ
หรือบัลลาสตมีข้ัวตอลงดินใหตอข้ัวตอลงดินนั้นเขากับดินอางอิง ตอมาใหหลอดเร่ิมทํางาน หลังเวลาท่ีทําให
เสถียรใหวัดแรงดันไฟฟาท่ีข้ัวตอ 

9. วิธีวัดสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาท่ีแผออก 
9.1 การจัดเตรียมการวัดและวิธีดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับขอ 4.4.1 
9.1.1 บริภัณฑสําหรับวัด 
 ใหวัดสวนประกอบทางแมเหล็กโดยใชสายอากาศบวง ตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ข. 
 ใหวางบริภัณฑสองสวางไวท่ีจุดใกลจุดศูนยกลางของสายอากาศมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดตามรูปท่ี ข.1 
9.1.2 การวัดใน 3 ทิศทาง 
 ใหวัดกระแสไฟฟาท่ีเหนี่ยวนําข้ึนในสายอากาศบวงดวยโพรบกระแส (1 โวลต/แอมแปร)  และดวยเคร่ืองรับ

สําหรับวัดตาม มอก.1441 ท่ีเกี่ยวของ (หรือชนิดท่ีเทาเทียมกัน) ใหวัดทิศทางของสนามท้ังสามดวยสวิตชรวม
แกน (coaxial switch) ตามลําดับ  แตละคาท่ีวัดไดตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการที่กําหนดไว 

9.1.3 ขอแนะนําการเดินสาย 
 ไมไดมีการกําหนดวิธีการพิเศษสําหรับการเดินสายแหลงจาย 
9.1.4 การคุมคาแสง 
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 หากบริภัณฑสองสวางมีตัวคุมคาแสงแบบฝงใน (built-in) หรือมีการควบคุมแสงดวยอุปกรณภายนอก  ใหวัด
บริภัณฑในภาวะครึ่งโหลดและโหลดสูงสุด 

9.2 การจัดเตรียมการวัดและวิธีดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับขอ 4.4.2 
 วิธีการตาง ๆ ท่ีอธิบายใน มอก.1956 ขอ 10  ใชเม่ือทําการทดสอบในสถานท่ีทดสอบพ้ืนท่ีเปดหรือในหองกัน

การรบกวนบุดวยตัวดูดกลืน ขอแนะนําเกี่ยวกับการจัดดวงโคมในระหวางการวัดสามารถหาไดจากภาคผนวก 
ค. 

9.3 ดวงโคมในอาคารและนอกอาคาร 
 ดวงโคมท่ีมีหลอดมากกวา 1 หลอด ใหหลอดทุกหลอดทํางานพรอมกัน ไมจําเปนตองวัดหลอดท่ีมีตําแหนง

ติดต้ังท่ีแตกตางกัน 
9.4 ตัวแปลงผันอิสระสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ 
 ใหติดต้ังตัวแปลงผันอิสระตามขอ 8.4.2 และใหวัดสวนประกอบท้ังหมดเหมือนกับเปนดวงโคม 
9.5 บัลลาสตอิสระสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอ่ืน 
 ใหติดต้ังบัลลาสตอิสระตามขอ 8.5 และใหวัดสวนประกอบท้ังหมดเหมือนกับเปนดวงโคม 
9.6 หลอดท่ีมีบัลลาสตในตัวและชุดกึ่งดวงโคม 
 ใหวัดหลอดท่ีมีบัลลาสตในตัว เม่ือติดต้ังหลอดเขาในข้ัวรับหลอดท่ีติดต้ังอยูบนช้ินวัสดุฉนวน 
9.7 เคร่ืองใชแผรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรด 
 สําหรับเคร่ืองใชแผรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรด ใหใชเง่ือนไขท่ีเกี่ยวเนื่องในขอ 8.7 
9.8 ดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัว 
 ดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัว ใหใชภาวะท่ีเกี่ยวเนื่องในขอ 8.8  
 ในระหวางการทํางานของแบบวิธีฉุกเฉิน จะใชขอกําหนดเพิ่มเติมตอไปนี้ 

- สําหรับดวงโคมซ่ึงมีแหลงจายกําลังไฟฟาภายใน การวัดตองทํากับแหลงจายกําลังไฟฟาในสถานะประจุเต็ม 

10. การตีความขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
10.1 นัยสําคัญของขีดจํากัด 
 นัยสําคัญของขีดจํากัดสําหรับบริภัณฑท่ีไดรับการรับรองแบบตองอยูในลักษณะท่ีอยางนอยรอยละ 80 ของ 

บริภัณฑท่ีผลิตในปริมาณมากตองเปนไปตามขีดจํากัด  โดยมีระดับความเช่ือม่ันอยางนอยรอยละ 80 
10.2 การทดสอบ 
 ใหทดสอบกับ 
 ก) ตัวอยางบริภัณฑแบบเดียวกันจํานวนหนึ่ง  โดยใชวิธีประเมินคาทางสถิติตามท่ีกําหนดในขอ 10.3.1

 และขอ 10.3.2 หรือ 
 ข) บริภัณฑเพียงเคร่ืองเดียว เพื่อความงายในการทดสอบ (ดูขอ 10.3.2) 
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 หลังจากนั้นจําเปนตองทดสอบเปนระยะๆ  โดยใชบริภัณฑท่ีสุมตัวอยางจากการผลิต  โดยเฉพาะกรณีของขอ 
10.2 ข) 

10.3 วิธีประเมินคาทางสถิติ 
10.3.1 หากมีการวัดคาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก จะถือวาเปนไปตามมาตรฐานเม่ือ 

X -  kSn ≥ L 

 เม่ือ X  คือ มัชฌิมเลขคณิตของคาท่ีวัดไดของตัวอยางทดสอบ n รายการ 

        Sn2 = ∑ −−
n n nXX )1/()( 2  

  Xn คือ คาท่ีวัดไดของบริภัณฑรายเคร่ือง 
  L คือ ขีดจํากัดท่ีเหมาะสม 
 k  คือ ตัวประกอบที่ไดจากตารางการแจกแจง t ไรศูนยกลาง (non-central t-distribution) ท่ีให

ความม่ันใจในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 80 วาไมนอยกวารอยละ 80 ของบริภัณฑแตละ
แบบจะมีคาท่ีวัดไดเกินคาต่ําสุดของความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก   คาของ k ข้ึนกับ
ขนาดตัวอยาง n ซ่ึงระบุไวในตารางท่ี 4 

 คาของ  Xn,  X ,  Sn และ L แสดงดวยคาลอการิทึม (เดซิเบล) 

ตารางท่ี 4 ขนาดตัวอยางและตัวประกอบ k ท่ีสมนัยกันในการแจกแจง t ไรศูนยกลาง 
(ขอ 10.3.1) 

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
k 2.04 1.69 1.52 1.42 1.35 1.30 1.27 1.24 1.21 1.20 

 
10.3.2 หากมีการพิจารณาขีดจํากัดของสัญญาณรบกวนแรงดันไฟฟาท่ีข้ัวตอหรือขีดจํากัดของกระแสท่ีเหนี่ยวนํา 

โดยการแผออก  จะถือวาเปนไปตามมาตรฐานเม่ือ 

              X  - kSn ≤ L 

 เม่ือ X ,  Sn และ  Xn  มีความหมายเหมือนกับท่ีกําหนดไวในขอ 10.3.1 
  k  คือ ตัวประกอบท่ีไดจากตารางการแจกแจง t ไรศูนยกลางท่ีใหความม่ันใจในระดับความ

 เช่ือม่ันรอยละ 80 วาไมนอยกวารอยละ 80 ของบริภัณฑแตละแบบจะมีคาตํ่ากวาขีดจํากัด   
คาของ k  ข้ึนกับขนาดตัวอยาง  n  ตามท่ีระบุไวในขอ 10.3.1 

 คาของ Xn , X ,  Sn และ L  แสดงดวยคาลอการิทึม (เดซิเบล (ไมโครโวลต) หรือเดซิเบล(ไมโครแอมแปร)) 
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 เม่ือทําการวัดบริภัณฑสองสวางท่ีสามารถสับเปล่ียนหลอดได  ใหใชตัวอยางทดสอบตํ่าสุด 5 ชุด แตละชุด 
มีหลอดของตัวเอง ในกรณีท่ีตองการใหเกิดความงายในการวัดใหใชตัวอยางเพียงชุดเดียวทดสอบกับหลอด 
5 หลอด  และตองเปนไปตามขีดจํากัดเม่ือใชกับหลอดทุกหลอด 

 เม่ือทําการวัดบริภัณฑสองสวางท่ีไมสามารถสับเปล่ียนหลอดได ใหใชตัวอยางทดสอบตํ่าสุด 5 ชุด 
(เนื่องจากการกระจัดกระจายของสัญญาณรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนของหลอด จึงตองพิจารณาหลายๆ รายการ) 

10.4 การหามจําหนาย 
 การพิจารณาในการหามจําหนายหรือการเรียกคืนบริภัณฑท่ีไดรับการรับรองแบบถามีขอโตแยงจะพิจารณาก็

ตอเม่ือไดทดสอบโดยการใชวิธีประเมินคาทางสถิติ 
 การประเมินคาทางสถิติในการยอมรับขีดจํากัดใหปฏิบัติดังนี้ 
 ใหทดสอบโดยใชตัวอยางแบบเดียวกันจํานวนหนึ่งไมนอยกวา 5 ตัวอยาง และไมมากกวา 12 ตัวอยาง ยกเวน 

กรณีท่ีไมอาจหาตัวอยางไดครบ 5 ตัวอยาง  ใหใช 4 ตัวอยางหรือ 3 ตัวอยาง มาทดสอบ 
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       G = เคร่ืองกําเนิดความถี่วิทยุ 

T = หมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล 
AMN =  โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี +5 โอหม (หรือ 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี) ตามที่กําหนดใน มอก.1441 เลม 2 
M = มิลลิโวลตมิเตอรความถี่วิทยุหรือเครื่องรับสําหรับวัด 
L = หลอดตัวแทน 
F = ดวงโคม 
C = ตัวเก็บประจุ 
a - b = ข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน 
a´ - b´ = ข้ัวตอสายดานเขาของโครงขายวัด AMN   
c - d = ข้ัวตอสายความถ่ีวิทยุของหลอดตัวแทน  L         
c´ - d´ = ข้ัวตอสายดานออกของ T 
a -  a´ และ b -  b´ = การตอสายดวยสายเคเบิลรวมแกน (Z0=75 โอหม) โดยมีแตละปลายของสวนกําบังสายตอกับดินอางอิงของ AMN และ F ท่ีมีความยาวไมเกิน 50  

   มิลลิเมตร 
c -  c´ และ d -  d´ = การตอของหมอแปลงเขากับหลอดตัวแทนใหใชสายตอไมกันการรบกวนท่ีมีความยาวไมเกิน 100 เซนติเมตร 

หมายเหตุ เม่ือทําการวัดดวงโคมท่ีใชหลอดรูปตัวยู  ใหใชการจัดเตรียมวงจรแบบเดียวกัน  แตควรแทนท่ีหลอดตัวแทนตรงดวยหลอดตัวแทนรูปตัวยู 

รูปท่ี 1  การวดัความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกของดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซตรงและรูปตัวย ู
(ขอ 7.1.1 ขอ 7.2.4 และขอ 7.4.5) 

 

 



มอก.1955-2551 

 -27-

 
G     = เคร่ืองกําเนิดความถี่วิทยุ 

          T = หมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล 
AMN = โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี +5 โอหม (หรือ 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี) ตามที่กําหนดใน มอก.1441 เลม 2 
M = มิลลิโวลตมิเตอรความถี่วิทยุหรือเครื่องรับสําหรับวัด 
L = หลอดตัวแทน 
F = ดวงโคม 
C  = ตัวเก็บประจุ 
A = ข้ัวรับหลอด 
S = ท่ีรองรับซ่ึงเปนวัสดุฉนวน 
a - b =  ข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน 
a´ - b´ = ข้ัวตอสายดานเขาของโครงขายวัด AMN 
c - d  = ข้ัวตอสายความถ่ีวิทยุของหลอดตัวแทน  L  
c´ - d´ =  ข้ัวตอสายดานออกของ T 

   a -  a´ และ b -  b´ =  การตอสายดวยสายเคเบิลรวมแกน (Z0=75 โอหม) โดยมีแตละปลายของสวนกําบังสายตอกับดินอางอิงของ AMN และ F ท่ีมีความยาวไมเกิน 50 
เซนติเมตร 

c -  c´ และ d -  d´ = การตอของหมอแปลงเขากับหลอดตัวแทนใหใชสายตอไมกันการรบกวนท่ีมีความยาวไมเกิน 100 มิลลิเมตร 

รูปท่ี 2  การวดัความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกของดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซวงกลม 
(ขอ 7.1.1 และขอ 7.2.4) 
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G = เคร่ืองกําเนิดความถี่วิทยุ 
T =  หมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล 
AMN = โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี +5 โอหม (หรือ 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี) ตามที่กําหนดใน มอก.1441 เลม 2 
M = มิลลิโวลตมิเตอรความถี่วิทยุหรือเครื่องรับสําหรับวัด 
L = หลอดตัวแทน 
F = ดวงโคม 
C = ตัวเก็บประจุ 
a - b = ข้ัวตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน 
a/ - b/    = ข้ัวตอสายดานเขาของโครงขายวัด AMN 
c - d  = ข้ัวตอสายความถ่ีวิทยุของหลอดตัวแทน  L 
c/ - d/ =  ข้ัวตอสายดานออกของ T 

   a - a/ และ b - b/ = การตอสายดวยสายเคเบิลรวมแกน (Z0=75 โอหม) โดยมีแตละปลายของสวนกําบังสายตอกับดินอางอิงของ  AMN และ F ท่ีมีความยาวไมเกิน 50 
เซนติเมตร 

c - c/ และ d - d/ = การตอของหมอแปลงเขากับหลอดตัวแทนใหใชสายตอไมกันการรบกวนท่ีมีความยาวไมเกิน 100 มิลลิเมตร 

รูปท่ี 3  การวดัความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกของดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซข้ัวเดี่ยว 
ท่ีมีสตารตเตอรแบบรวมหนวย 

(ขอ 7.1.1 และขอ 7.2.4)

สายตอสั้น 
ไมกันการ
รบกวน 

ขั้วรับหลอด

บัลลาสต 
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 = ขั้วหลอดปกติพรอมขาหลอด 

 = รายละเอียดของทอโลหะ(ซึ่งงอใหเหมาะสมสําหรับหลอดรูปตัวยู) 
 = หมุดเกลียวที่มีแปนเกลียวเพือ่ตอทอโลหะทางไฟฟาและทางกล 

      เขากับขั้วหลอดตัวแทน 
 = เตารับที่ตอกับหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล 

 

 

หมายเหตุ     หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหเกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติเปน + 1 และเกณฑความคลาดเคลื่อนของ ความตานทานเปน + รอยละ 5  คาความตานทาน Rx เปน 4.8  โอหม 
รูปที่ 4ก. โครงแบบของหลอดตัวแทนตรงและแบบรูปตัวย ู

(ขอ 7.2.4) 

ความยาวของหลอดฟลูออเรสเซนซตัวจริง – 0.15 (m) L 
เสนผานศูนยกลางระบุของหลอดฟลูออเรสเซนซ  (mm) 
เสนผานศูนยกกลาง D  ของทอโลหะ   (mm) 
เสนผานศูนยกลาง X  ของขั้วหลอดปกติ   (mm) 

25 
20 ± 0.5 

24 

38 
28 ± 0.5 

35 

วัสดุฉนวน เชน 
พลาสติกเหนียว(perspex) 

ทอโลหะผนังบาง

สัญญาณจาก
หมอแปลง 

หนวยเปนมิลลิเมตร
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 = ขั้วหลอดปกติพรอมขาหลอด 
 = ที่รองรับซึ่งเปนวัสดุฉนวน 
 = รายละเอียดของอุปกรณตอ  แสดงการตอเขากับทอโลหะ 
 =  เตารับที่ตอเขากับหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล 

 =  สายตอเขากับทอโลหะ 

 =  เตารับจากดวงโคม 

 

เสนผานศูนยกลางระบุของหลอดฟลูออเรสเซนซ (mm) 28 32 
เสนผานศูนยกลาง D ของทอโลหะ      (mm) 20 ± 0.5 28 ± 0.5 

หมายเหตุ หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  ใหเกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติเปน  + 1 และเกณฑความคลาดเคลื่อนของ ความตานทาน + รอยละ 5  คาความตานทาน  Rx เปน 4.8 โอหม 

รูปที่ 4ข.  โครงแบบของหลอดตัวแทนวงกลม 
(ขอ 7.2.4) 

สัญญาณจาก
หมอแปลง 

ทอโลหะผนังบาง

สัญญาณจาก
หมอแปลง 
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หมายเหตุ หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  ใหเกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติเปน  + 1  และเกณฑความคลาดเคลื่อนของความตานทานเปน   + รอยละ 5 

L = ความยาวของหลอดฟลูออเรสเซนซตัวจริง ลบดวย 40 mm 
รูปที่ 4ค.  หลอดตัวแทนสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ 15 มิลลิเมตร 

(ขอ  7.2.4) 

หนวยเปนมิลลเิมตร 

สายตอไมกันการรบกวน 
ยาว 100 mm 

ทองเหลือง
(เคลือบนิกเกิล)

ตัวตานทานฟลมโลหะ    ตัวตานทานฟลมโลหะ

  ทอโลหะผนังบาง  เชน

  วัสดุฉนวน 
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หมายเหตุ หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหเกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติเปน + 1  และเกณฑความคลาดเคลื่อนของความตานทานเปน  + รอยละ 5 
รูปที่ 4ง.  หลอดตัวแทนสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยว 15 มิลลิเมตร 

(ขอ 7.2.4) 

หนวยเปนมิลลเิมตร 

วัสดุฉนวน
ความยาวของสายตอไมกันการรบกวน 
สูงสุด 100 mm

ทองเหลือง(เคลือบนิกเกิล) 

ตัวตานทานฟลมโลหะ 

ที่รองรับซึ่งเปนวัสดุฉนวน

 =  ความยาวของหลอดฟลูออเรสเซนซตัวจริง ลบดวย 65 mm 

ทอโลหะ เชน 
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รูปที่ 4จ.  หลอดตัวแทนสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดีย่ว  ตรง  แฝดสอง 

เสนผานศูนยกลางหลอด 12 มิลลิเมตร 
(ขอ 7.2.4) 

วัสดุฉนวน

ตัวเก็บประจุเซรามกิ
ตัวตานทานฟลมโลหะ

ทองเหลือง(เคลือบนิกเกิล)

ทอโลหะ เชน 

ความยาวของสายตอไมกันการรบกวน 
สูงสุด 100 mm

   ความยาวของหลอดฟลูออเรสเซนซตัวจริง ลบดวย 

หนวยเปนมิลลิเมตร
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รูปที่ 4ฉ.  หลอดตัวแทนสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดีย่ว  ตรง  แฝดสี่ 
เสนผานศูนยกลางหลอด 12 มิลลิเมตร 

(ขอ 7.2.4)

ความยาวของหลอดฟลูออเรสเซนซตัวจริง ลบดวย 42 mm

ทอโลหะ เชน 

ความยาวของสายตอไมกันการรบกวน 
สูงสุด 100 mm

ตัวเก็บประจุเซรามกิ
ตัวตานทานฟลมโลหะ

ทองเหลือง(เคลือบนิกเกิล)

วัสดุฉนวน

หนวยเปนมิลลเิมตร 
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MS = แหลงจายกําลังไฟฟาประธาน 
IU = หนวยแยก 
AMN = โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี +5 โอหม (หรือ 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี) ตามท่ีกําหนดใน 

 มอก.1441 
MT = ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน 
IDUT = อุปกรณอิสระท่ีทดสอบ 
LT = ขั้วตอโหลด 
L = โหลด 
P = โพรบ (R ≥ 1 500 โอหม และ C ≥ 0 005 ไมโครฟารัด) 
CC = สายเคเบิลรวมแกน 
CT = ขั้วตอควบคุม ตําแหนงสวิตชและการตอโพรบ 
M = เคร่ืองรับสําหรับวัดตาม มอก.1441  1  สําหรับการวัดแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน 
RC = อุปกรณควบคุมจากระยะไกล (ถามี) 2  สําหรับการวัดโหลด 

รูปท่ี 5 การจัดการวัดสําหรับอุปกรณคุมคาแสงอิสระ  หมอแปลง และตัวแปลงผัน 
(ขอ 8.1.1 ขอ 8.1.2 ขอ 8.3.1 และขอ 8.3.2) 



มอก.1955-2551 
 

 -36-

ดินของเคร่ืองรับสําหรับวัดตองตอเขากับโครงขาย V ของแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม 
ความยาวของสายเคเบิลรวมแกนจากโพรบตองไมเกิน 2 เมตร 
เม่ือสวิตชอยูในตําแหนง 2 ดานออกของโครงขาย V ของแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียมท่ีข้ัวตอ 1 ตองส้ินสุด
วงจรดวยอิมพีแดนซท่ีเทากับของเคร่ืองรับสําหรับวัด 
ในกรณีท่ีมีการติดต้ังอุปกรณสองข้ัวเขากับสายตอของแหลงจายเพียงเสนเดียว  ตองวัดโดยตอสายตอเสนท่ีสองของ
แหลงจายตามท่ีแสดงในรูปลางของรูปท่ี 5 
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รูปที่ 6ก.  ดวงโคม 

 

 
 

 

 

 

รูปที่ 6ค. หลอดที่มีบัลลาสตในตัว 

 
 

 

 
รูปที่ 6ข.  บัลลาสตอิสระสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอื่น 

AMN = โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม 50Ω/50μH +5Ω  (หรือ 50Ω/50μH )  ตามท่ีกําหนดใน มอก.1441 เลม 2 

MS = แหลงจายกําลังไฟฟาประธาน M = เคร่ืองรับสําหรับวัด 
RC = อุปกรณควบคุมแสงระยะไกล L  = ตัวอยางของหลอดลักษณะตางๆ 
LM = ดวงโคม C  = เปลือกหุมโลหะรูปกรวย    
IP = ชิ้นวัสดุฉนวน BUT = บัลลาสตที่ทดสอบ 
a - b = ขั้วตอแหลงจาย  c - d  = ขั้วตอควบคุม 
E = ขั้วตอลงดิน 

รูปท่ี 6 การจัดเตรียมการวดั 
(ขอ 8.1.1 ขอ 8.2 ขอ 8.5 และขอ 8.6) 
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หมายเหตุ 1. หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  ใหเกณฑความคลาดเคล่ือนของมิติเปน  + 1 
 2. เพื่อการอางอิงท่ีดี  ใหปรับหลอดใหอยูในตําแหนงสูงสุด 

3. เพื่อการอางอิงท่ีดี ขั้วรับหลอดตองเปนวัสดุฉนวน 

รูปท่ี 7  เปลือกหุมโลหะรูปกรวยสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซท่ีมีบัลลาสตในตัว 
(ขอ 8.6) 

หนวยเปนมิลลิเมตร

ขอบบังคับ

หลอดทดสอบ 

เช่ือม 

  ทอ 

ข้ัวรับหลอด 

มิติ
ต่ํา
สด

 ม
ิติต่ํ

าส
ุด 

วัสดุฉนวน 

เหล็กกลาปรุ 
(รูสี่เหล่ียมจัตุรัส 
5mmx5mm) 
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ภาคผนวก ก. 
ขอกําหนดทางไฟฟาและการสรางสําหรับหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล ความจุไฟฟาต่ํา 

(ขอ 7.2.2 และขอ 7.4.2) 

ก.1 ท่ัวไป 
 จําเปนตองระมัดระวังในการสรางหมอแปลงเพื่อใหเปนตามขอกําหนดดานสมรรถนะ  ตัวอยางของโครงแบบ

ท่ีเหมาะสมแสดงไวในรูปท่ี ก.2ก  รูปท่ี ก.2ข  รูปท่ี ก.2ค   และรูปท่ี ก.2ง  พรอมดวยวัสดุท่ีใช 
ก.2 ขอกําหนดพื้นฐาน 
ก.2.1 อิมพีแดนซดานออกของหมอแปลงเม่ือดานเขาตอดวยความตานทาน  50 โอหม   ตองมีคาเทากับ 150 โอหม 

± รอยละ 10 โดยท่ีมุมเฟสตองไมเกิน 10 องศา การตรวจสอบการแยกของขดลวดใหทําดังนี้ (ดูรูปท่ี ก.1) 
 เม่ือใชโวลตมิเตอรท่ีมีอิมพีแดนซสูง (เชน 1 เมกะโอหม) ตอขนานดวยตัวตานทาน 150 โอหม แรงดันไฟฟา 

V´2 (ดูรูปท่ี ก.1ข) และ V´´2 (ดูรูปท่ี ก.1ค) วัดระหวางข้ัวตอทุติยภูมิกับจุดตอลงดินของหมอแปลง อยาง
นอยตองมีคาตํ่ากวา V1 ซ่ึงวัดครอมข้ัวตอทุติยภูมิ ไมนอยกวา 43 เดซิเบล (ดูรูปท่ี ก.1ก) เม่ือระดับดานออก
ของแหลงกําเนิดความถ่ีวิทยุมีคาคงท่ี 

ก.2.2 ตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการในขอ ก.1 ตลอดพิสัยความถ่ี 150 กิโลเฮิรตซ ถึง 1 605 กิโลเฮิรตซ 
ก.2.3 ใหติดต้ังหมอแปลงบนกลองโลหะ  ดานท่ีติดต้ังข้ัวตอสายดานออกตองทําดวยวัสดุฉนวน  และการตอลงดิน

ดานข้ัวตอสายดานเขาตองตอกับกลองโลหะ (ดูรูปท่ี ก.2ง) 
ก.3 ขอกําหนดเพิ่มเติม 
 เพื่อใหงายในทางปฏิบัติ  ใหใชขอกําหนดเพิ่มเติมตอไปนี้ 
 ก) ในพิสัยความถ่ี 150 กิโลเฮิรตซ ถึง 1 605 กิโลเฮิรตซ หมอแปลงตองมีคุณลักษณะถายโอนท่ีเรียบภายใน 

 0.5 เดซิเบล 
 ข) ตองสรางหมอแปลงในลักษณะท่ีสามารถปรับคา U1 ตามขอ 5.4.2 ลงมาถึง 1 โวลต โดยไมทําใหเกิดผลจาก

 การอ่ิมตัวในแกนเฟอรไรต 
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รูปที่ ก.1ก 

 

 

 

 
 

รูปที่ ก.1ข 

 

 

 

 

 
รูปที่ ก.1ค 

 

 

รูปท่ี ก.1 โครงแบบทดสอบการแยกขดลวด 
(ขอ ก.2.1) 
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ขดลวด :  ทองแดงเคลือบอินาเมลพันอยางหลวมๆ 
 

 

รูปท่ี ก.2ก  วงจรหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล 
(ขอ ก.1) 

 

(แผนเซรามิกกลม) 

เครื่องกําเนิด
สัญญาณ 
ความถ่ีวิทยุ 
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รูปท่ี ก.2ข  รายละเอียดของการสรางแกนหมอแปลง 
(ขอ ก.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.2ค  รายละเอียดของการสรางแกนหมอแปลง 
(ขอ ก.1) 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร

  สวนเวาลึก 
ภาพแสดง 
การแยกช้ินสวน 

  แผนอิพอกซี หนา 1.7 

ขาเสียบเพื่อการตอ 

 ทอรอยดไมเคลือบ 

ภาคตัดขวาง 

รูพิเศษเพ่ือลด 
ความจุคูควบ 
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รูปท่ี ก.2ง  การสรางหมอแปลง 
(ขอ ก.1 และขอ ก.2.3) 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

(โพลิเมทิล เมทาครีเลต) 

(แผนทองเหลือง) 

ขั้วตอความถี่วทิย ุ
แบบเขี้ยว 

  แหวนรอง 

ตัวรับ(ขาเสียบ 4 mm) 
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ภาคผนวก ข. 
วิธีอิสระในการวัดสัญญาณรบกวนท่ีแผออก 

(ขอกําหนด) 
(ขอ 4.4.2) 

ข.1 ท่ัวไป 
 ถาบริภัณฑสองสวางเปนไปตามขอกําหนดของภาคผนวกนี้ ถือวาเปนไปตามขอกําหนดสัญญาณรบกวนท่ีแผ

ออกในพิ สั ยความ ถ่ี  3 0  เมกะ เฮิ รตซ  ถึ ง  3 0 0  เมกะ เฮิ รตซ  ท่ี ระ บุ ในข อ  4 . 4 . 2  ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

ข.2 การจัดเพื่อการทดสอบสัญญาณปลอยความถ่ีวิทยุท่ีนําตามสาย 
 การจัดเพื่อการทดสอบนี้แสดงในรูป ข.1 บริภัณฑสองสวางจะถูกวางบนกลองท่ีไมนําไฟฟากลองหน่ึงหรือ

มากกวา ซ่ึงมีความสูง (10 ± 0.2) เซนติเมตร ซ่ึงจะถูกวางบนแผนโลหะท่ีตอลงดินท่ีมีมิติใหญกวาบริภัณฑสอง
สวางอยางนอย 20 เซนติเมตรหมุนเวียนกันไป  

 บริภัณฑสองสวางถูกตอผานทางสายเคเบิลแหลงจายกําลังไฟฟาประธานท่ีมีความยาว (10 ± 0.2) เซนติเมตร 
เขากับโครงขายเช่ือมตอ/ตัดเช่ือมตอท่ีเหมาะสม (CDN-M2 หรือ CDN-M3)  ระยะจากสายเคเบิลถึงแผนโลหะ
ควรเปน (4 ± 1) เซนติเมตร ควรใชท่ีรองรับท่ีไมนําไฟฟาซ่ึงมีความสูง   (4 ± 0.2) เซนติเมตร ใหติดต้ัง CDN 
บนแผนโลหะ ถาบริภัณฑสองสวางมีข้ัวตอควบคุม ใหตอข้ัวตอเหลานี้ในลักษณะสมมาตรกับ CDN แบบ AF2  

 ตอดานออกความถ่ีวิทยุของ CDN เขากับเคร่ืองรับสําหรับวัดท่ีมีตัวตรวจหาคายอดเสมือนผานทางตัวลดทอน 6 
เดซิเบล, 50 โอหม  (ตองมีความคลาดเคล่ือนไมเขากัน(mismatch)ตํ่าสุด)  ถามี CDN มากกวาหนึ่งถูกตอเขากับ
บริภัณฑสองสวาง การวัดจะทําแยกกันสําหรับ CDN แตละตัวหมุนเวียนกันไป  ดานออกความถ่ีวิทยุของ CDN 
ท่ีไมไดตอกับบริภัณฑวัดตองตอปดปลายท่ีชองทางการวัดดวย  50 โอหม 

 การวัดอาจทําในหองท่ีไมกันการรบกวน ระยะจากสวนที่นําไฟฟาไดใด ๆ ตองมากกวา 40 เซนติเมตร  
ขอแนะนําท่ีใหไวในขอ 9.3 ถึงขอ 9.8 ใชได 

ข.3 พารามิเตอรของ CDN 
 อิมพีแดนซพารามิเตอรของ CDN ใหเปนไปตามท่ีระบุในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมความเขากันไดทาง

แมเหล็กไฟฟา เลม 4-6 เทคนิคการทดสอบและการวัด-ภูมิคุมกันตอสัญญาณรบกวนที่นําตามสายซ่ึงเหนี่ยวนํา
โดยสนามความถ่ีวิทยุ มาตรฐานเลขท่ี มอก.2394   และขนาดของอิมพีแดนซ |Zce| ตองเปน 150 โอหม โดยมี
เกณฑความคลาดเคล่ือน  ± 60 โอหม ตลอดพิสัยความถ่ี 80 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ 

 ตัวประกอบการแบงแรงดันไฟฟาของ CDN ซ่ึงอาจแปรผันในพิสัยความถ่ี 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ 
ตองหาตามรูป ข.2 

ข.4 ภาวะการทํางาน 
 ภาวะการทํางานของบริภัณฑสองสวางใหเปนไปตามท่ีระบุในขอ 6 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
 



มอก.1955-2551 

  -45- 

ข.5 การวัด 
 แรงดันไฟฟาท่ีดานออกความถ่ีวิทยุของ CDN แตละตัว ใหวัดเปนฟงชันกของความถ่ีดวยเคร่ืองรับท่ีมีความ

กวางแถบความถ่ี 120 กิโลเฮิรตซ และตัวตรวจหาคายอดเสมือน  ขางในของ CDN สัญญาณความถ่ีวิทยุจะถูก
ลดทอนโดยตัวประกอบการแบงแรงดันไฟฟาของ CDN และคานี้ตองบวกเขากับผลท่ีไดจากเคร่ืองรับ  
นอกจากนั้นใหบวก 6 เดซิเบลเขากับผลการวัด เพราะมีตัวลดทอน 6 เดซิเบลอยูท่ีดานออกความถ่ีวิทยุของ 
CDN 

ข.6 การประเมินคา 
 บริภัณฑสองสวางถือวาเปนไปตามขอกําหนดในพิสัยความถ่ี 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ ของขอ 4.4.2 

ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ถาแรงดันไฟฟาท่ีข้ัวตอแบบวิธีรวมท่ีวัดไดบนสายเคเบิลแตละเสนไม
เกินขีดจํากัดท่ีกําหนดในตารางท่ี ข.1 

ตารางท่ี ข.1 ขีดจํากดัแรงดนัไฟฟาท่ีข้ัวตอแบบวิธีรวม วธีิ CDN 
(ขอ 4.4.2 และขอ ข.6) 

พิสัยความถ่ี 
MHz 

ขีดจํากัดคายอดเสมือน 
dB(μV) ก 

30  ถึง  100 
100 ถึง 230 
230  ถึง  300 

64 ถึง 54 ข 
54 
61 

ก ที่ความถ่ีเปล่ียนผาน ใหใชขีดจํากัดคาที่ตํ่ากวา 
ข ขีดจํากัดลดลงเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถ่ี 
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 สวนประกอบ 

R  =  เครื่องรับสําหรับวัด CDN  =  โครงขายควบคู/ปลดการควบคู 
SV  =  แรงดันไฟฟาแหลงจาย EUT  =  บริภัณฑที่ทดสอบ 
MP =  แผนโลหะที่ตอลงดิน T  =  ตัวลดทอน 6 dB, 50 Ω 

รูปท่ี ข.1 การจัดเพื่อการทดสอบสําหรับวิธี CDN 
(ขอ ข.2) 

หมายเหตุ จะเปนการดีถาอุปกรณสองสวางถูกวัดในตําแหนงของการใชปกติ(พฤติกรรมเชิงความรอนตามความเปนจริง) เพื่อความงายของการ
 วัดและภายใตภาวะซึ่งผลการทดสอบจะไมไดรับอิทธิพลอยางสําคัญ จะยอมใหทําการวัดท่ีตําแหนงอื่นๆ ได  ฐานของบริภัณฑใหวาง
 อยูที่ตําแหนงหันเขาหาและขนานกับแผนโลหะ 

ฉนวนใด ๆ ท่ีใชเพื่อใหม่ันใจในชองวางระหวางบริภัณฑท่ีทดสอบกับแผนโลหะตองไมมีอิทธิพลตอผลการ
ทดสอบอยางมีนัยสําคัญ (เชน ไม) 

ตองใชสายเคเบิลตอระหวาง CDN กับ EUT   ไมใชใชลวดเสนเดียว 

รูปที่ ข.1 แสดงจุดเขาของสายเคเบิลแหลงจายกําลังไฟฟาประธานท่ีปลายหนึ่งของดวงโคม ถาสายเคเบิลแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเขาสูดวง
โคมในตําแหนงแตกตางออกไป เชนตําแหนงกลางดวงโคม สายเคเบิลแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตองเดินเปนมุม 90 องศา เขาไปยังดานขาง
ของดวงโคมในลักษณะท่ียังคงมีความยาว (20 ± 10) เซนติเมตร 
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รูปท่ี ข.2. การจัดเพื่อการสอบเทียบสําหรับหาตัวประกอบการแบงแรงดันไฟฟา CDN 
(ขอ ข.3) 

หมายเหตุ ดู IEC 61000-4-6 สําหรับแนวทางการจัดเพื่อการสอบเทียบ รวมท้ังรายละเอียดของอะแดปเตอร 150 Ω  ไปเปน 50 Ω 

 

 

 

 

 

 
 

*  ที่แสดงไวเปน CDN แบบ M3 
ตัวประกอบการแบงแรงดันไฟฟา (dB) = 20 log V1/V2 

ชองทางเคร่ืองรับ 

ชองทาง
บริภัณฑ
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ภาคผนวก ค. 
ตัวอยางการจัดเพื่อการทดสอบในระหวางการวัดสัญญาณรบกวนท่ีแผออก 

(ขอกําหนด) 
(ขอ 9.2) 

 ตารางท่ี ค.1  การจัดดวงโคมแบบท่ีพบกันท่ัวไปในระหวางการวัดสัญญาณรบกวนท่ีแผออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวงโคมแบบท่ีพบกันทั่วไป การจัดในระหวางการวัดตาม มอก.1956 

ดวงโคมติดเพดาน/ดวงโคมประดับ 

ดวงโคมติดผนัง 

ดวงโคมต้ังโตะ 

โตะ 

ผนัง 
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ดวงโคมต้ังพ้ืน 

ดวงโคมติดต้ังบนเสา

* ที่รองรับเปนฉนวน  สูง 0.1 เมตร + รอยละ 25 


