มอก.1955-2551

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

บริภัณฑสอ งสวางและบริภัณฑทคี่ ลายกัน :
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ(แผออกและนําตามสาย) จาก
- บริภัณฑสองสวางทุกชนิดที่มีหนาที่เบื้องตนในการกอกําเนิด และ/หรือ กระจายแสงสวางเพื่อจุดประสงคใน
การใหความสวาง และเจตนาใหตอกับแหลงจายไฟฟาแรงดันต่ํา หรือใหทํางานดวยแบตเตอรี่
- สวนที่ใหแสงของบริภัณฑหลายหนาที่ โดยที่หนาที่เบื้องตนอยางหนึ่งของบริภัณฑคือการใหแสง
- อุปกรณชวยอิสระที่แยกตางหาก สําหรับใชกับบริภัณฑสองสวาง
- บริภัณฑแผรังสีอัลตราไวโอเลต และบริภัณฑแผรังสีอินฟราเรด
- ปายโฆษณานีออน
- อุปกรณสองสวางถนนหรือดวงโคมสาดแสงที่เจตนาใหใชนอกอาคาร
- อุปกรณสองสวางสําหรับการขนสง (ติดตั้งในรถโดยสารประจําทางและรถไฟ)
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง
- บริภัณฑสองสวางที่ทํางานในแถบความถี่วิทยุในทางอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร และทางการแพทย
( ISM)
- บริภัณฑสองสวางสําหรับเครื่องบินและทาอากาศยาน
- เครื่องสําเร็จซึ่งไดระบุคุณลักษณะที่ตองการดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาในพิสัยความถี่วทิ ยุไวอยาง
ชัดเจนในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลมอื่น
หมายเหตุ

ตัวอยางเชน
- อุปกรณสองสวางแบบฝงในบริภัณฑอื่นๆ เชน อุปกรณใหความสวางสเกลหรืออุปกรณนีออน
- เครื่องถายเอกสาร
- เครื่องฉายสไลด
- บริภัณฑสองสวางสําหรับยานพาหนะที่วิ่งบนถนน

1.3 พิสัยความถี่ที่ครอบคลุมคือ 9 กิโลเฮิรตซ ถึง 400 จิกะเฮิรตซ
1.4 บริภัณฑหลายหนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับขอตางๆ ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ และ/หรือมาตรฐานอื่น
พรอมๆกันจะตองเปนไปตามขอกําหนดของแตละหัวขอหรือแตละมาตรฐานเมื่อทํางานในหนาที่ที่เกี่ยวเนื่อง
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1.5 ขีดจํากัดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไดกําหนดขึ้นบนพื้นฐานของความนาจะเปน เพื่อใหการระงับ
สัญญาณรบกวนอยูภายในขีดจํากัดที่สมเหตุสมผลในเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่ยังมีการปองกันทางวิทยุและความ
เขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาอยูในระดับที่เพียงพอ ในกรณีพิเศษอาจจําเปนตองมีขอกําหนดเพิ่มเติมที่เหมาะสม

2. เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงที่ระบุตอไปนี้ใชประกอบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เอกสารอางอิงฉบับที่ระบุปที่พิมพ
ใหใชฉบับที่ระบุเทานั้น เอกสารอางอิงฉบับที่ไมไดระบุปที่พิมพใหใชฉบับลาสุด (รวมถึงเอกสารอางอิงฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม)
มอก.183 โกลวสตารตเตอรสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ
มอก.902 ดวงโคมไฟฟาติดประจําที่สําหรับจุดประสงคทั่วไป
มอก.2237 บริภัณฑความถี่วิทยุในทางอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตรและทางการแพทย : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน
ทางแมเหล็กไฟฟา
มอก.1441 เลม 1-2548 อุปกรณและวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน เลม 1 อุปกรณวัดสัญญาณรบกวน
วิทยุและภูมิคุมกัน
มอก.1441 เลม 2-2548 ขอกํ าหนดสําหรับอุปกรณและวิธีก ารวั ดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน เลม 1-2
อุปกรณวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน – บริภัณฑชวย – สัญญาณรบกวนที่นําตามสาย
มอก.1441 เลม 4-2549 ขอกํ าหนดสําหรับอุ ปกรณและวิธีก ารวั ดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน เลม 1-4
อุปกรณวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน – บริภัณฑชวย – สัญญาณรบกวนที่แผออก
มอก.2092 เลม 1-2549 ขอกําหนดสําหรับอุปกรณและวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน เลม 2-1 วิธีการ
วัดของสัญญาณรบกวนและภูมิคุมกัน – สัญญาณรบกวนที่นําตามสาย
มอก.1956 บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

3. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
3.1 บริภัณฑสองสวางและบริภัณฑที่คลายกัน หมายถึง บริภัณฑตางๆ เชน ดวงโคมหลอดอินแคนเดสเซนซ ดวง
โคมหลอดฟลูออเรสเซนซ อุปกรณหรี่แสง หมอแปลงสําหรับหลอด ตัวแปลงผันสําหรับหลอด บัลลาสต
สําหรับหลอดปลอยประจุ บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ ชุดกึ่งดวงโคมสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ
ชุดกะทัดรัด (compact fluorescent lamp) และสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ หลอดที่มีบัลลาสตในตัว (selfballasted lamp) รวมทั้งบริภัณฑหรืออุปกรณประกอบตามขอ 1.1
3.2 สัญญาณรบกวนตอเนื่อง หมายถึง สัญญาณรบกวนแถบกวาง (broadband) เชน สัญญาณรบกวนที่เกิดจาก
การทํางานการสวิตช หรือที่เกิดจากความไมคงที่ของการปลอยประจุในกาซที่บริเวณขั้วไฟฟาของหลอด หรือ
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สัญญาณรบกวนแถบแคบ (narrowband) เชน สัญญาณรบกวนที่เกิดจากอุปกรณควบคุมอิเล็กทรอนิกสซึ่ง
ออกแบบใหทํางานที่คาความถี่นั้น
หมายเหตุ แทนที่จะกลาวถึงแนวคิดของ “แถบกวาง” และ “แถบแคบ” มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไดแยกแยะใหเห็นความสัมพันธของ
สัญญาณรบกวนทั้ง 2 แบบที่กําหนดโดยชนิดของตัวตรวจหาที่ใช จึงไดมีการกําหนดขีดจํากัดตามวิธีการวัดดวยตัวตรวจหาคายอด
เสมือนและตัวตรวจหาคาเฉลี่ย ดวยแนวทางนี้สามารถทําการประเมินสัญญาณรบกวนแถบกวางและแถบแคบไดดวย

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

4. ขีดจํากัด
4.1 พิสัยความถี่
ขีดจํากัดในขอ 4.2 ขอ 4.3 และขอ 4.4 กําหนดไวเปนฟงกชันของพิสัยความถี่ สําหรับความถี่ที่ไมมีการกําหนด
ขีดจํากัดไวไมจําเปนตองวัด
4.2 ความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก (insertion loss)
คาต่ําสุดของความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกในพิสัยความถี่ 150 กิโลเฮิรตซถึง 1 605 กิโลเฮิรตซ กําหนดไว
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาต่ําสุดของความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก
(ขอ 4.2)
พิสัยความถี่
คาต่ําสุด
kHz
dB
150 ถึง 160
28
160 ถึง 1 400
28 ถึง 20 ก
20
1 400 ถึง 1 605
ก
คาลดลงเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถี่
4.3 แรงดันไฟฟารบกวน
4.3.1 ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานสําหรับพิสัยความถี่ 9 กิโลเฮิรตซ ถึง 30
เมกะเฮิรตซ กําหนดไวในตารางที่ 2ก.
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ตารางที่ 2ก. ขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
(ขอ 4.3.1 และขอ 5.6.4)
ขีดจํากัด
dB(μV)ก

พิสัยความถี่

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

คายอดเสมือน
110
90 ถึง 80 ข
66 ถึง 56 ข
56 ค
60

คาเฉลี่ย
56 ถึง 46 ข
46 ค
50

ก

ที่ความถี่เปลี่ยนผาน ใหใชขีดจํากัดคาที่ต่ํากวา
ข
ขีดจํากัดลดลงเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถี่ในพิสัย 50 kHz ถึง 150 kHz และ 150 kHz ถึง 0.5 MHz
ค
ดวงโคมและหลอดอิเล็กโทรด ขีดจํากัดในพิสัยความถี่ 2.51 MHz ถึง 3.0 MHz คือคายอดเสมือน 73 dB(μV) และคาเฉลี่ย 63
dB(μV)

4.3.2 ขั้วตอโหลด
ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอโหลดสําหรับพิสัยความถี่ 150 กิโลเฮิรตซถึง 30 เมกะเฮิรตซ
กําหนดไวในตารางที่ 2ข.
ตารางที่ 2ข. ขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอโหลด
(ขอ 4.3.2)
ขีดจํากัด
dB(μV) ก

พิสัยความถี่
MHz
0.15 ถึง 0.50
0.50 ถึง 30
ก

คายอดเสมือน
80
74

คาเฉลี่ย
70
64

ที่ความถี่เปลี่ยนผาน ใหใชขีดจํากัดคาที่ต่ํากวา

4.3.3 ขั้วตอควบคุม
ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอควบคุมสําหรับพิสัยความถี่ 150 กิโลเฮิรตซถึง 30 เมกะเฮิรตซ
กําหนดไวในตารางที่ 2ค.
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ตารางที่ 2ค. ขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอควบคุม
(ขอ 4.3.3)
ขีดจํากัด
dB(μV)

พิสัยความถี่
MHz
0.15 ถึง 0.50
0.50 ถึง 30

คายอดเสมือน
84 ถึง 74
74

คาเฉลี่ย
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 สัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาที่แผออก
4.4.1 พิสัยความถี่ 9 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ
ขีดจํากัดคายอดเสมือนของสวนประกอบทางแมเหล็กของความแรงสนามสัญญาณรบกวนที่แผออกในพิสัย
ความถี่ 9 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ วัดเปนกระแสไฟฟาในสายอากาศบวง เสนผานศูนยกลาง 2 เมตร 3
เมตร หรือ 4 เมตร รอบบริภัณฑสองสวาง กําหนดไวในตารางที่ 3ก.
ขีดจํากัดสําหรับเสนผานศูนยกลางบวง 2 เมตรใชกับบริภัณฑที่มีความยาวไมเกิน 1.6 เมตร ขีดจํากัดสําหรับ
เสนผานศูนยกลางบวง 3 เมตรใชกับบริภัณฑที่มีความยาวในพิสัย 1.6 เมตร ถึง 2.6 เมตร และขีดจํากัดสําหรับ
เสนผานศูนยกลางบวง 4 เมตรใชกับบริภัณฑที่มีความยาวในพิสัย 2.6 เมตรถึง 3.6 เมตร กําหนดไวในตาราง
ที่ 3ก.
ตารางที่ 3ก. ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนที่แผออกในพิสัยความถี่ 9 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ
(ขอ 4.4.1)
พิสัยความถี่
MHz
9 kHz ถึง 70 kHz
70 kHz ถึง 150 kHz
150 kHz ถึง 3.0 MHz
3.0 MHz ถึง 30 MHz

2m
88
88 ถึง 58 ข
58 ถึง 22 ข
22

ก

ขีดจํากัด
dB(μA) ก
3m
81
81 ถึง 51 ข
51 ถึง 15 ข
15 ถึง 16 ค

4m
75
75 ถึง 45 ข
45 ถึง 9 ข
9 ถึง 12 ค

ที่ความถี่เปลีย่ นผาน ใหใชขีดจํากัดคาที่ต่ํากวา
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
เพิ่มขึ้นเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถี่
ข
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4.4.2 พิสัยความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ
ขีดจํากัดคายอดเสมือนของสวนประกอบทางไฟฟาของความแรงสนามสัญญาณรบกวนที่แผออกในพิสัย
ความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ ซึ่งวัดตามวิธีการที่ระบุใน มอก.1956 ขอ 10 กําหนดไวใน
ตารางที่ 3ข.
หมายเหตุ ดวยเหตุผลของความทวนซ้ําไดแนะนําใหตอปดปลายสายเคเบิลแหลงจายกําลังไฟฟาประธานดวยโครงขายเชื่อมตอ/ตัดเชื่อมตอ
(coupling/decoupling network; CDN) ที่วางบนระนาบพื้นและตอปดปลายดวยอิมพีแดนซ 50 โอหม

ตารางที่ 3ข. ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนที่แผออกในพิสัยความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ
ที่ระยะวัด 10 เมตร
(ขอ 4.4.2)

ก

พิสัยความถี่
MHz

ขีดจํากัดคายอดเสมือน
dB(μV/m)ก

30 ถึง 230
230 ถึง 300

30
37

ที่ความถี่เปลี่ยนผาน ใหใชขีดจํากัดคาที่ต่ํากวา

การทดสอบในพิสัยความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ อาจทําโดยการทดสอบที่ระบุในภาคผนวก ข. ดวย
ขีดจํากัดตามตารางที่ ข.1 ถาบริภัณฑสองสวางเปนไปตามขอกําหนดของภาคผนวก ข. ถือวาใหเปนไปตาม
ขีดจํากัดของขอนี้

5. การนําขีดจํากัดไปใชงาน
5.1 ทั่วไป
การนํ า ขี ด จํ า กั ด ของบริ ภั ณ ฑ ส อ งสว า งประเภทต า งๆตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นขอบข า ยของมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมนี้ไปใชงาน กําหนดไวในขอ 5.2 ถึงขอ 5.10
ขอกําหนดสัญญาณรบกวนจะไมนํามาใชกับหลอดนอกเหนือจากหลอดที่มีบัลลาสตในตัวหรืออุปกรณชวยซึ่ง
รวมอยูในดวงโคม รวมอยูในหลอดที่มีบัลลาสตในตัว หรือรวมอยูในชุดกึ่งดวงโคม (อยางไรก็ตามใหดู
หมายเหตุ 2 ในขอ 5.3.1)
ไมตองคํานึงถึงสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการทํางานของสวิตชที่ทํางานดวยมือหรือทํางานอัตโนมัติ(ภายนอก
หรือรวมอยูในบริภัณฑ) ที่ใชในการตอหรือตัดแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน กรณีนี้หมายถึงสวิตชปดเปดดวย
มือหรือสวิตชที่ทํางานดวยตัวรับรู (sensor) หรือเครื่องรับควบคุมริปเปล (ripple control receiver) สวนสวิตชที่
มีการทํางานซ้ําๆ (เชน สวิตชที่ใชในปายโฆษณา) ไมรวมอยูในขอยกเวนนี้
5.2 ดวงโคมในอาคาร
5.2.1 ทั่วไป
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ใหนําเงื่อนไขที่กําหนดขางลางนี้ไปใชกับดวงโคมในอาคารทุกชนิดโดยไมตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมใน
การใชงาน
5.2.2 ดวงโคมหลอดอินแคนเดสเซนซ
ดวงโคมหลอดอินแคนเดสเซนซที่หลอดทํางานจากแหลงจายไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรงหรือที่
ไมไดรวมอยูในอุปกรณคุมคาแสง (light regulating device) หรือสวิตชอิเล็กทรอนิกส ถือวาไมทําใหเกิด
สัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา ดังนั้นจึงเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
โดยไมตองทดสอบ
หมายเหตุ
แฮโลเจน

หลอดอินแคนเดสเซนซในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหหมายรวมถึงหลอดอินแคนเดสเซนซทุกชนิดรวมทั้งหลอด

5.2.3 ดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซ
ใหใชคาต่ําสุดของการสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกตามตารางที่ 1 เมื่อดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซเปน
ชนิดที่ทํางานดวยสตารตเตอรและออกแบบใหใชกับหลอดดังตอไปนี้
- หลอดฟลูออเรสเซนซตรงที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางระบุ 15 มิลลิเมตร 25 มิลลิเมตรหรือ 38 มิลลิเมตร
- หลอดฟลูออเรสเซนซวงกลมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางระบุ 28 มิลลิเมตรหรือ 32 มิลลิเมตร
- หลอดฟลูออเรสเซนซรูปตัวยู ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางระบุ 15 มิลลิเมตร 25 มิลลิเมตรหรือ 38
มิลลิเมตร
- หลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยวที่ไมมีสตารตเตอรประกอบอยูและมีเสนผานศูนยกลางระบุ 15 มิลลิเมตร
- หลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยว รูปรางตรง แฝดสองหลอดและแฝดสี่หลอด ที่มีสตารตเตอรแบบรวม
หนวย และมีเสนผานศูนยกลางระบุของหลอด 12 มิลลิเมตร
5.2.4 ดวงโคมอื่นๆ
ดวงโคมใชงานในอาคารนอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 5.2.2 หรือขอ 5.2.3 ตองเปนไปตามขีดจํากัด
แรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตามที่กําหนดในตารางที่ 2ก.
ในกรณีที่ดวงโคมจายกระแสไฟฟาแกหลอดโดยมีความถี่ใชงานเกิน 100 เฮิรตซ ดวงโคมนั้นตองเปนไป
ตามขีดจํากัดสัญญาณรบกวนที่แผออกที่กําหนดในตารางที่ 3ก. และ 3ข.
ในกรณีที่มีการคุมคาแสงที่ไดจากดวงโคมดวยอุปกรณภายนอก แรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอควบคุมตอง
เปนไปตามที่กําหนดในขอ 4.3.3
5.3 อุปกรณชวยอิสระสําหรับใชกับบริภัณฑสองสวางโดยเฉพาะ
5.3.1 ทั่วไป
อุปกรณชวยอิสระ คืออุปกรณไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการออกแบบใหใชภายนอกดวงโคม และใช
ในการควบคุมกระแสหรือแรงดันไฟฟาของหลอดปลอยประจุหรือหลอดอินแคนเดสเซนซ เชน อุปกรณหรี่
แสง หมอแปลง และตัวแปลงผัน(convertor) สําหรับหลอด บัลลาสตสําหรับหลอดปลอยประจุ (รวมทั้ง
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หลอดฟลูออเรสเซนซ) และชุดกึ่งดวงโคมสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชุดกะทัดรัด(compact fluorescent
lamp) และสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ
หมายเหตุ 1. คุณลักษณะที่ตองการตามขอ 5.3 มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบลักษณะเฉพาะการปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณชวยโดยเฉพาะ
เนื่องจากวงจรเดินสายมีหลายประเภทจึงไมอาจอธิบายขอกําหนดในการติดตั้งได แนะนําใหผูทําใหคําแนะนําในการใชงานอุปกรณชวยที่
เหมาะสม
2. คุณลักษณะที่ตองการตามขอ 5.3 อาจใชในการทดสอบอุปกรณชวยที่เจตนาใหติดตั้งเขาชุดอยูในดวงโคม แตไมเปนการบังคับสําหรับการ
ทดสอบ แมวาอุปกรณชวยจะเปนไปตามขอกําหนดนี้ก็จะตองทดสอบดวงโคมเสมอ

5.3.2 อุปกรณคุมคาแสงอิสระ
5.3.2.1 ชนิดของอุปกรณ
อุปกรณคุมคาแสงมี 2 ชนิด ชนิดแรกจะคลายกับอุปกรณหรี่แสงที่จะคงคาที่หลอดโดยตรง และชนิดที่ 2 มี
การควบคุมการทํางานจากระยะไกล เพื่อคุมคาแสงที่ปลอยออกจากหลอดผานทางบัลลาสตหรือตัวแปลง
ผัน
5.3.2.2 อุปกรณคุมคาแสงที่ทํางานโดยตรงอยางอิสระ
ในกรณีที่อุปกรณเหลานี้มีอุปกรณสารกึ่งตัวนําประกอบอยู ตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟา รบกวน
ที่กําหนดในตารางที่ 2ก. และตารางที่ 2ข. นอกเหนือจากนี้ไมมีการกําหนดขีดจํากัด
เมื่ออุปกรณคุมคาแสงหลายตัวบรรจุอยูในผลิตภัณฑหรือเปลือกหุมอันหนึ่ง และเมื่ออุปกรณแตละตัว
ประกอบดวยวงจรคุมคาที่มีพลังงานในตัวทั้งหมด(รวมถึงสวนประกอบระงับคลื่นรบกวนทั้งหมด) และ
ทํางานไมขึ้นอยูกับอุปกรณตัวอื่น (นั่นคือไมควบคุมไมวาจะโดยการออกแบบหรือการควบคุมโดยบังเอิญ
โหลดใดๆจะควบคุมโดยตัวคุมคาอื่นแตละตัว) ใหทดสอบอุปกรณแตละตัวแยกตางหาก
5.3.2.3 อุปกรณควบคุมจากระยะไกลอิสระ
ในกรณีที่อุปกรณเหลานั้นใหกําเนิดสัญญาณควบคุมที่เปนไฟฟากระแสตรงหรือความถี่ต่ํา (นอยกวา 500
เฮิรตซ) ไมมีขีดจํากัดกําหนดไว มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึงอุปกรณซึ่งทํางานที่
ความถี่วิทยุหรือรังสีอินฟราเรด อุปกรณควบคุมจากระยะไกลอิสระอื่นๆตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ
4.3.1 และขอ 4.3.3
5.3.3 หมอแปลงและตัวแปลงผันอิสระสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ
5.3.3.1 ทั่วไป
หมอแปลงสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะแรงดันไฟฟาโดยไมไดเปลี่ยนความถี่
ในขณะที่ตัวแปลงผันเปลี่ยนแปลงความถี่ดวย อุปกรณทั้งสองชนิดอาจมีวิธีการคุมคาแสงที่ออกมาจาก
หลอดอยูดวย
5.3.3.2 หมอแปลงอิสระ
ใหนําเงื่อนไขตามขอ 5.2.2 มาใชในกรณีที่มีการใชหมอแปลงแรงดันไฟฟาสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ
ที่ไมมีการคุมคาแรงดันไฟฟาดวยชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไวงาน (active electronic component) หมอ
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แปลงอิสระสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซอื่นๆตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอที่
กําหนดในตารางที่ 2ก. และตารางที่ 2ข.
5.3.3.3 ตัวแปลงผันอิสระ
ตัวแปลงผันอิเล็กทรอนิกสอิสระสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซตองเปนดังนี้
(ก) ตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอตามตารางที่ 2ก. และตารางที่ 2ข. หรือ
(ข) ในกรณีที่ตัวแปลงผันมีสายเคเบิลแหลงจายโหลดที่ถอดไมได หรือในกรณีที่ผูทําไดกําหนดวิธีการ
ติดตั้งที่เขมงวดไวเกี่ยวกับตําแหนง ชนิด และความยาวสูงสุดของสายเคเบิลที่ใชตอกับหลอด ตอง
เปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอตามตารางที่ 2ก. และขีดจํากัดสัญญาณรบกวนที่แผ
ออกที่กําหนดในตารางที่ 3ก. และ 3ข. ภายใตภาวะเหลานี้
5.3.4 บัลลาสตอิสระสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอื่น
5.3.4.1 บัลลาสตอิสระที่ออกแบบสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดที่ระบุไวในขอ 5.2.3 และทํางานดวยสตารต
เตอรตองเปนไปตามคาต่ําสุดของความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกตามตารางที่ 1
5.3.4.2 บัลลาสตอิสระอื่นตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานที่
กําหนดไวในตารางที่ 2ก.
ในกรณีที่บัลลาสตจายกระแสไฟฟาใหกับหลอดมีความถี่เกิน 100 เฮิรตซตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณ
รบกวนที่แผออกที่กําหนดในตารางที่ 3ก. และ 3ข.
ในกรณีที่มีการคุมคาแสงดวยอุปกรณภายนอก ขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอควบคุมของบัลลาสต
ตองไมเกินคาที่กําหนดในตารางที่ 2ข.
5.3.5 ชุดกึ่งดวงโคม
ชุดกึ่งดวงโคมสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชุดกะทัดรัดและสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ ซึ่งบางครั้ง
เรียกวาอะแดปเตอร(adaptor) เปนอุปกรณที่ดานหนึ่งติดตั้งดวยขั้วหลอดแบบเกลียวหรือขั้วหลอดแบบเขี้ยว
เพื่อใหสามารถประกอบลงในขั้วรับหลอดอินแคนเดสเซนซมาตรฐาน และอีกดานหนึ่งประกอบดวยขั้วรับ
หลอดเพื่อใหสามารถใสหลอดที่จะนํามาเปลี่ยน
ชุดกึ่งดวงโคมตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอตามที่กําหนดในตารางที่ 2ก.
ในกรณีที่แหลงกําเนิดแสงทํางานที่ความถี่เกิน 100 เฮิรตซ อุปกรณทั้งหนวยตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณ
รบกวนที่แผออกที่กําหนดในตารางที่ 3ก. และ 3ข.
5.3.6 สตารตเตอรและอิกนิเตอรอิสระ (independent starter and igniter)
สตารตเตอรและอิกนิเตอรอิสระสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอื่น ๆ ใหทดสอบวงจรที่
อธิบายไวในขอ 8.9 ซึ่งตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟาที่ขั้วตอตามที่กําหนดไวในตารางที่ 2ก.
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5.4 หลอดที่มีบัลลาสตในตัว (self-ballasted lamp)
หลอดที่มีบัลลาสตในตัว อุปกรณที่ทําหนาที่ควบคุมและจุดหลอดตองหอหุมเปนหนวยเดียว หลอดแบบนี้จะมี
ขั้วหลอดแบบเกลียวหรือขั้วหลอดแบบเขี้ยวประกอบอยูและสามารถใสโดยตรงกับขั้วรับหลอดที่เหมาะสม
หลอดที่มีบัลลาสตในตัวตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอที่กําหนดในตารางที่ 2ก.
ในกรณีที่แหลงกําเนิดแสงทํางานที่ความถี่เกิน 100 เฮิรตซ อุปกรณทั้งหนวยตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณ
รบกวนที่แผออกที่กําหนดในตารางที่ 3ก. และ 3ข.
5.5 อุปกรณสองสวางนอกอาคาร
5.5.1 ทั่วไป
ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้คําวา “การสองสวางนอกอาคาร” หมายถึง การสองสวางทั่วไปใน
พื้นที่สาธารณะ เชน ถนน ทางเดินเทา ทางรถจักรยาน ทางเดินรถ อุโมงค ที่จอดรถยนต สถานีบริการและ
พื้นที่สําหรับเลนกีฬากลางแจงและนันทนาการ และหมายถึงการสองสวางเพื่อความปลอดภัยและการสาด
สองอาคารและสิ่งที่คลายกัน คุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดไวในขอ 5.5 นี้ยังใชไดกับอุปกรณสองสวาง
(นอกอาคาร)บนพื้นที่ของเอกชน นิคมอุตสาหกรรมและอื่นๆที่คลายกัน
อยางไรก็ตามอุปกรณสองสวางดังกลาวอาจตองเปนไปตามขอกําหนดการปลอยสัญญาณจําเพาะซึ่งมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง เชน การสองสวางในทาอากาศยาน
ขอ 5.5 นี้ไมนําไปใชกับปายโฆษณานีออนและปายโฆษณาอื่นๆ
5.5.2 ระบบติดตั้ง
โดยทั่วๆไปอุปกรณสองสวางนอกอาคารชุดใดชุดหนึ่งจะติดตั้งอยูกับที่รองรับและดวงโคมตั้งแตหนึ่งดวงขึน้
ไป ที่รองรับอาจเปน
- ทอ (เทาแขน) หรือสิ่งอื่นที่คลายกัน
- คอนเสา
- ยอดเสา
- ลวดขึง หรือลวดแขวน
- ผนังหรือเพดาน
หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น คุณลักษณะที่ตองการดานการปลอยสัญญาณรบกวนตามขอ 5.5 นี้ใชไดกับ
ดวงโคม(รวมทั้งหลอด) และไมใชกับที่รองรับดวงโคม
5.5.3 อุปกรณการสวิตชแบบรวมหนวย (integrated switching device)
ขอกําหนดนี้ไมรวมถึงสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการทํางานของอุปกรณการสวิตชแบบรวมหนวย เชน
เครื่องรับควบคุมริปเปล
5.5.4 ดวงโคมหลอดอินแคนเดสเซนซ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 5.2.2
5.5.5 ดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซ
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ดวงโคมที่ใชหลอดฟลูออเรสเซนซตามขอ 5.2.3 และทํางานรวมกับสตารตเตอรตองเปนไปตามคาต่ําสุด
ของความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกตามตารางที่ 1
5.5.6 ดวงโคมอื่น
ดวงโคมนอกอาคารอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 5.5.4 และขอ 5.5.5 ตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดัน
ไฟฟารบกวนที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตามตารางที่ 2ก.
ในกรณีที่หลอดในดวงโคมไดรับการจายกระแสไฟฟาที่มีความถี่เกิน 100 เฮิรตซ ตองมีบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกสไวในดวงโคมดวย ดวงโคมตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณรบกวนที่แผออกที่กําหนดใน
ตารางที่ 3ก. และ 3ข.
5.6 เครื่องใชแผรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรด
5.6.1 ทั่วไป
เครื่องใชแผรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดเปนเครื่องใชที่ใชสําหรับการแพทยและการบํารุงรักษาความ
งาม สําหรับจุดประสงคทางอุตสาหกรรม และสําหรับการใหความรอนเฉพาะพื้นที่โดยทันที
คุณลักษณะที่ตองการตามขอนี้ใชกับเครื่องใชซึ่งสวนใหญนําไปใชในบริเวณที่พักอาศัย สวนบริภัณฑอื่นให
เปนไปตาม มอก.2237
5.6.2 เครื่องใชแผรังสีอินฟราเรด
สําหรับเครื่องใชซึ่งมีเพียงแหลงกําเนิดรังสีอินฟราเรดดวยหลักการอินแคนเดสเซนซทํางานดวยความถี่ของ
แหลงจายกําลังไฟฟาประธาน และไมมีชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไวงาน ใหเปนไปตามขอ 5.2.2
5.6.3 เครื่องใชหลอดฟลูออเรสเซนซรังสีอัลตราไวโอเลต
เครื่องใชรังสีอัลตราไวโอเลตที่ใชหลอดรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนซที่กําหนดไว
ในขอ 5.2.3 และทํางานดวยสตารตเตอรที่สามารถเปลี่ยนทดแทนได ตองเปนไปตามคาต่ําสุดของความ
สูญเสียเนื่องจากการใสแทรกที่กําหนดในตารางที่ 1
5.6.4 เครื่องใชรังสีอัลตราไวโอเลต และ/หรือ อินฟราเรดอื่น
เครื่องใชรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 5.6.2 หรือขอ 5.6.3 ตอง
เปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานที่กําหนดในตารางที่ 2ก.
เครื่องใชที่มีการจายกระแสไฟฟาที่มีความถี่กล้ํา (modulating frequency) เกิน 100 เฮิรตซ ใหกับแหลงกําเนิด
การแผออก ตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณรบกวนที่แผออกที่กําหนดในตารางที่ 3ก. และ 3ข.
ในกรณีที่การแผออกของเครื่องใชมีการคุมคาดวยอุปกรณภายนอกที่มีสายควบคุมแยกตางหาก แรงดันไฟฟา
รบกวนที่ขั้วตอควบคุมตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 4.3.3
5.7 การสองสวางในการขนสง
5.7.1 ทั่วไป
แหลงกําเนิดแสงนํามาใชกับยานพาหนะในการขนสง สําหรับ
- จุดประสงคในการสองสวางและใหสัญญาณภายนอก
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- การสองสวางของอุปกรณที่ใชในยานพาหนะ
- การสองสวางภายในเคบินและหองตางๆ
คุณลักษณะที่ตองการในขอ 5.7 ใชกับบริภัณฑสองสวางที่ใชในเรือและรถที่ใชราง บริภัณฑสองสวางที่ใช
กับอากาศยานตองมีเงื่อนไขพิเศษและอยูนอกขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
5.7.2 การสองสวางและการใหสัญญาณภายนอก
ในกรณีที่อุปกรณสําหรับสองสวางและใหสัญญาณใชหลอดอินแคนเดสเซนซ จะถือวาอุปกรณนั้นๆ เปนไป
ตามคุณลักษณะที่ตองการที่เกี่ยวเนื่องทุกรายการโดยไมตองมีการทดสอบอีก หากมีการใชหลอดปลอยประจุ
ในกาซ หลอดและบัลลาสตตองติดตั้งอยูเปนหนวยเดียวซึ่งตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่
ขั้วตอตามตารางที่ 2ก. และขีดจํากัดสัญญาณรบกวนที่แผออกที่กําหนดในตารางที่ 3ก. และ 3ข.
5.7.3 การสองสวางของอุปกรณที่ใชในยานพาหนะ
การสองสวางของอุปกรณที่ใชในยานพาหนะตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการสําหรับอุปกรณนั้นๆ
5.7.4 การสองสวางภายในเคบินและหองตางๆ
บริภัณฑสําหรับการสองสวางภายในของเรือและรถที่ใชรางใหถือวาเปนบริภัณฑสองสวางในอาคาร และให
เปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการที่เกี่ยวของในขอ 5.2
5.8 ปายโฆษณานีออนและปายโฆษณาอื่นๆ
ขีดจํากัดและวิธีวัดอยูในระหวางการพิจารณา
5.9 ดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัว
5.9.1 ทั่วไป
ดวงโคมที่ ออกแบบสํา หรั บจุ ดประสงค ในการทํา ใหมีการสองสวางฉุก เฉิน ในกรณีที่มีการขัด ของของ
แหลงจายกําลังไฟฟาประธาน ตองวัดทั้งในแบบวิธีแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเปดและแบบวิธีฉุกเฉิน
(แหลงจายกําลังไฟฟาประธานปด) ดังรายละเอียดในขอ 5.9.2 และขอ 5.9.3
- แบบวิธีแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเปด : สถานะของดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัวซึ่งพรอมที่จะ
ทํางานในขณะที่แหลงจายโครงขายสาธารณะเปด(on) ในกรณีที่แหลงจายลมเหลวดวงโคมจะเปลี่ยนไปสู
แบบวิธีฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ
- แบบวิธีฉุกเฉิน : สถานะของดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัวซึ่งใหแสงสวางเมื่อปอนพลังงานโดย
แหล ง จ า ยกํ า ลั ง ไฟฟ า ภายในเครื่ อ งเอง ในขณะที่ แ หล ง จ า ยโครงข า ยสาธารณะล ม เหลว(แหล ง จ า ย
กําลังไฟฟาประธานปด)
หมายเหตุ ขีดจํากัดและวิธีการวัดความแรงสนามสําหรับดวงโคมไฟฉุกเฉินแบบกระพริบที่ใชหลอดซีนอนอยูในระหวางการพิจารณา

5.9.2 การวัดในแบบวิธีแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเปด คือภาวะการทํางานกอนมีการขัดของของแหลงจาย
กําลังไฟฟาประธาน
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ดวงโคมตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตามตารางที่ 2ก.
ในกรณีที่ดวงโคมจายกระแสไฟฟาแกหลอดโดยมีความถี่ใชงานเกิน 100 เฮิรตซ ดวงโคมตองเปนไปตาม
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนที่แผออกตามที่กําหนดในตารางที่ 3ก. และ 3ข. ในกรณีที่แสงที่ปลอยออกจากดวง
โคมมีการคุมคาดวยอุปกรณภายนอกที่มีสายควบคุมแยกตางหาก แรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอควบคุมตอง
เปนไปตามขอกําหนดในขอ 4.3.3
5.9.3 การวัดในแบบวิธีฉุกเฉิน ภาวะการทํางานหลังมีการขัดของของแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
ดวงโคมซึ่งจายกระแสไฟฟาแกหลอดโดยมีความถี่ใชงานเกิน 100 เฮิรตซ ในขณะที่แบบวิธีฉุกเฉินตอง
เปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตามตารางที่ 2ก. และขีดจํากัด
สัญญาณรบกวนที่แผออกที่กําหนดในตารางที่ 3ก. และ 3ข.
5.10 สตารตเตอรที่เปลี่ยนแทนไดสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ
สตารตเตอรที่เปลี่ยนแทนไดอยางนอยตอง :
- มีตัวเก็บประจุที่มีคาระหวาง 0.005 ไมโครฟารัด กับ 0.02 ไมโครฟารัด ซึ่งตอแบบขนานไปที่ขาเสียบ
สัมผัสของสตารตเตอร;
- หรือเปนไปตามการทดสอบความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกดังตอไปนี้
ให ทดสอบสตารตเตอรใ นดวงโคมตามขอแนะนํ าในขอ 7.1.4 ผูผลิตต องระบุแบบของดวงโคมและ
อุปกรณรวมซึ่งตองใชในระหวางการทดสอบ ความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกของดวงโคมตลอดพิสัย
ความถี่ทั้งหมดที่กําหนดในตารางที่ 1 เมื่อวัดดวยสตารตเตอรที่ใชทดสอบตองเทากับหรือสูงกวาความ
สูญเสียเนื่องจากการใสแทรกของดวงโคมเมื่อทดสอบดวยสตารตเตอรที่มีตัวเก็บประจุที่มีคาเทากับ 0.005
ไมโครฟารัด ± รอยละ 5
- หรือเปนไปตามการทดสอบแรงดันไฟฟาที่ขั้วตอดังตอไปนี้
ใหทดสอบสตารตเตอรในดวงโคมหลอดเดี่ยวที่เกี่ยวของในวงจรกําลังไฟฟาสูงสุดซึ่งออกแบบสตารต
เตอร ไ ว ผู ผ ลิ ต ต อ งระบุ แ บบของดวงโคมและวงจรที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง เหมาะสํ า หรั บ ใช กั บ สตาร ต เตอร
ขอแนะนําในการวัดตามขอ 8.2 ใหนํามาใชได ขีดจํากัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอตามตารางที่ 2ก. ตอง
ไมเกินคาที่กําหนด

6. ภาวะการทํางานสําหรับบริภัณฑสอ งสวาง
6.1 ทั่วไป
เมื่อวัดสัญญาณรบกวนหรือความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกของบริภัณฑสองสวางตองใหบริภัณฑทํางาน
ในเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 6.2 ถึงขอ 6.6
ใหพิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไขพิเศษตามที่กําหนดในขอ 7. ขอ 8. และขอ 9. สําหรับวิธีวัดที่แตกตางออกไปตาม
ความเหมาะสม
6.2 บริภัณฑสองสวาง
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ใหทดสอบบริภัณฑสองสวางในลักษณะที่ผลิตเสร็จจากโรงงานในภาวะการใชงานปกติ เชนที่กําหนดไวใน
มอก.902 สําหรับดวงโคม
6.3 แรงดันไฟฟาและความถี่ของแหลงจาย
แรงดันไฟฟาของแหลงจายตองอยูภายใน + รอยละ 2 ของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ในกรณีของพิสัย
แรงดันไฟฟาการวัดตองทําภายใน + รอยละ 2 ของแรงดันไฟฟาแหลงจายระบุแตละแรงดันของพิสัยนั้น
ความถี่ระบุของแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตองเปนไปตามที่กําหนดสําหรับบริภัณฑ
6.4 ภาวะโดยรอบ
ใหวัดในภาวะหองทดสอบปกติที่อุณหภูมิโดยรอบอยูภายในพิสัย 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส
6.5 หลอด
6.5.1 ชนิดของหลอดที่ใช
ใหวัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอและสนามแผออกดวยหลอดที่ออกแบบมาใหใชกับบริภัณฑสองสวาง ให
ใชหลอดที่มีพิกัดกําลังไฟฟาสูงสุดที่ยอมใหสําหรับบริภัณฑสองสวางนั้น
6.5.2 ระยะเวลาการบม (ageing time) ของหลอด
ใหวัดหลอดที่ทํางานแลวไมนอยกวา
- 2 ชั่วโมง สําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ
- 100 ชั่วโมง สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอื่น
6.5.3 เวลาเขาสูภาวะเสถียรของหลอด
ใหหลอดทํางานจนเสถียรกอนวัดคา หากมิไดมีการกําหนดไวเปนอยางอื่นในมาตรฐานนี้ หรือกําหนดไวโดย
ผูทํา ใหใชเวลาเขาสูภาวะเสถียรดังตอไปนี้
- 5 นาที สําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ
- 15 นาที สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ
- 30 นาที สําหรับหลอดปลอยประจุอื่นๆ
6.6 สตารตเตอรที่เปลี่ยนทดแทนได
เมื่อใชโกลวสตารตเตอร (glow starter) ที่เปนไปตาม มอก.183 ใหแทนที่ตัวเก็บประจุดวยตัวเก็บประจุที่มีความ
จุ 0.005 ไมโครฟารัด + รอยละ 5 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นสตารตเตอรตองอยูในขั้วรับสตารตเตอร ตอง
ระมัดระวังใหมีการคงลักษณะเฉพาะของสตารตเตอรไวในพิสัยความถี่ซึ่งครอบคลุมโดยการวัด
หากผูทําตอตัวเก็บประจุไวภายนอกสตารตเตอร ใหทดสอบดวงโคมในลักษณะที่ผลิตเสร็จจากโรงงานพรอม
ดวยตัวเก็บประจุของสตารตเตอร

7. วิธีวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก
7.1 วงจรสําหรับวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก
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7.1.1 สําหรับดวงโคมตามขอ 5.2.3 และขอ 5.5.5 วิธีวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกแสดงไวตามรูป
ดังตอไปนี้
- รูปที่ 1 สําหรับดวงโคมที่ใชหลอดฟลูออเรสเซนซตรงและรูปตัวยู
- รูปที่ 2 สําหรับดวงโคมที่ใชหลอดฟลูออเรสเซนซวงกลม
- รูปที่ 3 สําหรับดวงโคมที่ใชหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยวที่มีสตารตเตอรแบบรวมหนวย
หลอดตัวแทน (dummy lamp) กําหนดไวในขอ 7.2.4
ในกรณีที่ดวงโคมสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซมีเสนผานศูนยกลางระบุ 25 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถสับเปลี่ยน
ใชแทนกันไดดวยหลอดที่มีเสนผานศูนยกลางระบุ 38 มิลลิเมตร ใหวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก
ดวยหลอดตัวแทนที่มีเสนผานศูนยกลางระบุ 38 มิลลิเมตร หากไมไดมีขอแนะนําของผูทํากําหนดไวใหใช
เฉพาะหลอดที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร
7.1.2 บัลลาสตอิสระตามที่กําหนดในขอ 5.3.4 ใหวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกในวงจรที่สัมพันธกับบัล
ลาสตที่ทําการทดสอบ ใหติดตั้งบัลลาสตรวมกับหลอดตัวแทนและสตารตเตอรบนแผนวัสดุฉนวนหนา 12
มิลลิเมตร + 2 มิลลิเมตร ใหถือวาการจัดเตรียมดังกลาวนี้เปนดวงโคมชุดหนึ่งและใชเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนด
ในขอ 7. นี้
7.1.3 ใหถือวาเครื่องใชแผรังสีอัลตราไวโอเลตตามขอ 5.6.3 เปนดวงโคม และใชภาวะตางๆที่กําหนดในขอ 7. นี้ได
7.1.4 สตารตเตอรที่เปลี่ยนแทนไดเมื่อทดสอบในการทดสอบความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกตามที่อธิบายใน
ขอ 5.10 ตองวัดในดวงโคมหลอดเดี่ยวซึ่งออกแบบสตารตเตอรไวใหใชรวมกัน ดวงโคมตองมีแรงดันไฟฟาที่
กําหนดเทากับแรงดันไฟฟาแหลงจายกําลังไฟฟาประธานหรืออยูในพิสัยแรงดันไฟฟาแหลงจายกําลังไฟฟา
ประธานตามที่ระบุไวบนสตารตเตอรซึ่งใชกับกําลังไฟฟาดวย ใหวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก 2
ครั้ง ดังนี้
ก) ดวยสตารตเตอรที่ทดสอบ
ข) ดวยสตารตเตอรที่แทนที่โดยโกลวสตารตเตอรซึ่งมีคาความจุ 0.005 ไมโครฟารัด ± รอยละ 5 ตอครอมขา
เสียบสัมผัส
7.2 การจัดเตรียมการวัดและวิธีดําเนินการ
การจัดเตรียมการวัดประกอบดวย
7.2.1 เครื่องกําเนิดความถี่วิทยุ
ใหใชเครื่องกําเนิดคลื่นรูปไซนที่มีอิมพีแดนซดานออก 50 โอหม และเหมาะสมกับพิสัยความถี่ที่ครอบคลุม
ในการวัด
7.2.2 หมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล (balance-to-unbalance transformer)
ใหใชหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุลความจุไฟฟาต่ําเพื่อใหไดแรงดันไฟฟาสมมาตรจากเครื่องกําเนิดความถี่
วิทยุ คุณลักษณะที่ตองการทางไฟฟาและทางโครงสรางกําหนดไวในภาคผนวก ก.
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7.2.3 เครื่องรับและโครงขายวัด
ใหใชเครื่องรับสําหรับวัดตามที่ระบุใน มอก.1441 เลม 1 และโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม
(artificial mains network) (โครงขาย V) 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี + 5 โอหม (หรือ 50 โอหม/50 ไมโคร
เฮนรี) ตามที่ระบุใน มอก.1441 เลม 2
7.2.4 หลอดตัวแทน
หลอดตัวแทนซึ่งใชในวงจรตามรูปที่ 1 รูปที่ 2 และรูปที่ 3 จะจําลองสมบัติดานความถี่วิทยุที่มีคุณสมบัติ
เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนซตามรูปที่ 4ก. รูปที่ 4ข. รูปที่ 4ค. รูปที่ 4ง. รูปที่ 4จ. และรูปที่ 4ฉ.
เมื่อติดตั้งหลอดตัวแทนเขากับดวงโคม จะตองวางขนานไปกับชิ้นสวนโลหะของดวงโคม ชิ้นสวนรองรับ
ใดๆที่จําเปนตองใชเพื่อทําใหเกิดสภาพดังกลาวจะตองไมทําใหคาความจุไฟฟาระหวางหลอดตัวแทนกับดวง
โคมเปลี่ยนแปลงจนเห็นไดชัด
ความยาวของหลอดตัวแทนตองเทากับความยาวของหลอดฟลูออเรสเซนซซึ่งไดออกแบบดวงโคมไว ความ
ยาวของทอ โลหะตอ งเป น ไปตามที่กํ า หนดไวใ นแผน ขอมูล หลอดตัว แทนที่เ กี่ ย วเนื่ อ งกัน ในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
7.2.5 การจัดเตรียมการวัด
ความยาวของสายตอไมกันการรบกวน (unscreened connection lead) ระหวางหมอแปลงกับขั้วตอดานเขา
ของหลอดตัวแทนตองสั้นที่สุดเทาที่จะทําได โดยมีความยาวไมเกิน 0.1 เมตร
ความยาวของสายตอรวมแกนระหวางดวงโคมกับโครงขายวัดตองไมเกิน 0.5 เมตร
เพื่อหลีกเลี่ยงกระแสไฟฟาปรสิต (parasitic current) ใหตอลงดินที่โครงขายวัดเพียงจุดเดียว โดยขั้วตอลงดิน
ทั้งหมด ตองมาตอเขากับจุดนี้
7.3 ดวงโคม
ยกเวนการดัดแปลงที่เปนไปไดตามขอ 6.6 และการนําหลอดมาใส ใหวัดดวงโคมในลักษณะที่ผลิตเสร็จจาก
โรงงาน
ในกรณีที่ดวงโคมใชกับหลอดมากกวา 1 หลอด ใหแทนที่แตละหลอดสลับกันดวยหลอดตัวแทน ใหวัดความ
สูญเสียเนื่องจากการใสแทรกในดวงโคมหลอดหลายหลอด (multi-lamp luminaire) ที่แตละหลอดไดรับ
กําลังไฟฟาขนานกัน
และคาต่ําสุดของความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกที่วัดไดใหนําไปใชในการ
เปรียบเทียบกับขีดจํากัดที่เกี่ยวเนื่องกัน
เมื่อวัดดวงโคมที่มีหลอด 2 หลอดตอกันแบบอนุกรม ใหแทนที่หลอดแตละหลอดดวยหลอดตัวแทน ใหตอ
ขั้วตอดานเขาหลอดตัวแทนหลอดหนึ่งเขากับหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล และตอขั้วตอดานเขาของหลอด
ตัวแทนอีกหลอดหนึ่งเขากับตัวตานทาน 150 โอหม (แบบความถี่สูง)
หากดวงโคมมีโครงเปนวัสดุฉนวน ใหวางดานหลังของดวงโคมบนแผนโลหะซึ่งจะถูกตอเขากับดินอางอิงของ
โครงขายวัด สลับกันไป
7.4 วิธีดําเนินการวัด
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7.4.1 ความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกหาไดจากการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟา U1 ที่ไดจากการตอขั้วตอดานออก
ของหมอแปลงเขากับขั้วตอของโครงขายวัด กับแรงดันไฟฟา U2 ที่ไดจากการตอหมอแปลงเขากับโครงขาย
วัดผานดวงโคมที่จะตองวัดคา
7.4.2 แรงดันไฟฟา U1
วัดแรงดันไฟฟาดานออก U1 (อยูระหวาง 2 มิลลิโวลต กับ 1 โวลต) ของหมอแปลงโดยใชเครื่องรับสําหรับวัด
ในการนี้จะตอหมอแปลงเขากับขั้วตอดานเขาของโครงขายวัดโดยตรง แรงดันไฟฟา U1 จะวัดระหวางขั้วตอ
ดานเขาแตละขั้วของโครงขายวัดกับดิน และคาที่วัดไดทั้งสองคาตองเกือบจะถือไดวาเทากัน นั่นคือไม
ขึ้นอยูกับการจัดเตรียมของโครงขายวัด การตรวจสอบคุณสมบัติของหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล และผลของ
การอิ่มตัว (saturation effect) ใหดูภาคผนวก ก.
7.4.3 แรงดันไฟฟา U2
แรงดันไฟฟา U2 ที่วัดไดโดยการตอดวงโคมเขาระหวางหมอแปลงกับโครงขายวัดอาจมีคาแตกตางกัน และ
อาจขึ้นกับตําแหนงทั้งสองของสวิตชของโครงขายวัด คาแรงดันไฟฟาที่อานไดคาที่สูงกวาจะบันทึกเปนคา
U2
7.4.4 ความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกมีคาเทากับ 20 lg

U1
U2

เดซิเบล

หมายเหตุ ความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกที่ไดจากวิธีการวัดแบบนี้ใหคาสหสัมพันธ (correlation) ที่ดีระหวางหลอดตัวแทนกับหลอดตัวจริง
เมื่อใชในดวงโคมเดียวกัน

7.4.5 ในกรณีที่รูวาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกที่วัดไดตามรูปที่ 1 หรือรูปที่ 2 หรือสําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนซที่ตอแบบอนุกรมตามขอ 7.3 เปนคาต่ําสุดสําหรับการวางทิศทางของหลอดตัวแทนที่กําหนดให ก็อาจ
วัดในทิศทางนี้เทานั้น (เชน สําหรับดวงโคมที่ใชบัลลาสตตัวเดียวและมีหลอดตัวแทนติดตั้งอยูในลักษณะที่
ขั้วตอดานเขาที่เกี่ยวเนื่องกันตอตรงเขากับขั้วตอสายกลางของแหลงจายของดวงโคม) ในกรณีที่สงสัยใหวัด
หลอดตัวแทนในทิศทางตางๆที่กําหนดเทาที่จะทําได

8. วิธีวัดแรงดันไฟฟารบกวน
8.1 การจัดเตรียมการวัดและวิธีดําเนินการ
8.1.1 การวัดแรงดันไฟฟาที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
ใหวัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานของบริภัณฑสองสวางโดยจัดเตรียมตาม
ที่แสดงไวในรูปที่ 5 และรูปที่ 6 ตามชนิดของบริภัณฑที่สัมพันธกัน
ใหวางขั้วตอดานออกของโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม (โครงขาย V) และขั้วตอ a-b หางกัน
0.8 เมตร + รอยละ 20 แตตองตอดวยตัวนํากําลังของสายเคเบิลออน 3 แกน ยาว 0.8 เมตร 2 เสน
8.1.2 การวัดโหลดและแรงดันไฟฟาที่ขั้วตอควบคุม
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ใหใชโพรบแรงดันเมื่อทําการวัดคาที่โหลดหรือขั้วตอควบคุม (ดูรูปที่ 5) โพรบจะตองมีตัวตานทานที่มีคา
ความตานทานไมนอยกวา 1 500 โอหม ตออนุกรมกับตัวเก็บประจุที่ไมตองคํานึงถึงคารีแอกทีฟเมื่อเทียบกับ
คาความตานทาน(ในพิสัย 150 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ) (ดู มอก.1441 เลม 2 ขอ 12)
ใหปรับแกผลที่วัดไดเนื่องจากการแบงแรงดันไฟฟาระหวางโพรบกับชุดวัด ในการปรับแกผลที่วัดนี้ให
พิจารณาเฉพาะสวนที่เปนความตานทานของอิมพีแดนซเทานั้น
8.1.3 การวัดแรงดันไฟฟาที่ขั้วตอควบคุม
การวัดที่ขั้วตอควบคุมตองทําโดยใชโครงขายสรางเสถียรภาพอิมพีแดนซ (ISN) ดังที่อธิบายไวใน มอก.1956
ISN ตองเชื่อมติดกับระนาบพื้น (ดูขอ 8.2) การวัดตองทําในแบบวิธีของการทํางานที่เสถียร ซึ่งใชวิธีการตาง
ๆ เพื่อใหแสงที่ออกมาเสถียร
หมายเหตุ ในขณะที่วัดสัญญาณรบกวนแบบวิธีรวม ซึ่งกอกําเนิดโดยบัลลาสต ไมตองคํานึงถึงสัญญาณควบคุม(ในแบบวิธีดิฟเฟอเรนเชียล)
สําหรับสายควบคุมการสองสวางในทางปฏิบัติ

8.1.4 การคุมคาแสง
ในกรณีที่บริภัณฑสองสวางมีตัวควบคุมคาแสงหรือถูกควบคุมโดยอุปกรณภายนอก ใหใชวิธีการดังตอไป
นี้เมื่อวัดแรงดันไฟฟารบกวน
- ตัวควบคุมคาแสงซึ่งดัดแปลงแหลงจายกําลังไฟฟาประธานโดยตรง เชนที่คลายกับอุปกรณหรี่แสง ใหวัด
แรงดันไฟฟาสัญญาณรบกวนที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน ขั้วตอโหลด และขั้วตอควบคุม(ถามี)
ตามขอกําหนดของขอ 8.1.4.1 และขอ 8.1.4.2
- ตัว ควบคุมคา แสงซึ่งคุ มค าแสงที่ ปลอยออกมาผานทางบัลลาสตหรื อตัวแปลงผัน ใหวัดแรงดั นไฟฟา
สัญญาณรบกวนที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานและขั้วตอควบคุม(ถามี) ที่ระดับการปลอยแสง
ออกมาสูงสุดและต่ําสุด
8.1.4.1 ที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
สํารวจหรือกราดตรวจเบื้องตนตลอดพิสัยความถี่ 9 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ โดยใหมีแสงสวางสอง
ออกมาเต็มที่ จากนั้นใหเปลี่ยนแปลงการปรับตั้งการควบคุมเพื่อใหไดสัญญาณรบกวนสูงสุดในขณะที่
ยังคงโหลดสูงสุดไว ที่ความถี่ดังตอไปนี้
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 ที่โหลด และ/หรือ ขั้วตอควบคุม
สํารวจหรือกราดตรวจเบื้องตนตลอดพิสัยความถี่ 150 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ โดยใหมี แสงสวาง
สองออกมาเต็มที่ จากนั้นใหเปลี่ยนแปลงการปรับตั้งการควบคุมเพื่อใหไดสัญญาณรบกวนสูงสุดในขณะที่
ยังคงโหลดสูงสุดไว ที่ความถี่ดังตอไปนี้
160 กิโลเฮิรตซ
240 กิโลเฮิรตซ 550 กิโลเฮิรตซ
-18-

มอก.1955-2551
1 เมกะเฮิรตซ
6 เมกะเฮิรตซ

1.4 เมกะเฮิรตซ
10 เมกะเฮิรตซ

2 เมกะเฮิรตซ
22 เมกะเฮิรตซ

3.5 เมกะเฮิรตซ
30 เมกะเฮิรตซ

8.1.5 การวัดดวยตัวตรวจหาคาเฉลี่ย
หากขีดจํากัดสําหรับการวัดดวยตัวตรวจหาคาเฉลี่ยเปนไปตามที่กําหนดเมื่อใชเครื่องรับที่มีตัวตรวจหาคายอด
เสมือน ใหถือวาบริภัณฑทดสอบเปนไปตามขอกําหนดขีดจํากัดทั้งสองรายการและไมจําเปนตองวัดดวยตัว
ตรวจหาคาเฉลี่ยอีก
8.2 ดวงโคมในอาคารและนอกอาคาร
การจัดเตรียมในการวัดแสดงไวในรูปที่ 6 ก.
เมื่อดวงโคมมีหลอดมากกวา 1 หลอด ใหหลอดทุกๆหลอดทํางานพรอมกัน ในกรณีที่ผูใชสามารถใสหลอด เขา
ในดวงโคมไดในลักษณะตางๆ ก็ใหวัดในทุกๆ ลักษณะนั้น และใหนําคาสูงสุดที่วัดไดไปเปรียบเทียบกับ
ขีดจํากัดที่สัมพันธกัน ในกรณีที่เปนดวงโคมสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซซึ่งมีสตารตเตอรที่เปลี่ยนแทนได
ประกอบอยูดวย ใหตอขั้วตอสายชุดเดียวกันกับสตารตเตอรในตําแหนงการวัดทั้งสองตําแหนงที่ทําได
หากดวงโคมทําดวยโลหะและมีขั้วตอลงดิน ใหตอขั้วตอลงดินเขากับดินอางอิง(reference earth) ของโครงขาย
V เทียม การตอใหทําโดยใชตัวนําลงดินที่อยูในสายเคเบิลกําลังซึ่งตอไปยังดวงโคม ในกรณีที่การจัดเปนไปได
ในทางปฏิบัติ การตอลงดินใหทําโดยใชสายนําที่มีความยาวเทากับสายเคเบิลกําลังและวางขนานกับสายเคเบิล
กําลังเปนระยะไมเกิน 0.1 เมตร
หากดวงโคมมีขั้วตอลงดินแตผูทําระบุไววาไมจําเปนตองตอลงดิน ใหวัด 2 ครั้ง โดยตอลงดินครั้งหนึ่ง และไม
ตองตอลงดินอีกครั้งหนึ่ง ในทั้ง 2 กรณีดวงโคมตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการ
ใหติดตั้งดวงโคมที่ระยะ 0.4 เมตรจากแผนโลหะที่มีมิติอยางนอย 2 เมตร × 2 เมตร ฐานของดวงโคมตองขนาน
กับแผนโลหะและแผนโลหะตองเชื่อมกับดินอางอิงของโครงขาย V โดยการตอที่มีอิมพีแดนซต่ํา (ดู มอก.1441
เลม 1)
หากทําการวัดภายในเปลือกหุมกันการรบกวนระยะ 0.4 เมตร อาจอางอิงจากผนังดานใดดานหนึ่งของเปลือก
หุม ใหติดตั้งดวงโคมในลักษณะที่ฐานของดวงโคมขนานกับผนังอางอิง (reference wall) และตองหางอยาง
นอย 0.8 เมตร จากพื้นผิวดานนอกของเปลือกหุม
สําหรับดวงโคมนอกอาคารที่มีบัลลาสตติดตั้งภายนอกดวงโคม (ภายในเสา) ใหวัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอ
ดานเขาของบัลลาสต
ดวงโคมที่ออกแบบสําหรับใชในแบบตั้งพื้นใหทดสอบในลักษณะตอไปนี้
ใหวางบนระนาบพื้นโลหะแนวระดับ(ระนาบพื้นอางอิง) แตกั้นดวยฉนวนออกจากระนาบพื้นดวยที่รองรับ
อโลหะ สูง 0.1 เมตร + รอยละ 25 ถาการวัดทําในเปลือกหุมกันการรบกวน ระยะนี้ใหอางอิงกับพื้นโลหะของ
เปลือกหุม
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เสนขอบเขตของดวงโคมอยางนอยตองเปน ระยะ 0.4 เมตรจากพื้นผิวนําไฟฟาไดแนวดิ่งที่ตอลงดินที่มีขนาด
อยางนอย 2 เมตร × 2 เมตร ถาการวัดทําในเปลือกหุมกันการรบกวน ระยะนี้ใหอางอิงกับผนังที่ใกลที่สุดของ
เปลือกหุม
ใหขยายระนาบพื้นอางอิงอีกอยางนอย 0.5 เมตร ออกไปจากเสนขอบเขตของดวงโคมและมีมิติอยางนอย 2
เมตร × 2 เมตร
โครงขาย V เทียมตองเชื่อมดวยแถบโลหะเขากับระนาบพื้นอางอิง (ดู มอก.1441 เลม 1)
ระนาบพื้นอางอิงตองเชื่อมกับพื้นผิวแนวดิ่งดวยการตอที่มีอิมพีแดนซต่ํา
8.3 อุปกรณคุมคาแสงอิสระ
8.3.1 อุปกรณที่ทํางานโดยตรง
การจัดเตรียมอุปกรณคุมคาใหเปนไปตามรูปที่ 5 ความยาวของสายตอสําหรับขั้วตอโหลดและขั้วตอควบคุม
(ถามี) ตองยาว 0.5 เมตร ถึง 1 เมตร
หากผูทํามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหวัดคาของอุปกรณคุมคาดวยโหลดที่ใหคาสูงสุดที่ประกอบดวย
หลอดอินแคนเดสเซนซตามที่ผูทํากําหนด
ใหเริ่มวัดอุปกรณคุมคาตามขอ 8.1.4.1 หลังจากนั้นใหวัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอโหลดและขั้วตอ
ควบคุม (ถามี) ตามที่กําหนดในขอ 8.1.4.2
8.3.2 อุปกรณที่มีการทํางานควบคุมจากระยะไกล
ใหตออุปกรณที่มีการทํางานควบคุมจากระยะไกลเขากับวงจรวัดที่ประกอบดวยตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ
และ/หรือตัวเหนี่ยวนํา ตามที่ผูทํากําหนด ใหจัดเตรียมการวัดตามรูปที่ 5 ใหวัดแรงดันไฟฟาที่ขั้วตอ
แหลงจายและขั้วตอควบคุมตามขอ 8.1.3
8.4 หมอแปลงและตัวแปลงผันอิสระสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ
8.4.1 ใหวัดหมอแปลงอิสระตามที่กําหนดในขอ 8.3.1
8.4.2 ใหติดตั้งตัวแปลงผันอิเล็กทรอนิกสอิสระที่มีสายเคเบิลที่ถอดไมได หรือในกรณีที่ผูทําไดใหขอแนะนําการ
ติดตั้งอยางเขมงวดไว ซึ่งระบุตําแหนง แบบ และความยาวสูงสุดของสายเคเบิลที่เขาสูหลอด ตองติดตั้งบนที่
รองรับฉนวนพรอมหลอดที่มีกําลังไฟฟาสูงสุดที่ยอมให สายเคเบิลของโหลดระหวางตัวแปลงผันกับหลอด
ตองเลือกดังตอไปนี้
ก) สําหรับสายเคเบิลของโหลดที่ยาวไมเกิน 2 เมตร การวัดใหทํากับสายเคเบิลที่มีความยาว 0.8 เมตร + รอย
ละ 20 หรือกับความยาวสูงสุดที่นอยกวาที่ระบุโดยผูผลิต สายเคเบิลตองเปนสายเคเบิลสองแกนที่โคง
งอได ซึ่งมีพื้นที่หนาตัดพอเพียง และจัดในลักษณะเสนตรง
ข) สําหรับสายเคเบิลของโหลดที่ยาวเกิน 2 เมตร ใหทําการวัดสองครั้ง ครั้งที่หนึ่งกับสายเคเบิลขนาด 0.8
เมตร + รอยละ 20 เชนเดียวกับขอ ก) และครั้งที่สองกับสายเคเบิลที่มีความยาวที่ยอมใหใชสูงสุด
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ค) ในกรณีที่ขอแนะนําในการประกอบกําหนดความยาวและแบบจําเพาะของสายเคเบิลของโหลด การวัด
ใหทําภายใตภาวะเหลานี้
การระบุความยาวสายเคเบิลที่ยอมใหใชสูงสุดตองแสดงไวอยางชัดเจนในคูมือการติดตั้ง และ/หรือบนฉลาก
ของตัวแปลงผัน
โครงแบบของตัวแปลงผัน หลอด และสายเคเบิล ตองวัดในลักษณะที่ประกอบเปนดวงโคมตามขอ 8.2
8.5 บัลลาสตอิสระสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอื่น
ใหวัดแรงดันไฟฟารบกวนในวงจรที่สัมพันธกับอุปกรณที่จะทดสอบตามที่แสดงไวในรูปที่ 6ข. ตองติดตั้ง
อุปกรณบนที่รองรับฉนวนพรอมหลอดที่เหมาะสมหลอดหนึ่งหรือหลายหลอด
ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชสตารตเตอรหรืออิกนิเตอร เพื่อใหหลอดเริ่มทํางาน จะตองเปนอุปกรณ ที่
เหมาะสมกับบัลลาสตและหลอด และใหใชวิธีการที่กําหนดไวในขอ 6.6
ไมมีขอแนะนําพิเศษสําหรับการเดินสายของแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน การเดินสายระหวางอุปกรณ
ทดสอบและหลอดตองสั้นที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อลดผลกระทบตอคาที่วัด
โครงแบบของบัลลาสต หลอด และสายเคเบิล ตองวัดในลักษณะที่ประกอบเปนดวงโคมตามขอ 8.2
8.6 หลอดที่มีบัลลาสตในตัวและชุดกึ่งดวงโคม
ใหวัดหลอดที่มีบัลลาสตในตัวในลักษณะที่ผลิตเสร็จจากโรงงาน ใหวัดชุดกึ่งดวงโคมดวยหลอดที่เหมาะสมที่มี
กําลังไฟฟาสูงสุดที่ยอมใหใช
วงจรสําหรับการวัดแรงดันไฟฟารบกวนสําหรับหลอดที่มีบัลลาสตในตัวหรือชุดกึ่งดวงโคมแสดงไวในรูปที่
6ค. รายละเอียดของเปลือกหุมโลหะรูปกรวย(conical metal housing)ที่ใช แสดงไวในรูปที่ 7 สายเคเบิลที่ใช
ตอขั้วตอสายที่เปลือกหุมรูปกรวยเขากับโครงขาย V ตองยาวไมเกิน 0.8 เมตร ใหตอเปลือกหุมโลหะรูปกรวย
เขากับขั้วตอลงดินของโครงขาย V อยางไรก็ตามสําหรับหลอดที่มีบัลลาสตในตัวที่มีความถี่ทํางานภายในพิสัย
2.51 เมกะเฮิรตซ ถึง 3.0 เมกะเฮิรตซ ตองใชวงจรดังตอไปนี้ ติดตั้งหลอดในขั้วรับหลอดที่เหมาะสมและวาง
เหนือแผนโลหะที่มีมิติ 2 เมตร × 2 เมตร และตองรักษาระยะหางอยางนอย 0.8 เมตร จากพื้นผิวนําไฟฟาไดที่
ลงดินอื่น โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม(โครงขาย V) ตองวางที่ระยะหางอยางนอย 0.8 เมตร
จากหลอด และสายนําระหวางขั้วรับหลอดกับโครงขาย V ตองไมเกิน 1 เมตร แผนโลหะตองตอเขากับดิน
อางอิงของโครงขาย V
ใหวัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอแหลงจายของหลอดที่มีบัลลาสตในตัวหรือชุดกึ่งดวงโคม
8.7 เครื่องใชแผรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรด
ใหถือวาเครื่องใชเหลานี้เปนดวงโคมและใหใชวิธีการที่กําหนดในขอ 7.1 และขอ 7.2 โดยเพิ่มเติมดังนี้
- ในกรณีที่เครื่องใชมีทั้งแหลงกําเนิดแผรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรด ไมตองคํานึงถึงแหลงกําเนิดแผ
รังสีอินฟราเรด หากเปนชนิดที่ทํางานดวยความถี่ของแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
- ใหวัดเครื่องใชในขณะมีหลอดติดตั้งอยู กอนวัดใหปลอยใหหลอดทํางานจนเสถียร เปนเวลา 5 นาทีสําหรับ
หลอดความดันสูง และเปนเวลา 15 นาทีสําหรับหลอดความดันต่ํา
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8.8 ดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัว
ใชขอแนะนําในขอ 8.1 และขอ 8.2 โดยเพิ่มเติมขอกําหนดตอไปนี้
- ในกรณีของดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัวซึ่งอยูในแบบวิธีแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเปด แสงสวาง
อาจติดหรือดับในขณะที่กําลังประจุแบตเตอรี่ การวัดตองทําโดยจายไฟใหแกหลอด
- ในกรณีของดวงโคมมีพลังงานในตัวซึ่งประกอบดวยหนวยมากกวา 1 หนวย เชนดวงโคมที่มีอุปกรณควบคุม
แยกตางหาก หนวยตาง ๆ ตองติดตั้งบนชิ้นวัสดุฉนวนหนา 12 มิลลิเมตร + 2 มิลลิเมตร ซึ่งความยาวสูงสุด
ของสายเคเบิลตอระหวางหนวยถูกระบุโดยผูทํา การจัดนี้ใหวัดในลักษณะดวงโคม
- สําหรับดวงโคมที่มีหลอดมากกวา 1 หลอด ตองทดสอบดวงโคมในลักษณะดังนี้
เฉพาะหลอดซึ่งออกแบบใหทํางานเมื่อดวงโคมอยูในแบบวิธีแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเปดเทานั้นที่
จะตองไดรับพลังงานเมื่อดวงโคมถูกทดสอบในแบบวิธีนั้น
เฉพาะหลอดซึ่งออกแบบใหทํางานเมื่อดวงโคมอยูในแบบวิธีฉุกเฉินเทานั้นที่จะตองไดรับพลังงานเมื่อดวง
โคมถูกทดสอบในแบบวิธีนั้น
8.9 สตารตเตอรและอิกนิเตอรอิสระสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอื่น ๆ
สตารตเตอรหรืออิกนิเตอรอิสระใหวัดในวงจรหลอด-บัลลาสตที่เกี่ยวของ สตารตเตอรหรืออิกนิเตอรตอง
ติดตั้งกับหลอดและบัลลาสตที่เหมาะสมบนชิ้นวัสดุฉนวนหนา 12 มิลลิเมตร + 2 มิลลิเมตร ซึ่งตองวางบนแผน
โลหะที่มีมิติใหญกวาชิ้นวัสดุฉนวนเล็กนอย แผนโลหะตองตอเขากับดินอางอิงของโครงขาย V ถาอุปกรณ
หรือบัลลาสตมีขั้วตอลงดินใหตอขั้วตอลงดินนั้นเขากับดินอางอิง ตอมาใหหลอดเริ่มทํางาน หลังเวลาที่ทําให
เสถียรใหวัดแรงดันไฟฟาที่ขั้วตอ

9. วิธีวัดสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่แผออก
9.1 การจัดเตรียมการวัดและวิธีดําเนินการที่เกี่ยวของกับขอ 4.4.1
9.1.1 บริภัณฑสําหรับวัด
ใหวัดสวนประกอบทางแมเหล็กโดยใชสายอากาศบวง ตามที่กําหนดในภาคผนวก ข.
ใหวางบริภัณฑสองสวางไวที่จุดใกลจุดศูนยกลางของสายอากาศมากที่สุดเทาที่จะทําไดตามรูปที่ ข.1
9.1.2 การวัดใน 3 ทิศทาง
ใหวัดกระแสไฟฟาที่เหนี่ยวนําขึ้นในสายอากาศบวงดวยโพรบกระแส (1 โวลต/แอมแปร) และดวยเครื่องรับ
สําหรับวัดตาม มอก.1441 ที่เกี่ยวของ (หรือชนิดที่เทาเทียมกัน) ใหวัดทิศทางของสนามทั้งสามดวยสวิตชรวม
แกน (coaxial switch) ตามลําดับ แตละคาที่วัดไดตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดไว
9.1.3 ขอแนะนําการเดินสาย
ไมไดมีการกําหนดวิธีการพิเศษสําหรับการเดินสายแหลงจาย
9.1.4 การคุมคาแสง
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หากบริภัณฑสองสวางมีตัวคุมคาแสงแบบฝงใน (built-in) หรือมีการควบคุมแสงดวยอุปกรณภายนอก ใหวัด
บริภัณฑในภาวะครึ่งโหลดและโหลดสูงสุด
9.2 การจัดเตรียมการวัดและวิธีดําเนินการที่เกี่ยวของกับขอ 4.4.2
วิธีการตาง ๆ ที่อธิบายใน มอก.1956 ขอ 10 ใชเมื่อทําการทดสอบในสถานที่ทดสอบพื้นที่เปดหรือในหองกัน
การรบกวนบุดวยตัวดูดกลืน ขอแนะนําเกี่ยวกับการจัดดวงโคมในระหวางการวัดสามารถหาไดจากภาคผนวก
ค.
9.3 ดวงโคมในอาคารและนอกอาคาร
ดวงโคมที่มีหลอดมากกวา 1 หลอด ใหหลอดทุกหลอดทํางานพรอมกัน ไมจําเปนตองวัดหลอดที่มีตําแหนง
ติดตั้งที่แตกตางกัน
9.4 ตัวแปลงผันอิสระสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนซ
ใหติดตั้งตัวแปลงผันอิสระตามขอ 8.4.2 และใหวัดสวนประกอบทั้งหมดเหมือนกับเปนดวงโคม
9.5 บัลลาสตอิสระสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอื่น
ใหติดตั้งบัลลาสตอิสระตามขอ 8.5 และใหวัดสวนประกอบทั้งหมดเหมือนกับเปนดวงโคม
9.6 หลอดที่มีบัลลาสตในตัวและชุดกึ่งดวงโคม
ใหวัดหลอดที่มีบัลลาสตในตัว เมื่อติดตั้งหลอดเขาในขั้วรับหลอดที่ติดตั้งอยูบนชิ้นวัสดุฉนวน
9.7 เครื่องใชแผรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรด
สําหรับเครื่องใชแผรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรด ใหใชเงื่อนไขที่เกี่ยวเนื่องในขอ 8.7
9.8 ดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัว
ดวงโคมไฟฉุกเฉินมีพลังงานในตัว ใหใชภาวะที่เกี่ยวเนื่องในขอ 8.8
ในระหวางการทํางานของแบบวิธีฉุกเฉิน จะใชขอกําหนดเพิ่มเติมตอไปนี้
- สําหรับดวงโคมซึ่งมีแหลงจายกําลังไฟฟาภายใน การวัดตองทํากับแหลงจายกําลังไฟฟาในสถานะประจุเต็ม

10. การตีความขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
10.1 นัยสําคัญของขีดจํากัด
นัยสําคัญของขีดจํากัดสําหรับบริภัณฑที่ไดรับการรับรองแบบตองอยูในลักษณะที่อยางนอยรอยละ 80 ของ
บริภัณฑที่ผลิตในปริมาณมากตองเปนไปตามขีดจํากัด โดยมีระดับความเชื่อมั่นอยางนอยรอยละ 80
10.2 การทดสอบ
ใหทดสอบกับ
ก) ตัวอยางบริภัณฑแบบเดียวกันจํานวนหนึ่ง โดยใชวิธีประเมินคาทางสถิติตามที่กําหนดในขอ 10.3.1
และขอ 10.3.2 หรือ
ข) บริภัณฑเพียงเครื่องเดียว เพื่อความงายในการทดสอบ (ดูขอ 10.3.2)
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หลังจากนั้นจําเปนตองทดสอบเปนระยะๆ โดยใชบริภัณฑที่สุมตัวอยางจากการผลิต โดยเฉพาะกรณีของขอ
10.2 ข)
10.3 วิธีประเมินคาทางสถิติ
10.3.1 หากมีการวัดคาความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก จะถือวาเปนไปตามมาตรฐานเมื่อ
X

เมื่อ

X

- kSn ≥ L

คือ มัชฌิมเลขคณิตของคาที่วัดไดของตัวอยางทดสอบ n รายการ
Sn2 = ∑n ( X n − X ) 2 /(n − 1)

Xn คือ คาที่วัดไดของบริภัณฑรายเครื่อง
L คือ ขีดจํากัดที่เหมาะสม
k คือ ตัวประกอบที่ไดจากตารางการแจกแจง t ไรศูนยกลาง (non-central t-distribution) ที่ให
ความมั่นใจในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 80 วาไมนอยกวารอยละ 80 ของบริภัณฑแตละ
แบบจะมีคาที่วัดไดเกินคาต่ําสุดของความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรก คาของ k ขึ้นกับ
ขนาดตัวอยาง n ซึ่งระบุไวในตารางที่ 4
คาของ Xn, X , Sn และ L แสดงดวยคาลอการิทึม (เดซิเบล)
ตารางที่ 4 ขนาดตัวอยางและตัวประกอบ k ที่สมนัยกันในการแจกแจง t ไรศูนยกลาง
(ขอ 10.3.1)
n
k

3
2.04

4
1.69

5
1.52

6
1.42

7
1.35

8
1.30

9
1.27

10
1.24

11
1.21

12
1.20

10.3.2 หากมีการพิจารณาขีดจํากัดของสัญญาณรบกวนแรงดันไฟฟาที่ขั้วตอหรือขีดจํากัดของกระแสที่เหนี่ยวนํา
โดยการแผออก จะถือวาเปนไปตามมาตรฐานเมื่อ
X

- kSn ≤ L

, Sn และ Xn มีความหมายเหมือนกับที่กําหนดไวในขอ 10.3.1
k คือ ตัวประกอบที่ไดจากตารางการแจกแจง t ไรศูนยกลางที่ใหความมั่นใจในระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 80 วาไมนอยกวารอยละ 80 ของบริภัณฑแตละแบบจะมีคาต่ํากวาขีดจํากัด
คาของ k ขึ้นกับขนาดตัวอยาง n ตามที่ระบุไวในขอ 10.3.1
คาของ Xn , X , Sn และ L แสดงดวยคาลอการิทึม (เดซิเบล (ไมโครโวลต) หรือเดซิเบล(ไมโครแอมแปร))

เมื่อ

X
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มอก.1955-2551
เมื่อทําการวัดบริภัณฑสองสวางที่สามารถสับเปลี่ยนหลอดได ใหใชตัวอยางทดสอบต่ําสุด 5 ชุด แตละชุด
มีหลอดของตัวเอง ในกรณีที่ตองการใหเกิดความงายในการวัดใหใชตัวอยางเพียงชุดเดียวทดสอบกับหลอด
5 หลอด และตองเปนไปตามขีดจํากัดเมื่อใชกับหลอดทุกหลอด
เมื่อทําการวัดบริภัณฑสองสวางที่ไมสามารถสับเปลี่ยนหลอดได ใหใชตัวอยางทดสอบต่ําสุด 5 ชุด
(เนื่องจากการกระจัดกระจายของสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นของหลอด จึงตองพิจารณาหลายๆ รายการ)
10.4 การหามจําหนาย
การพิจารณาในการหามจําหนายหรือการเรียกคืนบริภัณฑที่ไดรับการรับรองแบบถามีขอโตแยงจะพิจารณาก็
ตอเมื่อไดทดสอบโดยการใชวิธีประเมินคาทางสถิติ
การประเมินคาทางสถิติในการยอมรับขีดจํากัดใหปฏิบัติดังนี้
ใหทดสอบโดยใชตัวอยางแบบเดียวกันจํานวนหนึ่งไมนอยกวา 5 ตัวอยาง และไมมากกวา 12 ตัวอยาง ยกเวน
กรณีที่ไมอาจหาตัวอยางไดครบ 5 ตัวอยาง ใหใช 4 ตัวอยางหรือ 3 ตัวอยาง มาทดสอบ
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มอก.1955-2551

G
T
AMN
M
L
F
C
a-b
a´ - b´
c-d
c´ - d´
a - a´ และ b - b´

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

เครื่องกําเนิดความถี่วิทยุ
หมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล
โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี +5 โอหม (หรือ 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี) ตามที่กําหนดใน มอก.1441 เลม 2
มิลลิโวลตมิเตอรความถี่วิทยุหรือเครื่องรับสําหรับวัด
หลอดตัวแทน
ดวงโคม
ตัวเก็บประจุ
ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
ขั้วตอสายดานเขาของโครงขายวัด AMN
ขั้วตอสายความถี่วิทยุของหลอดตัวแทน L
ขั้วตอสายดานออกของ T
การตอสายดวยสายเคเบิลรวมแกน (Z0=75 โอหม) โดยมีแตละปลายของสวนกําบังสายตอกับดินอางอิงของ AMN และ F ที่มีความยาวไมเกิน 50
มิลลิเมตร
c - c´ และ d - d´ = การตอของหมอแปลงเขากับหลอดตัวแทนใหใชสายตอไมกันการรบกวนที่มีความยาวไมเกิน 100 เซนติเมตร
หมายเหตุ
เมื่อทําการวัดดวงโคมที่ใชหลอดรูปตัวยู ใหใชการจัดเตรียมวงจรแบบเดียวกัน แตควรแทนที่หลอดตัวแทนตรงดวยหลอดตัวแทนรูปตัวยู

รูปที่ 1 การวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกของดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซตรงและรูปตัวยู
(ขอ 7.1.1 ขอ 7.2.4 และขอ 7.4.5)
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มอก.1955-2551

G
T
AMN
M
L
F
C
A
S
a-b
a´ - b´
c-d
c´ - d´
a - a´ และ b - b´

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

c - c´ และ d - d´

=

เครื่องกําเนิดความถี่วิทยุ
หมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล
โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี +5 โอหม (หรือ 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี) ตามที่กําหนดใน มอก.1441 เลม 2
มิลลิโวลตมิเตอรความถี่วิทยุหรือเครื่องรับสําหรับวัด
หลอดตัวแทน
ดวงโคม
ตัวเก็บประจุ
ขั้วรับหลอด
ที่รองรับซึ่งเปนวัสดุฉนวน
ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
ขั้วตอสายดานเขาของโครงขายวัด AMN
ขั้วตอสายความถี่วิทยุของหลอดตัวแทน L
ขั้วตอสายดานออกของ T
การตอสายดวยสายเคเบิลรวมแกน (Z0=75 โอหม) โดยมีแตละปลายของสวนกําบังสายตอกับดินอางอิงของ AMN และ F ที่มีความยาวไมเกิน 50
เซนติเมตร
การตอของหมอแปลงเขากับหลอดตัวแทนใหใชสายตอไมกันการรบกวนที่มีความยาวไมเกิน 100 มิลลิเมตร

รูปที่ 2 การวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกของดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซวงกลม
(ขอ 7.1.1 และขอ 7.2.4)
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มอก.1955-2551

สายตอสั้น
ไมกันการ
รบกวน

บัลลาสต

ขั้วรับหลอด

G
T
AMN
M
L
F
C
a-b
a/ - b/
c-d
c/ - d/
a - a/ และ b - b/

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

c - c/ และ d - d/

=

เครื่องกําเนิดความถี่วิทยุ
หมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล
โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี +5 โอหม (หรือ 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี) ตามที่กําหนดใน มอก.1441 เลม 2
มิลลิโวลตมิเตอรความถี่วิทยุหรือเครื่องรับสําหรับวัด
หลอดตัวแทน
ดวงโคม
ตัวเก็บประจุ
ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
ขั้วตอสายดานเขาของโครงขายวัด AMN
ขั้วตอสายความถี่วิทยุของหลอดตัวแทน L
ขั้วตอสายดานออกของ T
การตอสายดวยสายเคเบิลรวมแกน (Z0=75 โอหม) โดยมีแตละปลายของสวนกําบังสายตอกับดินอางอิงของ AMN และ F ที่มีความยาวไมเกิน 50
เซนติเมตร
การตอของหมอแปลงเขากับหลอดตัวแทนใหใชสายตอไมกันการรบกวนที่มีความยาวไมเกิน 100 มิลลิเมตร

รูปที่ 3 การวัดความสูญเสียเนื่องจากการใสแทรกของดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยว
ที่มีสตารตเตอรแบบรวมหนวย
(ขอ 7.1.1 และขอ 7.2.4)
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มอก.1955-2551
สัญญาณจาก
หมอแปลง

วัสดุฉนวน เชน
พลาสติกเหนียว(perspex)
ทอโลหะผนังบาง

c = ขั้วหลอดปกติพรอมขาหลอด
d = รายละเอียดของทอโลหะ(ซึ่งงอใหเหมาะสมสําหรับหลอดรูปตัวยู)
e = หมุดเกลียวที่มีแปนเกลียวเพือ่ ตอทอโลหะทางไฟฟาและทางกล
f=

เขากับขั้วหลอดตัวแทน
เตารับที่ตอกับหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล

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

หนวยเปนมิลลิเมตร

L
25
20 ± 0.5
24

38
28 ± 0.5
35

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

รูปที่ 4ก. โครงแบบของหลอดตัวแทนตรงและแบบรูปตัวยู
(ขอ 7.2.4)
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มอก.1955-2551
สัญญาณจาก
หมอแปลง

สัญญาณจาก
หมอแปลง
ทอโลหะผนังบาง

c
d
e
f
g
h

=
=
=
=
=
=

ขั้วหลอดปกติพรอมขาหลอด
ที่รองรับซึ่งเปนวัสดุฉนวน
รายละเอียดของอุปกรณตอ c แสดงการตอเขากับทอโลหะ
เตารับที่ตอเขากับหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล
สายตอเขากับทอโลหะ
เตารับจากดวงโคม

เสนผานศูนยกลางระบุของหลอดฟลูออเรสเซนซ (mm)
เสนผานศูนยกลาง D ของทอโลหะ
(mm)
หมายเหตุ

28
20 ± 0.5

32
28 ± 0.5

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

รูปที่ 4ข. โครงแบบของหลอดตัวแทนวงกลม
(ขอ 7.2.4)
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มอก.1955-2551
สายตอไมกันการรบกวน
ยาว 100 mm

วัสดุฉนวน

ตัวตานทานฟลมโลหะ

ทองเหลือง
(เคลือบนิกเกิล)

ตัวตานทานฟลมโลหะ

ทอโลหะผนังบาง เชน

หมายเหตุ หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหเกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติเปน + 1 และเกณฑความคลาดเคลื่อนของความตานทานเปน + รอยละ 5
L = ความยาวของหลอดฟลูออเรสเซนซตัวจริง ลบดวย 40 mm

รูปที่ 4ค. หลอดตัวแทนสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ 15 มิลลิเมตร
(ขอ 7.2.4)
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หนวยเปนมิลลิเมตร

มอก.1955-2551
ที่รองรับซึ่งเปนวัสดุฉนวน

ทองเหลือง(เคลือบนิกเกิล)
ตัวตานทานฟลมโลหะ

ทอโลหะ เชน
= ความยาวของหลอดฟลูออเรสเซนซตัวจริง ลบดวย 65 mm

ความยาวของสายตอไมกันการรบกวน
สูงสุด 100 mm

วัสดุฉนวน

หมายเหตุ

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหเกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติเปน + 1 และเกณฑความคลาดเคลื่อนของความตานทานเปน + รอยละ 5

รูปที่ 4ง. หลอดตัวแทนสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยว 15 มิลลิเมตร
(ขอ 7.2.4)
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หนวยเปนมิลลิเมตร

มอก.1955-2551
ตัวเก็บประจุเซรามิก
ตัวตานทานฟลมโลหะ

ทองเหลือง(เคลือบนิกเกิล)
ความยาวของสายตอไมกันการรบกวน
สูงสุด 100 mm

วัสดุฉนวน

ทอโลหะ เชน

ความยาวของหลอดฟลูออเรสเซนซตัวจริง ลบดวย

หนวยเปนมิลลิเมตร

รูปที่ 4จ. หลอดตัวแทนสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดีย่ ว ตรง แฝดสอง
เสนผานศูนยกลางหลอด 12 มิลลิเมตร
(ขอ 7.2.4)
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มอก.1955-2551
ตัวเก็บประจุเซรามิก
ตัวตานทานฟลมโลหะ

ทองเหลือง(เคลือบนิกเกิล)

ความยาวของสายตอไมกันการรบกวน
สูงสุด 100 mm

วัสดุฉนวน
ทอโลหะ เชน

ความยาวของหลอดฟลูออเรสเซนซตวั จริง ลบดวย 42 mm

รูปที่ 4ฉ. หลอดตัวแทนสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดีย่ ว ตรง แฝดสี่
เสนผานศูนยกลางหลอด 12 มิลลิเมตร
(ขอ 7.2.4)
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หนวยเปนมิลลิเมตร

มอก.1955-2551

MS = แหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
IU
= หนวยแยก
AMN = โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี +5 โอหม (หรือ 50 โอหม/50 ไมโครเฮนรี) ตามที่กําหนดใน
มอก.1441
MT = ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
IDUT = อุปกรณอิสระที่ทดสอบ
LT
= ขั้วตอโหลด
L
= โหลด
P
= โพรบ (R ≥ 1 500 โอหม และ C ≥ 0 005 ไมโครฟารัด)
CC = สายเคเบิลรวมแกน
CT
= ขั้วตอควบคุม
ตําแหนงสวิตชและการตอโพรบ
M
= เครื่องรับสําหรับวัดตาม มอก.1441
1 สําหรับการวัดแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
RC = อุปกรณควบคุมจากระยะไกล (ถามี)
2 สําหรับการวัดโหลด

รูปที่ 5 การจัดการวัดสําหรับอุปกรณคุมคาแสงอิสระ หมอแปลง และตัวแปลงผัน
(ขอ 8.1.1 ขอ 8.1.2 ขอ 8.3.1 และขอ 8.3.2)
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มอก.1955-2551
ดินของเครื่องรับสําหรับวัดตองตอเขากับโครงขาย V ของแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม
ความยาวของสายเคเบิลรวมแกนจากโพรบตองไมเกิน 2 เมตร
เมื่อสวิตชอยูในตําแหนง 2 ดานออกของโครงขาย V ของแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียมที่ขั้วตอ 1 ตองสิ้นสุด
วงจรดวยอิมพีแดนซที่เทากับของเครื่องรับสําหรับวัด
ในกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณสองขั้วเขากับสายตอของแหลงจายเพียงเสนเดียว ตองวัดโดยตอสายตอเสนที่สองของ
แหลงจายตามที่แสดงในรูปลางของรูปที่ 5
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มอก.1955-2551

รูปที่ 6ก. ดวงโคม

รูปที่ 6ค. หลอดที่มีบัลลาสตในตัว

รูปที่ 6ข. บัลลาสตอิสระสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอื่น
AMN
MS
RC
LM
IP
a-b
E

=
=
=
=
=
=
=

โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม 50Ω/50μH +5Ω (หรือ 50Ω/50μH ) ตามที่กําหนดใน มอก.1441 เลม 2
แหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
M = เครื่องรับสําหรับวัด
อุปกรณควบคุมแสงระยะไกล
L
= ตัวอยางของหลอดลักษณะตางๆ
ดวงโคม
C
= เปลือกหุมโลหะรูปกรวย
ชิ้นวัสดุฉนวน
BUT = บัลลาสตที่ทดสอบ
ขั้วตอแหลงจาย
c - d = ขั้วตอควบคุม
ขั้วตอลงดิน

รูปที่ 6 การจัดเตรียมการวัด
(ขอ 8.1.1 ขอ 8.2 ขอ 8.5 และขอ 8.6)
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มิติต่ําสุด

ทอ
ขั้วรับหลอด
เชื่อม
หลอดทดสอบ

วัสดุฉนวน

มิติต่ําสด

เหล็กกลาปรุ
(รูสี่เหลี่ยมจัตุรัส
5mmx5mm)

ขอบบังคับ

หมายเหตุ 1. หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหเกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติเปน + 1
2. เพื่อการอางอิงที่ดี ใหปรับหลอดใหอยูในตําแหนงสูงสุด
3. เพื่อการอางอิงที่ดี ขั้วรับหลอดตองเปนวัสดุฉนวน

รูปที่ 7 เปลือกหุมโลหะรูปกรวยสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซที่มีบัลลาสตในตัว
(ขอ 8.6)

-38-

หนวยเปนมิลลิเมตร

มอก.1955-2551
ภาคผนวก ก.
ขอกําหนดทางไฟฟาและการสรางสําหรับหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล ความจุไฟฟาต่ํา
(ขอ 7.2.2 และขอ 7.4.2)
ก.1 ทั่วไป
จําเปนตองระมัดระวังในการสรางหมอแปลงเพื่อใหเปนตามขอกําหนดดานสมรรถนะ ตัวอยางของโครงแบบ
ที่เหมาะสมแสดงไวในรูปที่ ก.2ก รูปที่ ก.2ข รูปที่ ก.2ค และรูปที่ ก.2ง พรอมดวยวัสดุที่ใช
ก.2 ขอกําหนดพื้นฐาน
ก.2.1 อิมพีแดนซดานออกของหมอแปลงเมื่อดานเขาตอดวยความตานทาน 50 โอหม ตองมีคาเทากับ 150 โอหม
± รอยละ 10 โดยที่มุมเฟสตองไมเกิน 10 องศา การตรวจสอบการแยกของขดลวดใหทําดังนี้ (ดูรูปที่ ก.1)
เมื่อใชโวลตมิเตอรที่มีอิมพีแดนซสูง (เชน 1 เมกะโอหม) ตอขนานดวยตัวตานทาน 150 โอหม แรงดันไฟฟา
V´2 (ดูรูปที่ ก.1ข) และ V´´2 (ดูรูปที่ ก.1ค) วัดระหวางขั้วตอทุติยภูมิกับจุดตอลงดินของหมอแปลง อยาง
นอยตองมีคาต่ํากวา V1 ซึ่งวัดครอมขั้วตอทุติยภูมิ ไมนอยกวา 43 เดซิเบล (ดูรูปที่ ก.1ก) เมื่อระดับดานออก
ของแหลงกําเนิดความถี่วิทยุมีคาคงที่
ก.2.2 ตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการในขอ ก.1 ตลอดพิสัยความถี่ 150 กิโลเฮิรตซ ถึง 1 605 กิโลเฮิรตซ
ก.2.3 ใหติดตั้งหมอแปลงบนกลองโลหะ ดานที่ติดตั้งขั้วตอสายดานออกตองทําดวยวัสดุฉนวน และการตอลงดิน
ดานขั้วตอสายดานเขาตองตอกับกลองโลหะ (ดูรูปที่ ก.2ง)
ก.3 ขอกําหนดเพิ่มเติม
เพื่อใหงายในทางปฏิบัติ ใหใชขอกําหนดเพิ่มเติมตอไปนี้
ก) ในพิสัยความถี่ 150 กิโลเฮิรตซ ถึง 1 605 กิโลเฮิรตซ หมอแปลงตองมีคุณลักษณะถายโอนที่เรียบภายใน
0.5 เดซิเบล
ข) ตองสรางหมอแปลงในลักษณะที่สามารถปรับคา U1 ตามขอ 5.4.2 ลงมาถึง 1 โวลต โดยไมทําใหเกิดผลจาก
การอิ่มตัวในแกนเฟอรไรต
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รูปที่ ก.1ก

รูปที่ ก.1ข

รูปที่ ก.1ค

รูปที่ ก.1 โครงแบบทดสอบการแยกขดลวด
(ขอ ก.2.1)
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(แผนเซรามิกกลม)

เครื่องกําเนิด
สัญญาณ
ความถี่วิทยุ

ขดลวด : ทองแดงเคลือบอินาเมลพันอยางหลวมๆ

รูปที่ ก.2ก วงจรหมอแปลงสมดุลสูไมสมดุล
(ขอ ก.1)
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ภาพแสดง
การแยกชิ้นสวน

สวนเวาลึก

แผนอิพอกซี หนา 1.7

ทอรอยดไมเคลือบ

ขาเสียบเพื่อการตอ

หนวยเปนมิลลิเมตร

รูปที่ ก.2ข รายละเอียดของการสรางแกนหมอแปลง
(ขอ ก.1)
ภาคตัดขวาง

รูพิเศษเพื่อลด
ความจุคูควบ

รูปที่ ก.2ค รายละเอียดของการสรางแกนหมอแปลง
(ขอ ก.1)
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ตัวรับ(ขาเสียบ 4 mm)

แหวนรอง

ขั้วตอความถี่วทิ ยุ
แบบเขี้ยว

(แผนทองเหลือง)

(โพลิเมทิล เมทาครีเลต)

หนวยเปนมิลลิเมตร

รูปที่ ก.2ง การสรางหมอแปลง
(ขอ ก.1 และขอ ก.2.3)
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ภาคผนวก ข.
วิธีอิสระในการวัดสัญญาณรบกวนที่แผออก
(ขอกําหนด)
(ขอ 4.4.2)
ข.1 ทั่วไป
ถาบริภัณฑสองสวางเปนไปตามขอกําหนดของภาคผนวกนี้ ถือวาเปนไปตามขอกําหนดสัญญาณรบกวนที่แผ
ออกในพิ สั ย ความถี่ 30 เมกะเฮิ ร ตซ ถึ ง 300 เมกะเฮิ ร ตซ ที่ ร ะบุ ใ นข อ 4.4.2 ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
ข.2 การจัดเพื่อการทดสอบสัญญาณปลอยความถี่วิทยุที่นําตามสาย
การจัดเพื่อการทดสอบนี้แสดงในรูป ข.1 บริภัณฑสองสวางจะถูกวางบนกลองที่ไมนําไฟฟากลองหนึ่งหรือ
มากกวา ซึ่งมีความสูง (10 ± 0.2) เซนติเมตร ซึ่งจะถูกวางบนแผนโลหะที่ตอลงดินที่มีมิติใหญกวาบริภัณฑสอง
สวางอยางนอย 20 เซนติเมตรหมุนเวียนกันไป
บริภัณฑสองสวางถูกตอผานทางสายเคเบิลแหลงจายกําลังไฟฟาประธานที่มีความยาว (10 ± 0.2) เซนติเมตร
เขากับโครงขายเชื่อมตอ/ตัดเชื่อมตอที่เหมาะสม (CDN-M2 หรือ CDN-M3) ระยะจากสายเคเบิลถึงแผนโลหะ
ควรเปน (4 ± 1) เซนติเมตร ควรใชที่รองรับที่ไมนําไฟฟาซึ่งมีความสูง (4 ± 0.2) เซนติเมตร ใหติดตั้ง CDN
บนแผนโลหะ ถาบริภัณฑสองสวางมีขั้วตอควบคุม ใหตอขั้วตอเหลานี้ในลักษณะสมมาตรกับ CDN แบบ AF2
ตอดานออกความถี่วิทยุของ CDN เขากับเครื่องรับสําหรับวัดที่มีตัวตรวจหาคายอดเสมือนผานทางตัวลดทอน 6
เดซิเบล, 50 โอหม (ตองมีความคลาดเคลื่อนไมเขากัน(mismatch)ต่ําสุด) ถามี CDN มากกวาหนึ่งถูกตอเขากับ
บริภัณฑสองสวาง การวัดจะทําแยกกันสําหรับ CDN แตละตัวหมุนเวียนกันไป ดานออกความถี่วิทยุของ CDN
ที่ไมไดตอกับบริภัณฑวัดตองตอปดปลายที่ชองทางการวัดดวย 50 โอหม
การวั ด อาจทํ า ในห อ งที่ ไ ม กั น การรบกวน ระยะจากส ว นที่ นํ า ไฟฟ า ได ใ ด ๆ ต อ งมากกว า 40 เซนติ เ มตร
ขอแนะนําที่ใหไวในขอ 9.3 ถึงขอ 9.8 ใชได
ข.3 พารามิเตอรของ CDN
อิมพีแดนซพารามิเตอรของ CDN ใหเปนไปตามที่ระบุในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมความเขากันไดทาง
แมเหล็กไฟฟา เลม 4-6 เทคนิคการทดสอบและการวัด-ภูมิคุมกันตอสัญญาณรบกวนที่นําตามสายซึ่งเหนี่ยวนํา
โดยสนามความถี่วิทยุ มาตรฐานเลขที่ มอก.2394 และขนาดของอิมพีแดนซ |Zce| ตองเปน 150 โอหม โดยมี
เกณฑความคลาดเคลื่อน ± 60 โอหม ตลอดพิสัยความถี่ 80 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ
ตัวประกอบการแบงแรงดันไฟฟาของ CDN ซึ่งอาจแปรผันในพิสัยความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ
ตองหาตามรูป ข.2
ข.4 ภาวะการทํางาน
ภาวะการทํางานของบริภัณฑสองสวางใหเปนไปตามที่ระบุในขอ 6 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้

-44-

มอก.1955-2551
ข.5 การวัด
แรงดันไฟฟาที่ดานออกความถี่วิทยุของ CDN แตละตัว ใหวัดเปนฟงชันกของความถี่ดวยเครื่องรับที่มีความ
กวางแถบความถี่ 120 กิโลเฮิรตซ และตัวตรวจหาคายอดเสมือน ขางในของ CDN สัญญาณความถี่วิทยุจะถูก
ลดทอนโดยตั ว ประกอบการแบ ง แรงดั น ไฟฟ า ของ CDN และค า นี้ ต อ งบวกเข า กั บ ผลที่ ไ ด จ ากเครื่ อ งรั บ
นอกจากนั้นใหบวก 6 เดซิเบลเขากับผลการวัด เพราะมีตัวลดทอน 6 เดซิเบลอยูที่ดานออกความถี่วิทยุของ
CDN
ข.6 การประเมินคา
บริภัณฑสองสวางถือวาเปนไปตามขอกําหนดในพิสัยความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ ของขอ 4.4.2
ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ถาแรงดันไฟฟาที่ขั้วตอแบบวิธีรวมที่วัดไดบนสายเคเบิลแตละเสนไม
เกินขีดจํากัดที่กําหนดในตารางที่ ข.1
ตารางที่ ข.1 ขีดจํากัดแรงดันไฟฟาที่ขั้วตอแบบวิธีรวม วิธี CDN
(ขอ 4.4.2 และขอ ข.6)

ก
ข

พิสัยความถี่
MHz

ขีดจํากัดคายอดเสมือน
dB(μV) ก

30 ถึง 100
100 ถึง 230
230 ถึง 300

64 ถึง 54 ข
54
61

ที่ความถี่เปลี่ยนผาน ใหใชขีดจํากัดคาที่ต่ํากวา
ขีดจํากัดลดลงเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถี่
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สวนประกอบ
R = เครื่องรับสําหรับวัด
SV = แรงดันไฟฟาแหลงจาย
MP = แผนโลหะที่ตอลงดิน

CDN = โครงขายควบคู/ปลดการควบคู
EUT = บริภัณฑที่ทดสอบ
T
= ตัวลดทอน 6 dB, 50 Ω

รูปที่ ข.1 การจัดเพื่อการทดสอบสําหรับวิธี CDN
(ขอ ข.2)
หมายเหตุ จะเปนการดีถาอุปกรณสองสวางถูกวัดในตําแหนงของการใชปกติ(พฤติกรรมเชิงความรอนตามความเปนจริง) เพื่อความงายของการ
วัดและภายใตภาวะซึ่งผลการทดสอบจะไมไดรับอิทธิพลอยางสําคัญ จะยอมใหทําการวัดที่ตําแหนงอื่นๆ ได ฐานของบริภัณฑใหวาง
อยูที่ตําแหนงหันเขาหาและขนานกับแผนโลหะ

ฉนวนใด ๆ ที่ใชเพื่อใหมั่นใจในชองวางระหวางบริภัณฑที่ทดสอบกับแผนโลหะตองไมมีอิทธิพลตอผลการ
ทดสอบอยางมีนัยสําคัญ (เชน ไม)
ตองใชสายเคเบิลตอระหวาง CDN กับ EUT ไมใชใชลวดเสนเดียว
รูปที่ ข.1 แสดงจุดเขาของสายเคเบิลแหลงจายกําลังไฟฟาประธานที่ปลายหนึ่งของดวงโคม ถาสายเคเบิลแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเขาสูดวง
โคมในตําแหนงแตกตางออกไป เชนตําแหนงกลางดวงโคม สายเคเบิลแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตองเดินเปนมุม 90 องศา เขาไปยังดานขาง
ของดวงโคมในลักษณะที่ยังคงมีความยาว (20 ± 10) เซนติเมตร
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ชองทาง
บริภัณฑ

ชองทางเครื่องรับ

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

รูปที่ ข.2. การจัดเพื่อการสอบเทียบสําหรับหาตัวประกอบการแบงแรงดันไฟฟา CDN
(ขอ ข.3)
หมายเหตุ

ดู IEC 61000-4-6 สําหรับแนวทางการจัดเพื่อการสอบเทียบ รวมทั้งรายละเอียดของอะแดปเตอร 150 Ω ไปเปน 50 Ω
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ภาคผนวก ค.
ตัวอยางการจัดเพื่อการทดสอบในระหวางการวัดสัญญาณรบกวนที่แผออก
(ขอกําหนด)
(ขอ 9.2)
ตารางที่ ค.1 การจัดดวงโคมแบบที่พบกันทั่วไปในระหวางการวัดสัญญาณรบกวนที่แผออก
ดวงโคมแบบที่พบกันทั่วไป

การจัดในระหวางการวัดตาม มอก.1956

ดวงโคมติดเพดาน/ดวงโคมประดับ

ดวงโคมติดผนัง

ผนัง

ดวงโคมตั้งโตะ
โตะ

-48-

มอก.1955-2551

ดวงโคมตั้งพื้น

*

ดวงโคมติดตั้งบนเสา

-49-

ที่รองรับเปนฉนวน สูง 0.1 เมตร + รอยละ 25

