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ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง
เลม 2 คุณลักษณะทีต่ องการดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชกับหนวยระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง(ยูพีเอส) ที่เจตนาใหติดตั้ง
- เปนหนวยยูพีเอสเดี่ยวหรือระบบยูพีเอสที่ประกอบขึ้นดวยยูพีเอสที่นํามาตอเขาดวยกัน พรอมทั้งมีอุปกรณ
ควบคุม/สวิตชเกียร ที่เกี่ยวของ ประกอบขึ้นเปนระบบกําลังไฟฟาเดี่ยว และ
- ในพื้นที่ผูปฏิบัติงานเขาถึงหรือในสถานที่ทางไฟฟาแยกตางหาก ซึ่งตอเขากับโครงขายจายไฟฟาสาธารณะ
แรงดันต่ํา สําหรับสิ่งแวดลอมทางอุตสาหกรรมหรือสิ่งแวดลอมสําหรับอยูอาศัย สิ่งแวดลอมเชิงพาณิชย
และสิ่งแวดลอมทางอุตสาหกรรมขนาดยอม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เจตนาใหเปนมาตรฐานผลิตภัณฑที่ยอมใหใชในการประเมินความเปนไป
ตามเกณฑดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาของผลิตภัณฑประเภท C1 ประเภท C2 และประเภท C3
ตามที่ระบุในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กอนวางจําหนายในทองตลาด
บริภัณฑประเภท C4 ใหถือเปนการติดตั้งยึดกับที่ โดยทั่วไปใหทําการตรวจสอบบริภัณฑหลังจากการติดตั้งที่
ตําแหนงใชงานสุดทาย บางครั้งอาจทําการตรวจสอบบางสวนกอนก็ได ดูภาคผนวก จ.
คุณลักษณะที่ตองการถูกเลือกในลักษณะที่ทําใหมั่นใจวามีระดับความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาสําหรับ
ยูพีเอสที่พอเพียงตอการใชงานในสถานที่สาธารณะและทางอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามระดับเหลานี้ไมสามารถ
ครอบคลุมกรณีที่ตองการความเขากันไดระดับสูงยิ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นในสถานที่ใดๆ แตมีความเปนไปไดในการ
เกิดนอยมาก
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ไ ด มี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง ภาวะการทดสอบที่ แ ตกต า งออกไปที่ จํ า เป น เพื่ อ ให
ครอบคลุมพิสัยของขนาดทางกายภาพและพิกัดกําลังไฟฟาของยูพีเอส
หนวยหรือระบบยูพีเอสตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการที่เกี่ยวของของมาตรฐานนี้ในขณะที่เปนผลิตภัณฑ
เอกเทศ ปรากฏการณ EMC ที่เกิดขึ้นโดยโหลดของผูบริโภคใดๆที่ตอเขากับดานออกของบริภัณฑยูพีเอสตอง
ไมนํามาคิดรวมดวย
สิ่งแวดลอมการติดตั้งพิเศษไมถูกครอบคลุม และไมคํานึงถึงภาวะผิดพรองของยูพีเอส
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึงบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสปอนดวยไฟฟากระแสตรง (IEC
60924 และ IEC 60925) หรือยูพีเอสที่อยูบนพื้นฐานของเครื่องจักรกลชนิดหมุน
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ระบุ
- คุณลักษณะที่ตองการดาน EMC
- วิธีทดสอบ
- ระดับสมรรถนะต่ําสุด
2. เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงตอไปนี้ใชรวมกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ สําหรับเอกสารอางอิงที่ระบุปจะใชเฉพาะ
ฉบับที่อาง สวนเอกสารอางอิงที่ไมระบุปจะใชฉบับลาสุด (รวมทั้งเอกสารแกไขเพิ่มเติม)
มอก.1445 ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา เลม 2 สิ่งแวดลอม สวนที่ 2 ระดับความเขากันไดสําหรับสัญญาณ
รบกวนและการสงสัญญาณความถี่ต่ําที่นํามาตามสายในระบบจายกําลังไฟฟาแรงดันต่ําสาธารณะ
มอก.1448-2553 ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา เลม 3-2: ขีดจํากัด - ขีดจํากัดสําหรับสัญญาณปลอยซึ่งเปน
กระแสฮารมอนิก (กระแสไฟฟาเขาของบริภัณฑ < 16 แอมแปรตอเฟส)
มอก.1451 ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา เลม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด สวนที่ 1 ภาพโดยรวมของ
การทดสอบภูมิคุมกัน
มอก.1452 ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา เลม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด สวนที่ 2 การทดสอบ
ภูมิคุมกันการปลอยประจุไฟฟาสถิต
มอก.1453 ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา เลม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด สวนที่ 3 การทดสอบ
ภูมิคุมกันสนามแมเหล็กไฟฟาความถี่วิทยุที่แผกระจาย
มอก.1454 ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา เลม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด สวนที่ 4 การทดสอบ
ภูมิคุมกันภาวะชั่วครูอยางเร็วทางไฟฟา
มอก.1455 ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา เลม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด สวนที่ 5 การทดสอบ
ภูมิคุมกันเสิรจ
มอก.2394 ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา เลม 4-6 เทคนิคการทดสอบและการวัด-ภูมิคุมกันตอสัญญาณ
รบกวนที่นําตามสายซึ่งเหนี่ยวนําโดยสนามความถี่วิทยุ
มอก.1457 ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา เลม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด สวนที่ 8 การทดสอบ
ภูมิคุมกันสนามแมเหล็กที่ความถี่ไฟฟากําลัง
มอก.1291 เลม 3 ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง เลม 3 วิธีระบุสมรรถนะและคุณลักษณะที่ตองการดานการทดสอบ
มอก.1441 เลม 1-2548 ขอกําหนดสําหรับอุปกรณและวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน เลม 1-1
อุปกรณวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน – อุปกรณวัด
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มอก.1441 เลม 2-2548 ขอกําหนดสําหรับอุปกรณและวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน เลม 1-2
อุปกรณวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุมกัน - บริภัณฑชวย - สัญญาณรบกวนที่นําตามสาย
มอก.1956 บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
3. บทนิยาม
สําหรับจุดประสงคของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใชบทนิยามใน IEC 60050(161) ที่เกี่ยวกับ EMC
และปรากฏการณที่เกี่ยวของ ได โดยใชรวมกับบทนิยามตอไปนี้
3.1
ชองทาง (port) หมายถึง สวนตอประสานของยูพีเอสที่ระบุ ที่มีสิ่งแวดลอมเชิงความเขากันไดทาง
แมเหล็กไฟฟาภายนอก (ดูรูปที่ 1)
3.2 ชองทางเปลือกหุม (enclosure port) หมายถึง ขอบเขตทางกายภาพของยูพีเอสซึ่งสนามแมเหล็กไฟฟาอาจแผ
หรือรุกล้ําผาน

รูปที่ 1 ตัวอยางของชองทาง

4. สิ่งแวดลอม
ตัวอยางสิ่งแวดลอมตอไปนีค้ รอบคลุมการติดตั้งยูพเี อสเปนสวนใหญ
ก) สิ่งแวดลอมทีห่ นึ่ง : สิ่งแวดลอมที่รวมถึงที่อยูอาศัย สถานที่เชิงพาณิชย และสถานทีท่ างอุตสาหกรรมขนาด
ยอม ซึ่งตอโดยตรงกับแหลงจายกําลังไฟฟาประธานแรงดันไฟฟาต่ําสาธารณะโดยไมผานหมอแปลง
ข) สิ่งแวดลอมที่สอง : สิ่งแวดลอมที่รวมถึงสิ่งปลูกสรางเชิงพาณิชย สิ่งปลูกสรางทางอุตสาหกรรมขนาดยอม
และสิ่ ง ปลู ก สร า งทางอุ ต สาหกรรมทั้ ง หมด ที่ น อกเหนื อ จากสิ่ ง ปลู ก สร า งซึ่ง ต อ โดยตรงกั บ แหล งจ า ย
กําลังไฟฟาประธานแรงดันไฟฟาต่ําซึ่งจายใหอาคารที่ใชสําหรับจุดประสงคดานอยูอาศัย
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5. ประเภทของยูพีเอส
5.1 ยูพีเอสประเภท C1
ยูพีเอสประเภทนี้รวมถึงยูพีเอสที่เจตนาใหใชโดยปราศจากขอจํากัดใดๆในสิ่งแวดลอมที่หนึ่ง ยูพีเอสดังกลาว
เหมาะสําหรับใชในสิ่งปลูกสรางอยูอาศัย
ยูพีเอสประเภท C1 ตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณปลอยของยูพีเอสประเภท C1 และตองทนตอคุณลักษณะที่
ตองการดานภูมิคุมกันของตารางที่ 5
5.2 ยูพีเอสประเภท C2
ยูพีเอสประเภทนี้รวมถึงยูพีเอสที่มีกระแสดานออกไมเกิน 16 แอมแปร และเจตนาใหใชโดยปราศจากขอจํากัด
ใดๆ ในสิ่งแวดลอมที่สอง ยูพีเอสดังกลาวอาจใชในสิ่งแวดลอมทีห่ นึง่ ไดดว ย เมื่อตอดังนี้
- ตอผานเตาเสียบและเตารับอุตสาหกรรม หรือ
- ตอผานเตาเสียบและเตารับทีเ่ ปนไปตาม มอก.166 หรือ
- ตออยางถาวร
ยูพีเอสประเภท C2 ตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณปลอยของยูพีเอสประเภท C2 และตองทนตอคุณลักษณะ
ที่ตองการดานภูมิคุมกันของตารางที่ 6
ในขอแนะนําการใชงาน ตองมีขอความตอไปนี้รวมอยูดว ย
คําเตือน เครื่องนี้เปนผลิตภัณฑยูพีเอสประเภท C2 เมื่อใชในสิ่งแวดลอมอยูอาศัยผลิตภัณฑนี้อาจทําให
เกิดการแทรกสอดวิทยุ ซึ่งกรณีนี้ผูใชอาจตองมีมาตรการเพิ่มเติม
5.3 ยูพีเอสประเภท C3
ยูพีเอสประเภทนี้รวมถึงยูพีเอสที่มีกระแสดานออกเกิน 16 แอมแปร และเจตนาใหใชในสิ่งแวดลอมที่สอง
ยูพีเอสดังกลาวเหมาะสําหรับใชในการติดตั้งเชิงพาณิชยและทางอุตสาหกรรมที่มีขอบเขตหางจากอาคารอื่นซึ่ง
จําแนกเปนสิ่งแวดลอมที่หนึ่งอยางนอย 30 เมตร
ยูพีเอสประเภท C3 ตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณปลอยของยูพีเอสประเภท C3 และตองทนตอคุณลักษณะ
ที่ตองการดานภูมิคุมกันของตารางที่ 6
ขอความตอไปนี้ตองรวมอยูใ นขอแนะนําการใชงาน
คําเตือน เครื่องนี้เปนผลิตภัณฑสําหรับการใชงานเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรมในสิ่งแวดลอมที่สอง
- อาจจําเปนตองมีขอจํากัดดานการติดตั้งหรือมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปองกันสัญญาณรบกวน
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5.4 ยูพีเอสประเภท C4
ยูพีเอสประเภทนี้รวมถึงยูพีเอสที่เจตนาใหใชในสิ่งแวดลอมที่ซับซอน และขอกําหนดเกี่ยวกับระดับสัญญาณ
ปลอยและภูมิคุมกันที่ใชได จะเปนไปตามขอตกลงระหวางผูสงมอบกับลูกคา
ยูพีเอสประเภท C4 ไมถูกจํากัดดวยพิกัดกระแส
5.5 ประเภทและสิ่งแวดลอม
ถาสิ่งแวดลอมไดรับการพิจารณาใหเปนสิ่งแวดลอมทีห่ นึง่ ควรใชยูพเี อสประเภท C1 หรือ C2
ถาสิ่งแวดลอมไดรับการพิจารณาใหเปนสิ่งแวดลอมที่สอง ควรใชยูพเี อสประเภท C2 หรือ C3
ถาสิ่งแวดลอมไมถูกครอบคลุมโดยสิ่งแวดลอมที่หนึ่งหรือสิ่งแวดลอมที่สอง ควรใชยูพีเอสประเภท C4
6. สัญญาณปลอย
6.1 ทั่วไป
ครอบคลุมสัญญาณรบกวนในพิสัยความถี่จาก 0 เฮิรตซ ถึง 1.0 จิกะเฮิรตซ
คุณลักษณะที่ตองการดานสัญญาณปลอยถูกเลือกในลักษณะที่ทําใหมั่นใจวาสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นจาก
ยูพีเอสที่ทํางานตามปกติไมถึงระดับซึ่งสามารถขัดขวางเครื่องสําเร็จอื่นไมใหสามารถทํางานตามที่ตั้งใจไวได
หมายเหตุ 1 ขีดจํากัดในมาตรฐานนี้อาจไมไดเตรียมไวปองกันอยางเต็มที่ตอการแทรกสอดการรับวิทยุและโทรทัศนเมื่อใชยูพีเอสหางจากสายอากาศ
รับนอยกวา 10 เมตร สําหรับยูพีเอสประเภท C1 หรือ C2 และนอยกวา 30 เมตรสําหรับยูพีเอสประเภท C3
หมายเหตุ 2 ในกรณีพิเศษ เชนเมื่อใชเครื่องสําเร็จที่มีภูมิคุมกันนอยใกลๆกัน ตองมีมาตรการลดความรุนแรงเพิ่มเติมเพื่อลดสัญญาณปลอยทาง
แมเหล็กไฟฟาใหต่ํากวาระดับที่ระบุ

6.2 คุณลักษณะที่ตองการทั่วไป
ยูพีเอสตองเปนไปตามขีดจํากัดสัญญาณปลอยของขอ 6.4 ถึงขอ 6.5
การทดสอบตองทํากับยูพีเอสในภาวะตอไปนี้
- แรงดันไฟฟาดานเขาที่กําหนด
- แบบวิธีการทํางานปกติและแบบวิธีพลังงานที่สะสม
- โหลดเชิงเสนซึ่งใหผลระดับแทรกสอดสูงสุด
วัตถุประสงคของขอ 6.5 ก็เพื่อกําหนดระดับและวิธีทดสอบสําหรับยูพีเอสที่กําหนดไวในขอบขายของมาตรฐาน
นี้ สัมพันธกับสัญญาณปลอยแมเหล็กไฟฟาซึ่งอาจทําใหเกิดการแทรกสอดในเครื่องสําเร็จอื่น เชนเครื่องรับวิทยุ
ขีดจํากัดสัญญาณปลอยเหลานี้แทนคุณลักษณะที่ตองการดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาที่จําเปน
คุณ ลัก ษณะที่ตอ งการดา นการทดสอบระบุ ไ วสําหรั บชอ งทางแต ละชอ งที่พิจ ารณา วิธีก ารทดสอบอางอิ ง
ภาคผนวก ก.
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6.3 ภาวะการวัดทั่วไป
6.3.1 ทั่วไป
การวัดตองทําในแบบวิธีการทํางานที่ใหสัญญาณปลอยสูงสุดในแถบความถี่ที่ตรวจสอบซึ่งสอดคลองกับการใช
งานตามปกติ ตองตรวจสอบแบบวิธีการทํางาน(แบบวิธีปกติ และแบบวิธีพลังงานที่สะสม)ของยูพีเอส
ควรพยายามทําใหเกิดสัญญาณปลอยสูงสุดโดยการเปลี่ยนแปลงโครงแบบที่จัดขึ้นเพื่อการทดสอบของตัวอยาง
ทดสอบ
สําหรับยูพี เอสที่มีขั้ วต อ(ชองทาง)แหล งจายกําลังไฟฟาประธานเพิ่มเติมสํา หรับการตอของแหลงจา ยแยก
ตางหากสําหรับวงจรทางเบี่ยงสถิตและ/หรือวงจรทางเบี่ยงเพื่อซอมบํารุง ในกรณีที่ทําไดขั้วตอ(ชองทาง)เหลานี้
ตองตอชั่วคราวเขากับแหลงจายชองทางดานเขาไฟฟากระแสสลับปกติ การทดสอบสัญญาณปลอยที่นําตาม
สายในขอ 6.4 ตองรวมการวัดของวงจรเพิ่มเติมเหลานี้ดวย
ถายูพีเอสเปนสวนของระบบ หรือสามารถตอเขากับอุปกรณชวยตางๆ ตองทดสอบยูพีเอสในขณะที่ตอเขากับ
โครงแบบของอุปกรณชวยที่นอยที่สุดที่จําเปนสําหรับกระตุนการทํางานของชองทาง หรือตอปดวงจรดวย
อิมพีแดนซสมมูล
ที่ดานออกไฟฟากระแสสลับของยูพีเอสตองตอดวยโหลดเชิงเสนที่สามารถทําใหยูพีเอสที่ทดสอบทํางานไดโดย
ทําใหเกิดภาวะโหลดใดๆที่มีคาอยูภายในพิกัดดานออก
โครงแบบและแบบวิธีของการทํางานในระหวางการวัดตองบันทึกไวในรายงานผลการทดสอบอยางชัดเจน
สําหรับการจัดเพื่อการทดสอบและเกณฑการวัด ใหดูภาคผนวก ก. สําหรับการทดสอบในสถานที่ติดตั้งใชงาน
ใหดูภาคผนวก จ.
การทดสอบตองทําภายในพิสัยสิ่งแวดลอมในการทํางานจําเพาะสําหรับยูพีเอส และที่
แรงดันไฟฟาจายที่กําหนด นอกจากจะระบุไวเปนอยางอื่น
6.3.2 การจัดทําเอกสารสําหรับผูซื้อ/ผูใช
ก) ผูซื้อ/ผูใชตองไดรับแจงใหทราบวา ถาตองมีมาตรการพิเศษเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด ตัวอยางเชนการใช
สายเคเบิลกันการรบกวนหรือสายเคเบิลพิเศษ การจํากัดความยาวของสายเคเบิลดานออกไฟฟากระแสสลับ
ตองระบุไว
ข) แมวาขอบขายของแหลงจายของยูพีเอสตองเปนไปตามกฎระเบียบใดๆภายในประเทศแลว เมื่อผูซื้อ/ผูใช
รองขอตองไดรับเอกสารตามที่ตองการ รายการของอุปกรณชวย รวมทั้งยูพีเอสที่เปนไปตามคุณลักษณะที่
ตองการดานสัญญาณปลอย ตองมีพรอมไวเสมอ
6.3.3 การนําไปใช
การวัดใหทํากับชองทางที่เกี่ยวของของยูพีเอส
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6.4 สัญญาณปลอยที่นําตามสาย
6.4.1 ขีดจํากัดแรงดันไฟฟาแทรกสอดที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
ยูพีเอสตองไมเกินขีดจํากัดของตารางที่ 1 หรือตารางที่ 2 ตามประเภทของยูพีเอสและกระแสดานออกที่กําหนดที่
ทดสอบ
ยูพีเอสตองเปนไปตามทั้งขีดจํากัดคาเฉลี่ยและคายอดเสมือนเมื่อใชเครื่องรับตัวตรวจหาคาเฉลี่ยและเครื่องรับตัว
ตรวจหาคายอดเสมือน ตามลําดับ และวัดตามวิธีที่กําหนดในภาคผนวก ก. ขอ ก.6
ถาเปนไปตามขีดจํากัดคาเฉลี่ยเมื่อวัดดวยเครื่องรับตัวตรวจหาคายอดเสมือน ใหถือวาหนวยทดสอบเปนไปตาม
ขีดจํากัดทั้งสอง และไมจําเปนตองทําการวัดดวยเครื่องรับตัวตรวจหาคาเฉลี่ย
ถาคาที่อานไดบนเครื่องรับสําหรับวัดแสดงการกระเพื่อมใกลขีดจํากัด ใหสังเกตคาที่อานเปนเวลาอยางนอย 15
วินาที ที่แตละความถี่ที่วัด ตองบันทึกคาที่อานไดสูงสุด ยกเวนคาระยะสั้นที่อานไดซึ่งมีคาสูงที่แยกออก ซึ่งไม
ตองนํามาพิจารณา
ก) ยูพีเอสประเภท C1 และประเภท C2
ตารางที่ 1 ขีดจํากัดแรงดันไฟฟาแทรกสอดที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
พิสัยความถี่ 0.15 เมกะเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ สําหรับบริภัณฑยูพีเอสประเภท C1 และประเภท C2
พิสัยความถี่

ขีดจํากัด
dB(μV)

MHz

ยูพีเอสประเภท C1
คายอดเสมือน
คาเฉลี่ย
ก
0.15 ถึง 0.50
66 ถึง 56
56 ถึง 46 ก
0.50 ถึง 5ข
56
46
5 ถึง 30
60
50
ก
ขีดจํากัดลดลงเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถี่
ข
ที่ความถี่เปลี่ยนผานใหใชขีดจํากัดลาง
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ยูพีเอสประเภท C2
คายอดเสมือน
คาเฉลี่ย
79
66
73
60
73
60
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ข) ยูพีเอสประเภท C3
ตารางที่ 2 ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาแทรกสอดที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
พิสัยความถี่ 0.15 เมกะเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ สําหรับบริภัณฑยูพีเอสประเภท C3
กระแสดานออก
ที่พิกัดของยูพีเอส
A

ก
ข

พิสัยความถี่

ขีดจํากัด
dB(μV)

MHz
0.15 ถึง 0.50ข
>16 - 100
0.50 ถึง 5.0ข
5.0 ถึง 30.0
0.15 ถึง 0.50ข
>100
0.50 ถึง 5.0ข
5.0 ถึง 30.0
ขีดจํากัดลดลงเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถี่
ที่ความถี่เปลี่ยนผานใหใชขีดจํากัดลาง

คายอดเสมือน
100
86
90 ถึง 70 ก
130
125
115

คาเฉลี่ย
90
76
80 ถึง 60 ก
120
115
105

6.4.2 ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาแทรกสอดดานออกไฟฟากระแสสลับ
ใหใชขดี จํากัดในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ยอมใหเพิ่มขีดจํากัดไดอีก 14 เดซิเบล สําหรับสัญญาณรบกวนที่นําตามสายที่ดานออกของยูพีเอสตามที่ระบุใน
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ยกเวนสําหรับยูพีเอสประเภท C3 ที่กระแสดานออกมากกวา 100 แอมแปร ไม
อนุญาตใหเพิ่มขีดจํากัด
ขีดจํากัดเหลานี้ใชไดเฉพาะกับยูพีเอสซึ่งสายเคเบิลดานออก ที่ผูผลิตแจงในขอแนะนําสําหรับผูใชวาอาจยาวเกิน
10 เมตรได
คาตางๆตองวัดโดยใชโพรบแรงดันตามขอ ก.2.3
6.4.3 ขีดจํากัดของชองทางสัญญาณและชองทางโทรคมนาคม
สําหรับชองทางที่เจตนาใหตอกับโครงขายโทรคมนาคมสาธารณะ (public switched telecommunication
network ; PSTN) ใหใชวิธีทดสอบและขีดจํากัดของ มอก.1956 (ดูภาคผนวก ค. ดวย)
6.4.4 ขีดจํากัดของชองทางไฟฟากระแสตรง
ชองทางไฟฟากระแสตรงถือวาเปนชิ้นสวนภายในของยูพีเอส ดังนั้นจึงไมตองพิจารณาขีดจํากัดของการรบกวน
ที่นําตามสาย ผลของการรบกวนที่นําตามสายบนชองทางไฟฟากระแสตรงอาจกอใหเกิดการแทรกสอดที่แผ
ออก แตไมตองทดสอบอีกหากยูพีเอสที่ทํางานในแบบวิธีปกติและแบบวิธีพลังงานที่สะสม และการจัดเปนไป
ตามที่อธิบายในขอนี้ เปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการดานสัญญาณรบกวนที่แผออกตามขอ 6.5
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ในกรณีที่ยูพีเอสมีขั้วตอสําหรับการตอของแหลงแบตเตอรี่ภายนอก ชองทางนี้ตองรวมอยูในการจัดเพื่อการ
ทดสอบและทดสอบดังตอไปนี้
สําหรับยูพีเอสตั้งบนโตะ ตองติดตั้งแบตเตอรี่และเปลือกหุมในตําแหนงที่ผูผลิตอนุญาตในขอแนะนํา สําหรับ
ยูพีเอสตั้งพื้น แหลงจายกระแสตรงภายนอกและเปลือกหุมอาจวางอยูที่ตําแหนงหางจากยูพีเอส 0.8 เมตร และตอ
สายตามขอแนะนําของผูผลิต สําหรับยูพีเอสขนาดใหญซึ่งแหลงจายกระแสตรงถูกติดตั้งหางจากยูพีเอส ตอง
ต อ สายช อ งทางตามข อ แนะนํ า ของผู ผ ลิ ต และแบตเตอรี่ ท ดสอบหรื อ แหล ง จ า ยกํ า ลั ง ไฟฟ า ต อ งติ ด เข า กั บ
แหลงจายกระแสตรงที่ปลายสายเคเบิลเพื่อใหสามารถวัดในแบบวิธีพลังงานที่สะสมได
6.4.5 สัญญาณปลอยความถี่ต่ํา - ฮารมอนิกสกระแสดานเขา
ถากระแสและแรงดันดานเขาที่กําหนดอยูภายในขอบขายของ มอก.1448 ใหใชขีดจํากัดและวิธีการทดสอบใน
มาตรฐานดังกลาว
6.5 สัญญาณปลอยที่แผออก
6.5.1 สนามแมเหล็กไฟฟา
ยูพีเอสตองเปนไปตามขีดจํากัดของตารางที่ 3 ถาคาที่อานไดบนเครื่องรับสําหรับวัดแสดงการกระเพื่อมใกล
ขีดจํากัด ใหสังเกตคาที่อานเปนเวลาอยางนอย 15 วินาที ที่แตละความถี่ที่วัด ตองบันทึกคาที่อานไดสูงสุด
ยกเวนคาระยะสั้นที่อานไดซึ่งมีคาสูงที่แยกออก ซึ่งไมตองนํามาพิจารณา
ที่ความถี่ที่ต่ํากวา 30 เมกะเฮิรตซ ไมมีขีดจํากัดสําหรับสัญญาณปลอยที่แผออก
วิธีการวัดและขีดจํากัดเชิงสนเทศเพื่อการศึกษา ใหไวในภาคผนวก ข.
ตารางที่ 3 ขีดจํากัดของสัญญาณปลอยที่แผออกในพิสัยความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 1 000 เมกะเฮิรตซ
พิสัยความถี่
MHz
30 ถึง 230
230 ถึง 1 000

ยูพีเอสประเภท C1
30
37

ขีดจํากัดคายอดเสมือน
dB(μV/m)
ยูพีเอสประเภท C2
40
47

ยูพีเอสประเภท C3
50
60

ที่ความถี่เปลี่ยนผานใหใชขดี จํากัดลาง
หมายเหตุ 1 ระยะทดสอบคือ 10 เมตร ถาการวัดสัญญาณปลอยที่ 10 เมตรไมสามารถทําไดเนื่องจากระดับสัญญาณรบกวน
โดยรอบสูง หรือดวยสาเหตุอื่น การวัดอาจทําที่ระยะที่ใกลกวา ตัวอยางเชนที่ระยะ 3 เมตร (ดูหมายเหตุของขอ 10.3.1 ของ
มอก.1956)
หมายเหตุ 2 อาจตองการขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับกรณีที่เกิดการแทรกสอด
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6.5.2 สนามแมเหล็ก
ไมมีขีดจํ ากัดที่ ใ ชไ ดสํา หรับสัญญาณปลอยแมเหล็กไฟฟา สํา หรั บวิธีการวั ด และขีด จํากัด เชิงสนเทศใหดู
ภาคผนวก ข.
7. ภูมิคุมกัน
7.1 ทั่วไป
ครอบคลุมถึงคุณลักษณะที่ตองการดานภูมิคุมกันในพิสัยความถี่ 0 เฮิรตซ ถึง 1 จิกะเฮิรตซ
คุณ ลักษณะที่ตองการดานการทดสอบเหลานี้ แทนคุณลักษณะที่ตองการด านภูมิคุมกันความเขากั นไดทาง
แมเหล็กไฟฟาที่จําเปน คุณลักษณะที่ตองการดานการทดสอบระบุไวสําหรับชองทางแตละชองทางที่พิจารณา
ระดับที่ใหไวในขอนี้ไมครอบคลุมกรณีที่มีระดับการรบกวนสูงยิ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นในสถานที่ใดๆ แตมีโอกาส
เกิดขึ้นนอยมาก สําหรับกรณีดังกลาวอาจตองการภูมิคุมกันในระดับที่สูงกวา
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ อาจเกิดสถานการณซึ่งระดับสัญญาณรบกวนอาจเกินระดับที่ระบุไวในมาตรฐานนี้ ตัวอยางเชนกรณีที่ใชเครื่องสงมือถือใกล
ยูพีเอส ในกรณีเหลานี้ตองใชมาตรการในการลดความรุนแรงพิเศษ

7.2 คุณลักษณะที่ตองการทั่วไปและเกณฑสมรรถนะ
บริภัณฑตองเปนไปตามขีดจํากัดภูมิคุมกันของขอ 7.3 ถึงขอ 7.6 เปนอยางนอย เกณฑสมรรถนะที่พอเพียง
สําหรับยูพีเอสใหไวในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑสมรรถนะสําหรับการทดสอบสอบภูมิคุมกัน
เกณฑ A
ลักษณะสมบัติดานออก
ยอมใหแรงดันไฟฟาแปรผันอยูในชวง
ลั ก ษณะสมบั ติ ส ถานะอยู ตั ว ที่ ใ ช ไ ด
เทานั้น ( ≥ 100 มิลลิวินาที ดูขีดจํากัดใน
รูปที่ 1 , 2 หรือ 3 ของ มอก.1291 เลม
3)
การชี้ บ อกและการมาตรภายนอกและ เปลี่ยนเฉพาะในระหวางการทดสอบ
ภายใน
สัญญาณควบคุมไปสูอุปกรณภายนอก ไมเปลี่ยน
แบบวิธีของการทํางาน

ไมเปลี่ยน

การทดสอบตองทํากับยูพีเอสในภาวะตอไปนี้
- แรงดันไฟฟาดานเขาที่กําหนด
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เกณฑ B
ยอมใหแรงดันไฟฟาแปรผันอยูในชวง
ลักษณะสมบัติเวลาผกผันที่ใชได (< 100
มิลลิวินาที ดูขีดจํากัดในรูปที่ 1 , 2 หรือ
3 ของ มอก.1291 เลม 3)
เปลี่ยนเฉพาะในระหวางการทดสอบ
เปลี่ ย นชั่ ว คราวสอดคล อ งกั บ แบบวิ ธี
ของการทํางานจริงของยูพีเอสเทานั้น
เปลี่ยนชั่วคราวเทานั้น

มอก.1291 เลม 2-2553
- แบบวิธีของการทํางานปกติ
- โหลดเชิงเสนที่กําลังไฟฟากัมมันตดานออกที่กําหนด หรือที่โหลดต่ําตาม มอก.1291 เลม 3
ยูพีเอสตองถูกระบุดวยระดับที่ถูกตองในกรณีที่มีระดับเกณฑสมรรถนะที่แตกตางกัน
วิธีการทดสอบ อางอิงภาคผนวก ง.
7.3 คุณลักษณะที่ตองการดานภูมิคุมกันพื้นฐาน - สัญญาณรบกวนความถี่สูง
7.3.1 ภาวะ
ในตารางที่ 5 และตารางที่ 6 แสดงคุณลักษณะที่ตองการดานภูมิคุมกันขั้นต่ําสําหรับการทดสอบสัญญาณ
รบกวนความถี่สูงและเกณฑการยอมรับ รายละเอียดเกณฑการยอมรับแสดงในตารางที่ 4
7.3.2 บริภัณฑประเภท C1
ระดับในตารางที่ 5 ตองใชกับยูพีเอสประเภท C1 ถาออกแบบใหยูพีเอสมีภูมิคุมกันตามตารางที่ 5 ตองมีคํา
เตือนไวในแค็ตตาล็อกหรือบนบริภัณฑ ซึ่งจะระบุวาไมเจตนาใหใชในสิ่งแแวดลอมทางอุตสาหกรรม
ตารางที่ 5 คุณลักษณะที่ตองการดานภูมิคุมกันขั้นต่ําสําหรับยูพีเอสที่เจตนาใหเปนยูพเี อสประเภท C1
ชองทาง

ปรากฏการณ

มาตรฐานพื้นฐาน
สําหรับวิธีทดสอบ

การปลอยประจุไฟฟาสถิต

มอก.1452

สนามแมเหล็กไฟฟาความถี่
วิทยุที่แอมพลิจูดมอดูเลต

มอก.1453

ชองทางเปลือกหุม

เบิรสต-ภาวะชั่วครูอยางเร็ว
เสิรจข
1.2/50 μs ,
ชองทางกําลังไฟฟาเขา
8/20 μs
และออกกระแสสลับ
แบบวิธีรวมความถี่วิทยุที่นํา
ตามสายจ
ชองทางกําลังไฟฟา
กระแสตรง

เบิรสต-ภาวะชั่วครูอยางเร็วจ

มอก.1454
มอก.1455

มอก.2394
มอก.1454
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เกณฑสมรรถนะ
(การยอมรับ)

ระดับ
4 kV CD
หรือ 8 kV AD
ถา CD เปนไปไม
ได
80 ถึง 1 000 MHz
3 V/m
80 % AM (1 kHz)
1 kV/5 kHzก
1 kVค
2 kVง
0.15 ถึง 80 MHz
3V
80 % AM (1 kHz)
1 kV/5 kHz
ประกับเชิงความจุ

B

A
B
B

A
B
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ชองทาง

ชองทางสัญญาณและ
ควบคุม

ปรากฏการณ

มาตรฐานพื้นฐาน
สําหรับวิธีทดสอบ

เบิรสต-ภาวะชั่วครูอยางเร็วจ

มอก.1454

แบบวิธีรวมความถี่วิทยุที่นํา
ตามสายจ

มอก.2394

เกณฑสมรรถนะ
(การยอมรับ)

ระดับ
1 kV/5 kHz
ประกับเชิงความจุ
0.15 ถึง 80 MHz
3V
80 % AM (1 kHz)

B
A

CD = การปลอยประจุผานการสัมผัส AD = การปลอยประจุผานอากาศ AM = แอมพลิจูดมอดูเลชัน
ก

ชองทางไฟฟากําลังที่มีพิกัดกระแส < 100 A : การคูควบตรงใหใชกับโครงขายคูควบและปลดการคูควบ (coupling and
decoupling network) สวนชองทางกําลังไฟฟาที่มีพิกัดกระแส ≥ 100 A : การคูควบตรงหรือประกับเชิงความจุไมใหใชกับ
โครงขายปลดการคูควบ หากใชประกับเชิงความจุ แลวระดับทดสอบตองเปน 2 kV/5 kHz

ข

ภาวะการทดสอบโหลดต่ําที่สามารถยอมรับไดสําหรับชองทางไฟฟากําลังที่พิกัดกระแส > 63 A

ค

การคูควบระหวางสาย

ง

การคูควบระหวางสายกับดิน

จ

สามารถใชงานไดเฉพาะกับชองทางหรือการตอประสานกับเคเบิล ซึ่งมีความยาวทั้งหมดเปนไปตามขอกําหนดตามหนาที่ของ
ผูผลิตที่เกิน 3 เมตร

7.3.3 บริภัณฑประเภท C2 และ ประเภท C3
ระดับในตารางที่ 6 ตองใชกับยูพีเอสที่ระบุวาเจตนาใหใชในสิ่งแแวดลอมที่ 2
ตารางที่ 6 คุณลักษณะที่ตองการดานภูมิคุมกันขั้นต่ําสําหรับยูพีเอสประเภท C2 และประเภท C3
ชองทาง

ชองทางเปลือกหุม

ปรากฏการณ

มาตรฐานพื้นฐาน
สําหรับวิธีทดสอบ

การปลอยประจุไฟฟาสถิต

มอก.1452

สนามแมเหล็กไฟฟาความถี่
วิทยุที่แอมพลิจูดมอดูเลต

มอก.1453

เบิรสต-ภาวะชั่วครูอยางเร็ว
เสิรจข
ชองทางกําลังไฟฟาเขา 1.2/50 μs , 8/20 μs
และออกกระแสสลับ
แบบวิธีรวมความถี่วิทยุที่นํา
ตามสายจ

มอก.1454
มอก.1455
มอก.2394
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เกณฑสมรรถนะ
(การยอมรับ)

ระดับ
4 kV CD
หรือ 8 kV AD
80 ถึง 1 000 MHz
10 V/m
80 % AM (1 kHz)
2 kV/5 kHzก
1 kVค
2 kVง
0.15 ถึง 80 MHz
10 V
80 % AM (1 kHz)

B
A
B
B
A
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ชองทาง
ชองทางกําลังไฟฟา
กระแสตรง

ปรากฏการณ
เบิรสต-ภาวะชั่วครูอยางเร็วจ
เบิรสต-ภาวะชั่วครูอยางเร็วจ

ช อ งทางสั ญ ญาณและ
ควบคุม
เสิรจฉ
1.2/50 μs , 8/20 μs

แบบวิธีรวมความถี่วิทยุที่นํา
ตามสายจ

มาตรฐานพื้นฐาน
สําหรับวิธีทดสอบ
มอก.1454
มอก.1454

เกณฑสมรรถนะ
(การยอมรับ)

ระดับ
2 kV/5 kHz
ประกับเชิงความจุ
2 kV/5 kHz
ประกับเชิงความจุ

B
B

มอก.1455

1 kVจ,ฉ

B

มอก.2394

0.15 ถึง 80 MHz
10 V
80 % AM (1 kHz)

A

CD = การปลอยประจุผานสัมผัส AD = การปลอยประจุผานอากาศ AM = แอมพลิจูดมอดูเลชัน
ก

ชองทางไฟฟากําลังที่มีพิกัดกระแส < 100 A : การคูควบตรงใหใชกับโครงขายคูควบและปลดการคูควบ สวนชองทาง
กําลังไฟฟาที่มีพิกัดกระแส ≥ 100 A : การคูควบตรงหรือประกับเชิงความจุไมใหใชกับโครงขายปลดการคูควบ หากใช
ประกับเชิงความจุ แลวระดับทดสอบตองเปน 4 kV/5 kHz

ข

ภาวะการทดสอบโหลดต่ําที่สามารถยอมรับไดสําหรับชองทางไฟฟากําลังที่พิกัดกระแส > 63 A

ค

การคูควบระหวางสาย

ง

การคูควบระหวางสายกับดิน

จ

สามารถใชงานไดเฉพาะกับชองทางหรือการตอประสานกับเคเบิล ซึ่งมีความยาวทั้งหมดเปนไปตามขอกําหนดตามหนาที่ของ
ผูผลิตที่เกิน 3 เมตร

ฉ

สามารถใชงานไดเฉพาะกับชองทางหรือการตอประสานกับเคเบิล ซึ่งมีความยาวทั้งหมดเปนไปตามขอกําหนดตามหนาที่ของ
ผูผลิตที่เกิน 30 เมตร ในกรณีสายเคเบิลกันการรบกวน ใหใชการคูควบตรงกับการกันการรบกวน ตองไมใชคุณลักษณะที่
ตองการดานภูมิคุมกันนี้กับฟลดบัส(fieldbus)หรืออุปกรณตอประสานสัญญาณแบบอื่น ที่ใชสําหรับอุปกรณปองกันเสิรจที่
เปนไปไมไดในทางปฏิบัติดวยเหตุผลทางเทคนิค ไมตองการใหการทดสอบทําใหไมสามารถทํางานไดตามปกติ เนื่องจาก
การกระทบของโครงขายคูควบและปลดการคูควบของบริภัณฑที่ทดสอบ

7.4 ภูมิคุมกันสัญญาณความถี่ต่ํา
ยูพี เ อสที่ ทํ า งานต อ งทนสั ญ ญาณรบกวนความถี่ ต่ํ า ที่ นํา ตามสายและสั ญ ญาณสื่ อ สารควบคุ ม ในแหล ง จ า ย
กําลังไฟฟาประธานเพื่อใหเปนไปตามความเขากันไดของระบบกําลังไฟฟาสาธารณะ ตามที่ระบุใน มอก.1445
และตามที่ใหรายละเอียดไวในภาคผนวก ง. (ดูขอ ง.6)
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการจําลองภาวะขางตน และยูพีเอสตองทํางานตอไปไดโดยสมรรถนะที่ระบุ
ไมดอยลง เกณฑ : A
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7.5 ภูมิคุมกันสนามแมเหล็กความถี่กําลังไฟฟา
ยูพีเอสที่ทํางานตองทนสัญญาณรบกวนที่เหนี่ยวนําโดยสนามแมเหล็กความถี่กําลังไฟฟาซึ่งระบุใน มอก.1457:
ระดับ 2 (10 แอมแปรตอเมตร) สําหรับประเภท C1 ; ระดับ 3 (30 แอมแปรตอเมตร) สําหรับประเภท C2 และ
ประเภท C3
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการจําลองภาวะขางตน และยูพีเอสตองทํางานตอไปไดโดยสมรรถนะที่ระบุ
ไมดอยลง เกณฑ : B
7.6 ภูมิคุมกันแรงดันไฟฟาดิ่งลง การตัดวงจรระยะสั้น(short interruption) และการแปรผันแรงดันไฟฟา
ลักษณะนี้เกี่ยวของกับวัตถุประสงคหลักอันหนึ่งของยูพีเอสที่ระบุใน มอก.1291 เลม 3
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ภาคผนวก ก.
(ขอกําหนด)
สัญญาณปลอยทางแมเหล็กไฟฟา – วิธีทดสอบ
ก.1 ทั่วไป
จุดประสงคของการทดสอบเหลานี้คือวัดระดับของสัญญาณปลอยทางแมเหล็กไฟฟาที่เกิดจากยูพีเอสและแพร
ขยายโดยการนําและการแผ
ภาคผนวกนี้เกี่ยวของกับสัญญาณปลอยทางแมเหล็กไฟฟาตอเนื่องเปนหลัก
เนื่องจากพิสัยของขนาดทางกายภาพและพิกัดทางกําลังไฟฟา ผูผลิตอาจเลือกสถานที่ทดสอบและโครงแบบที่
เหมาะสมที่สุดซึ่งดีที่สุดที่จะนํายูพีเอสไปใสไวในทางกายภาพ
ในบางกรณี เชนสําหรับระบบหลายแบบสําเร็จรูป ทางออกจะเปนไปในลักษณะประเมินสถานที่ติดตั้งเทานั้น
ดังนั้นการจัดเพื่อการทดสอบและวิธีตอไปนี้จะจัดใหมีเกณฑทั่วไปในการที่จะใชสําหรับยูพีเอสสวนมาก
ก.2 บริภัณฑสําหรับวัด
ก.2.1 เครื่องวัด
เครื่องรับที่มีตัวตรวจหาคายอดเสมือนและตัวตรวจหาคาเฉลี่ยตองเปนไปตามอนุกรม มอก.1441
หมายเหตุ เครื่องวัดที่มีลักษณะสมบัติของตัวตรวจหาอื่นอาจใชไดหากการวัดคาสัญญาณรบกวนสามารถไดรับการพิสูจนไดวาเปนอยางเดียวกัน
ตองระมัดระวังในการใชเครื่องรับแพโนรามิกหรือเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมเพื่อความสะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งถาความถี่ทํางานของบริภัณฑที่
ทดสอบเปลี่ยนแปลงไปมากในระหวางวัฏจักรทํางาน

ก.2.2 โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม (artificial mains network: AMN)
การวัดแรงดันไฟฟารบกวนที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตองทําโดยใชโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟา
ประธานเทียมที่ประกอบดวยโครงขาย 50Ω/50μH ตามที่ระบุใน section 4 ของ มอก.1441 เลม 2
ตองการโครงขายเทียมเพื่อจัดใหมีอิมพีแดนซที่กําหนดที่ความถี่วิทยุครอมแหลงจายกําลังไฟฟาประธานที่จุดวัด
และจัดใหมีการแยกบริภัณฑที่ทดสอบออกจากสัญญาณรบกวนโดยรอบบนสายกําลัง
ก.2.3 โพรบแรงดัน
ตองใชโพรบแรงดันตามความตองการของขอ 12 ของ มอก.1441 เลม 2 และตามที่แสดงในรูปที่ ก.1 ในกรณีที่
ระบุไวสําหรับดานออกของยูพีเอส และเมื่อไมสามารถใชโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียมเนื่องจาก
พิกัดกระแสไฟฟาของดานเขาของยูพีเอส โพรบถูกตอตามลําดับเขาระหวางสายแตละสายกับดินอางอิงแตละจุด
ที่เลือก (แผนโลหะ ทอโลหะ)
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โพรบมีสวนหลักประกอบดวยตัวเก็บประจุปดกั้นและตัวตานทานในลักษณะที่ความตานทานทั้งหมดระหวาง
สายกับดินอยางนอยเปน 1 500 โอหม ผลจากความเเมนของการวัดของตัวเก็บประจุหรืออุปกรณอื่นใดๆ ซึ่งอาจ
ใชปองกันเครื่องรับสําหรับวัดตอกระแสอันตรายตองนอยกวา 1 เดซิเบล หรือที่ยอมใหสําหรับการสอบเทียบ
อุปกรณตอลงดินของโพรบตองตอเขากับดินอางอิงดวยอิมพีแดนซต่ํา ความยาวของการตอตองนอยกวา 1/10
ของความยาวคลื่นของความถี่การวัดสูงสุด (มากกวา 1 เมตรที่ 30 เมกะเฮิรตซ) นอกจากนี้สําหรับความถี่ที่ต่ํา
กวา 3 เมกะเฮิรตซ ความยาวของการตอนี้ตองไมเกิน 10 เมตร
ก.2.4 สายอากาศ
การทดสอบตองทําตามคุณลักษณะที่ตองการของขอ 15 ของ มอก.1441 เลม 2
ก.3 โครงแบบหนวยทดสอบ
ก.3.1 ในกรณีที่ไมระบุไว ยูพีเอสตองสรางโครงแบบ ติดตั้ง จัด และทํางานในลักษณะที่สอดคลองกับการใช
งานที่พบเห็นกันโดยทั่วไป สายเคเบิล/โหลด/อุปกรณ ตอประสาน ตองตอเขากับชองทางตอประสานแตละ
แบบอยางนอยแบบหนึ่งของยูพีเอส และในกรณีที่เปนไปไดสายเคเบิลแตละเสนตองสิ้นสุดลงในอุปกรณที่เปน
แบบทั่วๆไปของการใชงานจริง
ในกรณีที่มีชองทางตอประสานหลายชองทางเปนแบบเดียวกัน อาจตองเพิ่มสายเคเบิล/โหลด/อุปกรณ ตอ
ระหวางหนวย ใหแกยูพีเอส ขึ้นอยูกับผลของการทดสอบเบื้องตน
จํานวนของสายเคเบิลที่ตองเพิ่มควรจํากัดอยูกับภาวะซึ่งการเพิ่มสายเคเบิลอีกเสนไมสงผลกระทบตอระดับ
สัญญาณปลอยมากกวา 2 เดซิเบล สาเหตุพื้นฐานในการเลือกโครงแบบและการโหลดของชองทางตองรวมอยู
ในรายงานผลการทดสอบ
ก.3.2 สายเคเบิลตอระหวางหนวยตองเปนแบบและมีความยาวตามที่ระบุไวในคุณลักษณะที่ตองการของ
บริภัณฑเฉพาะอยาง ถาความยาวสามารถแปรผันไดตองเลือกความยาวที่ใหสัญญาณปลอยสูงสุด
ก.3.3 ถาใชสายเคเบิลกันการรบกวนหรือสายเคเบิลพิเศษในระหวางการทดสอบเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด
ตองมีหมายเหตุไวในคูมือขอแนะนําการใชงานเพื่อแนะนําความจําเปนในการใชสายเคเบิลดังกลาว
ก.3.4 ความยาวที่เกินของสายเคเบิลตองมวนเปนมัดที่ประมาณกลางสาย ดวยความยาวของมัด 0.3 ถึง 0.4 เมตร
ถาเปนไปไมไดในทางปฏิบัติเพราะสายมีมากหรือมวนยาก หรือเพราะวาทําการทดสอบที่สถานที่ติดตั้งของผูใช
การจัดตําแหนงของสายเคเบิลที่เกินตองทําหมายเหตุไวอยางชัดเจนในรายงานผลการทดสอบ
ก.3.5 ผลชุดใดๆตองมีการอธิบายที่สมบูรณเกี่ยวกับสายเคเบิลและการจัดบริภัณฑในลักษณะที่สามารถทดสอบ
ซ้ําได ถามีภาวะการใชงานตองระบุและจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับภาวะเหลานี้ เชน ความยาวของสายเคเบิล การ
กันการรบกวน และการตอลงดิน ภาวะเหลานี้ตองรวมอยูในคูมือขอแนะนํา
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ก.3.6 เมื่อบริภัณฑถูกประเมินเมื่อทํางานมีปฏิสัมพันธกับบริภัณฑอื่นเปนระบบ ตองทําการประเมินโดยใช
บริภัณฑเพิ่มเติมเพื่อแทนระบบทั้งหมด หรือโดยการใชแบบจําลอง ไมวาจะใชวิธีใดก็ตามตองระมัดระวัง
เพื่อใหแนใจวาบริภัณที่ทดสอบถูกประเมินดวยผลกระทบของสวนที่เหลือของระบบ หรือแบบจําลองที่เปนไป
ตามภาวะสัญญาณรบกวนโดยรอบที่ระบุในขอ ก.6.5 แบบจําลองใดๆที่ใชเพื่อจําลองบริภัณฑจริงตองแทน
ลักษณะสมบัติทางไฟฟาและในบางกรณีทางกล ที่เหมาะสม ของสวนตอประสาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
สัญญาณความถี่วิทยุและอิมพีแดนซ เชนเดียวกันกับโครงแบบและแบบชนิดของสายเคเบิล
หมายเหตุ ตองมีขั้นตอนการดําเนินงานนี้เพื่ออนุญาตการประเมินของบริภัณฑซึ่งจะรวมเขากับบริภัณฑอื่นจากผูผลิตรายอื่นๆ
เพื่อรวมกันเปนระบบ

ก.3.7 สําหรับยูพีเอสที่แบตเตอรี่อยูภายนอก แบตเตอรี่ตอง(ในกรณีที่เปนไปได)รวมอยูในการจัดเพื่อการ
ทดสอบและติดตั้งตามขอแนะนําของผูผลิต
ในกรณีที่เปนไปไมได หรือใหแบตเตอรี่มาโดยผูอื่นรวมอยูในตัวถังของมันเอง ตองหมายเหตุไวในรายงานผล
การทดสอบ
ก.3.8 ดานออกไฟฟากระแสสลับตองโหลดดวยอุปรณเชิงตานทานและตองสามารถปรับแตงใหไดระดับ
กําลังไฟฟากัมมันตที่ตองการในการโหลดยูพีเอสที่ทดสอบ
ก.3.9 สถานะของหนวยทดสอบเมื่อเทียบกับระนาบพื้นตองสมมูลกับที่เกิดขึ้นในขณะใชงาน นั่นคือยูพีเอสตั้ง
พื้นจะถูกวางบนระนาบพื้นหรือบนพื้นแยก (เชนไม) ใกลกับระนาบพื้น และยูพีเอสวางบนโตะจะถูกวางบนโตะ
อโลหะ สายเคเบิลกําลังและสายเคเบิลสัญญาณตองหันเหตามระนาบพื้นในลักษณะที่สมมูลกับการใชงานจริง
ระนาบพื้นอาจเปนโลหะ
หมายเหตุ คุณลักษณะที่ตองการของระนาบพื้นจําเพาะใหไวในขอ ก.6.3 สําหรับการวัดแรงดันไฟฟาที่ขั้วตอ และในขอ ก.9.1
สําหรับการวัดความแรงสนาม

ก.4 การหาโครงแบบสัญญาณปลอยสูงสุด
การทดสอบเริ่มแรกตองชี้บงความถี่ที่มีสัญญาณปลอยสูงสุดเทียบกับขีดจํากัดในขณะยูพีเอสทํางานในแบบ
วิธีการทํางานที่พบเห็นกันโดยทั่วไปและสายเคเบิลอยูในตําแหนงการจัดเพื่อการทดสอบที่เปนตัวแทนของโครง
แบบระบบที่พบเห็นกันโดยทั่วไป
การชี้บงความถี่ที่มีสัญญาณปลอยสูงสุดเมื่อเทียบกับขีดจํากัดจะพบไดโดยการคนหาสัญญาณปลอยที่ความถี่
นัยสําคัญจํานวนหนึ่งที่ใหรายละเอียดไว เพื่อยืนยันวาไดพบความถี่ที่มีความเปนไปไดที่จะใหสัญญาณปลอย
สูงสุดแลว และสายเคเบิลที่เกี่ยวของ โครงแบบยูพีเอสและแบบวิธีของการทํางานไดรับการชี้บง
สําหรับการทดสอบเริ่มแรก ตองจัดยูพีเอสตามรูปที่ ก.3 ถึง ก.10 ระยะระหวางยูพีเอสกับอุปกรณรอบขางตอง
จัดตามรูป และสายเคเบิลตองถูกจัดวางในลักษณะตางๆจนพบสัญญาณสูงสุด
-17-

มอก.1291 เลม 2-2553
สําหรับระบบวางบนโตะในระหวางกระบวนการนี้ สายเคเบิลควรไดรับการจัดวางในลักษณะตางๆภายในพิสัย
ของโครงแบบที่พบเห็นกันโดยทั่วไป สําหรับบริภัณฑวางพื้น สายเคเบิลควรไดรับการวางตําแหนงในลักษณะ
ที่ผูใชจะติดตั้งสาย และไมตองจัดอีกตอไป ถาไมทราบลักษณะการจัดวางหรือถามีการเปลี่ยนแปลงในแตละ
การติดตั้ง สายเคเบิลสําหรับบริภัณฑตั้งพื้นตองจัดวางเพื่อใหครอบคลุมกรณีที่เกิดระดับของสัญญาณปลอย
สูงสุด
การวัดครั้งสุดทายตองทําตามขอ ก.6 ขอ ก.7 และขอ ก.8 สําหรับแรงดันไฟฟาแทรกสอดที่ขั้วตอและการวัด
ความแรงสนามแทรกสอด ตามลําดับ
ก.5 การทํางานของบริภัณฑที่ทดสอบ
ยูพีเอสตองทํางานที่แรงดันไฟฟาทํางานที่กําหนด(ระบุ) และภาวะโหลดที่พบเห็นกันโดยทั่วไป ซึ่งออกแบบไว
โหลดอาจเปนโหลดจริงหรือโหลดจําลอง โปรแกรมการทดสอบหรือวิธีการใชยูพีเอสอื่นควรทําใหมั่นใจวา
สวนตางๆของระบบจะถูกใชในลักษณะที่มีการตรวจหาสัญญาณปลอยของระบบทั้งหมด ในแบบวิธีของการ
ทํางานใดๆของยูพีเอส
ก.6 วิธีวัดแรงดันไฟฟาแทรกสอดที่ขั้วตอแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
ก.6.1 เครื่องรับสําหรับวัด
การวัดตองทําโดยใชเครื่องรับตัวตรวจหาคายอดเสมือนและคาเฉลี่ยที่อธิบายในขอ ก.2.1
ก.6.2 โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม
ตองใชโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียมตามที่ระบุในขอ ก.2.2
ตองมีการตอหนวยทดสอบเขากับโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม และหนวยทดสอบตองวางใน
ลักษณะที่ระยะระหวางขอบเขตของหนวยทดสอบกับพื้นผิวที่ใกลที่สุดของโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟา
ประธานเทียมเปน 0.8 เมตร
ในกรณีที่ผูผลิตจัดเตรียมสายออนแหลงจายกําลังไฟฟาประธานไวให สายนี้ตองยาว 1 เมตร หรือถาเกิน 1 เมตร
สายเคเบิลที่ยาวเกินตองมวนทบใหเปนมัดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยความยาวมัดตองไมเกิน 0.4 เมตร
ในกรณีที่สายเคเบิลแหลงจายกําลังไฟฟาประธานถูกระบุไวในขอแนะนําการติดตั้งของผูผลิต ใหใชสายเคเบิล
แบบดังกลาวยาว 1 เมตรตอระหวางหนวยทดสอบกับโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม
หนวยทดสอบตองจัดและตอดวยสายเคเบิลที่ตอปดปลายตามขอแนะนําของผูผลิต
สวนตอลงดิน ในกรณีที่ตองมีเพื่อความปลอดภัย ตองตอเขากับจุดดินอางอิงของโครงขาย และหากมิไดเตรียม
ไวใหหรือระบุไวเปนอยางอื่นโดยผูผลิต ตองยาว 1 เมตรและเดินขนานไปกับสวนตอแหลงจายกําลังไฟฟา
ประธานที่ระยะไมเกิน 0.1 เมตร
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สวนตอลงดินอื่น (เชนเพื่อจุดประสงคดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา) ทั้งที่ระบุหรือจัดเตรียมไวโดย
ผูผลิตสําหรับการตอเขากับขั้วตอสุดทายเดียวกันในลักษณะที่เปนสวนตอลงดินเพื่อความปลอดภัย ตองตอเขา
กับดินอางอิงของโครงขาย
อาจเปนไปไมไดที่จะวัดที่ความถี่บางความถี่เนื่องจากสัญญาณรบกวนโดยรอบที่นําตามสายซึ่งเกี่ยวโยงมาจาก
สนามบริการการกระจายสัญญาณทองถิ่น อาจใสตัวกรองความถี่วิทยุเพิ่มเติมที่เหมาะสมเขาระหวางโครงขาย
แหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียมกับแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน หรืออาจทําการวัดในเปลือกหุมกันการ
รบกวน สวนประกอบที่รวมเปน สวนหนื่ งของตัวกรองความถี่วิทยุเ พิ่มเติ มควรหุมอยู ในฉากโลหะซึ่งตอ
โดยตรงเข า กั บดิ น อ า งอิ ง ของระบบวั ด คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต อ งการสํ า หรั บ อิ ม พี แ ดนซ ข องโครงข า ยแหล ง จ า ย
กําลังไฟฟาประธานเทียมตองเปนที่นาพอใจ ที่ความถี่ของการวัด ดวยตัวกรองความถี่วิทยุเพิ่มเติมที่ตออยู
ขอยกเวน
สําหรับยูพีเอสซึ่งพิกัดกําลังไฟฟาเกินพิกัดของปกติของโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม จะ
อนุ ญ าตให วั ด แรงดั น ไฟฟ า ที่ ขั้ ว ต อ แหล ง จ า ยกํ า ลั ง ไฟฟ า ประธานโดยใช โ พรบแรงดั น ตามอนุ ก รม
มอก.1441 และตามที่แสดงในรูปที่ ก.1
ในกรณีที่ทําเชนนี้ พิกัดกระแสแหลงจายกําลังไฟฟาประธานอยางนอยตองเทากับพิกัดของแหลงจาย
กํ า ลั ง ไฟฟ า ประธานของยู พี เ อสที่ ติ ด ตั้ ง เพื่ อ ให เ ข า คู กั น เท า ที่ จ ะเป น ไปได กั บ อิ ม พี แ ดนซ แ หล ง จ า ย
กําลังไฟฟาประธานของสถานที่ติดตั้ง
ก.6.3 ระนาบพื้น
หนวยทดสอบ ถาไมตอลงดินและไมวางพืน้ ตองวางหาง 0.4 เมตรจากระนาบพื้นอางอิงที่ประกอบดวยพื้นผิว
โลหะแนวระดับหรือแนวดิง่ ขนาดอยางนอย 2 เมตร × 2 เมตร และตองรักษาใหอยูหา งอยางนอย 0.8 เมตรจาก
พื้นผิวโลหะอืน่ ใดๆ หรือระนาบพื้นอื่นทีไ่ มเปนสวนหนึง่ ของหนวยทดสอบ ถาการวัดทําในเปลือกหุมกันการ
รบกวน ระยะ 0.4 เมตรอาจอางอิงกับผนังดานหนึ่งของเปลือกหุม
หน ว ยทดสอบตั้ ง พื้ น ต อ งทดสอบด ว ยข อ กํ า หนดเดี ย วกั น ด ว ยข อ ยกเว น ที่ ว า ไม ต อ งวางบนพื้ น จุ ด สั ม ผั ส
สอดคลองกับการใชงานตามปกติ พื้นอาจเปนโลหะแตตองไมสัมผัสทางโลหะกับที่รองรับพื้นของหนวย
ทดสอบ พื้นโลหะอาจแทนระนาบพื้นอางอิง ระนาบพื้นอางอิงตองขยายออกอยางนอย 0.5 เมตรพนขอบเขต
ของหนวยทดสอบและมีมิติอยางนอย 2 เมตร × 2 เมตร
จุดดินอางอิงของโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียมตองตอเขากับระนาบพื้นอางอิงดวยตัวนําที่สั้น
ที่สุดเทาที่จะทําได มีอัตราสวนความยาวตอความกวางนอยกวา 3:1 หรือตอดวยสลักเกลียวเขากับระนาบพื้น
อางอิง
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ก.6.4 การจัดบริภัณฑสําหรับการวัดสัญญาณปลอยที่นําตามสาย
ยูพีเอสตองมีโครงแบบและทํางานตามคุณลักษณะที่ตองการของขอ ก.3 และจัดขึ้นตามรูปที่ ก.3 ถึง ก.8 สําหรับ
บริภัณฑวางบนโตะและบริภัณฑวางพื้น
ยูพีเอสวางบนโตะตองวางบนโตะอโลหะ 0.8 เมตรเหนือระนาบพื้น (ดูขอ ก.6.3) และ 0.4 เมตรจากระนาบพื้น
แนวดิ่งซึ่งตอเขากับระนาบพื้นแนวระดับ
บริภัณฑที่ออกแบบสําหรับการทํางานทั้งแบบวางบนโตะและวางพื้นตองทดสอบในลักษณะที่เปนยูพีเอสวาง
บนโตะ การหันเหของบริภัณฑตองสอดคลองกับการทํางานตามปกติ
ชองทางแหลงจายกําลังไฟฟาประธานถูกตอเขากับโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียมดวยสายออน
แหลงจายกําลังไฟฟาประธานของชองทางเอง นอกจากจะทดสอบตามขอยกเวนของขอ ก.6.2 ที่สถานที่ทดสอบ
หรือสถานที่ติดตั้งใชงาน ชองทางดานออกไฟฟากระแสสลับถูกตอเขากับชุดโหลด ชองทางสัญญาณถูกตอเขา
กั บ โครงข า ยสร า งเสถี ย รภาพอิ ม พี แ ดนซ ด ว ยสายเคเบิ ล สั ญ ญาณของช อ งทางเอง เมื่ อ ตั้ ง ใจให ต อ เข า กั บ
สายสัญญาณภายนอกในทางปฏิบัติ
ก.6.5 การวัดสัญญาณปลอยที่นําตามสาย
ตามที่อธิบายในขอ ก.4 จะพบโครงแบบยูพีเอสโครงแบบหนึ่ง โครงแบบสายเคเบิลโครงแบบหนึ่งและแบบวิธี
ของการทํางานแบบวิธีหนึ่ง ซึ่งทําใหเกิดสัญญาณปลอยสูงสุดเทียบกับขีดจํากัด
ใชโครงแบบนี้ในการวัดและบันทึกขอมูล สัญญาณปลอยที่ต่ํากวาขีดจํากัดไมมากกวา 20 เดซิเบลตองบันทึกที่
ความถี่สัญญาณปลอยสูงสุด 6 ความถี่เปนอยางนอยเทียบกับขีดจํากัดจากชองทางแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
ที่นํากระแสไฟฟาของยูพีเอส ตัวนําจําเพาะสําหรับสัญญาณปลอยแตละสัญญาณตองไดรับการชี้บง
สัญญาณปลอยจากชองทางสัญญาณตองวัดเปนกระแสไฟฟาแทนที่จะเปนแรงดันไฟฟา(เมื่อระบุไวเชนนี้) โดย
ใชโพรบกระแส ตาม section 5 ของ มอก.1441 เลม 2
ก.7 วิธีการวัดที่ชองทางดานออกไฟฟากระแสสลับ (ในกรณีที่ใชได)
ชองทางดานออกไฟฟากระแสสลับตองตอเขากับชุดโหลดเชิงตานทาน และกําลังไฟฟากัมมันตดานออกไฟฟา
กระแสสลับตองเพิ่มขึ้นชาๆจากศูนยจนถึงคาที่กําหนดสูงสุด เพื่อหาแรงดันไฟฟารบกวนกรณีที่รุนแรงที่สุด
โหลดตองเปนเชิงตานทานบริสุทธิ์เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนของการวัดที่มีรูปคลื่นไมเปนรูปไซน
แรงดันไฟฟารบกวนตองวัดโดยโพรบแรงดันที่มีลักษณะสมบัติตามที่กําหนดในอนุกรม มอก.1441 และที่แสดง
ไวในรูปที่ ก.1
แรงดันไฟฟารบกวนตองไมเกินขีดจํากัดของขอ 6.4.2 เมื่อวัดที่ขั้วตอดานออกของยูพีเอสสูบริภัณฑโหลด
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ผลของความเเมนของการวัดของตัวเก็บประจุของโพรบแรงดันหรืออุปกรณอื่นซึ่งอาจใชปองกันเครื่องรับ
สําหรับวัดจากกระแสอันตรายตองนอยกวา 1 เดซิเบล หรือที่ยอมใหสําหรับการสอบเทียบ
วิธีตอที่พบเห็นกันโดยทั่วไปแสดงไวในรูปที่ ก.5 สําหรับการตอของโพรบแรงดัน ตองจํากัดความยาวของการ
ตอ ในกรณีที่ทําได ไวที่ความยาว 2 เมตร หรือการปรับแตงการสูญเสียเพิ่มเติมตองนํามาพิจารณาดวย
โพรบตองวัดที่ขั้วตอดานออกแตละขั้วที่ตอไปยังดินอางอิง และบันทึกผล
ในกรณีที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ โหลดตองตั้งอยูที่ 0.8 เมตรจากยูพีเอสที่ทดสอบ มีความยาวสายเคเบิลโหลด 1
เมตร
ถาดานเขาแหลงจายกําลังไฟฟาประธานของยูพีเอสถูกตอโดยโครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม ตอง
ยังคงอยูในวงจรเพื่อรักษาอิมพีแดนซไวที่คาที่กําหนดของแหลงจาย
ก.8 วิธีการวัดของสัญญาณปลอยที่แผออก
ก.8.1 ทั่วไป
การวัดตองทําดวยเครื่องรับตัวตรวจหาคายอดเสมือนในพิสัยความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ ถึง 1 000 เมกะเฮิรตซ
การวัดสนามที่แผออกตองทําที่ระยะซึ่งวัดจากขอบเขตของหนวยทดสอบ ขอบเขตกําหนดโดยเสนรอบรูปจินต
ภาพที่วาดไปตามโครงรางทางเรขาคณิตอยางงายที่ลอมรอบหนวยทดสอบ สายเคเบิลระหวางระบบยูพีเอสทุก
เสนและยูพีเอสตองรวมอยูภายในขอบเขตนี้
ระยะการวัดจําเพาะสําหรับยูพีเอสประเภท C1 และประเภท C2 ใหไวในขอ 6.5.1
ก.8.2 เครื่องรับสําหรับวัด
เครื่องรับสําหรับวัดตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการของ มอก.1441 เลม 1
ก.8.3 สายอากาศ
ตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการของ มอก.1441 เลม 3
ก.9 สถานที่วัด
ก.9.1 สถานที่ทดสอบ
ตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการของ มอก.1441 เลม 5
ก.9.2 สถานที่ทดสอบเผื่อเลือก
ในบางกรณีอาจจําเปนตองทําการทดสอบที่สถานที่ซึ่งไมมีลักษณะสมบัติตามขอ ก.9.1 ทุกประการ ตองมี
หลักฐานวาคาผิดพลาดเนื่องจากสถานที่ทดสอบเผื่อเลือกไมทําใหผลการทดสอบไมมีผลใชได รูปที่ ก.2 เปน
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ตัวอยางของสถานที่ทดสอบเผื่อเลือก ระนาบพื้นไมเปนที่นาพอใจตามคุณลักษณะที่ตองการของขอ ก.9.1 เปน
อีกตัวอยางหนึ่ง
ก.10 การจัดบริภัณฑสําหรับการทดสอบสัญญาณปลอยที่แผออก
ก.10.1 ทั่วไป
ยูพีเอสตองมีโครงแบบและทํางานตามคุณลักษณะที่ตองการของขอ ก.6.4 และจัดขึ้นตามรูปที่ ก.9 สําหรับ
บริภัณฑวางบนโตะ และรูปที่ ก.10 สําหรับบริภัณฑวางพื้น
ยูพีเอสวางบนโตะตองวางบนโตะอโลหะ 0.8 เมตรเหนือระนาบพื้นแนวระดับของสถานที่ทดสอบสัญญาณ
ปลอยที่แผออก
ยูพีเอสวางบนพื้นตองวางโดยตรงบนระนาบพื้น จุดสัมผัสตองสอดคลองกับการใชงานตามปกติ แตแยกออก
จากการสัมผัสทางโลหะกับระนาบพื้นดวยฉนวนไมเกิน 12 มิลลิเมตร
บริภัณฑที่ออกแบบสําหรับการทํางานทั้งแบบวางบนโตะและวางพื้นตองทดสอบเฉพาะในโครงแบบที่เปน
ยูพีเอสวางบนโตะ นอกจากวาการติดตั้งที่พบเห็นกันโดยทั่วไปเปนแบบวางพื้นเมื่อใชโครงแบบตามลําดับ
บริภัณฑที่ออกแบบสําหรับการทํางานติดตั้งบนผนัง ตองทดสอบในลักษณะยูพีเอสวางบนโตะ การหันเหของ
บริภัณฑตองสอดคลองกับการทํางานตามปกติ
ก.10.2 การวัดสัญญาณปลอยที่แผออก
ตามที่อธิบายในขอ ก.4 จะพบโครงแบบยูพีเอสโครงแบบหนึ่ง โครงแบบสายเคเบิลโครงแบบหนึ่งและแบบวิธี
ของการทํางานแบบวิธีหนึ่ง ซึ่งทําใหเกิดสัญญาณปลอยสูงสุดเทียบกับขีดจํากัด จะใชโครงแบบนี้ในการวัดและ
บันทึกขอมูล
การเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ การแยกขั้วของสายอากาศ และมุมภาคทิศของยูพีเอส ตองสํารวจใน
ขณะที่เฝาตรวจสเปกตรัมความถี่ที่จะทําใหเกิดสัญญาณปลอยสูงสุดเทียบกับขีดจํากัด
สัญญาณปลอยที่ต่ํากวาขีดจํากัดไมมากกวา 20 เดซิเบล บันทึกที่ความถี่ซึ่งสัญญาณปลอยสูงสุดอยางนอย 6
ความถี่ เทียบกับขีดจํากัด บันทึกการแยกขั้วของสายอากาศสําหรับสัญญาณปลอยที่รายงานแตละสัญญาณ
ก.10.3 การวัดในขณะมีสัญญาณโดยรอบสูง
ใหเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการของขอ 10.7 ของ มอก.1956
ก.11 การวัดสัญญาณรบกวนทางแมเหล็กที่แผออก
สําหรับขีดจํากัดในการทดสอบ อางอิงภาคผนวก ข.
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เมื่อ V คือ แรงดันไฟฟารบกวน
U คือ แรงดันไฟฟาดานเขาของอุปกรณที่ทําการวัด
หาก Xc << 1 500 โอหม และ X1>> R ที่ความถี่ที่ทําการวัด

รูปที่ ก.1 วงจรสําหรับการวัดแรงดันไฟฟารบกวนบนแหลงจายกําลังไฟฟาประธานหรือดานออกของยูพีเอส

ตองไมมีวัตถุสะทอนในปริมาตรที่กําหนดโดยเสนบนพื้นที่สมนัยกับ “ขอบเขตโดยรอบ” และกําหนดความสูงโดยระนาบแนวระดับ > 3 เมตรเหนือ
สวนที่สูงที่สุดของสายอากาศหรือบริภัณฑที่ทดสอบ
ดูขอ 9.2 สําหรับการใชงานไดของสถานที่ทดสอบเผื่อเลือก

รูปที่ ก.2 สถานที่ทดสอบเผื่อเลือกต่ําสุด

-23-

มอก.1291 เลม 2-2553

A ตําแหนงสวิตชวัดโหลด
B ตําแหนงสวิตชวัดแหลงจายประธาน
C เครื่องรับสําหรับวัด RFI
D โครงขายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเทียม
E สวนตอกําลังไฟฟา AMN ไปยังยูพเี อส
F สายแถบตอลงดิน(ความยาว/ความกวาง 3:1 สูงสุด)
G สวนตอกําลังไฟฟาดานเขา
H ยูพีเอส
I โหลด
J โพรบแรงดัน
K ดินอางอิง
RE ตัวตานทานปดปลาย (50 โอหม)
หมายเหตุ 1 ดินทดสอบของการวัด RFI ตองตอเขากับดินของ AMN อยางมั่นคง
หมายเหตุ 2 เมื่อสวิตชอยูในตําแหนง A ชุดวัดที่สิ้นสุดวงจรใน AMN ตองสิ้นสุดวงจรดวยตัวตานทานสิ้นสุดวงจรที่เหมาะสม , RE
หมายเหตุ 3 สําหรับยูพีเอสและ/หรือโหลดที่เปนการปองกันประเภท I ตัวนําลงดินเพื่อความปลอดภัยตองตอเขากับดินของโครงขายแหลงจาย
กําลังไฟฟาประธานเทียม
หมายเหตุ 4 ระยะระหวางขั้วตอดานออก 1 และ 2 ของยูพีเอสและโหลดตองเปน 0.8 เมตร สายที่ตอระหวางนี้ตองไมเกิน 1 เมตร

รูปที่ ก.3 การจัดสําหรับการวัดสัญญาณปลอยที่นําตามสายสําหรับหนวยวางบนโตะ

รูปที่ ก.4 การจัดเพื่อการทดสอบสําหรับหนวยวางพื้น
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หมายเหตุ 1 สายเคเบิลตอระหวางหนวยซึ่งหอยใกลระนาบพื้นนอยกวา 0.4 เมตร ตองมวนทบใหเปนมัดยาว 0.3 ถึง 0.4 เมตร หอยไวประมาณ
กึ่งกลางระหวางระนาบพื้นกับโตะ
หมายเหตุ 2 สายออนแหลงจายกําลังไฟฟาประธานที่เกินตองมวนทบใหเปนมัดที่ประมาณกึ่งกลางความยาว
หมายเหตุ 3 ยูพีเอสตองตอเขากับ AMN เครื่องหนึ่ง AMN และ ISN ทั้งหมดอาจเลือกตอเขากับระนาบพื้นแนวดิ่งหรือผนังโลหะ
- AMN และ ISN 0.8 เมตรจากยูพีเอสและอยางนอย 0.8 เมตรจากหนวยอื่นและระนาบโลหะอื่น
- สายออนแหลงจายกําลังไฟฟาประธานและสายเคเบิลสัญญาณตองอยูในตําแหนงเต็มความยาวใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ที่ 0.4 เมตรจาก
ระนาบพื้นแนวดิ่ง
หมายเหตุ 4 ชุดประกอบแบตเตอรี่ภายนอกและสายเคเบิลสัญญาณเขา/ออกที่ประสงคใหตอภายนอก ตองอยูในตําแหนงเหมือนการใชงานตามปกติ
(ในกรณีที่เปนไปได ปลายสายเคเบิลเขา/ออกซึ่งไมไดตอกับ AE อาจถูกตอปดปลายได ถาตองการ โดยใชอิมพีแดนซปดปลายที่ถูกตอง
ถาใช โพรบกระแสตองวางไวที่ 0.1 เมตรจาก ISN

รูปที่ ก.5 โครงแบบทดสอบสําหรับบริภัณฑวางบนโตะ(การวัดสัญญาณปลอยที่นําตามสาย)
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รูปที่ ก.6 โครงแบบทดสอบสําหรับบริภัณฑวางบนโตะ
(การวัดสัญญาณปลอยที่นําตามสาย)-มุมมองดานระนาบ
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รูปที่ ก.7 โครงแบบทดสอบเผื่อเลือกสําหรับบริภัณฑวางบนโตะ
(การวัดสัญญาณปลอยที่นําตามสาย)-มุมมองดานระนาบ

หมายเหตุ 1 สายเคเบิลเขา/ออกที่เกินตองมวนทบใหเปนมัดที่กึ่งกลาง ถามวนไมไดใหจัดวางในลักษณะที่คดเคี้ยวไปมา
หมายเหตุ 2 สายออนแหลงจายกําลังไฟฟาประธานที่เกินตองมวนทบใหเปนมัดที่กลางสาย หรือทําใหสั้นลงจนมีความยาวพอเหมาะ
หมายเหตุ 3 ปลายของสายเคเบิลเขา/ออกซึ่งไมไดตอเขากับอุปกรณรอบขางอาจถูกตอปดปลายไดถาตองการการทํางานที่ถูกตองโดยใชอิมพีแดนซ
ปดปลายที่ถูกตอง
หมายเหตุ 4 ยูพีเอสและสายเคเบิลตองกันดวยฉนวน(หนาไมเกิน 12 มิลลิเมตร)ออกจากระนาบพื้น
หมายเหตุ 5 AMN สามารถวางบนสวนบนของระนาบพืน้ หรือวางใตระนาบพื้นในระยะประชิด
หมายเหตุ 6 ถาใชโพรบกระแส ตองวางไวที่ระยะ 0.1 เมตรจาก ISN
หมายเหตุ 7 แบตเตอรี่ภายนอก (ในกรณีที่มี) ตองอยูในตําแหนงและตอสายในลักษณะเปนโครงแบบสถานที่ตามปกติ

รูปที่ ก.8 โครงแบบทดสอบสําหรับบริภัณฑวางพื้น
(การวัดสัญญาณปลอยที่นําตามสาย)

-27-

มอก.1291 เลม 2-2553

หมายเหตุ 1 สายเคเบิลตอระหวางหนวยซึ่งหอยใกลระนาบพื้นนอยกวา 0.4 เมตร ตองมวนทบใหเปนมัดยาว 0.3 ถึง 0.4 เมตร หอยไวประมาณ
กึ่งกลางระหวางระนาบพื้นกับโตะ
หมายเหตุ 2 ปลายของสายเคเบิลเขา/ออกซึ่งไมไดตอเขากับอุปกรณรอบขางอาจถูกตอปดปลายไดถาตองการการทํางานที่ถูกตองโดยใชอิมพีแดนซ
ปดปลายที่ถูกตอง
หมายเหตุ 3 กลองตอสายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตองฝงและตอโดยตรงเขากับระนาบพื้น ถาใช AMN ตองติดตั้งใตระนาบพื้น
หมายเหตุ 4 แบตเตอรี่ภายนอก (ในกรณีที่มี) ตองอยูในตําแหนงและตอสายในลักษณะเปนโครงแบบสถานที่ตามปกติ
หมายเหตุ 5 อุปกรณรอบขางตองวางที่ระยะ 0.1 เมตร
หมายเหตุ 6 สายเคเบิลแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตองหอยลงสูพื้นและวางแนวไปตอเขากับเตารับ ไมตองใชสายออนตอขยายสําหรับตอเขากับ
เตารับแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน

รูปที่ ก.9 โครงแบบทดสอบสําหรับบริภัณฑวางบนโตะ(การวัดสัญญาณปลอยที่แผออก)
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หมายเหตุ 1 สายเคเบิลเขา/ออกที่เกินตองมวนทบใหเปนมัดที่กึ่งกลาง ถามวนไมไดใหจัดวางในลักษณะที่คดเคี้ยวไปมา
หมายเหตุ 2 สายออนแหลงจายกําลังไฟฟาประธานที่เกินตองมวนทบใหเปนมัดที่กลางสาย หรือทําใหสั้นลงจนมีความยาวพอเหมาะ
หมายเหตุ 3 ปลายของสายเคเบิลเขา/ออกซึ่งไมไดตอเขากับอุปกรณรอบขางอาจถูกตอปดปลายไดถาตองการการทํางานที่ถูกตองโดยใชอิมพีแดนซ
ปดปลายที่ถูกตอง
หมายเหตุ 4 ยูพีเอสและสายเคเบิลตองกันดวยฉนวน(หนาไมเกิน 12 มิลลิเมตร)ออกจากระนาบพื้น
หมายเหตุ 5 กลองตอสายแหลงจายกําลังไฟฟาประธานตองฝงและตอโดยตรงเขากับระนาบพื้น ถาใช AMN ตองติดตั้งใตระนาบพื้น
หมายเหตุ 6 สายเคเบิลแหลงจายกําลังไฟฟาประธานและสายเคเบิลสัญญาณตองหอยลงสูพื้น
หมายเหตุ 7 แบตเตอรี่ภายนอก (ในกรณีที่มี) ตองอยูในตําแหนงและตอสายในลักษณะเปนโครงแบบสถานที่ตามปกติ

รูปที่ ก.10 โครงแบบทดสอบสําหรับบริภัณฑวางพื้น(การวัดสัญญาณปลอยที่แผออก)
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ภาคผนวก ข.
(ขอแนะนํา)
ขีดจํากัดสัญญาณปลอยทางแมเหล็กไฟฟาของสนามแมเหล็ก – สนาม H
ในชวงความถี่จาก 10 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ ใหวัดสวนประกอบทางแมเหล็กของสนามที่แผออกโดย
หนวยทดสอบ
ถาการวัดทําในเปลือกหุมกันการรบกวน มิติของเปลือกหุมตองอยูในลักษณะที่สายอากาศอยูหางจากผนังแตละ
ดาน 1 เมตรเสมอ อุปกรณที่ทดสอบวางอยูบนพื้นผิวที่ตอลงดินของอุปกรณเอง ที่ระยะ 1 เมตร + 0.2 เมตรจาก
พื้น ทําการวัดที่ระยะ D = 3 เมตร จากดานที่ทําใหเกิดสัญญาณรบกวนมากที่สุดของอุปกรณที่ทดสอบ
ดานที่ทําใหเกิดสัญญาณรบกวนมากที่สุดกําหนดเปนดานที่สงสัญญาณสูงสุดในแถบความถี่ที่พิจารณา การ
เลือกดานนี้และการหันเหสายอากาศวัดทําไดงายขึ้นโดยการใชเครื่องวิเคราะหสเปกตรัม การวัดระยะนับจาก
ศูนยกลางของเฟสของสายอากาศ
การวัดทําโดยใชสายอากาศบวงกันการรบกวน ตามรูปที่ ข.1 โครงจะถูกหันในระนาบดิ่งจนไดรับสนามเมเหล็ก
สูงสุด

รูปที่ ข.1 การจัดเพื่อการทดสอบสําหรับวัดสัญญาณรบกวนที่แผออก

เมื่อวัดโดยสายอากาศบวง ขีดจํากัดที่ใหไวในตารางที่ ข.1 และตารางที่ ข.2 ใชไดเมื่อวัดที่ระยะ 3 เมตร ตามรูป
ที่ ข.1
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ตารางที่ ข.1 ยูพีเอสซึ่งมีกระแสไฟฟาดานออกที่กําหนดนอยกวาหรือเทากับ 16 แอมแปร
พิสัยความถี่

ขีดจํากัดคายอดเสมือน
dB(μA/m)

MHz
ยูพีเอสประเภท C1
0.01 ถึง 0.15
40.0 ถึง 16.5 ก
0.15 ถึง 1.0
16.5 ถึง 0
1 ถึง 30
0 ถึง -10.5
ก
ไมบังคับ จนถึง 150 kHz
หมายเหตุ ในพิสัยความถี่ทั้งหมด คาขีดจํากัดลดลงเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถี่

ยูพีเอสประเภท C2
52.0 ถึง 28.5 ก
28.5 ถึง 12.0
12.0 ถึง 1.5

ตารางที่ ข.2 ยูพีเอสซึ่งมีกระแสไฟฟาดานออกที่กําหนดเกิน 16 แอมแปร
พิสัยความถี่

ขีดจํากัดคายอดเสมือน
dB(μA/m)
ยูพีเอสประเภท C1
ยูพีเอสประเภท C2/C3
52.0 ถึง 28.5 ก
64.0 ถึง 40.5 ก
28.5 ถึง 12.0
40.5 ถึง 24.0
12.0 ถึง 1.5
24.0 ถึง 13.5

MHz
0.01 ถึง 0.15
0.15 ถึง 1.0
1 ถึง 30
ก
ไมบังคับ จนถึง 150 kHz
หมายเหตุ ในพิสัยความถี่ทั้งหมด คาขีดจํากัดลดลงเปนเชิงเสนตามลอการิทึมของความถี่
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ภาคผนวก ค.
(ขอแนะนํา)
สัญญาณปลอยทางแมเหล็กไฟฟา – ขีดจํากัดของชองทางสัญญาณ
ใหใชขดี จํากัดตอไปนี้เฉพาะเมื่อความยาวสายเคเบิลเกิน 10 เมตร ในกรณีที่ผูผลิตระบุเคเบิลสัญญาณ
ชองทาง

สัญญาณ, ควบคุม

พิสัยความถี่
0.15 MHz ถึง 0.5 MHz

ขีดจํากัด
40 – 30 dB(μA)
คายอดเสมือน
ขี ด จํ า กั ด ลดลงเป น เชิ ง เส น 30 – 20 dB(μA)
คาเฉลี่ย
ตามลอการิทึมของความถี่
0.5 MHz ถึง 30 MHz
30 dB(μA) คายอดเสมือน
20 dB(μA) คาเฉลี่ย
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ภาคผนวก ง.
(ขอกําหนด)
ภูมิคุมกันทางแมเหล็กไฟฟา – วิธีทดสอบ
ง.1 ทั่วไป
ง.1.1 วัตถุประสงค
จุ ด ประสงค ข องการทดสอบเหล า นี้ เ พื่ อ วั ด ระดั บ ของภู มิ คุ ม กั น ของระบบยู พี เ อสต อ สั ญ ญาณรบกวนทาง
แมเหล็กไฟฟา
เนื่องจากพิสัยของขนาดทางกายภาพและพิกัดกําลังไฟฟา ผูผลิตอาจเลือกสถานที่ทดสอบและโครงแบบที่
เหมาะสมที่สุดซึ่งจะนํายูพีเอสไปไว
ง.1.2 สิ่งแวดลอมทดสอบ
นิยมที่จะทดสอบภูมิคุมกันในสิ่งแวดลอมทางหองปฏิบัติการ ซึ่งการทดสอบทั้งหมดตองทําบนระนาบพื้นโลหะ
ยื่นพนยูพีเอสออกมาอยางนอย 0.5 เมตรในทุกดาน อยางไรก็ตามตองมีขนาดต่ําสุด 1 เมตร × 1 เมตร
ยูพีเอสวางพื้นตองวางบนแผนรองทําดวยไมอยูในสภาพแหง สูง 0.1 เมตร
ยูพีเอสที่ตั้งใจใหใชวางบนโตะ ตองวางบนโตะไมสูง 0.8 เมตร
บริภัณฑที่ทดสอบตอไปนี้จะเรียกวา ยูพีเอส
ง.2 การปลอยประจุไฟฟาสถิต
ภูมิคุมกันการปลอยประจุไฟฟาสถิตตองทดสอบตาม มอก.1452 การทดสอบการปลอยประจุไฟฟาสถิตตองทํา
เฉพาะกับจุดและพื้นผิวของยูพีเอสซึ่งแตะตองถึงโดยบุคคลในระหวางการใชงานตามปกติ และทํากับแผน
ระนาบแนวระดับและแผนระนาบแนวดิ่ง(vertical coupling plane) ขนาด 0.5 เมตร × 0.5 เมตร
ง.3 ภูมิคุมกันสนามแมเหล็กไฟฟาที่แผออก
ง.3.1 การทดสอบภูมิคุมกันตอสนามแมเหล็กไฟฟาที่แผออก ตองทําตาม มอก.1453 บริภัณฑทดสอบ สิ่ง
อํานวยการทดสอบ การสอบเทียบ การจัดเพื่อการทดสอบ และขั้นตอนการดําเนินงาน ตองเปนไปตามขอที่
เกี่ยวของของ มอก.1453
ง.3.2 การจัดสายไฟฟา
ใหเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการในขอ 7.3 ของ มอก.1453
ง.4 ภูมิคุมกันภาวะชั่วครูอยางเร็ว
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ง.4.1 การทดสอบภูมิคุมกันสําหรับภาวะชั่วครูอยางเร็วที่ซ้ํา ตองทํากับสายเคเบิลทุกเสนที่สามารถตอเขากับ
ยูพีเอส นอกจากวาผูผลิตประกาศวาสั้นกวา 3 เมตร
ง.4.2 บริภัณฑตองทดสอบตาม มอก.1454
ง.4.3 ประกับคูควบเชิงเก็บประจุตามขอ 6.4 ของ มอก.1454 ตองวางหางไมเกิน 1 เมตรจากยูพีเอส บนสาย
เคเบิลที่เขาสูและออกจากยูพีเอส
ง.5 ภูมิคุมกันเสิรจ
การทดสอบใหทําตาม มอก.1455
ง.6 ภูมิคุมกันสัญญาณความถี่ต่ํา
ง.6.1 ฮารมอนิกสสายกําลังและอินเตอรฮารมอนิกส
ยูพีเอสที่ทํางานตองทนสัญญาณรบกวนที่นําตามสายความถี่ต่ําในแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน ตามที่ระบุใน
มอก.1445 การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการจําลองภาวะตอไปนี้ และยูพีเอสตองยังคงทํางานไดโดย
สมรรถนะที่ระบุไมดอยลง
ง.6.1.1 บริภัณฑเฟสเดียว
การทดสอบอยางนอยตองทดสอบกับแรงดันไฟฟารบกวนรูปไซนเดี่ยว ขนาด 10 โวลต ที่ความถี่ซึ่งแปรผัน
อยางชาๆจาก 140 เฮิรตซ ถึง 360 เฮิรตซ สามารถทําไดโดยใชวงจรฉีดอนุกรมประกอบดวยแหลงจาย
กําลังไฟฟาประธานจายกําลังไฟฟาที่ความถี่ 50 เฮิรตซ และเครื่องขยายจายแรงดันไฟฟาความถี่ฮารมอนิกส
ง.6.1.2 บริภัณฑสามเฟส
การจัดเพื่อการทดสอบและระดั บแรงดันไฟฟาสําหรับแตละเฟสเปนเอกลักษณกับการจัดเพื่อการทดสอบ
สําหรับบริภัณฑเฟสเดียว อยางไรก็ตามจะใชเครื่องกําเนิดความถี่แปรไดสามเฟส (สถิตหรือหมุน) ความถี่แปร
ผันอยางชาๆ จาก 140 เฮิรตซ ถึง 360 เฮิรตซ
การทดสอบตองทําที่ลําดับทั้งสองของการหมุนของสัญญาณสามเฟสรบกวน
ถาบริภัณฑมีขั้วตอเปนกลาง ตองตอและทดสอบในลักษณะที่เปนการทดสอบเฟสเดียว แตเฉพาะที่ความถี่ใกล
กับ 3 เทาของความถี่สายกําลัง
ง.6.2 ความไมสมดุลของสายกําลัง (ระบบยูพีเอสสามเฟสเทานั้น)
ระบบสามเฟสตองทดสอบความไมสมดุลของแอมพลิจูดและเฟสบนดานเขาสายกําลัง
สัญญาณไมสมดุลสามารถทําขึ้นโดยหมอแปลงเฟสเดียวหรืออุปกรณที่ทัดเทียมกัน การทดสอบความไมสมดุล
ใหทําบนสายเสนเดียวเทานั้น
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การทดสอบความไมสมดุลของแอมพลิจูดใหทําดวยหมอแปลงอัตราสวน 230:5 ซึ่งตอสําหรับการปอนแรงดัน
230 โวลต ดังรูปที่ ง.1 การทดสอบตองทําทั้งแบบที่แสดงไวและโดยการกลับขางการตอดานปฐมภูมิของหมอ
แปลง

รูปที่ ง.1 ความไมสมดุลของแอมพลิจูด
การทดสอบความไมสมดุลของเฟสใหทําดวยหมอแปลงอัตราสวน 400:5 ซึ่งตอสําหรับการปอนแรงดัน 400
โวลต ดังรูปที่ ง.2 การทดสอบตองทําทั้งแบบที่แสดงไวและโดยการกลับขางการตอดานปฐมภูมิของหมอแปลง

รูปที่ ง.2 ความไมสมดุลของเฟส
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ภาคผนวก จ.
(ขอแนะนํา)
การทดสอบการติดตัง้ ของผูใ ช
การวัดที่การติดตั้งของผูใชโดยทั่วไปจําเปนสําหรับยูพีเอสประเภท C4 และบางครั้งอาจใชกับยูพีเอสประเภท
อื่น ( C2 และ C3)
การวัดเหลานี้นิยมทําที่ขอบเขตของที่อยูของผูใช ; ถาขอบเขตดังกลาวนอยกวา 30 เมตรจากหนวยทดสอบ การ
วัดตองทําที่ระยะ 30 เมตรจากหนวยทดสอบ
จํานวนของการวัดที่ทําในมุมภาคทิศตองมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ แตอยางนอยตองเปนการวัด
ในทิศทางทะแยงมุม 4 ทิศทาง และการวัดทําในทิศทางหันเขาหาบริภัณฑที่มีอยูซึ่งอาจไดรับผลกระทบที่ไมพึง
ประสงค
รูปแบบของการเปนไปตามการทวนสอบนี้จําเพาะกับสถานที่ติดตั้ง เนื่องจากลักษณะสมบัติของสถานที่มี
ผลกระทบตอการวัด ยูพีเอสที่ทดสอบเฉพาะแบบเพิ่มเติมและเปนไปตามขอกําหนดของการทดสอบอาจถูก
รวมเขากับหนวยทดสอบโดยปราศจากสถานะการเปนไปตามขอกําหนดการไมมีผลใชไดของการวัด
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