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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

เคเบิลเสนใยนำแสง
เลม 3 – 10 : เคเบิลภายนอกอาคาร – ขอกำหนดคุณลักษณะเปนรายกลมุ
สำหรับเคเบิลเสนใยนำแสงโทรคมนาคม
ติดตัง้ ในทอรอยสายและฝงดินโดยตรง
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ เปนสวนหนึง่ ของขอกำหนดคุณลักษณะของเคเบิลเสนใยนำแสง โดยมาตรฐาน
อุตสาหกรรมฉบับนีค้ รอบคลุมไปถึงเคเบิลเสนใยนำแสงทีใ่ ชในงานสือ่ สารโทรคมนาคม ติดตัง้ ในทอรอยสายและชนิด
ฝงดินโดยตรง ขอกำหนดคุณลักษณะของเคเบิลเสนใยแกวนำแสงติดตัง้ ในทอรอยสาย ฝงดิน และแขวนในอากาศที่
กลาวถึงในมาตรฐานอุตสาหกรรมฉบับนี้ สอดคลองกับ มอก. 2052
รายละเอียดทีก่ ลาวถึงในขอที่ 4. ในมาตรฐานอุตสาหกรรมฉบับนี้ กลาวถึงขอกำหนดเบือ้ งตนของของเคเบิลเสนใย
นำแสงทีใ่ ชในงานสือ่ สารโทรคมนาคมชนิดติดตัง้ ในทอรอยสายและชนิดฝงดิน
รายละเอียดของขอกำหนดคุณลักษณะ จัดทำขึน้ ภายใตหลักการพืน้ ฐานของมาตรฐานอุตสาหกรรมตาง ๆ ทีจ่ ดั รวมอยู
ในกลมุ นี้
คาทีก่ ำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมฉบับนี้ อาจมีความผิดพลาดเกิดขึน้ ได เนือ่ งจากความไมแนนอนในการวัด ซึง่
เปนผลมาจากความผิดพลาดในการวัดหรือความผิดพลาดจากการสอบเทียบเนื่องจากไมมีมาตรฐานที่เหมาะสม
หลักเกณฑในการยอมรับขึน้ อยกู บั การพิจารณา (ดูขอ 9. ในมอก. 2052)
จำนวนของเสนใยนำแสงทีท่ ดสอบ ซึง่ เปนจำนวนทีไ่ ดตกลงกันไวระหวางผทู ำและผใู ชถอื เปนตัวแทนในการทดสอบ
เคเบิลชนิดนัน้ ๆ

2. เอกสารอางอิง
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ จัดทำขึน้ โดยอาศัยเอกสารอางอิงทีไ่ ดแสดงไวในสวนนีเ้ ปนแนวทาง ซึง่ เอกสารเหลานี้
มีทงั้ ทีไ่ ดระบุและมิไดระบุเวลาทีจ่ ดั ทำไว อยางไรก็ตาม ผทู ตี่ อ งการดำเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ ควรสืบ
คนขอมูลในเอกสารอางอิงทีเ่ ปนฉบับปจจุบนั
IEC 60304:1982, Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires
IEC 60793-1-20:2001, Optical fibres - Part 1-20: Measurement methods and test procedures - Fibre
geometry
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IEC 60793-1-40:2001, Optical fibres - Part 1-40: Measurement methods and test procedures - Attenuation
IEC 60793-1-44:2001, Optical fibres - Part 1-44: Measurement methods and test procedures - Cut-off
wavelength
IEC 60793-2:2003, Optical fibres - Part 2: Product specifications
มอก. 2050-2548 เคเบิลเสนใยนำแสง เลม 1-1 ขอกำหนดคุณลักษณะทัว่ ไป
มอก. 2051-2543 เคเบิลเสนใยนำแสง เลม 1-2 ขอกำหนดคุณลักษณะทัว่ ไป - ขัน้ ตอนการตรวจสอบพืน้ ฐาน
ของเคเบิล
มอก. 2052-2548 เคเบิลเสนใยนำแสง เลม 3 : ขอกำหนดคุณลักษณะเคเบิลภายนอกอาคาร
IEC 60811-1-1:1993 , Common test method for insulating and sheathing materials of electric cables and
optical cables - Part 1-1: Methods for general application - Measurement of thickness and overall dimensions
- Tests for determining the mechanical properties
IEC 60811-5-1:1990, Common test method for insulating and sheathing materials of electric cables - Part
5: Methods specific to filling compounds. Section one - Drop-point - Separation of oil - Lower temperature
brittleness - Total acid number - Absence of corrosive components - Permittivity at 23oC - D.C. resistivity
at 23oC and 100oC
ITU Recommendation G.652: 2003, Series G Transmission systems and media, digital systems and networks
Transmission media characteristics - optical fibre cables
ITU Recommendation G.653: 2003, Series G Transmission systems and media, digital systems and networks
Transmission media characteristics - optical fibre cables
ITU Recommendation G.654: 2004, Series G Transmission systems and media, digital systems and networks
Transmission media characteristics - optical fibre cables
ITU Recommendation G.655: 2003, Series G Transmission systems and media, digital systems and networks
Transmission media characteristics - optical fibre cables
TIA/EIA-598-A: 1995, Optical fibre cables colour coding
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3. สัญลักษณ
สัญลักษณและอักษรยอทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
λcc

คาความยาวคลืน่ ตัดเสนใยนำแสงในเคเบิล (cabled fibre cut-off wavelength)

d

เสนผานศูนยกลางภายนอกของเคเบิล

DS รายละเอียดของขอกำหนดคุณลักษณะ
TO

คาแรงดึงสูงสุดของเคเบิล ทีไ่ มทำใหเคเบิลเกิดคาการลดทอนหรือคาความเครียดเพิม่ ขึน้ คานีไ้ ดจากการทดสอบ
ความตานแรงดึงของเคเบิลเสนใยนำแสง

TM คาแรงดึงในชวงระยะเวลาสัน้ ๆ ของเคเบิลทีไ่ มทำใหสมบัตขิ องเสนใยนำแสงถดถอย ในขณะทดสอบความตาน
แรงดึงของเคเบิลเสนใยนำแสง
TA1 คาทีก่ ำหนดในชวงของวัฏจักรอุณหภูมิ ขณะทดสอบชวงอุณหภูมติ ่ำ ตามขอกำหนดใน มอก. 2051 วิธี F1
TA2 คาทีก่ ำหนดในชวงของวัฏจักรอุณหภูมิ ขณะทดสอบชวงอุณหภูมติ ่ำ ตามขอกำหนดใน มอก. 2051 วิธี F1
TB1 คาทีก่ ำหนดในชวงของวัฏจักรอุณหภูมิ ขณะทดสอบชวงอุณหภูมสิ งู ตามขอกำหนดใน มอก. 2051 วิธี F1
TB2 คาทีก่ ำหนดในชวงของวัฏจักรอุณหภูมิ ขณะทดสอบชวงอุณหภูมสิ งู ตามขอกำหนดใน มอก. 2051 วิธี F1
t1

ระยะเวลาของการทดสอบชวงอุณหภูมิ

n x d คาทีเ่ ปนจำนวนเทาของเสนผานศูนยกลางภายนอกของเคเบิล สำหรับใชในการโคงงอและการพันเคเบิล ฯลฯ

4. ขอกำหนดคุณลักษณะสำหรับเคเบิลเสนใยนำแสงโทรคมนาคม
ชนิดติดตัง้ ในทอรอยสายและชนิดฝงดิน (รายละเอียดเบือ้ งตนของขอกำหนดคุณลักษณะ)
4.1 รายละเอียดของเคเบิล
(1) จัดเตรียมโดย

(3) วันที่เริ่มใช :

(2) เอกสารเลขที่ :
หัวขอ :
วันที่ :
(4) ขอกําหนดทั่วไป :
ขอกําหนดเฉพาะเจาะจง :

(5) เอกสารอางอิงเพิ่มเติม :
(6) รายละเอียดของเคเบิล :
(7) การสรางของเคเบิล :
เสนใยนําแสง
จํานวนของเสนใยนําแสง
เกณฑ
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4.1 รายละเอียดของเคเบิล(ตอ)
การสราง
- เสนใยนําแสงที่เคลือบสีเดียว
- ทอบรรจุวัสดุกันน้ํา
- ทอไมบรรจุวัสดุกันน้ํา
- แกนที่มีรองบรรจุวัสดุกันน้ํา
- แกนที่มีรองไมบรรจุวัสดุกันน้ํา
- การเคลือบแนนครั้งที่สอง
- แถบในแกนที่มีรอง
- แถบในทอ
- ทอในทอ
- แกนกลางรับแรงดึงที่เปนโลหะ
- แกนกลางรับแรงดึงที่ไมใชโลหะ
- วัสดุกันน้ําแบบเจลลีที่ใชเติมในแกน
- วัสดุกันน้ําแบบสารดูดความชื้นที่ใชเติมในแกน

หมายเหตุเพิ่มเติม

การจัดวางสวนประกอบ
- การตีเกลียว (แบบทิศทางเดียวหรือแบบ SZ)
- กลุมเดี่ยว
- แบบผสม
ตัวนําทองแดงที่หุมฉนวน
เปลือกใน
สวนรับแรงดึงที่อยูโดยรอบ
- โลหะ
- อโลหะ
แนวปองกันความชื้น
- แถบอะลูมิเนียมเคลือบดานเดียว
- แถบอะลูมิเนียมเคลือบสองดาน
- แถบเหล็กเคลือบสองดาน
- ทอเหล็กไมมีตะเข็บ
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4.1 รายละเอียดของเคเบิล(ตอ)
เปลือกนอก
เกราะเสริม
- เกราะชนิดโลหะ
- เกราะชนิดอโลหะ
เปลือกนอกเสริม
การระบุเครื่องหมาย
- ขอกําหนดของลูกคา
- เครื่องหมายของผูทํา
(8) ขอมูลที่เปนประโยชน
การประยุกตใชงาน (ชนิดรอยทอและฝงดิน)
เสนผานศูนยกลางภายนอกสูงสุด (d)
แรงดึงสูงสุด
รัศมีความโคงที่นอยที่สุดเมื่อไมมีแรงกระทํา
รัศมีความโคงที่นอยที่สุดเมื่อมีแรงกระทํา
ชวงอุณหภูมิ

mm
N
mm หรือ n x d
mm หรือ n x d
o

- ขณะขนสงและการจัดเก็บ

o

- ขณะติดตั้ง

o

- ขณะใชงาน
ความยาวของเคเบิลที่ผลิตจากโรงงาน
- ทั่วไป
- ความผิดพลาด

C
C
C

m
- 0 % ถึง + 1 %
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4.2 เสนใยนำแสง
4.2.1 เสนใยนำแสงชนิดโหมดเดีย่ วแบบกระจายเชิงเวลาเปนศูนยทคี่ วามยาวคลืน่ 1.3 ไมโครเมตร [single-mode
dispersion unshitted optical fibre (B1.1)]
ลักษณะเฉพาะ (9)
เสนใยแกวนําแสงทีย่ งั ไมไดประกอบ
เปนเคเบิล
สัมประสิทธิ์การลดทอนสัญญาณ
(เสนใยนําแสงในเคเบิล)
ทีค่ วามยาวคลื่น 1 310 nm
ทีค่ วามยาวคลื่น 1 550 nm
ทีค่ วามยาวคลื่น 1 6xx nm
ความไมตอเนื่องของคาการลดทอน
สัญญาณที่ 1 310 nm และ 1 550 nm
ความยาวคลื่นตัดของเสนใยนําแสง
ในเคเบิล
สีของเสนใยนําแสง
เสนผานศูนยกลางภายนอก
ภายหลังเคลือบสีแลว

ขอใน
มอก. 2052 (10)
5

ขอกําหนด (11)

5.2.1

ตาม DS

วิธีการทดสอบ (12)

หมายเหตุ (13)

IEC 60793-2
IEC 60793-1-40
วิธี A, B หรือ C

≤ 0.40 dB/km
≤ 0.35 dB/km
≤ 0.40 dB/km

5.2.2

≤ 0.10 dB

xx ≤ 25 nm
IEC 60793-1-40 วิธี C

5.3

λcc < คาความยาวคลื่นใชงาน IEC 60793-1-44 วิธี B

5.4

IEC 60304 หรือ TIA/EIA
-598-A
IEC 60793-2

8.2.1.1

ตรวจพินิจ
IEC 60793-1-20 วิธี D

4.2.2 เสนใยนำแสงชนิดโหมดเดีย่ วแบบกระจายเชิงเวลาเปนศูนยทคี่ วามยาวคลืน่ 1.55 ไมโครเมตร [single mode
dispersion shifted optical fibre (DSF) (B2)]
ลักษณะเฉพาะ (9)
เสนใยนําแสงทีย่ งั ไมได
ประกอบเปนเคเบิล
สัมประสิทธิ์การลดทอนสัญญาณ
(เสนใยนําแสงในเคเบิล)
ทีค่ วามยาวคลื่น 1 550 mm
ความไมตอเนื่องของคาการ
ลดทอนสัญญาณที่ 1 550 mm
ความยาวคลื่นตัดของ
เสนใยนําแสงในเคเบิล
สีของเสนใยนําแสง
เสนผานศูนยกลางภายนอก
ภายหลังเคลือบสีแลว

หัวขอยอยใน
มอก. 2052-2547 (10)
5

ขอกําหนด (11)

5.2.1

ตาม DS

5.2.1
5.2.2
5.3
5.4
8.2.1.1

วิธีการทดสอบ (12)

IEC 60793-2
IEC 60793-1-40
วิธี A, B หรือ C

≤ 0.35 dB/km
≤ 0.10 dB

IEC 60793-1-40 วิธี C

λcc < คาความยาวคลื่นใชงาน IEC 60793-1-44 วิธี B

IEC 60304 หรือ
TIA/EIA-598-A
IEC 60793-2
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IEC 60793-1-20 วิธี D

หมายเหตุ (13)

มอก. 2165 – 2548
4.2.3 เสนใยนำแสงชนิดโหมดเดีย่ วแบบกระจายเชิงเวลาไมเปนศูนยทคี่ วามยาวคลืน่ 1.55 ไมโครเมตร [nonzero dispersion-shifted fibre (NZ-DSF) (B4)]
ลักษณะเฉพาะ (9)
เสนใยนําแสงที่ยังไมได
ประกอบเปนเคเบิล
สัมประสิทธิ์การลดทอนสัญญาณ
(เสนใยนําแสงในเคเบิล)
ที่ความยาวคลื่น 1 550 nm
ที่ความยาวคลื่น 1 6xx nm
ความไมตอเนื่องของคาการลดทอน
สัญญาณที่ 1 550 nm
ความยาวคลื่นตัดของเสนใยนําแสง
ในเคเบิล
สีของเสนใยนําแสง
เสนผานศูนยกลางภายนอกภายหลัง
เคลือบสีแลว

ขอใน
มอก. 2052 (10)
5.1

ขอกําหนด (11)

5.2.1

ตาม DS

5.2.1

วิธีการทดสอบ (12)

หมายเหตุ (13)

IEC 60793-2
IEC 60793-1-40
วิธี A, B หรือ C

≤ 0.35 dB/km
≤ 0.40 dB/km

5.2.2
5.3
5.4
8.2.1.1

xx < 25 nm

≤ 0.10 dB

IEC 60793-1-40
วิธี C
λcc < คาความยาวคลื่นใชงาน IEC 60793-1-44 วิธี B
IEC 60304 หรือ
TIA/EIA-598-A
IEC 60793-2

ตรวจพินิจ
IEC 60793-1-20 วิธี D

4.3 สวนประกอบของเคเบิล
ลักษณะเฉพาะ (9)
ความเขากันไดของสวนประกอบ
แกนมีรอง
ทอ
การหยดของสารกันน้ําและ
การกลายเปนไอ
เสนผานศูนยกลางภายนอก
แถบ
แทงพลาสติกเสริมโครงสราง
ตัวนําทองแดงหุมฉนวน
สวนรับแรงดึงในแนวแกนกลาง

ขอใน
ขอกําหนด (11)
มอก. 2052 (10)
6
ตาม DS
6.3
ตาม DS
6.4
ตาม DS
ตาม DS

8.2.1.1
6.5

ตาม DS
ตาม DS
ตาม DS
ตาม DS
ตาม DS
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วิธีการทดสอบ (12)

ตรวจพินิจ
ตรวจพินิจ
มอก. 2051 ดวย E14
และ E15
IEC 60811-1-1
ตรวจพินิจ

หมายเหตุ (13)

มอก. 2165 – 2548
4.4 การสรางเคเบิล
ลักษณะเฉพาะ (9)
การจัดวางสวนประกอบ
แถบเคเบิล
วัสดุกันน้ํา (ถาใช)

ขอใน
มอก. 2052 (10)
7.2
7.3

ขอกําหนด (11)

วิธีการทดสอบ (12)

ตาม DS
ตาม DS
ตาม DS

ตรวจพินิจ

วัสดุกันน้ําประเภทพองตัวเมือ่ ถูกน้ํา

7.3

ตาม DS

สวนรับแรงดึง
- แกนกลาง
- โดยรอบ
สวนปองกันความชื้น
แถบโลหะ
เปลือกนอกเคเบิล
วัสดุที่ใช
ความหนาต่ําสุดของเปลือกนอก
เสนผานศูนยกลางภายนอกของเคเบิล
สวนปองกันเพิ่มเติม
การทําเครื่องหมายบนเปลือกนอก
รูปราง ขนาด
ความทนทานตอการขัดสี

7.4

ตาม DS

7.5

ตาม DS
มอก. 2052 ขอ 7.5

ความทนทานตอการขัดสีของ
เปลือกนอก
ความยาวของเคเบิล

หมายเหตุ (13)

มอก. 2051
วิธี E14 หรือ
IEC 60811-5-1 ขอ 4
IEC 60811-5-1 ขอ 5
IEC 60811-5-1 ขอ 8

ตรวจพินิจ

7.6.3
มอก. 2052 ขอ 7.6.3
ตาม DS
ตาม DS
ตาม DS

IEC 60811-1-1
IEC 60811-1-1

7.7
ตาม DS
ตาม DS

9.2.8

ตาม DS

–8–

ตรวจพินิจ
มอก. 2051
วิธี E2A

หรือ มอก. .2051
วิธี E2B
มอก. 2051 วิธีE2A

เสนผานศูนยกลาง
ของเข็มเหล็ก d =
1.0 mm
แรงกระทํา = 4 N

มอก. 2165 – 2548
4.5 การติดตัง้ และเงือ่ นไขการใชงาน
4.5.1 การทดสอบ
ลักษณะเฉพาะ (9)
ขอกําหนดทัว่ ไป

การทดสอบการโคงงอ
การคดงอของทอ
แถบ :
- ขนาด
- การแยกเสนใยนําแสง
ออกจากแถบ
- การปอกแถบ
- การบิดตามยาว

ขอใน
มอก. 2052 (10)
8.1

ขอกําหนด (11)

วิธกี ารทดสอบ (12)

หมายเหตุ (13)

การยอมรับระหวางผูใ ช
และผูท ํา

8.2.1.2
8.2.2.1

ตาม DS
ตาม DS

8.2.3.1
8.2.3.2.1

มอก. 2051 วิธี G1
มอก. 2051 วิธี G7

มอก. 2052 ตารางที่ 1 มอก. 2052 ขอ 8.2.3.1
มอก. 2052 ขอ 8.2.3.2.1
มอก. 2051 วิธี G5
หรือ ตาม DS
หรือ ตาม DS
ตาม DS
ตาม DS
มอก. 2051 วิธี G6

8.2.3.2.2
8.2.3.2.3

4.5.2 เงื่อนไขการติดตั้ง
วาง
4.6 การทดสอบทางกลและการทดสอบภายใตสภาวะแวดลอม
4.6.1 การทดสอบ
ลักษณะเฉพาะ (9)
แรงดึงที่กระทํากับเคเบิล

ขอใน
มอก. 2052 (10)
9.1

ความสามารถที่รองรับได
ในการติดตั้ง
(คัดเลือกจากสิ่งตอไปนี้)

9.2

- การโคงงอภายใตแรงดึง
- การโคงงอซ้ํา
- การกระแทก
- การคดงอ
- การบิดตามแนวเคเบิล
การโคงงอของเคเบิล
การกดเคเบิล
วัฏจักรอุณหภูมิ

9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.3
9.4
9.5
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ขอกําหนด (11) วิธีการทดสอบ (12) หมายเหตุ (13)
ดูขอ 4.6.2.1
และตาม DS

มอก. 2051
วิธีE1A และ E1B

ตามมอก. 2052
ดูขอ 4.6.2.2
ดูขอ 4.6.2.3
ตาม DS
ดูขอ 4.6.2.4
ตาม DS
ตาม DS
ตาม DS

มอก. 2051 วิธีE18
มอก. 2051 วิธี E6
มอก. 2051 วิธี E4
มอก. 2051 วิธี E10
มอก. 2051 วิธี E7
มอก. 2051 วิธี E11
มอก. 2051 วิธี E3
มอก. 2051 วิธี F1

ดูขอ 4.6.2.1

ดูขอ 4.6.2.5
ดูขอ 4.6.2.6
ดูขอ 4.6.2.7

มอก. 2165 – 2548
4.6.1 การทดสอบ(ตอ)
ลักษณะเฉพาะ (9)
การเรงอายุ
- ความคงทนของการยึดเกาะ
ของชั้นเคลือบ
- เคเบิลสําเร็จรูป
การซึมผานของน้ํา
การทนตอแรงอัดอากาศ (สําหรับเคเบิล
ทีไ่ มไดใสตวั เติมปองกันแรงอัด)
การทนทานตอสภาวะฟาผา (สําหรับเคเบิล
ทีม่ สี วนประกอบของโลหะ)

ขอใน
มอก. 2052 (10)
9.6
9.6.1

ขอกําหนด (11)

วิธีการทดสอบ (12)

ตาม DS

มอก. 2051 วิธี E5

9.6.2
9.7
9.8

ตาม DS
ตาม DS

มอก. 2051 วิธี F5B
มอก. 2051 วิธี F8

9.9

ตาม DS

หมายเหตุ (13)

4.6.2 รายละเอียดขอกำหนดและเงือ่ นไขการทดสอบเคเบิลเสนใยนำแสง
หากมีขอ ความปรากฏใหเห็นวา “ไมมกี ารเปลีย่ นแปลงการลดทอนสัญญาณ” (no change in attenuation)
ใหหมายความวา ไมตอ งสนใจคาการลดทอนสัญญาณทีว่ ดั ได หากคาทีไ่ ดมคี วามแตกตางไปจากเดิมไมวา
จะเปนคาบวกหรือคาลบ เนือ่ งมาจากความไมเทีย่ งตรงในการวัด
4.6.2.1 สมรรถนะตอแรงดึง
ก. ขอกำหนด
คาความเครียด (strain) ของเสนใยนำแสงภายใตสภาวะแรงดึงที่กำหนด ตองมีคาไมเกิน
หนึง่ ในสามของคาทีก่ ำหนดในการทดสอบการยืด การพิจารณาหาคาของ TO และ TM อาจใช
มอก. 2051 วิธี E1B ขอพิจารณาอืน่ เพิม่ เติม ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผใู ชและผทู ำ
ตองไมทำใหเปลือกนอกเคเบิลหรือสวนประกอบภายในเกิดชำรุดเสียหาย เมือ่ ตรวจสอบดวยตา
โดยไมใชแวนขยาย
ข. เงือ่ นไขการทดสอบ
ความยาวของเคเบิลภายใตแรงดึง:
ในกรณีที่มีการคำนึงถึงความแมนในการวัดและ
ผลกระทบที่ปลายเคเบิล ตองมีคาไมนอยกวา 50
เมตร อยางไรก็ตาม อาจใชคา ความยาวทีส่ นั้ กวานีไ้ ด
ทัง้ นีต้ อ งเปนไปตามขอตกลงระหวางผใู ชและผทู ำ
ความยาวของเสนใยนำแสง:
ความยาวของเคเบิลสำเร็จรูป
แรงดึงเคเบิล:
แรงดึงสูงสุดที่กระทำกับเคเบิล แรงกระทำอื่นอาจ
มีขนึ้ ได ขึน้ อยกู บั สภาวะการใชงานในบางกรณี
เสนผานศูนยกลางของลูกรอกทดสอบ: 1 เมตร แตไมนอ ยกวาเสนผานศูนยกลางความโคง
ต่ำสุดของเคเบิล
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มอก. 2165 – 2548
4.6.2.2 การโคงงอซ้ำ
ก. ขอกำหนด
ภายใตสภาวะการตรวจพินิจดวยตาโดยไมใชแวนขยาย ตองไมทำใหเปลือกนอกเคเบิลหรือ
สวนประกอบภายในเกิดชำรุดเสียหาย
ข. เงือ่ นไขการทดสอบ
รัศมีความโคง :
20 d
แรงกระทำ:
แรงกระทำตองมีคาเพียงพอที่จะใหชิ้นงานสัมผัส
กับผิวโคงอยางสม่ำเสมอ
จำนวนรอบ:
25 รอบ สำหรับสภาวะการใชงานในบางกรณี อาจ
เปลีย่ นแปลง จำนวนรอบได
ระยะเวลาในการโคงงอตอรอบ :
ประมาณ 2 วินาที
4.6.2.3 การกระแทก
ก. ขอกำหนด
ภายใตสภาวะการตรวจสอบดวยตาโดยไมใชแวนขยาย ตองไมทำใหเปลือกนอกเคเบิลหรือ
สวนประกอบภายในเกิดชำรุดเสียหาย ผิวเปลือกนอกทีม่ รี อยกระแทกไมถอื เปนการชำรุด
การเพิม่ ขึน้ ของคาการลดทอนสัญญาณทีค่ วามยาวคลืน่ 1 550 นาโนเมตร ตองมีคา ไมเกิน
0.1 เดซิเบล
ข. เงือ่ นไขการทดสอบ
รัศมีกระแทก :
10 มิลลิเมตร หรือ 300 มิลลิเมตร
พลังงานกระแทก:
3 จูล สำหรับผิวตัวกระแทกทีม่ รี ศั มี 10 มิลลิเมตร
หรือ 10 จูล สำหรับผิวตัวกระแทกที่มีรัศมี 300
มิลลิเมตร
เคเบิลทีม่ เี กราะ:
10 จูล สำหรับผิวตัวกระแทกทีม่ รี ศั มี 10 มิลลิเมตร
หรือ 20 จูล ถึง 30 จูล สำหรับผิวตัวกระแทกทีม่ รี ศั มี
300 มิลลิเมตร ทัง้ นีข้ นึ้ อยกู บั สภาวะการใชงาน
จำนวนครัง้ ในการกระแทก:
หนึง่ ครัง้ แตละจุด ในตำแหนงทีแ่ ตกตางกัน 3 จุด
และมีระยะหางระหวางกันไมนอยกวา 500 มิลลิ
เมตร
4.6.2.4 การบิด
ก. ขอกำหนด
ภายใตสภาวะการตรวจสอบดวยตาโดยไมใชแวนขยาย ตองไมทำใหเปลือกนอกเคเบิลหรือ
สวนประกอบภายในเกิดชำรุดเสียหาย
การเปลี่ยนแปลงลดทอนสัญญาณของเสนใยนำแสงแตละเสนตองมีคาไมเกิน 0.1 เดซิเบล
ทีค่ วามยาวคลืน่ 1 550 นาโนเมตร หรือทีค่ า ความยาวคลืน่ อืน่ ตามทีผ่ ใู ชกำหนด
ภายหลังการทดสอบ ตองไมมกี ารเปลีย่ นแปลงการลดทอนสัญญาณอยางถาวร
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มอก. 2165 – 2548
ข.

เงือ่ นไขการทดสอบ
รัศมีตวั กระแทก :
การบิด:

2 เมตร
บิดไปทางซายและบิดไปทางขวาทีละครัง้ โดยแตละ
ครัง้ ใหบดิ เคเบิลทีม่ คี วามยาวไมนอ ยกวา 2 เมตร ไป
ครึง่ รอบ (180 องศา)
5 รอบ

วัฏจักรของการทดสอบ:
4.6.2.5 การโคงงอเคเบิล
ก. ขอกำหนด
ขณะทดสอบทีค่ วามยาวคลืน่ 1 550 นาโนเมตร หรือทีค่ วามยาวคลืน่ อืน่ ตามทีผ่ ใู ชกำหนดที่
อุณหภูมหิ อ ง ตองไมมกี ารเปลีย่ นแปลงของคาการลดทอนสัญญาณ
ในกรณีทมี่ กี ารตกลงใหทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -30 องศาเซลเซียส การเปลีย่ นแปลงของคาการ
ลดทอนสัญญาณตอง มีคา ≤ 0.1 เดซิเบล
ข. เงือ่ นไขการทดสอบ
≤ 20 d สำหรับเคเบิลทีม
่ เี กราะเปนโลหะ และ/
เสนผานศูนยกลางแมนเดรล:
หรืออโลหะ เสนผานศูนยกลางความโคงจะอยใู นชวง
ระหวาง 20 d ถึง 80 d
จำนวนรอบหรือการตีเกลียว:
4 รอบ
วัฏจักรของการทดสอบ:
3 รอบ
4.6.2.6 การกด
ก. ขอกำหนด
ภายใตแรงกดทีค่ วามยาวคลืน่ 1 550 นาโนเมตร หรือทีค่ วามยาวคลืน่ อืน่ ตามทีผ่ ใู ชกำหนด
ตองไมมกี ารเปลีย่ นแปลงของคาการลดทอนสัญญาณ (ดูขอ 1. ขอบขายทีส่ มั พันธกบั ความ
ไมแนนอนในการวัด)
ภายใตสภาวะการตรวจพินจิ ตองไมทำใหเปลือกนอกเคเบิลหรือสวนประกอบภายในเกิดชำรุด
เสียหายผิวเปลือกนอกทีม่ รี อยกดเกิดจากวัสดุทดสอบไมถอื เปนการชำรุด
ข. เงือ่ นไขการทดสอบ
แรงกด (แผนกับแผน):
แรงกด เคเบิลไมมีเกราะในชวงระหวาง 1.5 กิโล
นิวตัน ถึง 3 กิโลนิวตัน ขึน้ อยกู บั ความตองการของ
ผูใช สำหรับสภาวะการใชงานในบางกรณีสามารถ
กำหนดแรงกดทีแ่ ตกตางไปจากนี้ ได
สำหรับเคเบิลทีม่ เี กราะใหใชแรงกดในชวงระหวาง 3
กิโลนิวตัน ถึง 10 กิโลนิวตัน ขึน้ อยกู บั ความตองการ
ของผูใช
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มอก. 2165 – 2548
และ/หรือแรงกด (แมนเดรลกับแผน): สำหรับเคเบิลทีไ่ มมเี กราะใหใชแรงกด 1 กิโลนิวตัน
หรือคาอืน่ ตามสภาวะการใชงานในบางกรณี
สำหรับเคเบิลที่มีเกราะใหใชแรงกด 2 กิโลนิวตัน
หรือคาอืน่ ตามสภาวะการใชงานในบางกรณี
ระยะเวลาในการกด:
1 นาที ถึง 15 นาที ขึน้ อยกู บั ขอกำหนดของผใู ช
4.6.2.7 วัฏจักรอุณหภูมิ
ก. ขอกำหนด
ในชวงอุณหภูมิ TA1 ถึง TB1 ทีค่ วามยาวคลืน่ 1 550 นาโนเมตร หรือทีค่ วามยาวคลืน่ อืน่ ตามที่
ผใู ชกำหนด ตองไมมกี ารเปลีย่ นแปลงคาการลดทอนสัญญาณ
ในชวงอุณหภูมิ TA1 ถึง TA2 และ TB1 ถึง TB2 การเปลีย่ นแปลงคาการลดทอนสัญญาณ
จะมีคาไมเกิน 0.15 เดซิเบลตอกิโลเมตร ภายหลังการทดสอบเสร็จสิ้นจะตองไมมีการ
เปลีย่ นแปลงการลดทอนสัญญาณ การทดสอบตองกระทำทีค่ วามยาวคลืน่ 1 550 นาโนเมตร
หรือทีค่ า ความยาวคลืน่ อืน่ ตามทีผ่ ใู ชกำหนด
ข. เงือ่ นไขการทดสอบ
ความยาวของสายทดสอบ:
ไมนอ ยกวา 1 000 เมตร สำหรับเคเบิลสำเร็จรูป
อุณหภูมสิ งู TB2:
+60 องศาเซลเซียส ถึง+70 องศาเซลเซียส ขึน้ อยู
กับความตองการของผใู ช
อุณหภูมสิ งู TB1:
+30 องศาเซลเซียส ถึง+60 องศาเซลเซียส ขึน้ อยู
กับความตองการของผใู ช
อุณหภูมติ ่ำ TA1:
-10 องศาเซลเซียส ถึง -15 องศาเซลเซียส ขึน้ อยู
กับความตองการ ของผใู ช
อุณหภูมติ ่ำ TA2:
TA1 ถึง -45 องศาเซลเซียส ขึน้ อยกู บั ความตองการ
ของผูใช
อัตราการใหความรอน:
เปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ โดยไมทำใหเกิดความ
เสียหายขึน้
ระยะเวลา 16 ชัว่ โมงทุกชวงอุณหภูมิ
t1 :
วัฏจักรของการทดสอบ:
2 รอบ แตสามารถกำหนดเปนอยางอืน่ ไดขนึ้ อยกู บั
ขอกำหนดของผูใช
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