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การศึกษาแหล่ งความร้ อนเชิงเหนี่ยวนาเพื่อใช้ กับการอบแห้ ง
Study of Induction Heating Source for Drying Application
จีระพงศ์ ศรีวชิ ัย1*
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งความร้ อนเชิงเหนี่ยวนาสาหรับการอบแห้ ง โดยอาศัยอินเวอร์ เตอร์
แบบเต็มบริ ดจ์เป็ นแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าความถี่สงู ให้ กบั ภาระเหนี่ยวนาไปยังแผ่นโลหะ ซึง่ อินเวอร์ เตอร์ นี ้ถูกควบคุม
กาลังไฟฟ้าด้ านขาออก แบบการปรับเลื่อนมุมเฟสของสัญญาณ PWM ทดลองเลื่อนมุมเฟส ตังแต่
้ มมุ 0 – 180 องศา มี
ช่วงกาลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 1.05 กิโลวัตต์ จะให้ อณ
ุ หภูมิที่แผ่นโลหะจากอุณหภูมิเริ่ มต้ นจนถึงอุณภูมิสดุ ท้ ายเท่ากับ
110 o C ภายในระยะเวลา 2 นาที โดยให้ ประสิทธิภาพสูงสุดของอินเวอร์ เตอร์ เท่ากับ 94.12 % และประสิทธิภาพทาง
ความร้ อนของแผ่นโลหะเท่ากับ 73.90 %
ABSTRACT
The objective of this research is to study an induction heating system for drying application. The fullbridge inverter is employed to be a high-frequency power source for the inductive load so that the
electromagnetic field can be generated and spread through the stainless steel sheet. The output power of the
inverter can be controlled by adjusting the phase-shift of the PWM signal, within 0-180 degree. From the
experimental results, the temperature of the stainless steel sheet increases from the initial value to the last
maximum steady value of approximately 110 o C can be achieved, within 2 minutes of the maximum electrical
power input of 1.05 kW. The efficiency of the inverter and the thermal efficiency of the stainless steel sheet are
94.12% and 73.90%, respectively.

Key Words: drying, induction heating, phased-shift PWM
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คานา
การใช้ พลังงานไฟฟ้า ให้ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพนัน้ ทาอย่างไรจึงจะคุ้มค่าเกิ ดผลประโยชน์ สูงสุด และ
ประหยัดค่าใช้ จ่าย ซึง่ ถือว่ามีความสาคัญ และจาเป็ นอย่างยิ่ง หากมองถึงภาระทางไฟฟ้าประเภทเครื่ องอบแห้ งจะ
เห็นว่ามีอตั ราความสิ ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ค่อนข้ างสูงต่อการใช้ งานแต่ละครัง้ เนื่องจากการผลิตความร้ อนของ
เครื่ องอบแห้ งซึง่ นิยมใช้ แท่งความร้ อน หรื อลวดความต้ านทาน (Resistance wire) โดยจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านลวด
ความต้ านทานเพื่อเปลี่ยนไปเป็ นพลังงานความร้ อนจากความต้ านทานของขดลวดเองโดยใช้ อากาศเป็ นตัวพาความ
ร้ อนจากตัวลวดความต้ านทานไปยังบริ เวณต่าง ๆ ภายในเครื่ องอบแห้ ง ดังนันขนาดของลวดความต้
้
านทานจึงมีผล
โดยตรงกับมวลการพาความร้ อน อีกทังการสร้
้
างความร้ อนดังกล่าวจะให้ ประสิทธิภาพที่ต่า สาเหตุมาจากพลังงาน
ความร้ อนส่วนหนึง่ ได้ สญ
ู เสียไปกับลวดความต้ านทานเอง หากพิจารณาพลังงานร่ วม อย่างงานวิจยั ของธีรเดช และ
คณะ.(2553) ได้ ออกแบบเครื่ องอบแห้ งที่ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นพลังงานหลัก และพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงาน
เสริ มด้ วยลวดความต้ านทานพิกดั กาลังไฟฟ้า1.6 กิโลวัตต์ จากการศึกษาของอาไพศักดิ์ และ ธนภัทร.(2550) โดย
เปรี ยบเทียบการอบแห้ งด้ วยลมร้ อนและลมร้ อนร่ วมรั งสีอินฟราเรด ใช้ อปุ กรณ์ ให้ ความร้ อนเป็ นแท่งรั งสีอินฟาเรด
ขนาด 0.65 กิโลวัตต์ กับลวดความต้ านทานขนาด 0.8 กิโลวัตต์ และงานวิจยั ของภราดร และคณะ.(2557) ศึกษา
จลนพลศาสตร์ ของการอบแห้ งเส้ นหมี่โคราชด้ วยอินฟาเรดร่ วมกับลมร้ อน กาลังไฟฟ้าของอินฟาเรดมีขนาด 0.6
กิโลวัตต์ และลมร้ อนผลิตจากลวดความต้ านทานขนาด 5 กิโลวัตต์ นอกเหนือจากการผลิตความร้ อนด้ วยลวดความ
ต้ านทานแล้ ว นัน้ วิ ธี ก ารผลิ ต ความร้ อนอีก รู ป แบบหนึ่งถูก พัฒ นาขึน้ มา คือ วิ ธี ก ารให้ ความร้ อนเชิ งเหนี่ ย วน า
(Induction heating) เป็ นการแปลงพลังงานไฟฟ้า ไปเป็ นพลังงานความร้ อนด้ วยการเหนี่ยวนาทางสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าโดยจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สงู ให้ กบั ขดลวดเหนี่ยวนาขณะสภาวะเรโซแนนซ์ที่ความถี่เดียวกันส่งผลให้
เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบริ เวณแผ่นโลหะทาให้ เกิ ดความร้ อนขึน้ ที่ผิวโลหะนัน้ สามารถเพิ่มอุณหภูมิ ขึน้ ได้ อย่ าง
รวดเร็ วและมีความสูญเสียกาลังไฟฟ้าต่า ซึง่ ถือว่าเป็ นวิธีการผลิตความร้ อนที่มีประสิทธิภาพสูง จากข้ อดีของวิธีการ
ผลิตความร้ อนดังกล่าว ดังนันงานวิ
้
จยั นีจ้ งึ ได้ ศกึ ษาการผลิตความร้ อนเชิงเหนี่ยวนาโดยควบคุมค่ากาลังไฟฟ้าแบบ
ปรับเลื่อนมุมเฟสของสัญญาณ PWM มาใช้ เพื่อลดอัตราความสิ ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของ
การผลิตพลังงานความร้ อนให้ กบั การอบแห้ งไปทดแทนการผลิตพลังงานความร้ อนรู ปแบบอื่น ๆ ที่ใช้ ไฟฟ้าต่อไป

ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
1. ความสัมพันธ์ ของพลังงาน
พลังงานไฟฟ้านัน้ สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็ นพลังงานความร้ อนได้ ด้วยสมการที่ (1) นั่นคือ
Pt

เมื่อ
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คือ กาลังไฟฟ้า
คือ ระยะเวลา
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พลังงานความร้ อนที่วตั ถุนนั ้ ๆ ที่ได้ รับจากเหตุผลใด ๆ มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างไรหาได้ จากสมการที่ (2)
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คือ พลังงานความร้ อน
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คือ มวลของวัตถุ
คือ ความจุความร้ อนจาเพาะ
คือ ผลต่างของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

(kg)
(J/kg. o C )
(oC)

2. พืน้ ฐานการเกิดความร้ อนเชิงเหนี่ยวนา
การเกิดความร้ อนดังกล่าวนีจ้ ะอาศัยปรากฎการณ์ ของการเหนี่ยวนาทางแม่เหล็กไฟฟ้า ปรากฎการณ์ทาง
ผิ ว และการถ่ า ยโอนความร้ อน (Davies,1979 ; Application notes AN9012, 2000) ซึ่ ง อธิ บ ายได้ เหมื อ นกั บ
หลักการของหม้ อแปลงไฟฟ้า โดยความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าด้ านขดลวดทุติยภูมิมีคา่ ดังสมการที่ (3)
Is

เมื่อ
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Ns
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=

 Np 
Ip 

 Ns 

คือ กระแสไฟฟ้าด้ านขดลวดทุติยภูมิ
คือ กระแสไฟฟ้าด้ านขดลวดปฐมภูมิ
คือ จานวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ
คือ จานวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ

(3(
(A)
(A)
(Turn)
(Turn)

(a( Induction Heating
(b) Secondary short
Figure 1 Basics of Induction Heating
ใน Figure 1 (a) แสดงการให้ ความร้ อนกับแผ่นโลหะอาศัยการเหนี่ยวนาทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเปรี ยบเทียบทัง้
ระบบเสมือนหม้ อแปลงไฟฟ้า ใน Figure 1 (b) ซึ่งขดลวดสร้ างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะเสมือนขดลวดปฐมภูมิของ
หม้ อแปลงไฟฟ้า ที่ มีจานวนรอบเท่ากับจานวนรอบของขดลวดสร้ างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และแผ่น โลหะเสมือน
ขดลวดทุติยภูมิของหม้ อแปลงที่มีจานวนเพียงรอบเดียว โดยความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าด้ านขดลวดทุติยภูมิมีคา่
Is

=

Ip N p

(4(

จากสมการที่ (4( จะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าด้ านขดลวดทุติยภูมิมีค่าแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้าด้ านขดลวดปฐมภูมิ
พิ จ ารณา Figure 1 (b) เมื่อจ่ ายไฟฟ้ ากระแสสลับ เข้ าสู่ข ดลวดเหนี่ ยวน าจะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของเส้ นแรง
แม่เหล็กไฟฟ้ารอบ ๆ ขดลวด ซึ่งจานวนรอบของการเปลี่ยนแปลงจะแปรผันตรงกับความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ความเข้ มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะแปรผันตรงตามปริ มาณกระแสที่ ไหลผ่านขดลวดเหนี่ ยวนา ส่งผลให้ เกิ ด
กระแสไฟฟ้าไหลวนบริ เวณพื ้นผิวของแผ่นโลหะ เกิดการแปรเปลี่ยนไปเป็ นพลังงานความร้ อนขึ ้นบริ เวณผิวโลหะนัน้
โดยมีระยะความลึกผิวความร้ อนเป็ นไปตามปรากฎการณ์ทางผิว (Skin depth effect) ดังแสดงในสมการที่ (5)
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คือ ความลึกผิว
คือ ความต้ านทานจาเพาะของแผ่นโลหะ
คือ ความซึมซาบของแผ่นโลหะ
คือ ความเร็ วเชิงมุม

=


f

(5(

(meters)
(  -m)
(Wb/At-m)
(rad/sec)

จะเห็ น ว่ า ความลึ ก ผิ ว มี ค วามสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความซึ ม ซาบของแผ่ น โลหะกั บ อุ ณ หภู มิ ความเข้ ม
สนามแม่เหล็ก และความถี่ (Davies and Simpson, 1979) จากปรากฏการณ์ ทางผิวนีแ้ สดงได้ ว่าความร้ อนเปลี่ยน
รู ปได้ จากพลังงานไฟฟ้าร่ วมกันทาให้ ได้ พลังงานบริ เวณพื ้นผิวโลหะ ดังนันโลหะประเภทที
้
่เกิดการเหนี่ยวนาได้ ดีควร
มีคา่ ความลึกผิวที่ต่า มีคา่ ซึมซาบได้ สมั พัทธ์ และมีค่าความต้ านทานจาเพาะสูงจึงไม่จาเป็ นต้ องใช้ สญ
ั ญาณความถี่
สูงมากก็สามารถเกิ ดความร้ อนได้ ดี จากงานวิจัย Young-Sup et al, (1999) และ Yuki et al, (2008) พบว่าเหล็ก
และสแตนเลส มีคุณสมบัติดีกว่าทองแดง และอลูมิเนียม ที่ความถี่ประมาณ 20 กิโลเฮิรตซ์ โดยให้ ค่าความลึกผิว
เท่ากับ 0.11 mm.
3. หลักการของวงจรเรโซแนนซ์
การแปรเปลี่ยนจุดความถี่เรโซแนนซ์เนื่องจากความร้ อนของแผ่นโลหะที่สูงขึน้ ในสภาวะเรโซแนนซ์ ข อง
วงจรR L C พบว่าที่ความถี่ค่าหนึ่งโดย X  X มีผลให้ ค่าอิมพีแดนซ์มีค่าต่าสุด นัน่ คือ Z  R + j(X  X )
 R ส่งผลให้ เกิดกระแสไหลในวงจรสูงสุด โดยความถี่เพิ่มขึ ้นทาให้ X เพิ่มเป็ นเชิงเส้ น ในทางกลับกันค่า X จะ
ลดลงเมื่อความถี่เพิ่มขึ ้น แต่คา่ X จะเท่ากับศูนย์ ผลรวมของรี แอคแตนซ์ ซึง่ หาความถี่เรโซแนนซ์ ได้ จากสมการ
L
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C

L

C

C
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2 f L

(6)
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fr



1
2
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(8)

สมการที่ (8( ความถี่ เ รโซแนนซ์ f มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ค่า ความน าของภาระจากการเปลี่ ย นขดลวด
เหนี่ยวนากับแผ่นโลหะ และค่าความเหนี่ยวนาของภาระยังได้ รับผลจากค่าความซึมซาบที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
อุณหภูมิที่สงู ขึ ้นของแผ่นโลหะ (Shigehiro and Minoro,1996)
r

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ชุดทดลอง
1.1 งานวิจยั นี ้ใช้ แผ่นโลหะตัวอย่างประเภท Stainless steel – Grade 304 มีขนาด 0.2  0.3  0.05 m3
โดยมีพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ของแผ่นโลหะ คือความจุความร้ อนจาเพาะของแผ่นโลหะเท่ากับ 530 J/kg. o C ความ
หนาแน่น เท่ากับ 8,060 kg/m3 และปริ มาตรของแผ่นโลหะเท่ากับ 3  10-4 m3 ให้ อุณหภูมิสุดท้ ายบนแผ่นโลหะ
เท่ า กับ 120 o C แทนในสมการที่ (2( จะได้ พ ลัง งานความร้ อนของแผ่ น โลหะเท่ า กับ 121,746 J ค านวณหา
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ก าลัง ไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ใ นการเพิ่ ม อุณ หภูมิ ข องแผ่ น โลหะจาก 25 o C ถึ ง 120 o C ภายในระยะเวลา120 นาที จะได้
กาลังไฟฟ้าที่เกิดจากความร้ อนเท่ากับ 1.01 กิโลวัตต์
1.2 ภาระวงจรเรโซแนนซ์ ประกอบด้ วย ขดลวดเหนี่ยวนาเป็ นตัวสร้ างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ ลวดตัวนา
ทองแดงเบอร์ 30 SWG. มีเส้ นผ่านศูนย์ กลางเท่ากับ 0.314 mm.จานวน 40 เส้ นพันตีเกลียวเข้ าด้ วยกันเพื่อลด
ปรากฎการณ์ ทางผิวตัวนาเนื่องจากความถี่ใช้ งานโดยเส้ นผ่านศูนย์ กลางรวมกัน 2.5 mm.หลังจากนัน้ นาลวดที่ตี
เกลียวแล้ ว ออกแบบการพันเป็ น วงขด (Spiral coil) จานวน 30 รอบการพัน วัดค่าความเหนี่ ย วนาของขดลวด
ดังกล่าวด้ วยเครื่ องวัด RLC ถูกวางอยู่ภายใต้ แผ่นโลหะที่ระยะห่าง 10 mm. ส่วนการหาค่าความจุของคาปาซิเตอร์
โดยกาหนดความถี่ ใช้ งานประมาณ 20 กิ โลเฮิ รตซ์ คานวณจากสมการที่ (8(-(10( จะได้ ค่าความเหนี่ ยวนาของ
ขดลวดเท่ากับ 0.24 mH และค่าความจุคาปาซิเตอร์ เท่ากับ 0.33 μ F จากนันอุ
้ ปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ออกแบบสร้ างขึ ้นจะ
ถูกนามาต่อเป็ นภาระในวงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรม
1.3 แหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าความถี่สูง อาศัยอินเวอร์ เตอร์ แบบเต็มบริ ดจ์ เพื่ อสร้ างรู ปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า
กระแสสลับที่ความถี่ 10 - 30 กิโลเฮิรตซ์ ควบคุมกาลังไฟฟ้าโดยนาเทคนิคการปรับเลื่อนมุมเฟสของสัญญาณ PWM
พิจาณาจาก (Mollov et al, 2004 ; Kifune et al, 2004 ; Yuki et al, 2008) ด้ วยไอซีสาเร็ จรู ปเบอร์ UC 3879N ไป
ขับสวิตซ์ไอจีบีทีในวงจรอินเวอร์ เตอร์ กาหนดให้ ช่วงพิกดั กาลังไฟฟ้าสูงสุดมีคา่ ประมาณ 1 กิโลวัตต์
1.4 อุปกรณ์ และเครื่ องมือวัด ประกอบไปด้ วย เครื่ องวัดอุณหภูมิ (Infrared thermometers : UT303C)
ช่วงการวัด -32  1050oC เครื่ องวัดรู ปคลื่นสัญญาณทางไฟฟ้า (Oscilloscope : Tektronix TD 2014B) พร้ อมทัง้
สายวัด แรงดัน และโพรบวัด กระแสไฟฟ้ า (Tektronix : A621 AC current probe) เครื่ อ งบัน ทึ ก ค่ า ก าลัง ไฟฟ้ า
(Power logger, Fluke model :1735) สาหรับวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในระบบทังหมด
้

Figure 2 Schematic diagram of induction heating
2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ทดลองปรั บเลื่อนมุมเฟสด้ านขาออกของไอซีกาเนิดสัญญาณ PWM โดยเลื่อนมุมเฟสของสัญญาณ
ครั ง้ ละ 30 องศา ( 0 , 30 , 60 , 90 , 120 , 150 และ 180 องศา( เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงดั น และ
กระแสไฟฟ้าด้ านขาออกของอินเวอร์ เตอร์ โดยบันทึกการวัดรู ปคลื่นสัญญาณด้ วยออสซิลโลสโคป
2.2 ประเมินประสิทธิภาพของอินเวอร์ เตอร์ ในสมการที่ (9(
η Inverter



กาลังไฟฟ้าขาออกอินเวอร์ เตอร์ (kW)
กาลังไฟฟ้าขาเข้ าอินเวอร์ เตอร์ (kW)
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100 %

(9)
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2.3 ทดลองการเหนี่ยวนาความร้ อนให้ กับ แผ่นโลหะ ดังผังใน Figure 2 โดยวัดอุณหภูมิที่แผ่นโลหะด้ วย
เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัลตรวจวัดบนระนาบของแผ่นโลหะทังหมด
้
9 ตาแหน่ง ที่แสดงใน Figure 3 โดยจะนา
อุณหภูมิทงั ้ 9 ตาแหน่งไปเฉลี่ยเพื่อนาข้ อมูลไปคานวณหาพลังงานความร้ อนที่แผ่นโลหะต่อไป

Figure 3 Temperature measurement positions
2.4 ประเมินประสิทธิภาพทางความร้ อนของแผ่นโลหะด้ วยสมการที่ (10(
η

Heat



พลังงานความร้ อนของแผ่นโลหะ (kW)
กาลังไฟฟ้าขาเข้ าของเครื่ อง (kW)



100 %

(10)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
3.1 ผลการปรับเลื่อนมุมเฟสของสัญญาณ PWM ใน Figure 4 (a) – (g) แสดงให้ เห็นว่าสัญญาณขับสวิตซ์
ถูกเลื่อนมุมเฟสครั ง้ ละ 30 องศา ส่งผลให้ แรงดันและกระแสไฟฟ้าด้ านขาออกของอินเวอร์ เตอร์ ขณะเรโซแนนซ์ที่
ความถี่ประมาณ 20 กิโลเฮิรตซ์ ดัง Figure 5 (a) – (g) เมื่อปรับเลื่อนมุมเฟสเข้ าใกล้ มมุ 180 องศา ทาให้ แรงดันไฟฟ้า
ด้ านขาออกของอินเวอร์ เตอร์ มีค่าลดลงจึงส่งผลให้ กาลังไฟฟ้าของอินเวอร์ เตอร์ ลดลงตามไปด้ วย โดยความสัมพันธ์
ระหว่างกาลังไฟฟ้ากับค่าตัวประกอบกาลัง (pf.) ใน Figure 6 พบว่าค่าตัวประกอบกาลังค่อนข้ างดีแม้ ว่าจะปรั บ
เลื่อนมุมเฟสเข้ าใกล้ มุม 150 องศาก็ตาม กระบวนการนี แ้ สดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกาลังไฟฟ้าเป็ นผลให้
อุณหภูมิของแผ่นโลหะเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย ซึง่ ผลทดลองนี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Yuki et al, (2008)

Figure 4 Experimental waveforms of VG1 and VG4 for the phase shifted 0o - 180o
(VG1 = VG4 = 2 V/div ; Time = 10 μs /div)
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Figure 5 Experimental waveforms of VO and IO for the phase shifted 0o - 180o
(VO = 100 V/div ; IO = 10 A/div ; Time = 10 μ s/div)
3.2 ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของอิ น เวอร์ เตอร์ ที่ มุ ม การเลื่ อ นเฟสต่ า ง ๆ แสดงใน Figure 7 พบว่ า
ประสิทธิภาพของเครื่ องนี ้มีคา่ สูงสุดเท่ากับ 94.12 % แต่จะมีคา่ ลดลงตามการเลื่อนมุมเฟสที่เพิ่มขึ ้น

Figure 6 Input power regulation performance

Figure 7 Test efficiency of inverter

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของแผ่นโลหะกับกาลังไฟฟ้าด้ านขาเข้ า ที่มมุ เลื่อนเฟสต่าง ๆ ใน Figure
8 พบว่าแผ่นโลหะมีอุณหภูมิ สูงสุด (To) เท่ากับ 110 o C ภายในระยะเวลา 2 นาที ที่ พิกัดกาลังไฟฟ้าด้ านขาเข้ า
เท่ากับ 1.05 กิโลวัตต์ โดยประสิทธิ ภาพทางความร้ อนของแผ่นโลหะ ใน Figure 9 ให้ ประสิทธิ ภาพสูงสุดเท่ากับ
73.9 % จะเห็นว่ามีคา่ ต่ากว่าที่คานวณเล็กน้ อย เนื่องจากเกิดการสูญเสียในอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์กาลังที่ใช้ ในการ
สวิตซ์ ดังนันผลที
้
่ได้ จากงานวิจยั นี ้จะถูกนาไปใช้ เป็ นแหล่งผลิตอากาศร้ อนให้ กบั การอบแห้ งผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป

Figure 8 Input power with temperature

Figure 9 Test efficiency of heating
253

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สรุป
การศึก ษาครั ง้ นี ส้ รุ ป ได้ ว่า การให้ ความร้ อนเชิ งเหนี่ ยวน าให้ กับแผ่ นโลหะขนาด 0.2  0.3  0.05 m3
สามารถควบคุมกาลังไฟฟ้าด้ านขาออกของอินเวอร์ เตอร์ ที่นาเสนอ ได้ ในช่วงตลอดการทางาน โดยความร้ อนที่เกิดขึน้
บนแผ่นโลหะจากอุณหภูมิเริ่ มต้ นจนถึงอุณภูมิสดุ ท้ ายมีค่าเท่ากับ 110 o C ภายในระยะเวลา 2 นาที ที่พิกดั กาลังไฟฟ้า
สูงสุดเท่ากับ 1.05 กิโลวัตต์ โดยจะให้ ประสิทธิภาพของอินเวอร์ เตอร์ และประสิทธิ ภาพทางความร้ อนของแผ่นโลหะ
เท่ากับ 94.12 % และ 73.90 % ตามลาดับ
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