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บทคัดยอ
เกษตรกรในพื้นที่ภาคใตมีการทําการแปรรูปอาหารทะเลโดยการ
ทําปลาแหง ซึ่งวิธกี ารที่เกษตรกรใชอยูในปจจุบันคือการตากแดด แต
ในฤดูฝนจะใชเตาเผาซึ่งมีไมฟนเปนเชื้อเพลิง เพื่ออบแหงปลา โดยการ
ใชอากาศเปนตัวพาความรอน(conventional heating)ซึ่งเปนขบวนการ
การถายเทพลังงานที่มีประสิทธิภาพต่ํา และมีขอจํากัดในการควบคุม
ความรอนใหกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงไดพัฒนา
เทคโนโลยีการอบแหงปลาดวยคลื่นไมโครเวฟซึ่งเปนพลังงานทางเลือก
ที่มีประสิทธิภาพในดานการใหความรอนแกวัสดุ โดยหลักการการ
เกิดอันตรกริยาระหวางคลื่นไมโครเวฟกับโมเลกุลของน้ําในเนื้อปลา
(dielectric heating) ที่ตองการอบโดยตรง(selective heating)
โดยไดทําการพัฒนาในสวนชุดวงจรความตางศักยแรงสูงเพื่อควบคุม
แมกนีตรอนใหจายกําลังคลื่นไมโครเวฟตามที่ตองการ รวมถึงการ
พัฒนาทอนําคลื่น(waveguide) ระบบแมชชิ่ง(matching) เตาอบ
(cavity) และ เครื่องตนแบบ ซึ่งคาดวาผลที่ไดจะนําไปประยุกตใชใน
การอบวัสดุที่มีมูลคาสูงในแงเศรษฐกิจ เชน ยา สมุนไพร หรือ
ยางพารา ตอไป.
คําสําคัญ; พลังงานทางเลือก/ไมโครเวฟ/ไดอิเล็กตริก ฮีทติ้ง
Abstract
In the southern of Thailand , dried fish is one of main
commercial products. The conventional energies using for fish
drying are sunshine and heat from wood. These drying method
has problems such as low efficiency and environmental problems
The better one using high power microwave heating has been
developed in this paper. It is an efficiency technology to convert
the energy from electricity to microwave to dry fish by interaction
between high frequency electric field and the fish called dielectric
heating .The development of this technique has been done on a
high voltage part that control a magnetron for supply energy to
drying products, waveguide, matching system, microwave cavity
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and the prototype. The developed dryer is expect to use for
drying the high valuable agricultural products .
Keyword; Efficiency Energy/Microwave/Dielectric heating
1. บทนํา
จากการสํารวจปญหาของเกษตรกรในเขต จ.นครศรีธรรมราช
ของหนวยวิจัยฟสิกสทดลอง ม.วลัยลักษณ พบวาเกษตรกรที่ทํา
อาชีพการทําปลาแหงซึ่งใชแสงแดดเปนแหลงพลังงานหลัก จะประสบ
ปญหาในชวงฤดูฝนเนื่องจากแสงแดดไมเพียงพอและมีความชื้นสูง
โดยจะมีการอบปลาแหงโดยใชเตาเผาซึ่งใชไมฟนเปนเชื้อเพลิงและมี
อากาศเปนตัวพาความรอน(conventional heating)ทําใหความรอนที่ได
ไมสม่ําเสมอ การขาดแคลนไมฝน และตองใชพื้นที่ในการตากปลามาก
ซึ่งพื้นที่ในการตากปลาเปนระบบเปดทําใหมีการปนเปอ นเนื่องมาจาก
ฝุนละออง และ เชื้อโรคจากแมลงชนิดตางๆ จึงสงผลใหเกษตรกรบาง
รายมีการใชสารเคมีในการปองกันแมลง เปนผลใหเกิดการตกคางของ
สารเคมีในปลาแหง
จากปญหาดังที่กลาวเปนสาเหตุที่ตองหาพลังงาน และเทคโนโลยี
ใหมเขามาชวยจัดการกับปญหาที่มีอยูเดิม ซึ่งพลังงาน และ
เทคโนโลยีใหมที่นํามาประยุกตใชเพือ่ แกปญหาคือ การอบแหงดวย
คลื่นไมโครเวฟ โดยคลื่นไมโครเวฟเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาซึ่งถูกกําเนิด
ขึ้นเปนครั้งแรกเพื่อใชสําหรับเรดารในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง[1]
และดวยคุณสมบัติเฉพาะของคลื่นไมโครเวฟซึ่งเปนคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
ที่สามารถเคลื่อนที่เขาไปในวัสดุตางๆดวยความเร็วแสงแลวทําใหวัสดุ
รอนขึ้นอยางรวดเร็วดวยขบวนการที่เรียกวา Dielectric heating[2]
ขบวนการดังกลาวทําใหพลังงานของคลื่นไมโครเวฟซึ่งอยูในรูปของ
สนามไฟฟาเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนภายในวัสดุไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นในปจจุบันจึงไดมีการนําเทคโนโลยี
ไมโครเวฟมาใชในอุตสาหกรรมตางๆมากมายเชน การอบแหง การฆา
เชื้อโรค การvulcanization การเรงปฏิกิริยาเคมี การกําจัดสารพิษ และ
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การกําเนิดพลาสมา[3,4,5] เปนตน สําหรับในอุตสาหกรรมอาหารนั้นได
มีการนํามาประยุกตใชครั้งแรกเพื่ออบแหงมันฝรั่งและpasta[3]
สําหรับขบวนการอบแหงอาหารนั้น จะใชคุณสมบัติของคลื่น
ไมโครเวฟที่จะตอบสนองตอโมเลกุลชนิดตางๆไมเทากัน โดยจะขึ้นอยู
กับคุณสมบัติเชิงไดอิเลคตริคของมัน[2] คลื่นไมโครเวฟจะถูกดูดกลืน
โดยโมเลกุลของน้ําไดดีที่สุดเนื่องจากความถี่ของการหมุนของโมเลกุล
ของน้ําซึ่งมีความเปนเชิงขั้ว(Dipole)สูงกับความถี่ของคลื่นไมโครเวฟที่
ความถี่ 2.45 GHzเกิดการกําทอน(Resonance)กัน ทําใหน้ําสามารถ
ดูดพลังงานของคลืน่ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยพลังงานของคลื่น
ไมโครเวฟมีผลกระทบตอวัสดุอื่นๆนอยมาก[6] น้ําจะถูกทําใหรอนขึ้น
อยางรวดเร็วจนระเหยออกไปหมด ดังนั้นพลังงานความรอนที่เกิดขึ้น
จึงใชในการระเหยของความชื้นในอาหารโดยที่ความรอนดังกลาวจะไม
ทําใหโครงสรางและรสชาติของอาหารเกิดการเสียหาย ถาหากมีการ
ควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งจะเห็นวาการอบแหงโดยคลื่นไมโครเวฟมีความ
เหมาะสมอยางยิ่งที่จะนําไปใชเพื่อพัฒนาขบวนการอบแหงอาหารที่มี
ประสิทธิภาพสูง[3]
2. ทฤษฎีการใหความรอนของคลื่นไมโครเวฟ
คลื่นไมโครเวฟมีความถี่อยูในชวง 300 MHz ถึง 300GHz ซึ่งเปน
ชวงความถี่หนื่งในสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยมีสมการที่ใช
อธิบายพฤติกรรมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาคือสมการของ แม็กเวล
(Maxwell’s equations)
v
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โดยที่ loss tangent ที่เกิดขึ้นภายในวัสดุจะสัมพันธกับกําลังเปนไปตาม
สมการ

P = ωε r ε 0 tan δ Ei

2

(7)

โดที่ Ei คือ คาสนามไฟฟาภายในวัสดุ
พบวาในการใหกําลังความรอนแกวัสดุ จะมีความสัมพันธกับ
ความถี่ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ในเชิงแปรผันโดยตรง จึงเสมือนวาถา
ตองการกําลังความรอนที่สูงขึ้นก็เพียงแตเพิ่มความถี่ แตในทางปฏิบัติ
จะมีคาตัวแปรที่สําคัญอีกหนึ่งตัวที่เราจําเปนตองนํามาพิจารณาดวย
เสมอคือคา penetration depth( D )

D=

0.225λ

εr

1 + tan δ − 1

(8)

2

ในบทความฉบับนี้เปนการนําเสนอสวนตางๆของเทคนิคการในการ
พัฒนาระบบสงกําลังไมโครเวฟ,การวัดคากําลังของคลืน่ ไมโครเวฟที่ได
จากแมกนีตรอน,การเลือกใชงานวัสดุ,การออกแบบระบบทอนําคลื่น,
การออกแบบระบบแมชชิ่ง และ การออกแบบเตาอบ(cavity)

(2)
(3)
(4)

แตความรอนที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากอันตรกริยา(interaction)ระหวาง
คลื่นไมโครเวฟ กับ วัสดุที่ตองการอบ(dielectric) โดยสวนของ
สนามไฟฟาจะทําใหโมเลกุลของน้ํา(น้ําเปนโมเลกุลสวนใหญในวัสดุ
จําพวกอาหาร)เกิดโพราไรเซชันทําใหคา dielectric permittivity ของ
วัสดุไดอิเล็กตริกเขียนไดตามสมการ[8]

ε = ε 0 (ε r + jε i ) = ε 0 (ε r + j

ในการอธิบายถึงความรอนที่เกิดขึ้นจากคลื่นไมโครเวฟ จะถูกอธิบาย
ดวยคา loss tangent

3. การออกแบบและพัฒนาระบบอบแหง
ในการอบปลาแหงโดยใชคลื่นไมโครเวฟเพื่อใหไดปลาแหงที่มี
คุณภาพเปนที่ตองการของตลาดนั้นจะตองทราบเงื่อนไขที่เหมาะสม
ของการอบเชน กําลังของคลื่นไมโครเวฟ การถายเทความรอนและ
ความชื้นในเตาอบ และในตัวปลาเปนตน ดังนั้นเพื่อเปนการศึกษา
เงื่อนไขดังกลาวจึงไดออกแบบและสรางระบบอบปลาแหงดวยคลื่น
ไมโครเวฟซึ่งประกอบดวยสวนหลักๆ คือสวนกําเนิดคลื่น สวนการ
ควบคุมการสงกําลัง สวนทอนําคลื่น(Waveguide) สวนระบบแมชชิ่ง
(matching) ซึ่งใช 3-stub tuner และสวนเตาอบ(cavity) ดังแสดงใน
รูปที่ 1.

(5)
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Magnetron

3 stub tuner for matching

Microwave
Cavity

Rectangular Waveguide
H.V.unit

Control unit

รูป่อทีที่ ่ 1 ระบบอบแหงวัสดุโดยใชคลื่นไมโครเวฟ
เพื
โดยที่สวนกําเนิดคลื่นและการควบคุมการสงกําลังจะประกอบดวย
แมกนีตรอน (Magnetron) สวนกําเนิดแรงดันไฟฟาแรงสูง(H.V. unit)
และระบบควบคุมการสงกําลัง(Control unit) สําหรับสวนทอนําคลื่น
(Waveguide)และระบบแมชชิ่ง(Matching)นั้นจะประกอบดวยทอนํา
คลื่นรูปสี่เหลีย่ ม(Rectangular waveguide) 3-stub tuner และเตาอบ
(cavity)
3.1 สวนกําเนิดคลื่นและการควบคุมการสงกําลัง
แมกนีตรอน(Magnetron)จะมีลักษณะโดยทั่วไปดังแสดงในรูปที่ 2.

รูปที่ 2 ลักษณะโดยทั่วไปของแมกนีตรอน
ซึ่งประกอบดวยไสหลอด(Filament) คาโทด(Cathode)ซึ่งเปนขั้วใดขั้ว
หนึ่งของไสหลอด และถูกบรรจุอยูในชองสุญญากาศซึ่งสวนของผนัง
รอบๆจะทําหนาที่เปนขั้วอาโนด (Anode) คลื่นไมโครเวฟที่ถูกกําเนิด
ขึ้นจะถูกสงออกมาภายนอกโดยAntenna ในการทํางานของแมกนีต
รอนนั้น แมกนีตรอนจะถูกจายดวยไฟฟากระแสสลับแรงดันต่ําประมาณ
3-4 โวลต กระแส 10 แอมแปรที่ไสหลอด ซึ่งจะทําใหไสหลอดรอนและ
ปลอยอิเลคตรอนออกมา และเมื่อจายไฟฟาแรงดันสูงไปที่ขั้วใดขั้วหนึ่ง
ของไสหลอดซึ่งทําหนาที่เปนคาโทดเทียบกับขั้วอาโนด
ก็จะทําให
อิเล็กตรอนถูกบังคับใหเคลื่อนที่ภายใตอิทธิพลของสนามไฟฟาและ
สนามแมเหล็กถาวร และเมื่อความตางศักยมีคาสูงจนถึงคาหนึ่งก็จะทํา
สาขาการประยุกตใชพลังงาน

ใหแมกนีตรอนสามารถปลอยคลื่นไมโครเวฟออกมาได โดยที่ความถี่
ของคลื่นไมโครเวฟจะถูกกําหนดดวยโครงสรางภายในชองสุญญากาศ
ระหวางขั้วคาโทดกับขั้วอาโนด ซึ่งทําใหมีความเหมาะที่ทําใหแมกนีต
รอนสามารถกําเนิดคลื่นไมโครเวฟความถี่ 2.45 GHz ออกมา
ชุดจายแรงดันไฟฟาแรงสูงใหกับแมกนีตรอน ในขณะที่จายไฟฟา
แรงดันต่ํา 3-4 โวลต กระแส 10 แอมแปรใหกับไสหลอดอยูนั้น
แรงดันไฟฟาแรงสูงที่จายใหกับอาโนดกับคาโทดจะตองมีคาสูงประมาณ
--4,000 โวลต จึงจะทําใหแมกนีตรอนสามารถปลอยคลื่นไมโครเวฟ
ออกมาได และจากการทดลองโดยการเปลี่ยนแรงดันไฟฟาที่ตกครอม
ระหวางคาโทดกับอาโนดพบวา คาแรงดันไฟฟาต่ําสุดที่สามารถทําให
แมกนีตรอนเริ่มปลอยคลื่นไมโครเวฟออกมาไดจะมีคาประมาณ –4,000
โวลต โดยที่เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาที่จายใหกับขั้วทั้งสองมีคาสูงขึ้น ก็จะ
ทําใหแมกนีตรอนสามารถปลอยคลืน่ ไมโครเวฟที่มีกําลังสูงขึ้น ในขณะ
ที่แรงดันไฟฟาที่ตกครอมมีคาคงที่เทากับ –4,000 โวลต นั่นแสดงวา
แรงดันไฟฟาสวนเกินจะถูกเปลี่ยนเปนกําลังของคลื่นไมโครเวฟที่
เพิ่มขึ้น
เตาไมโครเวฟโดยทั่วไป จะมีชุดจายแรงดันซึ่งประกอบดวย step
up transformer ซึ่งมีแรงดันดานขดทุติยภูมิ Vpeak = 3,000 โวลต เมื่อ
จายแรงดันไฟฟาดานปฐมภูมิ 220 โวลต และตอเขากับไดโอดและตัว
เก็บประจุในลักษณะวงจรทวีแรงดัน 2 เทาดังรูปที่ 3.

รูปที่ 3 วงจรจายแรงดันไฟฟาใหกับแมกนีตรอน ซึ่งเพิ่มแรงดันเปนสองเทา
โดยใชไดโอดและตัวเก็บประจุไฟฟาแรงสูง
ในขณะที่ยังไมตอชุดจายแรงดันไฟฟานี้ใหแกแมกนีตรอน จะวัดคา
แรงดันสูงสุดตรงขาออกไดเทากับ –6,000 โวลต ซึ่งเปนไปตาม
คุณสมบัติของวงจรทวีแรงดัน โดยจะมีลักษณะเปนพัลสความถี่ 50
เฮิรต ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ลักษณะของแรงดันไฟฟาแรงสูงที่จะจายใหกับแมกนีตรอน
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การทํางานของวงจรทวีแรงดันในรูปที่ 4 จะมีลักษณะคือ ขณะที่
แรงดันไฟฟาขาออกของหมอแปลงมีคาเปนบวก(Vpeak = -3,000 โวลต)
ไดโอดก็จะนํากระแสและตัวเก็บประจุจะถูกชารจ ในขณะที่แรงดันที่ตก
ครอมคาโทดและอาโนดมีคาเปนศูนย และเมื่อแรงดันไฟฟาขาออกของ
หมอแปลงเปลีย่ นเปนลบ ไดโอดก็จะหยุดนํากระแส ซึ่งจะมีผลทําให
แรงดันไฟฟาที่ตกครอมทําคาโทดและอาโนดเปนแรงดันไฟฟารวมของ
แรงดันไฟฟาของตัวเก็บประจุและแรงดันไฟฟาของหมอแปลงซึ่งเทากับ
–6,000 โวลต
เมื่อตอวงจรจายแรงดันไฟฟาดังกลาว(รูปที่ 3)เขากับแมกนีตรอน
แรงดันไฟฟาที่ตกครอมอาโนดและคาโทดจะลดเหลือ –4,000 โวลตดัง
รูปที่ 5 ซึ่งแรงดันไฟฟาผลตางประมาณ –2,000 โวลต จะเปลี่ยนเปน
กําลังของคลื่นไมโครเวฟสูงสุดที่ถูกสงออกมา ซึ่งคลื่นไมโครเวฟที่ถูก
สงออกมาก็จะมีลักษณะเปนพัลสเชนเดียวกับรูปที่ 5.

รูปที่ 5 ลักษณะของแรงดันไฟฟาที่ตกครอมแมกนีตรอน
จะมีคาคงที่เทากับ –4,000 โวลต
การออกแบบและสรางชุดจายแรงดันใหแมกนีตรอนทํางานอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหวงจรจายแรงดันไฟฟาแรงสูงสามารถจายแรงดันใหกับ
แมกนีตรอนไดอยางตอเนื่องที่ 6,000 โวลต จึงใชหมอแปลงที่มีลักษณะ
เดียวกันกับหมอแปลงที่ใชในวงจรในรูปที่ 3 จํานวนสองตัวมาตอ
อนุกรมเขาดวยกัน แลวตอเขากับ Bridge Rectifier พรอมกับ
Capacitor filterดังรูปที่ 6.

โดยแรงดันไฟฟาขาออกจะมีคาคงที่เทากับ 6,000 โวลตดังแสดงในรูปที่
7.

รูปที่ 7 ลักษณะของแรงดันที่มีคาคงทีข่ องวงจรในรูปที่ 6.
การควบคุมการจายกําลังไมโครเวฟของแมกนีตรอนจากการ
ทดลองทําใหทราบวาวิธีที่เปนไปไดในการควบคุมการจายกําลัง
ไมโครเวฟของแมกนีตรอน ก็โดยการควบคุมแรงดันไฟฟาหรือความ
ตางศักยที่ตกครอมขั้วคาโทดและขั้วอาโนด ซึ่งจะเปนตัวควบคุม
ลักษณะการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนที่ถูกปลอยออกมาจากไสหลอด
โดยที่คาแรงดันไฟฟาที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดจะคาระหวาง –4,000
โวลตถึง –6,000 โวลต เนื่องจากวงจรกําเนิดแรงดันไฟฟาที่จายใหกับ
แมกนีตรอนประกอบดวยหมอแปลงสองตัวดังรายละเอียดในหัวขอที่
แลว ดังนั้นการควบคุมแรงดันไฟฟาขาออกของวงจรสามารถทําไดโดย
การควบคุมแรงดันไฟฟาดานปฐมภูมิของหมอแปลงตัวใดตัวหนึ่งโดยใช
Power Electronicsดังรูปที่ 8 และจะตั้งคาเริ่มตนของแรงดันที่Rectifier
แลวเปน –4,000 โวลตซึ่งเปนคาแรงดันไฟฟาต่ําสุดที่ทําใหแมกนีตรอน
สามารถจายคลื่นไมโครเวฟออกมา

รูปที่ 8 วงจรจายแรงดันไฟฟาแรงสูงใหกับแมกนีตรอน ซึ่งสามารถควบคุม
แรงดันขาออก โดยการเปลีย่ นคาแรงดันดานปฐมภูมิของหมอแปลง

รูปที่ 6 วงจรจายแรงดันไฟฟาแรงสูงคงที่ 6,000 โวลตใหกับแมกนีตรอน
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3.2 สวนทอนําคลี่นและระบบแมชชิ่ง
โดยสวนใหญทอนําคลื่นและอุปกรณตางๆที่ใชกันอยูในอุตสหกรรมประเภทอาหารและยาจะเปนสเตนเลส เพราะมีขอดีคือทนความ
รอนสูง และ ทนตอการผุกรอน(corrosion)[10] แตขอเสียคือคา
attenuationมีคาสูง ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งคาattenuationเปนตัวบอก
ถึงคาการสูญเสียที่บริเวณผิวของโลหะ สามารถพิจารณาไดตามสมการ
ที่ 9 α c คือคาattenuation (dB/m)[9]
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1 ⎢
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⎥
η b ⎢ ⎡ ⎛ f ⎞2 ⎤ ⎥
c
⎢ σ ⎢1 − ⎜ f ⎟ ⎥ ⎥
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1

2

⎡ 2b ⎛ f ⎞ 2 ⎤
⎢1 + ⎜ c ⎟ ⎥ (9)
a ⎝ f ⎠ ⎥⎦
⎢⎣

เมื่อสงคลื่นไมโครเวฟดังกลาวผานเวฟไกดรูปสี่เหลี่ยม(Rectangular
waveguide)โดยเลือกโหมดของการสงใหเปน TE10 จะไดคลื่นภายใน
ทอนําคลื่นมีลักษณะดังรูปที่ 10.

Front View

v
E

b

v
B

η คือคาintrinsic impedanceของวัสดุไดอิเล็กตริก , a และ b คือคา
ความกวาง และ ความสูงของทอนําคลื่น, σ คือคาสภาพนําไฟฟา,

a

f c คือความถี่cuttoff
ตารางที่ 1[10] คาattenuation และ คาPower lossของโลหะชนิดตางๆ
ที่ความถี่ 2.45 GHz
Parameter
WG size
Cu
Al
Stainless
(mm)
steel
7
7
n/a
5.5x10
3.0x10
1.4x106
σ (mho / m)
86x43
2.28E-2 3.09E-2 1.43E-1
αc
Power
loss,watts per
metre at 25 kW

86x43

132

178

837

จากเหตุผลดังขางตนประกอบกับในทองตลาดมีทอสเตนเลสขนาดหนา
ตัด 8x6 เฃนติเมตร ฃึ่งเปนขนาดมาตรฐานจําหนายอยูแ ลว จึงสามารถ
นํามาใชเปนทอนําคลื่นได จากเหตุผลทั้งหมดดังที่กลาวมาทําให
เลือกใชสเตนเลสเปนวัสดุหลักของ ทอนําคลื่น และ เตาอบ(cavity)
การออกแบบและสรางทอนําคลื่นเนื่องจากในการทดลองนี้ไดใช
แมกนีตรอนซึ่งใชอยูในเตาอบไมโครเวฟเปนตัวกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ
ดังนั้นคลื่นที่ถูกสงออกมาจากรูหรือสลอต(slot)ที่ปลายของแมกนีตรอน
จะมีลกั ษณะ ดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 9 ลักษณะคลืน่ ไมโครเวฟที่ถูกสงออกมาจากสลอตที่ปลาย
แมกนีตรอน
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Side View

รูปที่ 10 ลักษณะของสนามแมแหล็กไฟฟาของโหมด TE10
ซึ่งความถี่ต่ําสุดของคลื่นไมโครเวฟ(Cut-off frequency, fc)ที่สามารถ
สงผานไปตามทอนําคลื่นแบบนี้ไดนั้น สามารถคํานวณไดจากสูตร

c ⎛ mπ ⎞ ⎛ nπ ⎞
=
⎜
⎟ +⎜
⎟
2π ⎝ a ⎠ ⎝ b ⎠
2

f

c
mn

2

(10)

เมื่อ c คือความเร็วแสง m และ n คือเลขจํานวนเต็ม a และ b คือขนาด
ของทอนําคลื่น เมื่อเลือกให a = 8 เซนติเมตร b = 4 เซนติเมตร
เนื่องจาก m = 0 ; n = 1 สําหรับโหมด TE01 และใชไมโครเวฟที่มี
ความถี่ fc = 2.45 GHz ดังนั้นจะไดคาความถี่ cutoff = 1.88GHz และ
คาความยาวคลื่นในทอนําคลื่น λ g = 19.02 เซนติเมตร
การออกแบบและสราง 3-stub tuner เนื่องจากอิมพีแดนซ
(Impedance)ในสวนของระบบสงกําลังไมโครเวฟซึ่งประกอบดวย
แมกนีตรอนและเวฟไกด และอิมพีแดนซของวัสดุที่ตองการอบซึ่งเปน
โหลดของคลื่นไมโครเวฟมีคาตางกันมาก จะทําใหเกิดการสะทอนกลับ
ของคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งจะทําใหหลอดแมกนีตรอนอาจจะถูกทําลายได
และการดูดกลืนคลืน่ ไมโครเวฟของวัสดุมีความแตกตางกัน ดังนั้น
จําเปนจะตองเพิ่มสวนของระบบอิมพีแดนซแมชชิ่งเขาไประหวางระบบ
สงกําลังไมโครเวฟและวัสดุที่ตองการอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
สงกําลังคลื่นไมโครเวฟไปยังวัสดุ ซึ่งในการทดลองนี้จะใช 3-stub tuner
เปนตัวทําหนาที่เปนอิมพีแดนซแมชชิ่ง 3-stub tuner โดยการ
ประยุกตใชแกนของไมโครมิเตอรมาเปนสวนของตัวปรับ tuneซึ่งจาก
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ภาพประกอบดวยแทงตัวนําสามแทงสอดเขาไปในเวฟไกด โดยแตละ
แทงอยูหางกันประมาณ 3 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 11
Micrometer

รูปที่ 11 ลักษณะของ 3-stub tuner
3.3 สวนของเตาอบ(Cavity)
ในการออกแบบเตาอบโดยมีขนาดของเตาอบเปนดังรูปที่ 13และ
ใชสเตนเลสที่มีรูปขนาดเสนผานศุนยกลาง 2 มิลลิเมตร เพื่อใชในการ
อบวัสดุมีหลักการ โดยใหภายในเตาอบเกิดการสะทอนของคลื่น
ไมโครเวฟอยูภายในเตาอบ และเกิดการรวมกัน ซึ่งปรากฏนี้เรียกวา
การเกิดคลื่นนิ่งโดยการเกิดคลื่นนิ่งภายในเตาอบไดถูกออกแบบใหเกิด
คลื่นนิ่งไดหลายโหมดการเกิด(multi mode) ซึ่งเปนไปตามสมการ
2

f

c
mnp

2

c ⎛m⎞ ⎛n⎞ ⎛ p⎞
=
⎜ ⎟ +⎜ ⎟ +⎜ ⎟
2 ⎝ a ⎠ ⎝b⎠ ⎝d ⎠

ตารางที2่ โหมดตางๆที่เกิดขึ้นในเตาอบ
m
n
3
4
4
3
5
1
5
0
2
4
4
2
0
4
4
1
1
3
0
2
2
0
2
1

p
1
1
1
2
3
3
4
4
5
6
6
6

f(GHz)
2.4781
2.4286
2.4240
2.4591
2.4771
2.4027
2.4983
2.4510
2.4448
2.4605
2.4358
2.4865

2

(11)

การคํานวณโดยใชโปรแกม Mathlab เพื่อคํานวนหาโหมดที่เกิด
คลื่นนิ่งภายในเตาอบ[11] ผลการคํานวณเปนดังตารางที่ 2 และ เมื่อใช
โปรแกรมจําลองการกระจายตัวของคลื่นไมโครเวฟโดยเลือกโหมดmnp
คือ 414 ดังแสดงในรูปที่ 13,14 และ 15

รูปที่ 13 การกระจายตัวในระนาบ x-y ของคลื่นไมโครเวฟในโหมด 414

Microwave Cavity
Waveguide

30 cm
32cm
40 cm
รูปที่ 12 ขนาดของเตาอบ(cavity)ที่ไดออกแบบสราง
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Pyrex และใชเวลา 60 วินาที จากการทดลองวัดกําลังของไมโครเวฟ
เมื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟาดานปฐมภูมิที่จายใหกับหมอแปลงพบวามี
ลักษณะดังกราฟในรูปที่ 17.

รูปที่ 15 การกระจายตัวในระนาบ y-z ของคลื่นไมโครเวฟในโหมด 414
4. การวัดกําลังของคลื่นไมโครเวฟ
การวัดคากําลังของคลื่นไมโครเวฟทีก่ ําเนิดจากแมกนีตรอน
ทําการวัดคากําลังของคลื่นไมโครเวฟที่ถูกสงออกมาจากแมกนีตรอน
โดยใชน้ําเปนโหลด เนื่องจากน้ําสามารถดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟไดดี
ที่สุด แลวทําการวัดอุณหภูมิของน้ําที่เปลี่ยนไปโดยใชเทอรโมคัปเปล
(Thermocouple) โดยจัดการทดลองดังรูปที่ 16.

Temperature readout

Magnetron

Thermocouple
Water
Waveguide
HV and Control uni

Cavity

t

รูปที่ 16 การทดลองเพื่อวัดคากําลังของคลื่นไมโครเวฟที่ถูกสงออกมาจากแมกนีตรอน
โดยที่สามารถคํานวณกําลังของไมโครเวฟไดจากความสัมพันธ

P ( watt ) =

4.19V ∆T
t

(12)

M ic ro w av e o u tpu t p ow er (W )

Microwave out put power from magnetron

100

10

1
0

50

100
150
Input voltage (Vrms)

200

รูปที่ 17 กราฟแสดงการเปลีย่ นคากําลังของคลื่นไมโครเวฟเมื่อเปลี่ยน
คาแรงดันไฟฟาดานปฐมภูมิที่จายใหกับหมอแปลง
5. สรุปผลและขอเสนอแนะ
ในบทความฉบับนี้ไดประสบความสําเร็จในการควบคุมการ
จายกําลังของแมกนีตรอนใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง และ
เปนไปตามที่ตอ งการ รวมถึงการออกแบบสรางระบบทอนําคลื่น,
ระบบแมชชิ่ง และเตาอบ โดยใชคอมพิวเตอรจําลอง(Computer
modeling)สนามไฟฟาที่เกิดขึ้นภายในทอนําคลื่น ซึ่งโหมดที่เกิดขึ้นคือ
โหมด TE10 และเตาอบ เปนหลายโหมด(multi mode)ที่เกิดขึ้นภายใน
เตาอบ ในสวนสุดทายเปนการวัดกําลังของคลื่นไมโครเวฟ พบวา
เมื่อเปลี่ยนคาแรงดันไฟฟาดานปฐมภูมิที่จายใหกับหมอแปลง จะสงผล
ใหกําลังของคลื่นไมโครเวฟเปลีย่ นไปในลักษณะความสัมพันธเปนเชิง
เสน
ดังผลการทดลองทีก่ ลาวมาขางตนทําใหไดมาซึ่งเตาอบ
ตนแบบเพื่อที่จะนําไปใชในการอบปลาแหง เพื่อใชหาคาตัวแปรที่
เหมาะสมในการอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาสูระบบที่มี
ขนาดใหญขึ้น มีกําลังการผลิตมากขึ้น มีการใชงานอยางตอเนื่อง
ยกระดับกระบวนการการอบวัสดุการเกษตรของประเทศใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น พรอมกับพัฒนาเทคโนโลยี dielectric heating ใหมีราคาที่
เหมาะสม สามารถใชงานไดจริง

โดยที่ P คือกําลังของคลื่นไมโครเวฟ V คือปริมาตรของน้ํา ∆T คือ
อุณหภูมิของน้ําที่เปลี่ยนไป และ t คือเวลาที่คลื่นไมโครเวฟถูกสงออก
มา ซึ่งในการทดลองจะใชน้ําจํานวน 250 ccบรรจุในภาชนะแกวใส
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