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 งานวิจัยนี้จะศึกษาการเพิ่มการถ่ายเทความรอ้นให้แก่อุปกรณแ์ลกเปลีย่นความร้อน ในปัจจุบันอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนกิส์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง new generation high-power electronics มีสมรรถนะสูงขึ้นๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็จะท าให้ ปริมาณความร้อน
ที่อุปกรณ์เหล่านี้ผลิดขึ้นมามีปริมาณสูงตามไปด้วย การระบายความร้อนเหล่านี้ทิ้งไปให้มากที่สุดและเร็วที่สุดคือสิ่งจ าเป็น  ส่วน
หนึ่งของงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงการทดลองและเชิงการค านวณเกี่ยวกับลักษณะการไหลของของไหลและการถ่ายเทความร้อน
ส าหรับระบบระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการระบายความร้อนและเพื่อหาค่าตัวแปรต่างๆที่
เหมาะสมที่สุดในการออกแบบฮีตซงิค์ ทีมี ผิวหน้าส่วนขยาย แบบใหม่ๆ  รวมถึงการใช้โฟมโลหะซึ่งเป็นวัสดุพรุนท่ีมีพื้นท่ีการถ่ายเท
ความร้อนต่อปริมาตรสูง น้ าหนักเบา เทคโนโลยีที่น าเสนอนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่และเป็นงานวิจัยที่ยังไม่เคยมีผู้ท าการศึกษามาก่อน 



 

 

ข้อมูลที่ได้จากการทดลองจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการออกแบบชุดระบายความร้อนท่ีมีประสิทธิภาพสูงรองรับการเจริญเตบิโต
ของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของโลก นอกจากนั้น จากอดีตถึงปัจจุบัน ครีบ มักจะถูกใช้ในการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อน
ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดต่างๆ รวมถึงการระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ถึงแม้จะมีการศึกษามามากมาย
จากอดีตถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังมีกรณีที่ยากๆลึกๆที่ไม่มีผู้ศึกษามาก่อนแต่มีประโยชน์ในการน าไปใช้งานและในวงวิชาการมีข้อมูล
เหล่านี้น้อยมากๆ เช่น ศึกษาถึงผลกระทบของตัวสร้างกระแสวน ที่ถูกเพิ่มบนครีบต่อสมรรถนะทางความร้อนของอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน หรือ ถ้าหากอุณหภูมิที่ฐานครีบต่ ากว่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง แต่อุณหภูมิที่ปลายครีบสูงกว่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง 
ครีบจะอยู่ในภาวะที่ผิวเปียกบางส่วน ซึ่งก่อให้เกิดความซับซ้อนในการค านวณหาอัตราการถ่ายเทความร้อน ในงานวิจัยนี้ จะ
น าเสนอแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดยยึดหลัก สมการอนุรักษ์มวล โมเมนตัม พลังงาน Turbulence Model และการเกิดค่าเอน
โทรปีต่ าที่สุด เพื่อใช้ในการหาขนาดที่เหมาะสมของครีบท่ีอยู่ในภาวะผิวเปียกบางส่วน ส าหรับเลือกขนาดครีบที่เหมาะสม เพื่อให้
ผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้ออกแบบได้อย่างแม่นย า โดยผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการหา
ขนาดครีบท่ีเหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอ้นแบบท่อติดครบีท่ีอยู่ในภาวะผวิเปียกบางสว่น เช่น อีวาโปเรเตอร์ใน
เครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบที่ใช้ในการดักจับสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ใน
อากาศ เช่น การดักจับ H2O2 ที่ปนมากับอากาศ โดยจัดให้ H2O2 ควบแน่นออกมาพร้อมกับน้ าและเกาะตามผิวครีบ เป็นต้น จะ
เห็นได้ว่าไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปทางใดก็จะมีเรือ่งของพลังงานและการถ่ายเทความร้อนเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอ ดังนั้นการพัฒนา
กระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนจึงเป็นงานที่ท้าทายระดับโลก เพราะจะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลดการใช้
พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้จากโครงการคือ องค์ความรู้
ใหม่เพื่อการออกแบบและปรับปรุง กระบวนการการถ่ายเทความร้อน และ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
ผลลัพธ์จากการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาระดับโลกได้จริง ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ต้องการของทุกประเทศใน
โลก 
 
Abstract 
      The objective of this research project to propose the heat transfer enhancement techniques for the heat 
exchangers. At present, electronic devices, especially new generation high-power electronics have very high 
capacity. This also generates high amount of heat. Hence, high and fast rejection of heat from the devices is 
very necessary. A part of this research deals with experiment and mathematical modeling of fluid flow 
characteristic and heat transfer rate of heat sink for the cooling system in electronic devices. The aim is to 
increase heat transfer performance and to find suitable values for various relevant variables in designing heat 
sinks with new extended surface including using metal foam which is a kind of porous material with large area 
of heat transfer per volume and light weight. Data from this experiment is very useful for designing high 
performance heat rejection unit to replace plate-finned heat sink type used in general industries. Moreover, 
from the past until the present, fins are often used to increase heat transfer capacity in several heat exchangers, 
including cooling electronic devices. Despite a number of studies from the past until the present, there are 
several deep and difficult cases which have never been studied before but are very useful for real use. There 
is still little information about certain aspects, for example, the effect of votex generator added on fin on the 



 

 

heat transfer performance of heat exchangers, or if the temperature at fin base is lower than dew point 
temperature but the temperature at fin tip is higher than dew point temperature, the fin surface will be partly 
wet. This leads to complications in calculating heat transfer rate. Therefore, this research presents a 
mathematical model based on mass, energy and momentum conservation, turbulence model and concept of 
minimum entropy to determine the size of partly-wet fin, for selecting suitable fin size to facilitate industrial 
users. Results from this research could be applied to find suitable fin size for partly-wet fin installed in tubular 
heat exchangers, such as evaporator in refrigerator and air conditioner, or finned tubular heat exchanger used 
to catch chemicals contaminated in air, for example, H2O2 catcher uses heat exchanger with cold water flow in 
tube. Contaminated air flows through fins and drives condensed H2O2 outside with water or makes them 
attached on fin surface. It can be clearly seen that whichever way any country in the world develops, there is 
always a relation with energy and heat transfer. Therefore, development of heat transfer process is a world 
challenge in order to increase quality of products, reduce cost of energy, save environment, and increase 
competitiveness in global market. The final results gained from this project are body of knowledge for design 
and improvement of heat transfer processes and high-performance heat exchangers. Results from this study 
could be directly applied to solve real world problems in industries which are the wish of all countries in the 
world. 


