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การเปรียบเทียบคุณลักษณะการถ่ ายเทความร้ อนของ Conventional Vapor Chamber
(CVC) กับ Loop Vapor Chamber (LVC)
วสั นต์ ศรีเมือง*
บทคัดย่อ
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนระหว่างห้องไอแบบธรรมดา (Conventional Vapor Chamber, CVC) และห้องไอ
แบบวงรอบ (Loop Vapor chamber, LVC) ถูกทาการเปรี ยบเทียบ ชุดทดลองทาด้วยกล่องสแตนเลสที่มีฝาแตกต่างกัน กรณี
CVC มีฝาเป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยม และกรณี LVC มีฝาเป็ นท่อรู ปตัว U กลับหัวติดบนแผ่นสี่ เหลี่ยม ในขณะทาการทดลองได้
เปลี่ยนอุณหภูมิที่จ่ายให้ส่วนทาระเหย (Tj) ในช่วง 80 - 100°C โดยการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้ฮีตเตอร์ (Heater)
และใช้อากาศในห้องทดลองสาหรับระบายความร้อนส่วนควบแน่น ซึ่งได้เปลี่ยนความเร็ วของอากาศ (Vair) ในช่วง 1.0 - 1.8
m/s ผลการทดลองพบว่า อัตราการถ่ายเทความร้อนออกที่ส่วนควบแน่นทั้งกรณี CVC และ LVC เพิ่มขึ้นตาม Tj และ Vair ใน
การวิจยั นี้สรุ ปได้วา่ LVC มีค่าความต้านทานความร้อนต่ากว่า CVC ประมาณ 309%
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Comparative Heat Transfer Characteristics of Conventional Vapor Chamber
(CVC) and Loop Vapor Chamber (LVC)
Wasan Srimuang*
Abstract
The heat transfer characteristics of a conventional vapor chamber (CVC) and a loop vapor chamber (LVC) are
compared. The test module is made by a stainless box with difference covers : the cover of the CVC is a rectangular plate,
and the cover of the LVC is a rectangular plate with overturn-U tubes. In the experiments, temperatures of heat source (Tj)
are supplied to an evaporator section in the range of 80 – 100 °C by a change of volts to an electrical heater. The fresh air
in the experimental room is used for cooling a condenser section. The velocities (Vair) of fresh air are varied from 1.0 – 1.8
m/s. The results of the present study show that the heat transfer rate of both CVC and LVC are increased with Tj and Vair.
In conclusion, the thermal resistance of LVC is lower than that of CVC about 309%.

Keywords : Vapor chamber, Heat sink, Loop condenser, CPU, Heat pipe
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จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Vapor
Vapor chamber เป็ นอุปกรณ์ระบายความร้อนชนิ ดหนึ่ ง chamber สรุ ปได้ดงั นี้ R. Boukhanouf และคณะ [1] ได้
โดยไม่ ต ้อ งอาศัย พลัง งานกลจากภายนอกมาช่ ว ยในการ ทาการศึกษาสมรรถนะของ Flat plate heat pipe (FPHP)
ทางาน หลักการส่ งถ่ายความร้อนใน Vapor chamber แสดง หรื อเรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่า Vapor chamber หรื อบางครั้ ง
ดังรู ปที่ 1 ซึ่ งมีหลักการส่ งถ่ายความร้อนจากความร้อนแฝง เรี ยกว่า Vapor chamber แบบธรรมดา (CVC) ซึ่ งประยุกต์
ของสารทางานที่ บรรจุอยู่ภายใน โดยสารทางานจะเปลี่ยน เป็ นอุ ป กรณ์ ร ะบายความร้ อ นออกจาก CPU ของ
สถานะกลายเป็ นไอ เมื่ อ ได้รั บความร้ อนจากแหล่ง ความ คอมพิวเตอร์ เขาศึ กษาโดยใช้กล้องอินฟราเรด (Infra red,
ร้อนสู ง จากนั้นสารทางานดังกล่าวเคลื่อนที่ ข้ ึนไปส่ วนบน IR) ถ่ายภาพการกระจายอุณหภูมิที่ผิวบริ เวณส่ วนทาระเหย
ของ Vapor chamber ซึ่งเรี ยกว่าส่ วนควบแน่น โดยภายนอก ของ FPHP ทั้งในกรณี เติมสารทางานและไม่เติมสารทางาน
2
ของส่วนควบแน่นนี้จะมีอากาศอุณหภูมิหอ้ งไหลผ่านเพือ่ ใช้ ในขณะเพิ่มฟลักซ์ความร้อนจาก 4 ถึง 40 W/cm ซึ่ งได้
ระบายความร้อนออก ดังนั้น สารทางานที่ มีสถานะเป็ นไอ เปรี ยบเที ยบกับแบบแผ่นทองแดงสี่ เหลี่ยมตันธรรมดา ผล
จะกลัน่ ตัวกลายเป็ นของเหลว แล้วไหลตกกลับมายังส่ วนทา การทดลองเขาพบว่าการกระจายอุณหภูมิของ FPHP ใน
กรณี เติมสารทางานจะมีการกระจายอุณหภูมิอย่างสม่าเสมอ
ระเหยอีกครั้ง
ตลอดพื้นที่ของผิวส่วนทาระเหย จุดที่อุณหภูมิสูงสุ ดต่างกับ
Heat out
จุดอุณหภูมิต่าสุ ดประมาณ 1 oC ซึ่ งต่างจากกรณี ไม่เติมสาร
ทางาน โดยมีการกระจายอุณหภูมิไม่สม่าเสมอ สาหรับกรณี
แบบแผ่นทองแดงสี่ เหลี่ยมตันธรรมดาพบว่ามีการกระจาย
อุณหภูมิไม่สม่ าเสมอ กล่าวคือ จุดที่ อุณหภูมิสูงสุ ดต่างกับ
จุดอุณหภูมิต่าสุ ดประมาณ 50 oC ในการศึกษาของ [1] สรุ ป
ได้วา่ ค่าความต้านทานความร้อนของ FPHP (กรณี เติมสาร)
มีค่าต่ากว่าแบบแผ่นทองแดงสี่ เหลี่ยมตันธรรมดาถึง 40 เท่า
Vapor
Liquid
งานวิจยั ในลักษณะคล้ายกันรายงานโดย T. E. Tsai และ
Heat source
คณะ [2] ซึ่ งได้ทาการศึกษาสมรรถนะของ Vapor chamber
สาหรั บ ระบายความร้ อนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยศึ กษา
รู ปที่ 1 หลักการส่งถ่ายความร้อนของ Vapor chamber
ระดับค่าความต้านทานความร้อน (R) อัตราส่วนการเติมสาร
แบบธรรมดา (CVC)
ทางานของ Vapor chamber ที่มีลกั ษณะพื้นผิวของส่ วนทา
ระเหยต่างกัน นอกจากนี้ในงานของ [2] ยังได้ติดตั้งท่อเทอร์
ปั จจุบนั Vapor chamber ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพ โมไซฟอนเข้า ที่ ส่ ว นบนของส่ ว นควบแน่ น อี ก ด้ว ย จาก
สู งขึ้นตามลาดับ แต่อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจัยเห็ นว่าสมรรถนะ การศึกษาเขาพบว่า การจ่ายโหลดความร้อนเพิ่มขึ้น และการ
ของ Vapor chamber ยังสามารถพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้อีกโดย ลดอัตราการเติมสารทางาน ส่งผลให้ค่าความต้านทานความ
การปรับปรุ งรู ปร่ างของส่ วนควบแน่นเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ร้อนลดลง และยังพบว่า ลักษณะโครงสร้างของพื้นผิวส่ วน
ระบายความร้อน
ทาระเหยมีผลต่อความต้านทานความร้อน เมื่อเปรี ยบเทียบ
กั บ แบบผิ ว เรี ยบธรรมดาพบว่ า กรณี ผิ ว แบบซิ น เตอร์

1. บทนา

66

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2556
The Journal of Industrial Technology, Vol. 9, No. 2 May – August 2013

เพิ่ม Lc ทาให้เกิดปรากฏการแห้งของ FPHP ได้ที่จ่ายโหลด
ความร้อนต่า อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่น่าสนใจจากงานของ
[4] คือ กรณี ความยาวของ Le ใกล้เคียง Lc จะทาให้ FPHP มี
สมรรถนะทางความร้อนที่ดี S. C. Wong และคณะ [5] ได้
ท าการทดสอบสมรรถนะทางความร้ อ นของ Vapor
chamber ในกรณี ที่ใช้สารทางานต่างกัน 3 ชนิ ด กล่าวคือ น้ า
, methanol และ acetone จากการศึ กษาเขาพบว่า Vapor
chamber ที่ ใช้น้ าเป็ นสารทางานมีความต้านทานความร้อน
ต่ าสุ ด ในขณะที่ ใ ช้ acetone มี ความต้านทานความร้ อ น
สู งสุ ด นอกจากนี้ ยงั ได้นาเสนอผลของขนาดแผ่นฮีตเตอร์
(1.21, 4.41 และ 9.61 cm2) ที่มีต่อสมรรถนะทางความร้อน
ของ Vapor chamber จากการทดลองเขาพบว่า ค่ าความ
ต้านทานความร้อนลดลงเมื่อขนาดหน้าตัดฮีตเตอร์ ใหญ่ข้ ึน
S. Lips [6] และคณะ ได้ทาการทดลองหาสมรรถนะของ
FPHP ที่มีหน้าตัดส่วนทาระเหยเป็ นร่ องสี่ เหลี่ยมตรง ผลการ
ทดลองเขาพบว่า อัตราการเติมสารทางาน, ขนาดของโหลด
ความร้อน และความหนาของปริ มาตรไอเหนื อของเหลวมี
ผลอย่างยิ่งต่อสมรรถนะทางความร้อนของ FPHP ซึ่ งความ
หนาของปริ มาตรไอมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมุมโค้งของผิว
ของเหลว สรุ ปได้ว่า ที่ มีต่อสมรรถนะทางความร้ อนของ
FPHP ในการศึ กษาของ [6] สรุ ปได้ว่า อัตราการเติ มสาร
ทางานที่เหมาะสมคือ 10-25% ซึ่งให้ค่าความต้านทานความ
ร้อนอยูใ่ นช่วงต่าสุ ด S. C. Wong และคณะ [7] ได้ศึกษา
สมรรถนะของ Vapor chamber ที่มีร่องเอียงคู่ขนานกันบน
พื้นผิวด้านในของแผ่นส่ วนควบแน่ น ซึ่ งเขาได้ใช้ไส้ (ไส้
ชนิดซินเตอร์หลายชั้น) ติดตั้งเฉพาะผิวส่วนทาระเหย ขนาด
ยาวและกว้างของ Vapor chamber เป็ น 10 cm × 8.9 cm ซึ่ ง
มีขนาดของฮีตเตอร์ 2 ขนาด กล่าวคือ ขนาด 2.1 x 2.1 cm2
และ 1.1 x 1.1 cm2 โดยมีการให้โหลดความร้ อนที่ เพิ่มขึ้ น
จาก 80 ถึ ง 300 W ผลการศึ ก ษาพบว่า ทั้ง ความต้า นทาน
ความร้อนของส่ วนทาระเหยและส่ วนควบแน่ นมีค่าลดลง
เมื่อจ่ายโหลดความร้อนเพิ่มขึ้น

(sintered), แบบร่ อ งเอี ย ง (grooved) และแบบร่ อ งตรง
(etched) สามารถลดค่าความต้านทานความร้อนได้ 56, 13
และ 42% ตามลาดับ จากการศึ กษาของ [2] สรุ ปได้ว่า
สมรรถนะสู งสุ ดพบที่ การใช้ผิวด้านในส่ วนทาระเหยแบบ
ซิ นเตอร์ ซ่ ึ งทดลองที่จ่ายความร้อนสู งสุ ด (140 W) และเติม
สารทางาน 20% ของปริ มาตรภายใน ซึ่ ง มีความต้านทาน
ความร้อนรวม (Rt) เพียง 0.495 °C/W อี กงานวิจยั หนึ่ งที่
น่าสนใจ คือ S. S. Hsieh และคณะ [3] ได้ทาการศึกษาการ
กระจายความร้อนของ Flat Vapor Chamber (FVC) หรื อ
เรี ยกว่า Conventional Vapor Chamber (CVC) ที่ใช้สาหรับ
ระบายความร้ อนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยการศึ กษาการ
กระจายตั ว ของอุ ณ หภู มิ ที่ ผิ ว ส่ ว นท าระเหยและส่ ว น
ควบแน่น ในการศึกษา [3] นี้ ได้ใช้ ขนาดพื้นที่ของฮีตเตอร์
ต่ า งกัน ผลการทดลองนี้ พบว่า ขนาดพื้ น ที่ ข องฮี ต เตอร์
ต่างกันมีผลน้อยมากต่อการกระจายอุณหภูมิที่ผิวของส่ วน
ท าระเหยและส่ ว นควบแน่ น นอกจากนี้ ยัง พบว่ า CVC
สามารถระบายความร้อนออกได้ถึง 220 W/cm2 และมีความ
ต้านทานความร้อนประมาณ 0.2 °C/W สาหรับผลของการ
เปลี่ยนแปลงโหลดความร้อนที่ จ่ายให้ส่วนทาระเหยพบว่า
เมื่อโหลดความร้อนเพิ่มขึ้นส่ งผลให้ค่าความต้านทานความ
ร้อนลดลงซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ [2] ที่ได้กล่าว
มาข้างต้น S. F. Wang และคณะ [4] ได้ศึกษาผลของความ
ยาวส่ วนทาระเหยและส่ วนควบแน่ นที่ มีผลต่อสมรรถนะ
ของ Flat plate heat pipe (FPHP) ซึ่ ง FPHP นี้ มีความยาว
255 mm กว้าง 25 mm และใช้น้ าเป็ นสารทางาน ในการ
ทดลองได้เปลี่ยนความยาวของส่ วนทาระเหย (Le) ด้วยการ
เปลี่ยนความยาวของฮีตเตอร์ 5 ค่า ได้แก่ Le = 20, 30, 40, 50
และ 70 mm ตามลาดับ ในขณะเดียวกันความยาวของส่ วน
ควบแน่ น (Lc) เปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนความยาวของกล่อง
ระบายความเย็น ซึ่ งเปลี่ยน 5 ค่า ได้แก่ Lc = 20, 40, 50, 60,
80 และ 100 mm ตามลาดับ จากการศึกษาเขาพบว่า การเพิ่ม
Le เป็ นผลให้ค่าความต้านทานความร้อนลดลงและยังทาให้
ขีดจากัดการถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยงั พบว่าการ
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จากการสื บ ค้น งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งดัง ที่ ก ล่ า วข้า งต้น
พบว่า Vapor chamber เป็ นอุปกรณ์ที่นกั วิจยั หลายท่านให้
ความสนใจศึ ก ษาเป็ นอย่ า งมาก และผู ้วิ จั ย สรุ ปได้ ว่ า
ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของ Vapor chamber
นั้น ขึ้ นอยู่กับหลายปั จจัยด้วยกัน เช่ น ขนาดของ Vapor
chamber, ชนิ ดของวัสดุที่ใช้ทา Vapor chamber, ลักษณะ
การติดตั้ง, ชนิ ดของสารทางาน, ความเร็ วลมที่ระบายความ
ร้อน และอุณหภูมิของแหล่งจ่ายความร้อน รวมทั้งลักษณะ
รู ป ร่ า งของส่ ว นควบแน่ น ซึ่ งในงานวิ จัย นี้ น าประเด็ น
ลัก ษณะรู ปร่ า งของส่ ว นควบแน่ น มาพิ จ ารณาเพื่ อ เพิ่ ม
สมรรถนะทางความร้อนของ Vapor chamber
ในปั จจุ บัน ยัง ไม่ พบรายงานการศึ กษาสมรรถนะของ
Vapor chamber ที่ มีท่อขนาดเล็กติดตั้งบนส่ วนควบแน่ น
โดยการติ ด ตั้ง ท่ อ ขนาดเล็ ก บนแผ่ น ฝาครอบของส่ ว น
ควบแน่ นนี้ จะส่ งเสริ มกลไกให้มีการถ่ายเทความร้อนออก
จากส่ ว นควบแน่ น ให้ ดี ข้ ึ น ในสองเหตุ ผ ลหลัก ๆ ได้แ ก่
เหตุผลแรก การติ ดตั้งท่อขนาดเล็กบนส่ วนควบแน่ น เป็ น
การเพิ่มพื้นที่ ในการระบายความร้อนให้มากขึ้น เหตุผลที่
สอง ไอบางส่ วนที่อยูภ่ ายใน Vapor chamber จะไหลเข้าไป
ในท่ อขนาดเล็กที่ ติดตั้งเพิ่ม ขึ้ น เป็ นผลให้ความร้ อนที่ อ ยู่
ภายในไอถ่ายเทออกให้กับอากาศที่ อยู่รอบนอกท่อขนาด
เล็กได้ดีข้ ึน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในงานวิจยั นี้ จึงมีจุดประสงค์
ที่ จ ะทราบคุ ณ ลัก ษณะการถ่ า ยเทความร้ อ นของ Vapor
chamber ที่ เพิ่มขึ้ นหลังจากที่ ติดตั้งท่ อขนาดเล็กบนส่ วน
ควบแน่ นว่ามีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้น
มากน้อยเพียงไร

Tj

รู ปที่ 2 หลักการทางานของ Vapor chamber ที่มีท่อขนาด
เล็กติดตั้งบนส่วนควบแน่น (LVC)
สาหรั บหลักการทางานของ LVC จะมี ลกั ษณะคล้ายกับ
CVC กล่าวคือ เมื่อความร้อนถ่ายเทเข้าสู่ ส่วนทาระเหย จะ
ทาให้สารทางานซึ่ งมี สภาวะเป็ นของเหลวเปลี่ ยนสถานะ
กลายเป็ นไอ ซึ่ งไอดังกล่าวนี้ จะลอยขึ้นสู่ ดา้ นบน และไหล
เข้า ไปยัง ท่ อ ขนาดเล็ ก ที่ ติ ด ตั้ง อยู่บ นส่ ว นควบแน่ น ใน
ขณะเดียวกันอุณหภูมิอากาศที่ใช้ระบายความร้อนซึ่งอยูด่ า้ น
นอกท่ อ มี ค่ า ต่ า กว่า ดัง นั้น ไอในท่ อ จึ ง เกิ ด การควบแน่ น
กลายเป็ นของเหลวและไหลตกลงสู่ ส่วนทาระเหยด้วยแรง
โน้มถ่วง ดังนั้น ในขณะที่ LVC ทางาน สารทางานที่ อ ยู่
ภายในจะเกิ ดการเปลี่ยนสถานะกลับไปมาตลอดเวลา เป็ น
ผลให้ ค วามร้ อ นถู ก ถ่ า ยเทจากแหล่ ง ความร้ อ นสู ง (heat
source) ไปสู่แหล่งรับความร้อน (heat sink) ได้อย่างต่อเนื่อง

3. ทฤษฎี
สาหรับการคานวณหาปริ มาณการถ่ายเทความร้อน และ
ปริ มาณความต้านทานความร้อนของทั้ง CVC และ LVC มี
รายละเอียด ดังนี้
- สมการการหาค่าการถ่ายเทความร้อนที่ออกจาก Vapor
Chamber

2. หลักการทางานของ Loop Vapor Chamber
(LVC)
รู ปที่ 2 แสดงส่ วนประกอบและหลักการทางานของ
LVC หรื อบางครั้งเรี ยกว่า “Vapor chamber with tube
condenser (VCTC)
Ta

Qout  mCp (Tout  Tin )
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เมื่อ m คืออัตราการไหลเชิ งมวลของอากาศที่ไหลผ่าน
ส่ วนควบแน่ น, Cp คื อ ค่าความจุ ความร้ อนจาเพาะของ
อากาศที่ไหลผ่านส่วนควบแน่น (kJ/kgoC), Tout คือ อุณหภูมิ
ของอากาศที่ไหลออกจากส่ วนควบแน่น (oC) และ Tin คือ
อุณหภูมิของอากาศที่ไหลเข้าส่วนควบแน่น (oC)
- สมการหาค่าความต้านทานความร้อนรวม (Rt) มีหน่วย
เป็ น (oC/W) หาได้จาก
Rt 

Tj  Ta
Qout

(2)
(ข)

เมื่อ Tj หรื อ Tbase คือ อุณหภูมิของผนังส่ วนทาระเหยที่
ติดกับฮีตเตอร์ (oC) และ Ta หรื อ Tamb คื อ อุณหภูมิของ
อากาศที่ไหลออกจากส่วนควบแน่น (oC)

4. ชุ ดทดลองและขั้นตอนการทดลอง
4.1 ชุดทดลอง
รู ปที่ 3ก แสดงส่ วนทาระเหยของ CVC รู ปที่ 3ข แสดง
ส่ วนทาระเหย LVC รู ปที่ 3ค แสดง LVC ที่ถูกคลอบด้วย
กล่องพลาสติกใส ซึ่ งด้านข้างกล่องทั้งสี่ ดา้ นได้ทาช่ องให้
อากาศไหลเข้า และด้านบนจะมีช่องซึ่ งติดพัดลมและเป็ น
ช่องให้อากาศไหลออก

(ค)
รู ปที่ 3 ชุดทดสอบ (ก) ฝา CVC (ข) ฝา LVC และ (ค) LVC
ที่ถูกคลอบด้วยกล่องพลาสติก
รู ปที่ 4 แสดงวงจรชุ ด ทดสอบและอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย เทอร์ โ มคับ เปิ้ ล (Thermocouple) ยี่ห้อ
OMEGA ชนิ ด K ใช้ร่ ว มกับ เครื่ อ งบัน ทึ ก ข้อ มู ล (Data
logger) ยี่ห้อ Yokogawa รุ่ น DX 200 ฮีตเตอร์ ขนาด 400 W
ซึ่ ง มี ค วามต้า นทาน 115  เครื่ อ งวัด ความเร็ ว ลม
(Anemometer air velocity meter), ชุ ดควบคุมอุณหภูมิ
(Temperature controller), เครื่ องทาสุ ญญากาศ (Vacuum
pump) แบบ single stage รุ่ น SP-2 และพัดลมระบายความ
ร้อน แบบ DC 12 V ชนิดปรับความเร็ วลมได้

(ก)
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5.1 การเปลี่ยนแปลงของ Qout กรณีเติมสารทางานและไม่
เติมสารทางาน
ในการวิจยั นี้ ใช้สมมุติฐานว่าไม่มีความร้อนสู ญเสี ยออก
จากระบบ เนื่องจากการหุม้ ฉนวนภายนอกชุดทดลองอย่างดี
ดังนั้นค่าความร้อนที่ออกจากส่วนควบแน่น (Qout) จะเท่ากับ
ความร้อนที่ จ่ายให้กบั ส่ วนทาระเหย (Qin) ซึ่ งค่า Qout ได้มา
จากการค านวณโดยใช้สมการ (1) ในการทดลองนี้ ได้
ทดลองทั้ง 3 อุณหภูมิ กล่าวคือ 80, 90 และ 100 oC แต่เลือก
นาเสนอเฉพาะ 100 oC ซึ่งเป็ นอุณหภูมิสูงสุดในเงื่อนไขของ
การทดลองนี้ ได้ควบคุมอุณหภูมิของส่ วนทาระเหย Tj =
100 °C ซึ่ งเป็ นอุณหภูมิสูงสุ ด และเปลี่ยนแปลงความเร็ ว
อากาศที่ไหลผ่านส่ วนควบแน่น 3 ค่า คือ Vair = 1.0, 1.4
และ 1.8 m/s ตามลาดับ
รู ปที่ 5 แสดงค่า Qout ของ CVC ในกรณี ไม่เติ มสาร
ทางาน ซึ่ งพบว่าการเพิ่ม Vair จาก 1.0 ถึง 1.8 m/s มีค่า Qout
เพิ่มขึ้นจาก 9.5 W เป็ น 16.81 W สาหรับในกรณี เติมสาร
ทางานจะมีค่า Qout เพิ่มขึ้นจาก 9.71 W เป็ น 18.97 W พบว่า
ค่าของ Qout ในกรณี เติมสารทางานมีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าใน
กรณี ไม่เติมสารทางานประมาณ 12.85% ซึ่ งเป็ นการเพิ่มขึ้น
ค่อนข้างต่ า แสดงให้เห็ นว่า การเพิ่มความเร็ วมี ผลต่อการ
ระบายความร้อนเพียงเล็กน้อย
สาหรั บ กรณี LVC ซึ่ ง ได้ท าการทดลองในเงื่ อ นไข
เดียวกันกับ CVC ที่กล่าวมาในขั้นต้น ผลการทดลองแสดง
ดังรู ปที่ 6 พบว่าค่า Qout กรณี ไม่เติมสารทางานที่ Vair = 1.0,
1.4 และ 1.8 m/s มีค่า Qout = 22.28, 26.20 และ 26.30 W
ตามล าดับ ส าหรั บ ในกรณี เ ติ ม สารท างานจะมี ค่ า Qout =
45.71, 61.51 และ 77.49 W ตามลาดับ หรื ออาจกล่าวได้วา่
กรณี เ ติ ม สารท างาน ความร้ อ นที่ ถ่ า ยเทออกจากส่ ว น
ควบแน่นเพิ่มขึ้นจากกรณี ไม่เติมสารทางานประมาณ 23.43,
35.31 และ 51.19 W ตามลาดับ

รู ปที่ 4 การต่อชุดทดสอบเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทดลอง
4.2 ขั้นตอนการทดลอง
ก่ อ นเติ ม สารท างานได้ท าสุ ญ ญากาศภายใน Vapor
chamber โดยใช้เครื่ องทาสุ ญญากาศ จากนั้นเติมสารทางาน
(ในสถานะของเหลว) ปริ มาณ 50 % ของปริ มาตรภายใน
จากนั้นนาสายเทอร์ โมคัปเปิ้ ลต่อเข้ากับผิวนอกของ Vapor
chamber ณ จุดต่างๆ และอีกด้านหนึ่งของเทอร์โมคัปเปิ้ ลต่อ
เข้ากับเครื่ องบันทึ กอุณหภูมิ ในระหว่างการทดลองได้ทา
การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของฮีตเตอร์ 3 ค่า ได้แก่ 80 90 และ
100 °C ร่ วมกับเปลี่ยนค่าความเร็ วลมระบายความร้อนส่ วน
ควบแน่ นอีก 3 ค่าเช่ นกัน ได้แก่ 1.0 1.4 และ1.8 m/s
ตามลาดับ ซึ่ งค่าอุณหภูมิและค่าความเร็ วดังกล่าวเป็ นค่าที่
ใกล้เ คี ย งกั บ สภาวะการท างานจริ งของ CPU ของ
คอมพิวเตอร์

5. ผลและอภิปรายการทดลอง
จากผลการทดลองหาคุ ณลักษณะการถ่ายเทความร้อน
ของ CVC และ LVC ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอออกเป็ นสอง
ประเด็นดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลงค่าของ Qout กรณี เติมสาร
ทางานและไม่เติมสารทางานของ CVC และ LVC และ (2)
ผลของ Vair ที่มีต่อ Rt ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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รู ปที่ 5 การเปลี่ยนแปลง Qout ของ CVC ที่ Tj = 100 °C
ในกรณี เติมและไม่เติมสารทางาน

V=1.8 m/s, LVC without working fluid

รู ปที่ 6 การเปลี่ยนแปลง Qou tของ LVC ที่ Tj = 100 °C
ในกรณี เติมและไม่เติมสารทางาน

นอกจากนี้ ยงั พบว่า ค่า Qout ของทั้ง CVC และ LVC จะ
เพิ่ ม ตามความเร็ ว ของอากาศที่ ร ะบายความร้ อ นส่ ว น
ควบแน่ น ถ้าหากเปรี ยบเที ยบค่า Qout ระหว่าง CVC กับ
LVC จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า LVC ที่เติมสารทางานจะมี
ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนได้มากกว่าแบบ CVC
ประมาณ 309 % ทั้งนี้ อาจจะมีสาเหตุจาก LVC มีพ้ืนที่ใน
การถ่ ายเทความร้ อ นมากกว่า CVC เนื่ องจากได้ติด ตั้งท่ อ
ขนาดเล็กไว้บนส่วนควบแน่น ซึ่ งเป็ นการสะท้อนความจริ ง
ที่วา่ การเพิ่มพื้นที่ระบายความร้อนทาให้ค่าการถ่ายเทความ
ร้อนได้มากขึ้น
ผูว้ ิจยั ได้พยายามค้นหาผลงานวิจยั ของคนอื่นๆ ในอดี ต
ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนเพื่อมา
ทาการเปรี ยบเที ยบ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบงานวิจยั ใน
อดีตใดที่มีเงื่อนไขและนาเสนอค่าในลักษณะเดียวกัน

จากรู ปที่ 5 และ 6 จะเห็นว่า เมื่อเพิ่มความเร็ วของพัดลม
ขึ้น ทาให้ Qout เพิ่ม ทั้งนี้ เนื่ องจากว่า ความเร็ วของลมที่
เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้อตั ราการไหลเชิ งมวลของอากาศที่ นามา
ระบายความร้อนออกจากส่ วนควบแน่น ซึ่ งทาให้อตั ราการ
ถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้นตามสมการที่ (1)
5.2 ผลของ Vair ทีม่ ตี ่ อ Rt
การเปลี่ ยนความเร็ ว อากาศที่ ใช้ระบายความร้ อนออก
จากส่วนควบแน่น (Vair) จะมีผลต่อความต้านทานของความ
ร้อน (Rt) ที่ เกิ ดขึ้นด้วย ซึ่ งค่าความต้านทานความร้อนของ
ทั้ง CVC และ LVC หาได้จากสมการ (2) ผลของ Vair ที่มีต่อ
Rt แสดงดังรู ปที่ 7, 8 และ 9
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T j = 100 ºC, LVC with working
fluid

T j = 100 ºC, CVC without working fluid
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fluid

รู ปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง Vair กับ Rt ของ CVC

T j = 90 ºC, LVC without working
fluid

รู ปที่ 7 พบว่า กรณี CVC ไม่เติมสารทางาน ที่ Tj = 80
C และ V = 1.0 m/s มีค่า Rt สูงที่สุดเท่ากับ 9.49 oC /W และ
ที่ Tj = 100 oC และ V = 1.8 m/s มีค่า Rt ต่าที่สุดเท่ากับ 4.10
o
C/W และกรณี เติมสารทางาน ที่ Tj = 80 oC และ V = 1.0
m/s มีค่า Rt สูงที่สุด = 9.18 oC/W และที่ Tj = 100 oC และ V
= 1.8 m/s มีค่า Rt ต่าที่สุด = 3.67 oC/W พิจารณาได้วา่ ค่า Rt
ของ CVC ในกรณี ที่ไม่เติมสารทางานมีค่าสู งกว่าในกรณี ที่
เติมสารทางาน อาจมีสาเหตุ เนื่องจากในกรณี ที่มีสารทางาน
นั้น สารทางานมีการเปลี่ยนสถานะและเคลื่อนที่ ส่ งผลให้
ความร้อนถ่ายเทได้มากขึ้น
รู ปที่ 8 แสดงผลของ Vair ที่มีต่อ Rt ของ LVC ซึ่ งพบว่า
ที่ Tj = 80 oC และ Vair = 1.0 m/s ในกรณี ที่ไม่เติมสารทางาน
มีค่า Rt สู งที่สุดเป็ น 3.59 oC/W และที่ Tj = 100 oC และ Vair
= 1.8 m/s มีค่า Rt ต่าที่สุดเป็ น 2.66 oC /W และกรณี เติมสาร
ทางาน ที่ Tj = 80 oC และ Vair = 1.0 m/s จะมีค่า Rt สู งที่สุด
เป็ น 1.71 oC/W และที่ Tj = 100 oC และ Vair = 1.8 m/s มีค่า
Rt ต่าที่สุดเป็ น 0.89 oC/W

T j = 100 ºC, LVC without
working fluid

o

รู ปที่ 8 ผลของ Vair ที่มีต่อ Rt ของ LVC
สังเกตได้ว่าค่า Rt ของ LVC ในกรณี ไม่เติมสารทางาน
จะสูงกว่าในกรณี ไม่เติมสารทางาน ซึ่งสอดคล้องกับผลของ
CVC ในรู ปที่ 8 ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุ
เนื่องจากว่าในกรณี ที่มีสารทางานนั้น สารทางานจะสามารถ
พาความร้อนได้มากขึ้น ถ้าหากเปรี ยบเทียบค่า Rt ระหว่าง
CVC กับ LVC จะเห็นได้ว่า LVC มีค่า Rt ต่ ากว่า CVC
เนื่ องจากว่า LVC ได้มีการติดตั้งท่อบนส่ วนควบแน่นซึ่ งจะ
เป็ นการเพิ่มพื้นที่ในการถ่ายเทความร้อนและช่วยทาให้การ
ถ่ายเทความร้อนดี ยิ่งขึ้น เพื่อให้ชดั เจนมากยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั ได้
เปรี ยบเทียบค่า Rt ของ CVC และ LVC ซึ่ งแสดงดังรู ปที่ 9
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ค่า Rt ของ CVC สู งกว่า LVC ทั้ง
ในกรณี เติมและไม่เติมสารทางาน ถ้าพิจารณาเปรี ยบเที ยบ
การเปลี่ยนแปลง Rt ของ LVC ระหว่างเติมสารและไม่เติม
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สาร พบว่าที่ Tj = 100 oC และ Vair = 1.0 m/s ทั้งกรณี เติม
สารทางานและไม่เติมสารทางาน จะมีความแตกต่างของ Rt
= 1.64 oC/W และที่ Vair = 1.8 m/s จะมีความแตกต่างของ Rt
= 1.77 oC/W ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่า Rt ในกรณี ที่เติมสารและ
ไม่เติมสารทางานจะมีค่าแตกต่างกันสูงกว่า CVC

สาหรั บการลดลงของค่า Rt เมื่ อความเร็ วของอากาศ
ระบายความร้อนเพิ่มขึ้นนั้น หากพิจารณาสมการที่ (1) จะ
เห็ นว่า อัตราการถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้นตามความเร็ วลม
และพิจารณาสมการ (2) จะเห็นว่า หากอัตราการถ่ายเทความ
ร้อนเพิ่มขึ้น ทาให้ค่าความต้านทานลดลง ดังนั้นสรุ ปได้ว่า
การเพิ่มความเร็ วของอากาศระบายความร้อนทาให้ค่าความ
ต้านทานความร้อนลดลง

8

Rt (ºC/W)

7
6

6. สรุ ปผล

5

การเปรี ยบเทียบสมรรถนะทางความร้อนระหว่าง CVC
และLVC ทั้งกรณี เติ มและไม่เติ มสารทางาน รวมทั้งการ
เปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ที่ จ่ า ยให้ กั บ ส่ ว นท าระเหย และ
ความเร็ วของอากาศที่ใช้ระบายออกจากส่ วนทาระเหย สรุ ป
ได้ดงั นี้
LVC มีความสามารถถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวเองได้
มากกว่า CVC ซึ่ งการเติมสารทางานทั้ง CVC และ LVC ทา
ให้สมรรถนะทางความร้ อนสู งกว่าการไม่เติ มสารทางาน
รวมทั้งค่าความร้อนที่ระบายออกจากส่ วนควบแน่นเพิ่มขึ้น
ตามความเร็ วลมที่ ใ ช้ร ะบายและอุ ณ หภู มิ ข องแหล่ ง จ่ า ย
นอกจากนี้ ยงั สรุ ปได้ว่าความต้านทานความร้อนลดลงเมื่ อ
ความเร็ วของอากาศที่ ใ ช้ร ะบายความร้ อ นออกจากส่ ว น
ควบแน่นเพิ่มขึ้นตาม
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T j = 100 ºC, LVC with working fluid
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T j = 100 ºC, CVC with working fluid
T j = 100 ºC, CVC without working
fluid

รู ปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่าง Vair กับ Rt ของ CVC และ
LVC ที่ Tj = 100 oC

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณศู นย์ป ระสานงานนักเรี ย นทุ น รั ฐ บาล
ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ( ศ น ว ท .)
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ ส นั บ สนุ น
งบประมาณสาหรับการทาวิจยั นี้

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง Rt กับ Vair พบว่า การ
เพิ่ม Vair เป็ นผลให้ค่า Rt ลดลง นั่นหมายความว่า การเพิ่ม
ความเร็ วของอากาศระบายความร้อนออกจากส่ วนควบแน่น
การติดตั้งท่อโค้งบนส่ วนควบแน่น และการเติมสารทางาน
จะทาให้อตั ราการถ่ายเทความร้อนออกจาก Vapor chamber
ได้มากขึ้น

73

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2556
The Journal of Industrial Technology, Vol. 9, No. 2 May – August 2013

8. เอกสารอ้างอิง

[4] S. F. Wang, J. Chen, Y. Hu and W. Zhang. “Effect of
evaporation section and condensation section length on
thermal performance of flat plate heat pipe”, Applied
Thermal Engineering, 31, 2011, pp. 2367-2373.
[5] S. C. Wong, S. F. Huang and K. C. Hsieh,
“Performance tests on noval vapor chamber”,
Thermal Engineering, 31, 2011, pp. 1757-1762.
[6] S. Lips, F. Lefevre and Bonjour, “Combined effects of
the filling ratio and the vapour space thickness on the
performance of a flat heat pipe”, International Journal
of Heat and Mass Transfer, 53, 2010, pp. 694-702.
[7] S. C. Wong, K. C. Hsieh, J. D. Wu and W. L. Han, “A
novel vapor chamber and its performance”,
International Journal of Heat and Mass Transfer, 53,
2010, pp. 2377-2384.

[1] R. Boukhanouf, A. Haddad, M.T. North and C.
Buffone, “Experimental investigation of a plate heat
pipe performance using IR thermal imaging camera”,
Applied Thermal Engineering, 26, 2006, pp. 21482156.
[2] T. E. Tsai, H. H. Wu, C. C. Chang and Sih-Li Chen,
“Two-phase closed thermosyphon vapor-chamber
system for electronic cooling”, International
communications in Heat and Mass Transfer, 37, 2010,
pp. 484-489.
[3] S. S. Hsieh, R. Y. Lee, J. C. Shyu and S. W. Chen,
“Thermal performance of flat vapor chamber heat
spreader”, Energy Conservation and Management, 49,
2008. Pp. 1774-1784.

74

