บทที่ 3
อุปกรณสําหรับกระบวนการทําความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ
การทําความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟและไดอิเลคตริกมีกลไกเชนเดียวกันแตมีวิธีการใน
การที่ ทํ า ให บ รรลุ เ ป า หมายแตกต า งกั น โดยระบบพื้ น ฐานของระบบเหล า นี้ จ ะประกอบด ว ย
แหลงกําเนิดพลังงานความถี่สูงหรือ เจนเนอเรเตอร และใชทอนําคลื่น (Waveguide) ไปยังชิ้นงาน
(Load) ที่อยูภายในแอพพลิเคเตอร (Applicator) ดังแสดงในรูปที่ 3.1

(ก)
M agnetron +
P ow er supply

C avity
C irculator

T uner

W aveguide
W ater load

T urntable

(ข)
รูปที่ 3.1 แสดงองคประกอบพื้นฐานของระบบทําความรอนดวยไมโครเวฟในลักษณะตางๆ
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จากรูปที่ 3.1 แมกนีตรอน (Magnetron) ที่ติดตั้งบนทอนําคลื่น (Waveguide) ทําหนาที่เปนตัวกําเนิด
คลื่นไมโครเวฟหรือสรางพลังงานไมโครเวฟ ไมโครเวฟจะเคลื่อนที่ผานทอนําคลื่นไปยังวัสดุที่
นํามาผานกระบวนการที่อยูภายในคาวิตี้ (Cavity) หรือ แอพพลิเคเตอร (Applicator) เมื่อพลังงาน
ไมโครเวฟเขาสูวัสดุแลว สวนที่นอกเหนือจากการดูดซับ (Absorbed Wave) โดยตัววัสดุ จะมี
บางสวนที่ทะลุผาน (Transmitted Wave) วัสดุและจะมีบางสวนที่สะทอนกลับ (Reflected wave)
ไป ซึ่งอัตราพลังงานไมโครเวฟที่สะทอนกลับ จะขึ้นอยูกับคาคุณสมบัติไดอิเลคตริก (Dielectric
Properties) ของวัสดุและคุณลักษณะประจําตัวของวัสดุเอง คลื่นสะทอนที่เกิดจากการสะทอนกลับ
ของคลื่นไมโครเวฟขณะชนกับวัสดุ อาจทําใหตัวกําเนิดคลื่นไมโครเวฟเสียหายได (โดยเฉพาะ
ระบบที่ใชไมโครเวฟกําลังสูง) ดังนั้นโดยทั่วไประบบไมโครเวฟจะติดตั้งตัวดักคลื่น หรือที่เรียก
ทั่วไปวา เซอรคูเลเตอร (Circulator) (อุปกรณทําใหคลื่นไมโครเวฟเดินไดทางเดียว)ระหวางตัว
กําเนิดคลื่นและทอนําคลื่นเพื่อปองกันการเสียหายดังกลาว นอกจากนั้นยังติดตั้งอุปกรณปรับแตง
คลื่นเพื่อที่จะลดพลังงานสะทอนกลับนี้ โดยใชอุปกรณที่เรียกวา Matching Tuner มาติดตั้งระหวาง
ทอนําคลื่นและบริเวณทําความรอน อุปกรณตัวนี้ทําหนาที่ปรับใหคลื่นไมโครเวฟมีการดูดซับในตัว
วัสดุไดดีขึ้นโดยที่การสะทอนของคลื่นที่ผิววัสดุลดลง สงผลทําใหระบบไมโครเวฟทํางานที่
ประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย
ตอไปนี้จะแสดงรายละเอียดของอุปกรณแตละตัวภายในระบบทําความรอนดวยไมโครเวฟ
พรอมหลักการทํางานเบื้องตน
3.1 แหลงกําเนิดพลังงานความถี่สูงหรือเจนเนอเรเตอร (Generator)
โดยแหลงกําเนิดคลื่นไมโครเวฟหรือเจนเนอเรเตอร (Generator) จะประกอบดวยแหลงจาย
กําลังไฟกระแสตรงและตัวแมกนีตรอน (Magnetron) หรือไคสตรอน (Klystron) โดยตัวแมกนีต
รอน (Magnetron) เป น อุ ป กรณ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด อั น หนึ่ ง ภายในระบบทํ า ความร อ นด ว ย
ไมโครเวฟ แมกนีตรอนเปนหลอดสรางคลื่นไมโครเวฟจากการเปลี่ยนพลังงานไฟฟากระแสสลับ
(Dc Energy) ภายใตแรงดันไฟฟาสูงๆ ที่ Magnetron Anode โดยมีประสิทธิภาพประมาณ 70% 90%
ภายในแมกนีตรอน ประกอบไปดวยไสหลอด (Filament) โดยแคโทด (Cathode) ซึ่งเปนขั้ว
ใดขั้วหนึ่งของไสหลอด (ทําจากขดลวดทังสเตน) และถูกบรรจุอยูในชองสุญญากาศซึ่งสวนของ
ผนังรอบๆ จะทําหนาที่เปนขั้วอาโนด (Anode) คลื่นไมโครเวฟที่ถูกกําเนิดขึ้นจะถูกสงออกมา
ภายนอกโดย Antenna ในการทํางานของแมกนีตรอนนั้น แมกนีตรอนจะถูกจายดวยไฟฟา
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กระแสสลับแรงดันต่ําประมาณ 3-4 โวลต กระแส 10 แอมแปรที่ไสหลอด ซึ่งจะทําใหไสหลอด
รอนและปลอยอิเลคตรอนออกมา และเมื่อจายไฟฟาแรงดันสูงไปที่ขั้วใดขั้วหนึ่งของไสหลอดซึง่ ทํา
หนาที่เปนแคโทดเทียบกับขั้วแอโนด ก็จะทําใหอิเล็กตรอนถูกบังคับใหเคลื่อนที่ภายใตอิทธิพลของ
สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กถาวร และเมื่อความตางศักยมีคาสูงจนถึงคาหนึ่งก็จะทําใหแมกนี
ตรอนสามารถปลอยคลื่นไมโครเวฟออกมาได โดยที่ความถี่ของคลื่นไมโครเวฟจะถูกกําหนดดวย
โครงสรางภายในชองสุญญากาศระหวางขั้วแคโทดกับขั้วอาโนด ซึ่งทําใหมีความเหมาะที่ทําให
แมกนีตรอนสามารถกําเนิดคลื่นไมโครเวฟความถี่ 2.45 GHz ออกมา ภาพไดอะแกรมของ
โครงสรางอยางคราวๆ ของแมกนีตรอน ดังแสดงในรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 โครงสรางของ แมกนีตรอน (แบบ 8 ชอง)
โดยทั่วไปแมกนีตรอนแบงเปน 2 ชนิดใหญๆ คือ ชนิดแรกเปนแมกนีตรอนที่ทํางานเปน
จังหวะหรือพัลซ (Pulsed Magnetron) ซึ่งประยุกตใชในงานเรดาร ชนิดที่สองเปนแมกนีตรอนที่
ทํางานแบบตอเนื่อง (Continuous – Wave (CW) Magnetron) ซึ่งมักใชประยุกตกับกระบวนการ
ทางความรอน เชนที่ใชในเตาไมโครเวฟตามบาน และกระบวนการทางอุตสาหกรรม
ขนาดกําลังของแมกนีตรอนที่ใชในอุตสาหกรรมคือ 100 W – 30 kW ความถี่ 2450 MHz
และ 5-100 kW ความถี่ 915 MHz ใช Water-Cooling ซึ่ง Water-Cooling ตองการ 3 kW สําหรับ
การประยุกตในอุตสาหกรรม Water-Cooling ก็จะถูกนําไปในแมกนีตรอนขนาดเล็กกวา ดังรูป 3.3
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รูปที่ 3.3 แสดงการประยุกตในอุตสาหกรรม โดยการใช Water-Cooling กับ แมกนีตรอนขนาดเล็ก
หากพิจารณาถึงอายุการใชงานของแมกนีตรอน ตามที่ไดกลาวมาแลววาอายุการใชงานของแมกนีต
รอนขึ้นอยูกับปริมาณของคลื่นที่สะทอนกลับ นอกจากนั้นยังขึ้นกับปจจัยอื่นๆอีกดวย ไดแก
- การเปลี่ยนแปลงของกําลังไฟฟาและความตางศักยที่สงไป
- อุณหภูมิ ปริมาณ และคุณภาพของน้ําหลอเย็น
- อัตราการไหลและอุณหภูมขิ องอากาศหลอเย็น
- สภาพของการติดตั้ง เชน การสั่น อุณหภูมิบรรยากาศ ฯลฯ
- ขั้นตอนการติดตั้งแมกนีตรอน
- ขั้นตอนการใชงาน
จากการประมาณอายุการใชงานของแมกนีตรอน โดยบริษัท Micro Denshi ประเทศญี่ปุน ทําการ
วัดจากแมกนีตรอน จํานวน 523 ตัว พบวาอายุการใชงานที่นอยที่สุดที่พบคือ 1,000 ชั่วโมง หรือ
ประมาณ 1 ป สวนอายุเฉลี่ยของการใชงานอยูที่ 6,400 ชั่วโมง และอายุการใชงานสูงสุดที่พบคือ
10,000 ชั่วโมง ทั้งนี้อายุการใชงานของแมกนีตรอน จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับเหตุผลดังที่ไดกลาว
ในขางตน
3.2 อุปกรณปองกัน (Protective Devices)
อุปกรณปองกันหลายๆอยางไดถูกนํามาใชกับระบบไมโครเวฟเพื่อปองกันการสะทอนของ
พลังงานไมโครเวฟในระดับสูงที่อาจทําลายแมกนีตรอนหรือไครสตอน โดยมีวิธีอยางงายคือ มี
สวิทซความรอนซึ่งเปนหลอดที่มีความไวตอการทําความรอนที่สูงจนเกินไปและตัดพลังงานได แต
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อยางไรก็ตามดวยหลอดที่ใชเพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอการปองกันจึงไดมีวิธีอื่นเพิ่มเติมคือ การ
ใชตัวตรวจวัดพลังงานที่สามารถกําหนดทิศทางไดซึ่งชวยลดพลังงานในสวนที่กําลังเคลื่อนที่ไป
ขางหนากับที่สะทอนกลับและสามารถปดระบบไดเมื่อพลังงานการสะทอนมีคามากจนเกินไป โดย
ระบบที่มีความซับซอนจะมีเซอรคูเลเตอร (Circulator) เปนอุปกรณที่เปนแมเหล็กถาวร ตั้งอยูบน
ทอนําคลื่น ติด ตั้งอยูร ะหวาง เจนเนอเรเตอรและ แอพลิเคเตอร ตัว มัน ทํา หนาที่สงผานคลื่น ที่
สะทอนกลับจากแอพพลิเคเตอรเขาไปในโหลดหลอก (Dummy Load) เชนโหลดจําพวกน้ําน้ํา หรือ
วัสดุอื่นๆ (การติดตั้งระบบน้ําเขารวมกับระบบเซอรคูเลเตอรที่สมบรูณแลวบางทีเราจะเรียกระบบนี้
วา ไอโซเลเตอร (Isolator) หรือ ไอโซ – เซอรคูเลเตอร (Iso – Circulator) ซึ่งเปนการชวยปกปอง
แมกนีตรอนจากคลื่นที่สะทอนกลับ ซึ่งชวยยืดอายุการใชงานของ แมกนีตรอนออกไป จึงนับไดวา
ระบบนี้มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะมีการแนะนําใหประยุกตใชกับระบบที่มีกําลังระดับสูงภาพ
ของโครงสรางเซอรคูเลเตอร อยางคราวๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 แสดงการตอฟงคชั่นการทํางานของ เซอรคูเลเตอร ในลักษณะ 3 ชองทาง
3.3 อุปกรณตรวจวัดปริมาณคลื่นที่สะทอนกลับ (Reflection Monitor)
เปนเครื่องที่ใชตรวจวัดปริมาณคลื่นที่สะทอนกลับมาจากแอพพลิเคเตอรเนื่องจากวัสดุ
ไมไดดดู ซับเอาไว โครงสรางอุปกรณตรวจวัดปริมาณคลื่นที่สะทอนกลับ อยางคราวๆ ดังแสดงใน
รูปที่ 3.5
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รูปที่ 3.5 ภาพของโครงสรางอุปกรณตรวจวัดปริมาณคลื่นที่สะทอนกลับ
3.4 อุปกรณปรับคาคลื่น (Matching Tuner)
อุปกรณนี้อาศัยการปรับคาตัวตานทาน เพื่อปรับคาคลื่นไมโครเวฟจากเจนเนอเรเตอรให
เหมาะสมกับวัสดุที่จะใหความรอน ซึ่งตองใชรวมกับอุปกรณวัดกําลังคลื่น (Power Monitor) เปน
ตัวชวยใหระบบมีประสิทธิภาพและชวยเรื่องการปกปองและความปลอดภัยของตัวเจนเนอเรเตอร
ภาพของโครงสรางอุปกรณปรับคาคลื่น ดังแสดงในรูปที่ 3.6

รูปที่ 3.6 ภาพของโครงสรางอุปกรณปรับคาคลื่น (3- Stub Tuner)
เมื่ อ ใช ก ารปรั บ ค า จากอุ ป กรณ นี้ ทํ า ให ไ ด ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งปริ ม าณของน้ํ า และ
ประสิทธิภาพดังรูปที่ 3.7 ผลจากการปรับคา ทําใหอายุการใชงานของแมกนีตรอนยาวนานขึ้น
เนื่องจากสามารถชวยลดการสะทอนกลับของคลื่นตามที่กลาวมาขางตน
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รูปที่ 3.7 ความสัมพันธระหวางจํานวนภาระของน้ําและคาประสิทธิภาพ
3.5 แอพพลิเคเตอร (Applicator)
แอพพลิเคเตอร (Applicator) หรือคาวิตี้ (Cavity) เปนสวนที่มีไวสําหรับการทําความรอน
ของกระบวนการ โดยไดรับพลังงานไมโครเวฟมาจากเจนเนอเรเตอรหรือแมกนีตรอน โดยปกติการ
จายพลังงานไมโครเวฟไปยังโหลดหรือวัสดุที่นํามาผานกระบวนการ มีความแตกตางกันตามชนิด
ของกระบวนการและตามชนิดของวัสดุ โดยพลังงานไมโครเวฟจะสงผานผานที่วางและมีจุดรวมที่
โหลด ดังจะอธิบายรายละเอียดตามขางลางตอไป
หลังจากการสรางคลื่นในยานความถี่ไมโครเวฟแลว คลื่นจะถูกสงไปยังแอพพลิเคเตอร ดวย
ใชทอนําคลื่น (Waveguides) แมวาในบางครั้งสามารถใชสายโคแอกเชียลไดแตก็เหมาะกับการสง
คลื่น ในชว งกําลังต่ํ า เทานั้น โดยปกติ ทอนําคลื่น จะเปน ท อสี่เ หลี่ย มผืน ผา กลวง ซึ่งอาจทํา จาก
ทองเหลืองหรืออะลูมิเนียมโดยที่ขนาดภายในนี้จะตองใชความระมัดระวังในการออกแบบและ
เลือกใชเพื่อที่จะสามารถควบคุมคุณสมบัติของคลื่นไมโครเวฟตามที่ตองการไปยังแอพพลิเคเตอร
ได สําหรับตัวแอพพลิเคเตอรแลว จะมีอยูดวยกันหลายชนิดและสรางจากวัสดุประเภทโลหะเสมอ
โดยทั่วๆไป แอพพลิเคเตอร ถูกแบงประเภทตามชนิดคาวิตี้ และ ทอนําคลื่น ดังนี้
ชนิดคาวิตี้ (Cavity Applicators)
- คาวิตี้ ชนิดทํางานเปนกะ
- คาวิตี้ ชนิดทํางานแบบตอเนือ่ ง
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ชนิดทอนําคลืน่ (Waveguide Applicators)
- ทอนําคลื่นแบบสี่เหลี่ยม
- ทอนําคลื่นแบบวงกลม
- ทอนําคลื่นแบบอุโมงค
- ทอนําคลื่นแบบหักโคง
3.5.1 แอพลิเคเตอรชนิดคาวิตี้ (Cavity Applicators)
ซึ่งจัดไดวาเปนแอพพลิเคเตอรขนาดใหญ ยกตัวอยางเตาไมโครเวฟของโฮโร (Horoe)
ระบบนี้จะประกอบดวยคาวิตี้โลหะซึ่งอาจตอเชื่อมกันเปน อุโมงค ภายในอุโมงคนี้จะมีระบบ
สายพานลําเลียงเพื่อเคลื่อนยายปริมาตรของวัสดุที่นํามาผานกระบวนการ โดยพลังงานไมโครเวฟจ
ที่ปอนเขาไปในแอพลิเคเตอร นี้โดยวิธีการใชทอนําคลื่นหรือสายโคแอคเชียลผานจุดตอตอเดียว
หรือหลายจุดตอดังแสดงในรูปที่ 3.8 ในระบบที่ใชในอุตสาหกรรม อาจจะมีแมกนีตรอนมากกวา
100 ตัว ติดตั้งแยกกันภายในคาวิตี้ นอกจากนั้นแอพพลิเคเตอรชนิดนี้จะพบวา โหลดหรือวัสดุที่
นํามาผานกระบวนการจะมีสัดสวนโดยปริมาตรนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรของแอพพลิเค
เตอร (เราจึงเรียกรูปแบบคลื่นไมโครเวฟที่กระทําตอวัสดุในลักษณะนี้วาคลื่นมัลติโหมด (Multi
Mode)) และจะถูกสนามแมเหล็กไฟฟาซึ่งสะทอนกลับไปกลับมาจากดานไปอีกดานหนึ่งของแอพ
พลิเคเตอร ผานเขาไปในโหลดจากทุกๆดานสิ่งนี้จึงถูกเรียกวาเปนการทําความรอนเชิงปริมาตรสาม
มิติที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งหลักการของระบบนี้มีการประยุกตใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรม
สําหรับปญหาหนึ่งของแอพพลิเคเตอร ชนิดคาวิตี้ คือไมความสม่ําเสมอของสนามแมเหล็ก
ไฟฟาที่เกิดขึ้นภายในโหลดซึ่งสงผลตอการกระจายตัวของความรอนภายในโหลด ดังนั้นเพื่อให
การทําความรอนมีความสม่ําเสมอจึงไดมีขั้นตอนที่เปนหลักประกันในปญหาดังกลาว ซึ่งโดยปกติ
จะใชวิธีการผสมผสานไดแก ออกแบบใหมีการเคลื่อนที่หรือการหมุนของโหลดในแอพพลิเคเตอร
ซึ่งอาจใชระบบสายพานลําเลียงหรือถาดหมุน และมีโหมดของการกวนสนามพลังงาน (Mode
Stirrer) โดยอาจจะเปน ใบกวนที่การหมุนรอบต่ํา การเพิ่มจํานวนโหมดภายในคาวิตี้ก็เปนผลใหเกิด
การกระจายและสะทอนของพลังงานไดดีเชนกัน นอกจากนั้นยังสามารถออกแบบใหมีชองทางการ
ปอนพลังงานไมโครเวฟใหมีลักษณะหลายชอง (Multi Feed System) หรือออกแบบใหมีการใช
แหลงพลังงานไมโครเวฟที่มีความถี่แตกตางกันเล็กนอยภายในแอพพลิเคเตอรยูนิตเดียวกัน เพื่อทํา
ใหเกิดรูปแบบการกระจายของคลื่นแมเหล็กไฟฟาภายในแอพพลิเคเตอรที่ดีขึ้น
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รูปที่ 3.8 แสดงตัวอยางของระบบความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟรวมกับสายพานลําเลียงและมี
แอพพลิเคเตอร ชนิดคาวิตี้ โดยมีระบบการปอนกลับ (Feedback System) จากวัสดุทถี่ ูกทํา
ให
รอนเพื่อปรับคากําลังของแมกนีตรอนที่ออกมาโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถควบคุมระดับความชื้น
สุดทายของวัสดุได
3.5.2 แอพพลิเคเตอรชนิดทอนําคลื่น (Waveguide Applicators)
แอพพลิเคเตอรชนิดนี้ตัวทอนําคลื่นสามารถทําหนาที่เปนแอพพลิเคเตอรเองโดยตรง ดัง
แสดงในรูปที่ 3.9 เนื่องจากสนามไฟฟาสามารถจะเกิดขึ้นไดสูงสุดที่บริเวณกึ่งกลางตัวทอนําคลื่น
ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่คลื่นจะสามารถผานเขาไปในวัสดุดวยสนามความเขมสูงจึงทําใหเกิด
ความรอนไดดี ดังตัวอยางที่ดีอันหนึ่งคือ การทําความรอนวัสดุเสนใย (Filamentary Materials)
①

⑤
Incident
Wave

⑥

x

②

y Dielectric
Material
54.61

③

Lx=109.22

z

④

⑦

⑧

①Magnetron
②Power Monitor
③Computer
④Thermometer
⑤Rectangular Wave Guide
⑥Directional Coupler
⑦Lightfiber Sensor
⑧Reflexionless Termination
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(a)

(b)
รูปที่ 3.9 แอพลิเคเตอรชนิดทอนําคลื่น
3.5.3 แอพพลิเคเตอร ชนิดคลื่นทราเวลล (Traveling Wave Applicators)
สําหรับแอพพลิเคเตอร ชนิดนี้เปนที่รูจักกันในรูปแบบรองสล็อท (Slotted) หรือแบบขด
เปนวง (Serpentine) จากรูปที่ 3.10 ในดานแคบของตัวทอนําคลื่นมีการบากรองหนึ่งรองและมีการ
เชื่อมตัวทอนําคลื่นเขาดวยกัน โดยชิ้นงานอาจจะเปนวัสดุแผนบางเชนกระดาษหรือเสนใย ซึ่งจะ
เคลื่อนที่ผานตัวทอนําคลื่นมีการบากรองในแตละขด พลังงานไมโครเวฟที่ปอนจากรองสล็อท จาก
หลายตําแหนงสามารถผานไปยังชิ้นงานที่กําลังเคลื่อนที่ภายในระบบ จึงนับไดวาเปนระบบทํา
ความรอนที่มีประสิทธิภาพสูงแมวาในบางครั้งอาจถูกมองวามีความไมสม่ําเสมอของความรอนของ
ชิ้นงาน ขณะเคลื่อนที่ผานระบบจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง
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รูปที่ 3.10 ทอนําคลื่นชนิดแบบรองและแบบขดเปนวง
สําหรับรายละเอียดของการออกแบบตัวแอพพลิเคเตอรสําหรับระบบทําความรอนดวย
ไมโครเวฟ จะไดนําเสนอในบทตอๆไป
3.6 อุปกรณอื่นๆ (Other Devices)
ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึงอุปกรณเสริมที่จะชวยใหระบบการทํางานมีประสิทธิภาพขึ้น
3.6.1 ระบบควบคุมการรั่วไหลและความปลอดภัย (Leakage and Safety Control
Systems)
ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตนวา ตองมีการควบคุมปริมาณการรั่วของรังสีจากระบบการ
ทําความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ ทั้งการลดการแทรกของคลื่นที่รบกวนในยานความถี่คลื่นวิทยุให
อยูภายในขอจํากัดที่ยอมรับไดและเพื่อความปลอดภัยของบุคคล ซึ่งอุปกรณที่ทําหนาที่นี้คือ โช็ค
(Chokes) หรือโพรงลดกําลัง (Attenuating Tunnels) โดยทําการติดตั้งโชคที่บริเวณชองเปดของ
สายพานลําเลียง รอบประตู หรือหนาตาง รอยตอ และบริเวณอื่นซึ่งมีลักษณะคลายกัน โดยหลักการ
ออกแบบที่ดีในทางวิศวกรรมคือ การรักษาระดับการรั่วไหลใหอยูในระดับต่ําขอกําหนดซึ่งถูก
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ควบคุมโดยองคกรของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดของการออกแบบระบบควบคุมการรั่วไหลของ
คลื่นไมโครเวฟสําหรับระบบทําความรอนดวยไมโครเวฟ จะไดนําเสนอในบทตอๆไป
3.6.2 ระบบควบคุม (Control Systems)
จากการที่กําลังในชวงขาออกของระบบการทําความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟหรือได
อิเล็คตริกจะตองถูกควบคุมดวยพลังงานไฟฟา ดังนั้นระบบควบคุมเฉพาะจะถูกออกแบบใหมี
วงจรของการปอนกลับเพื่อติดตามบางตัวแปรที่เกิดขึ้นขณะระบบมีการทํางานเชน ความชื้น และ
สามารถควบคุมระบบกําลังขาออกโดยอัตโนมัติใหสัมพันธกับปริมาณความชื้นไดดีและรวดเร็ว
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