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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้นําเสนอ การทํานายสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร
รวมกับวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอสําหรับการปรับอากาศในรถยนต โดยใชวิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) 
หาคาสมรรถนะของอีเจ็คเตอรอันไดแกอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) และความดันวิกฤต (CBP) โดยผลที่ไดจาก
การศึกษาจะนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยตนแบบ [1] ซึ่งงานวิจัยตนแบบจะหาอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) ของอีเจ็ค
เตอรจากสมการวิเคราะหการไหล 1 มิติ (1-D) จากนั้นจะนําผลสมรรถนะของอีเจ็คเตอร (Rm และ CBP) ที่ไดจากทั้งสอง
วิธีมาใชเปนฐานขอมูลใหกับโปรแกรมสําเร็จรูป EES เพื่อคํานวณหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรทํา
ความเย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอสําหรับการปรับอากาศในรถยนต เมื่อเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิของอินเตอรคูลเลอร (Tint) ระหวาง 15 ๐C ถึง 25 ๐C อุณหภูมิของสวนควบแนน (Tc) เทากับ  35 ๐C และอุณหภูมิ
ของสวนระเหย (Te) เทากับ  5 ๐C พบวาหากอีเจ็คเตอรทํางานภายใตเงื่อนไขซึ่งมีอุณหภูมิของเครื่องกําเนิดไอ (Tg) เทากับ 
80 ๐C  85 ๐C และ 90 ๐C จะมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรทําความ
เย็นแบบอีเจ็คเตอร (COPej)   ที่ไดจากสมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ (1-D) เทากับ 44.64% 50.47% และ 59.68% 
ตามลําดับ และการปรับผลลัพธใหมจากสมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ (1-D, NEW) เทากับ 1.54% 0.08% และ 
6.49% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับวิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) 
คําสําคัญ : อีเจ็คเตอร ระบบการทําความเย็นรวมของอีเจ็คเตอร การปรับอากาศในรถยนต 
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Abstract 

This paper presents the COP prediction of an ejector refrigeration cycle combined with a vapour 
compression cycle for automotive air conditioning. Using computational fluid dynamics (CFD) technique, the 
performance of an ejector was analyzed in term of the entrainment ratio (Rm) and critical back pressure 
(CBP). The results from this study were compared with a previous study of combined ejector refrigeration 
system for automotive air conditioning application [1] which the entrainment ratio (Rm) were predicted from 
one-dimensional (1-D) equation. The performance of an ejector (Rm and CBP) from CFD and one-
dimensional method were analyzed and used as database for a mathematical modeling. In order to predict 
the COP of the combined system, a set of mathematical equations was developed using EES. The operating 
conditions are chosen accordingly as, intercooler temperature between 15 ๐C and 25 ๐C, condenser 
temperature equal to 35 ๐C and evaporator temperature equal to 5 ๐C. However, when generator 
temperatures are 80 ๐C, 85 ๐C and 90 ๐C, the results showed average relative errors of the COP of an ejector 
refrigeration cycle (COPej), between CFD and 1-D are 44.64%, 50.47% and 59.68% respectively, and 
between CFD and 1-D NEW are 1.54%, 0.08% and 6.49% respectively. 
Keywords : Ejector, Combined ejector-vapour refrigeration system, Automotive air conditioning 

 

1. บทนํา 

ปจจุบันเรื่องของพลังงานเปนปญหาใหญที่สงผล
กระทบรุนแรงตอการพัฒนาประเทศ โดยแหลงพลังงาน
ส้ินเปลือง เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน นับวันจะมี
ปริมาณที่นอยลงทุกที เนื่องจากมีการนําไปใชเปนจํานวน
มาก  ทําใหแหลงพลังงานเหลานี้ มีราคาที่ สูง  ดังนั้น
การศึกษาและพัฒนาการนําพลังงานทดแทนซึ่งเปน
พลังงานที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหมได โดยการนํา
พลังแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา รวมไปถึงแหลง
พลังงานความรอนทิ้ง(Waste heat) จากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือรถยนต มาประยุกตใชรวมกับงานตางๆ 
จึงเปนส่ิงที่สําคัญ เชน การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใช
รวมกับระบบการทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร [2-4] และ
การนําพลังงานความรอนทิ้งจากเครื่องยนตหรือไอเสีย
รถยนตมาใชรวมกับระบบการทําความเย็นแบบ อีเจ็ค
เตอร [5] เปนตน พลังงานความรอนทิ้งที่ไดจากไอเสีย
รถยนตมีอุณหภูมิระหวาง 240 ๐C ถึง 480 ๐C [6] ซึ่ง
เพียงพอที่จะนํามาใชเปนแหลงพลังงานใหกับระบบการ
ทําความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร

รวมกับวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอสําหรับการปรับ
อากาศในรถยนต 

ดั ง นั้ น ง า น วิ จั ย นี้ จึ ง ไ ด ศึ ก ษ า ก า ร ทํ า น า ย
สัมประสิทธิ์สมรรถนะทําความเย็นของวัฏจักรทําความ
เย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอ
สําหรับการปรับอากาศในรถยนต โดยอาศัยแหลงพลังงาน
ความรอนทิ้งจากทอไอเสียรถยนต ซึ่งนําวิธีการคํานวณ
พลศาสตรของไหล (Computational fluid dynamics, 
CFD) มาหาคาสมรรถนะของ อีเจ็คเตอร [7] แลวนําผลที่
ไดมาวิเคราะหทางเทอรโมไดนามิกสรวมกับแบบจําลอง
ท า ง คณิ ต ศ า สต ร ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม สํ า เ ร็ จ รู ป  EES 
(Engineering Equation Solver) เพื่อคํานวณหา
สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นรวมของอีเจ็คเตอร 
โดยผลจากการศึกษาจะนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัย
ตนแบบ  [1] ซึ่งในงานวิจัยตนแบบนั้นจะคํานวณหา
สมรรถนะของอีเจ็คเตอรโดยใชสมการวิเคราะหการไหล 1 
มิติ (1-D) [8, 9] และสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความ
เย็นรวมของอีเจ็คเตอร ดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป EES 
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1 ระบบการทําความเย็นรวมของอีเจ็คเตอรสําหรับการ

ปรับอากาศในรถยนต 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ 1 แผนภาพแสดงการทํางานของวัฏจักรการทําความ

เย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอ

สําหรับการปรับอากาศในรถยนต 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 แผนภาพแสดงคา P-h การทํางานของวัฏจักรการ

ทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับวัฏจักรทําความเย็น

แบบอัดไอสําหรับการปรับอากาศในรถยนต 

 
 จากรูปที่ 1 และ 2 แสดงแผนภาพการทํางาน
ของวัฏจักรทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับวัฏจักรทํา
ความเย็นแบบอัดไอสําหรับการปรับอากาศในรถยนต 
โดยวัฏจักรการทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร (Ejector 
refrigeration cycle, EJC) ในระบบสวนบนและวัฏจักร 

 

 

 

การทําความเย็นแบบอัดไอ (The vapour compression 
cycle) ในระบบสวนลาง จะมีสารทําความเย็นเบอร       
R-134a เปนสารทํางาน งานวิจัยนี้จะศึกษาการทําความ
เย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับวัฏจักร
ทําความเย็นแบบอัดไอสําหรับการปรับอากาศในรถยนต 
ซึ่งสามารถทําความเย็นได 3.5 kW ภายใตเงื่อนไขซึ่งมี
อุณหภูมิทางเขาปฐมภูมิหรืออุณหภูมิของเครื่องกําเนิดไอ 
(Tg) ระหวาง 80 ๐C ถึง 90 ๐C อุณหภูมิทางเขาทุติยภูมิ
หรืออุณหภูมิของอินเตอรคูลเลอร (Tint) ระหวาง 15 ๐C ถึง 
25 ๐C และอุณหภูมิของสวนระเหย (Te) เทากับ 5 ๐C 

2.2 สม ร ร ถน ะและคุณ ลั กษณะกา รทํ า ง า น ขอ ง              
อีเจ็คเตอร 

คุณลักษณะที่บงบอกสมรรถนะของอีเจ็คเตอรคือ
อัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Entrainment ratio, Rm) ซึ่งเปน
อัตราสวนระหวางอัตราการไหลเชิงมวลที่ทางเขาทุติยภูมิ
ตออัตราการไหลเชิงมวลที่ทางเขาปฐมภูมิ และอัตราสวน
ความดัน (Pressure Lift Ratio, PLR) ซึ่งเปนอัตราสวน
ระหวางความดันสถิตที่ปากทางออกของอีเจ็คเตอรตอ
ความดันสถิตที่ทางเขาทุติยภูมิ โดยอัตราสวนความดัน
สําหรับการทํางานของวัฏจักรการทําความเย็นแบบอีเจ็ค
เตอรมักนิยมใชตัวแปรที่อยูในรูปของความดันวิกฤต 
(Critical Back Pressure, CBP) 

คุณลักษณะการทํางานของอีเจ็คเตอร ดังรูปที่ 3 
สามารถแบงคุณลักษณะการไหลตามความดันที่ปาก
ทางออกของอีเจ็คเตอรเปน 3 ชวง คือ 1) กรณีที่อัตราสวน
การเหนี่ยวนําคงที่ โดยความดันที่ปากทางออกของอีเจ็ค
เตอรต่ํากวาความดันวิกฤต เรียกชวงนี้วา “Choked flow” 
2) กรณีที่อัตราสวนการเหนี่ยวนําลดลง โดยความดันที่
ปากทางออกของอีเจ็คเตอรมีคาระหวางความดันวิกฤต
และคาความดันยอนกลับ (Break Down Pressure) เรียก
ชวงนี้วา “Unchoked flow” และ 3) กรณีที่ความดันที่ปาก
ทางออกของอีเจ็คเตอรสูงกวาความดันยอนกลับ สงผลทํา
ใหอี เจ็ค เตอร ไมสามารถทํางานได  เ รี ยกช วงนี้ ว า 
“Reversed flow”  [10, 11] 
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รูปที่ 3 คุณลักษณะการทํางานของอีเจ็คเตอร 

3. วิธีการวิจัย  

 งานวิจัยนี้จะนําวิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล 
(CFD) มาหาคาสมรรถนะของอีเจ็คเตอรอันไดแก 
อัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) และความดันวิกฤต (CBP) 
โดยผลที่ ไดจากการศึกษาจะนํามาเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยตนแบบ [1] ซึ่งในงานวิจัยตนแบบจะหา
อัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) ของอีเจ็คเตอรจากสมการ
วิเคราะหการไหล 1 มิติ (one-dimensional, 1-D) จากนั้น
จะนําผลสมรรถนะของอีเจ็คเตอร (Rm และ CBP) ที่ได
จากทั้งสองวิธีมาใชเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหทาง
เทอรโมไดนามิกสดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  EES เพื่อ
คํานวณหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏ
จักรทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับวัฏจักรทําความ
เย็นแบบอัดไอสําหรับการปรับอากาศในรถยนต ซึ่งมีดัชนี
ชี้วัดคือสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักร
ทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร (COPej) และสัมประสิทธิ์
สมรรถนะการทําความเย็นรวมของระบบ (COPsystem) 

 งานวิจัยนี้จะใชฐานขอมูลผลสมรรถนะของ          
อีเจ็คเตอร (Rm และ CBP) จาก 3 ฐานขอมูลคือ              
1) สมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ (1-D) 2) การปรับ

ผลลัพธใหมจากสมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ (1-D, 
NEW) และ 3) วิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) 
โดยสมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ (1-D) กับวิธีการ
คํ านวณพลศาสตร ของ ไหล  (CFD) นั้ นจะ มีความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยของอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) ที่
แตกตางกันมาก อันเนื่องมาจากการกําหนดคาสมมติฐาน
ของตัวแปรไมทราบคาในสมการ 1-D ของงานวิจัย
ตนแบบ (1-D) เชน คาประสิทธิภาพของหัวฉีด (Nozzle 
efficiency, ηN) คาประสิทธิภาพของปากทางออกของ        
อีเจ็คเตอร (Diffuser efficiency, ηd) และคาประสิทธิภาพ
ของการผสม (Mixing efficiency, ηm) เปนตน ดังนั้นจึงได
กําหนดคาสมมติฐานของตัวแปรไมทราบคาใหมหรือก็คือ
การปรับผลลัพธใหมจากสมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ 
(1-D, NEW) เพื่อใหไดอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) ที่
สอดคลองกับวิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) 
มากที่สุด โดยที่คาของ ηN ηd และ ηm ในสมการ 1-D ของ
งานวิจัยตนแบบ (1-D) เทากับ 1.00 1.00 และ 0.98 
ตามลําดับ และในการปรับผลลัพธใหมจากสมการ 1-D 
ของงานวิจัยตนแบบ (1-D, NEW) เทากับ 0.98 0.98 และ 
0.81 ตามลําดับ 

 3.1 การสรางแบบจําลองการไหลของอีเจ็คเตอร 

 การสรางแบบจําลองการไหลของอีเจ็คเตอรใน
ระบบการทําความเย็นรวมของอีเจ็คเตอรสําหรับการปรับ
อากาศในรถยนต ไดนําขนาดและรูปรางมาจากงานวิจัย
ตนแบบ [1] ดังรูปที่ 4 โดยที่อีเจ็คเตอรนั้นจะมีคา Area 
ratio (Ar) เทากับ 4 ซึ่งเปนอัตราสวนระหวางพื้นที่หนาตัด
ที่เล็กที่สุดของหองผสมหรือบริเวณพื้นที่หนาตัดคงที่ตอ
พื้นที่หนาตัดที่เล็กที่สุดของหัวฉีด  
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(ก) อีเจ็คเตอร (หนวยเปนมิลลิเมตร) 
 
 
 
 
 
 

(ข) หัวฉีด (หนวยเปนมิลลิเมตร) 
 
รูปที่ 4 ขนาดและรูปรางของอีเจ็คเตอรในระบบการทํา

ความเย็นรวมของอีเจ็คเตอรสําหรับการปรับอากาศใน

รถยนต 

  
 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ 5 แบบจําลองการไหลของอีเจ็คเตอรในระบบการ

ความเย็นรวมของอีเจ็คเตอรสําหรับการปรับอากาศใน

รถยนต 

 
 สมรรถนะของอีเจ็คเตอรสามารถหาไดจากวิธีการ
คํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) โดยการสราง
แบบจําลองการไหลของอีเจ็คเตอรในระบบการทําความ
เย็นรวมของอีเจ็คเตอรสําหรับการปรับอากาศในรถยนต
จากโปรแกรมสําเร็จรูป GAMBIT 2.3 ซึ่งรูปรางของ
แบบจําลอง 2 มิติ เปนแบบสมมาตรรอบแกน (Axisymmetric) 
และขอบเขตของปญหาถูกแบงดวยโครงขายสี่เหลี่ยม 
(Quad Grid) เทากับ 51,900 ดังรูปที่ 5 โดยจํานวน

โครงขายสี่เหลี่ยมของอีเจ็คเตอรนี้ไดผานการปรับและ
ทดสอบในความละเอียดที่แตกตางกันเพื่อความถูกตอง
ของการจําลองการไหล โดยการเพิ่มจํานวนโครงขาย
ส่ีเหลี่ยมเปนสองเทา พบวาคาความคลาดเคลื่อนของ
อัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) มีคานอยกวา 1% 

 
3.2 การตั้งคาตัวแปรที่จําเปนสําหรับแบบจําลองการไหล
ของอีเจ็คเตอร 

การจําลองการไหลของอีเจ็คเตอรจะกําหนด
เงื่อนไข ขอบเขตและคาตัวแปรตางๆ โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป FLUENT 6.3 ซึ่งมีสารทําความเย็นเบอร          
R-134a เปนสารทํางาน คุณสมบัติที่ใชเปนกาซอุดมคติ 
(Ideal Gas) และเปนการไหลแบบอัดตัวได โดยสมบัติ
ของสารทําความเย็นแสดงดังตารางที่ 1 และเงื่อนไขการ
คํานวณของวิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) 
แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1  สมบัติของสารทําความเย็นเบอร R-134a 

สมบัติของสาร คา 

ความรอนจําเพาะ, Cp (J/kg-K) 

คานําความรอน, k (W/m-K) 

ความหนืด, μ (kg/m-s) 

851 

0.0138 

1.18×10-5 

น้ําหนักโมเลกุล, M (kg/kgmol) 102.03 

ตารางที่ 2  เงื่อนไขการคํานวณของ CFD 

เงื่อนไข 
รูปแบบที่
เลือกใช 

ขอบเขตของทางเขา (inlet boundary condition) Pressure inlet 

ขอบเขตของทางออก (outlet boundary condition) 

ระเบียบขั้นตอนในการแกไขปญหา (Solver) 

ระเบียบวิธีการคํานวณ (Linearization) 

แบบจําลองความปนปวน (Turbulence model) 

 

ระเบียบวิธีการแกปญหาการไหลบริเวณใกลผนัง 

(Near-wall treatment method) 

Pressure outlet 

Density base 

Implicit 

Realizable  

k – ε model 

Standard near 

wall function 

y 

x 
(0,0) Centerline 

Secondary inlet pressure

Primary inlet pressure Ejector back pressure 
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3.3 การวิเคราะหทางเทอรโมไดนามิกสในการทํางาน
ของวัฏจักรการทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับ          
วัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอสําหรับการปรับอากาศใน
รถยนต  

สมมติฐานสําหรับการวิเคราะหการทํางานของวัฏ
จักรการทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับวัฏจักรทํา
ความเย็นแบบอัดไอสําหรับการปรับอากาศในรถยนต คือ 

1) การไหลผานวาลวลดความดัน (Expansion  
valve) เปนการไหลแบบไอเซนโทรปก 

2) กระบวนการที่คอมเพรสเซอรและปมเปน
แบบอะเดียบาติค (Adiabatic)  

3) สวนควบแนน (Condenser) สารทําความเย็น
จะมีสถานะเปนของเหลวอิ่มตัว (saturated liquid) และ
สวนระเหย (Evaperator) สารทําความเย็นจะมีสถานะ
เปนไออิ่มตัว (Saturated vapor) 

4) ไมนําปริมาณพลังงานที่ถูกใชไปสําหรับพัดลม
ในสวนควบแนนและสวนระเหยมาวิเคราะห 

5) การทํางานของระบบจะอยูในสภาวะคงที่ 
(Steady state) 

การวิเคราะหการทํางานของวัฏจักรการทําความ
เย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอ
สําหรับการปรับอากาศในรถยนต จากแผนภาพแสดงคา 
P-h ดังรูปที่ 2 สามารถหาอัตราความรอนของสวนระเหย 
สวนควบแนนและสวนกําเนิดไอ ไดจากสมการที่ (1) (2) 
และ (3) ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

   (1) 

(2) 

(3) 

 งานที่ไดจากปมและคอมเพรสเซอรหาไดจาก
สมการที่ (4) และ (5) ตามลําดับ 

         (4) 

                                     (5) 
 

 สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักร
ทําความเย็นแบบอัดไอ ดังสมการที่ (6) 
 

                                                                          (6) 
 

 จากหลักการของการหาอัตราความรอนของ
อินเตอรคูลเลอร [12] สามารถหาไดจากสมการที่ (7) (8) 
และ (9) โดย ε คือคาประสิทธิผลการแลกเปลี่ยนความ
รอนของอินเตอรคูลเลอร 

                                                 
(7) 

 
    (8) 

 
    (9) 

 
 สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของ         
วัฏจักรทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอรสามารถหาไดจาก
สมการที่ (10) หรือ (11) 
 

(10) 
 
 หรือ 
 

(11) 
 

 สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นรวมของ
ระบบ สามารถหาไดจากสมการที่ (12) หรือ (13) 
 

(12) 
  หรือ 
 

(13) 
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รูปที่ 6 ขั้นตอนการคํานวณหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะการ

ทําความเย็นรวมของอีเจ็คเตอรของโปรแกรมสําเร็จรูป 

EES 

 ขั้นตอนการคํานวณหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะทํา

ความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอี เจ็ค เตอร

รวมกับวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอสําหรับการปรับ

อากาศในรถยนต โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป EES           

ดังรูปที่ 6 จะกําหนดคาตัวแปรสภาวะการทํางานของอี

เจ็คเตอรเปนขั้นตอนแรก ซึ่งจะทําใหไดคาอัตราสวนการ

เหนี่ยวนํา (Rm) และความดันวิกฤต (CBP) ของอีเจ็ค

เตอรในสภาวะการทํางานนั้นๆ จากฐานขอมูลของการ

จําลองการไหลดวยวิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล 

(CFD) และจากสมการ one-dimensional (1-D) ขั้นตอน

ที่สองจะนําอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) ที่ไดมาหา

สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรทํา

ความเย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับวัฏจักรทําความเย็นแบบ

อัดไอสําหรับการปรับอากาศในรถยนต ซึ่งมีดัชนีชี้วัดคือ

สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรทํา

ความเย็นแบบอี เจ็คเตอร  (COPej) และสัมประสิทธิ์

สมรรถนะการทําความเย็นรวมของระบบ (COPsystem) 

4. ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากรูปที่ 7 แสดงอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) 

ละคาความดันวิกฤต (CBP) ของอีเจ็คเตอร ที่ไดจาก

วิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) เมื่อ                 

อีเจ็คเตอรทํางานภายใตเงื่อนไขซึ่งมีอุณหภูมิทางเขาปฐม

ภูมิหรืออุณหภูมิของเครื่องกําเนิดไอ (Tg) เทากับ 80 ๐C 

85 ๐C และ 90 ๐C และอุณหภูมิทางเขาทุติยภูมิหรือ

อุณหภูมิของอินเตอรคูลเลอร (Tint) ระหวาง 15 ๐C ถึง 25 
๐C พบวาหากอุณหภูมิของอินเตอรคูลเลอร (Tint) เพิ่ม

สูงขึ้นจะสงผลทําใหอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) และ

ความดันวิกฤติ (CBP) เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย 

จากรูปที่ 8 แสดงอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) 

และคาความดันวิกฤต (CBP) ของอีเจ็คเตอร ที่ไดจาก

วิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) เมื่อ                 

อี เจ็คเตอรทํางานภายใต เงื่ อนไขซึ่ งมีอุณหภู มิทาง           

เขาทุติยภูมิหรืออุณหภูมิของอินเตอรคูลเลอร (Tint) เทากับ 

15 ๐C 20 ๐C และ 25 ๐C และอุณหภูมิทางเขาปฐมภูมิ

หรืออุณหภูมิของเครื่องกําเนิดไอ (Tg) ระหวาง 80 ๐C ถึง 

90 ๐C พบวาหากอุณหภูมิของเครื่องกําเนิดไอ (Tg) เพิ่ม

สูงขึ้นจะสงผลทําใหอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) ลดลง

แตความดันวิกฤติ (CBP) จะเพิ่มสูงขึ้น 

 

 

 

ผลของคา Rm และ CBP ที่ไดจาก

สมการ 1-D และ CFD 

หา gQ& , cQ& , pW , comW , intQ&  

จากสมการที่ (2) - (5) และ (7) 

หา COPme  , COPej 

จากสมการที่ (6) และ (11) 

ผลของคา COPsystem 

จากสมการที่ (13) 

กําหนดคา eQ& , Tg , Te และ Tc  
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รูปที่ 7 อัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) และความดันวิกฤติ (CBP) ของอีเจ็คเตอรเมื่อเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของอินเตอร

คูลเลอร (Tint) ที่ไดจากวิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 อัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) และความดันวิกฤติ (CBP) ของอีเจ็คเตอรเมื่อเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของเครื่อง

กําเนิดไอ (Tg) ที่ไดจากวิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) 

 

 

 

 

 

Rm
 

CBP (M
Pa) 

Tint (
๐C) 

                 Tg = 80 ๐C 

Rm  :   Tg = 85 ๐C 

                 Tg = 90 ๐C 

                  Tg = 80 ๐C 

CBP  :    Tg = 85 ๐C 

                  Tg = 90 ๐C 

                 Tint = 15 ๐C 

Rm  :   Tint = 20 ๐C 

                 Tint = 25 ๐C 

                  Tint = 15 ๐C 

CBP  :    Tint = 20 ๐C 

                  Tint = 25 ๐C 

Rm
 

CBP (M
Pa) 

Tg (
๐C) 
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Rm
 

Tint (
๐C) 

                Tg = 80 ๐C 

1-D, NEW : Tg = 85 ๐C 

                Tg = 90 ๐C 

 Tg = 80 ๐C 

      CFD : Tg = 85 ๐C 

                Tg = 90 ๐C 
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                Tg = 80 ๐C 
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รูปที่ 9 เปรียบเทียบอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) ของอี

เจ็คเตอร เมื่อเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของอินเตอรคูลเลอร 

(Tint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
รูปที่ 10 เปรียบเทียบอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) ของ 

อีเจ็คเตอร เมื่อเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของเครื่องกําเนิดไอ 

(Tg) 

 

 

 

 
 
รูปที่ 11 เปรียบเทียบสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความ

เย็นของวัฏจักรทํ าความเย็นแบบอี เจ็ค เตอร  เมื่ อ

เปล่ียนแปลงอุณหภูมิของอินเตอรคูลเลอร (Tint)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปที่ 12 เปรียบเทียบสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความ

เย็นของวัฏจักรทํ าความเย็นแบบอี เจ็ค เตอร  เมื่ อ

เปล่ียนแปลงอุณหภูมิของเครื่องกําเนิดไอ (Tg) 
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จากรูปที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบอัตราสวนการ

เหนี่ยวนํา (Rm) ที่ไดจากสมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ 

(1-D) การปรับผลลัพธใหมจากสมการ 1-D ของงานวิจัย

ตนแบบ (1-D, NEW) และวิธีการคํานวณพลศาสตรของ

ไหล (CFD) เมื่อเปล่ียนแปลงอุณหภูมิทางเขาทุติยภูมิหรือ

อุณหภูมิของอินเตอรคูลเลอร (Tint) ระหวาง 15 ๐C ถึง 25 
๐C และอุณหภู มิที่ปากทางออกของอี เจ็คเตอรหรือ

อุณหภูมิของสวนควบแนน (Tc) เทากับ 35 ๐C พบวาหาก

อีเจ็คเตอรทํางานภายใตเงื่อนไขซึ่งมีอุณหภูมิทางเขาปฐม

ภูมิหรืออุณหภูมิของเครื่องกําเนิดไอ (Tg) เทากับ 80 ๐C 

85 ๐C และ 90 ๐C จะมีความคลาดเคลื่อนเฉล่ียของ

อัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) ที่ไดจากสมการ 1-D ของ

งานวิจัยตนแบบ (1-D) เทากับ 45.59% 51.11% และ 

60.43% ตามลําดับ และการปรับผลลัพธใหมจากสมการ 

1-D ของงานวิจัยตนแบบ (1-D, NEW) เทากับ 1.92% 

0.21% และ 6.36% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับวิธีการ

คํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) 

จากรูปที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบอัตราสวนการ

เหนี่ยวนํา (Rm) ที่ไดจากสมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ 

(1-D) การปรับผลลัพธใหมจากสมการ 1-D ของงานวิจัย

ตนแบบ (1-D, NEW) และวิธีการคํานวณพลศาสตรของ

ไหล (CFD) เมื่อเปล่ียนแปลงอุณหภูมิทางเขาปฐมภูมิหรือ

อุณหภูมิของเครื่องกําเนิดไอ (Tg) ระหวาง 80 ๐C ถึง 90 ๐

C และอุณหภูมิที่ปากทางออกของอีเจ็คเตอรหรืออุณหภูมิ

ของสวนควบแนน (Tc) เทากับ 35 ๐C พบวาหากอีเจ็ค

เตอรทํางานภายใตเงื่อนไขซึ่งมีอุณหภูมิทางเขาทุติยภูมิ

หรืออุณหภูมิของอินเตอรคูลเลอร (Tint) เทากับ 15 ๐C 20 
๐C และ 25 ๐C    จะมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของ

อัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) ที่ไดจากสมการ 1-D ของ

งานวิจัยตนแบบ (1-D) เทากับ 85.08% 50.84% และ 

32.83% ตามลําดับ และการปรับผลลัพธใหมจากสมการ 

1-D ของงานวิจัยตนแบบ (1-D, NEW) เทากับ 23.57% 

0.84% และ 13.81% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับวิธีการ

คํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) 

จากรูปที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์

สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอี

เจ็คเตอร (COPej) ที่ ไดจากการวิ เคราะหทางเทอรโม

ไดนามิกส โดยการใชฐานขอมูลผลสมรรถนะของอีเจ็ค

เตอร (Rm และ CBP) จาก  3 ฐานขอมูลคือ 1) สมการ 1-

D ของงานวิจัยตนแบบ (1-D) 2) การปรับผลลัพธใหมจาก

สมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ (1-D, NEW) และ 3) 

วิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) เมื่อ

เปล่ียนแปลงอุณหภูมิทางเขาทุติยภูมิหรืออุณหภูมิของ

อินเตอรคูลเลอร (Tint) ระหวาง 15 ๐C ถึง 25 ๐C อุณหภูมิ

ที่ปากทางออกของอี เจ็คเตอรหรืออุณหภูมิของสวน

ควบแนน (Tc) เทากับ 35 ๐C และอุณหภูมิของสวนระเหย 

(Te) เทากับ 5 ๐C พบวาหากอีเจ็คเตอรทํางานภายใต

เงื่อนไขซึ่งมีอุณหภูมิทางเขาปฐมภูมิหรืออุณหภูมิของ

เครื่องกําเนิดไอ (Tg) เทากับ 80 ๐C 85 ๐C และ 90 ๐C  จะ

มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์สมรรถนะการ

ทําความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร 

(COPej) ที่ไดจากสมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ  (1-D) 

เทากับ 44.64% 50.47% และ 59.68% ตามลําดับ และ

การปรับผลลัพธใหมจากสมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ 

(1-D, NEW) เทากับ 1.54% 0.08% และ 6.49% 

ตามลําดับ เมื่อเทียบกับวิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล 

(CFD) นอกจากนี้ยังพบวาหากอุณหภูมิของอินเตอร

คูลเลอรเพิ่มสูงขึ้น จะสงผลใหสัมประสิทธิ์สมรรถนะการ

ทําความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร 

(COPej) เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย 
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จากรูปที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์
สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอี
เจ็คเตอร (COPej) ที่ ไดจากการวิ เคราะหทางเทอรโม
ไดนามิกส โดยการใชฐานขอมูลผลสมรรถนะของอีเจ็ค
เตอร (Rm และ CBP) จาก  3 ฐานขอมูลคือ 1) สมการ 1-
D ของงานวิจัยตนแบบ (1-D) 2) การปรับผลลัพธใหมจาก
สมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ (1-D, NEW) และ 3) 
วิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) เมื่อ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิทางเขาทุติยภูมิหรืออุณหภูมิของ
อินเตอรคูลเลอร (Tint) เมื่อเปล่ียนแปลงอุณหภูมิทางเขา
ปฐมภูมิหรืออุณหภูมิของเครื่องกําเนิดไอ (Tg) ระหวาง 80 
๐C ถึง  90 ๐C อุณหภูมิที่ปากทางออกของอีเจ็คเตอรหรือ
อุณหภูมิของสวนควบแนน (Tc) เทากับ 35 ๐C และ
อุณหภูมิของสวนระเหย (Te) เทากับ 5 ๐C พบวาหากอีเจ็ค
เตอรทํางานภายใตเงื่อนไขซึ่งมีอุณหภูมิทางเขาทุติยภูมิ
หรืออุณหภูมิของอินเตอรคูลเลอร (Tint) เทากับ 15 ๐C 20 
๐C และ 25 ๐C จะมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรทํา
ความเย็นแบบอีเจ็คเตอร (COPej) ที่ไดจากสมการ 1-D 
ของงานวิจัยตนแบบ  (1-D) เทากับ 85.14% 50.78% 
และ 32.84%  ตามลําดับ และการปรับผลลัพธใหมจาก
สมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ (1-D, NEW) เทากับ 
23.61% 0.84% และ 13.80% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ

วิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) นอกจากนี้ยัง
พบวาหากอุณหภูมิของเครื่องกําเนิดไอเพิ่มสูงขึ้น จะสงผล
ใหสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรทํา
ความเย็นแบบอีเจ็คเตอร (COPej) นั้นมีคาลดลง 

จากตารางที่ 3 แสดงสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทํา
ความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอี เจ็ค เตอร
รวมกับวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอสําหรับการปรับ
อากาศในรถยนต โดยการใชฐานขอมูลผลสมรรถนะของอี
เจ็คเตอร (Rm และ CBP) จากวิธีการคํานวณพลศาสตร
ของไหล (CFD) และจากรูปที่ 11 และ 12 พบวาที่
อุณหภูมิทางเขาทุติยภูมิหรืออุณหภูมิของอินเตอรคูลเลอร 
(Tint) เทากับ 15 ๐C อุณหภูมิทางเขาปฐมภูมิหรืออุณหภูมิ
ของเครื่องกําเนิดไอ (Tg) เทากับ 80 ๐C และ 81 ๐C 
อัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) และสัมประสิทธิ์สมรรถนะ
การทําความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร 
(COPej) จะมีคาลดลง เนื่องจากที่อุณหภูมิที่ปากทางออก
ของอีเจ็คเตอรหรืออุณหภูมิของสวนควบแนน (Tc) เทากับ 
35 ๐C อีเจ็คเตอรจะมีความดันที่ปากทางออกหรือความ
ดันของสวนควบแนน (Pc) เทากับ 887.47 kPa ซึ่งจะมีคา
เกินความดันวิกฤต (CBP) แตไมเกินความดันยอนกลับ 
(Break Down Pressure) ทําใหคุณลักษณะการทํางาน
ของอีเจ็คเตอรนั้นอยูในชวงที่เรียกวา “Unchoked flow” 

ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับวัฏจักรทําความเย็นแบบ

อัดไอสําหรับการปรับอากาศในรถยนต โดยการใชฐานขอมูลผลสมรรถนะของอีเจ็คเตอรจากวิธีการคํานวณพลศาสตรของ

ไหล (CFD) 

Tg (
๐C) Tint (

๐C) Rm COPej COPsys CBP (kPa) Pc (kPa) Rm COPej COPsys 

80 15 0.38 0.31 0.37 863.11 887.47 0.29 0.24 0.29 

 20 0.49 0.41 0.48 912.35 887.47 0.49 0.41 0.48 

 25 0.60 0.52 0.57 963.68 887.47 0.60 0.52 0.57 

85 15 0.31 0.26 0.31 912.35 887.47 0.31 0.26 0.31 
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จึงสงผลใหอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) และสัมประสิทธิ์
สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอี
เจ็คเตอร (COPej) มีคาลดลง 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 13 สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏ

จักรทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับวัฏจักรทําความ

เย็นแบบอัดไอสําหรับการปรับอากาศในรถยนต 

จากรูปที่ 13 แสดงสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทํา
ความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอี เจ็ค เตอร
รวมกับวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอสําหรับการปรับ
อากาศในรถยนต โดยการใชฐานขอมูลผลสมรรถนะของอี
เจ็คเตอร (Rm และ CBP) จากวิธีการคํานวณพลศาสตร
ของไหล (CFD) พบวาเมื่ออีเจ็คเตอรทํางานภายใต
เงื่อนไขสภาวะการทํางานใดๆ สัมประสิทธิ์สมรรถนะการ
ทําความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร 
(COPej) และสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นรวม
ของระบบ (COPsystem) จะถูกจํากัดดวยความดันที่ปาก
ทางออกของอีเจ็คเตอรหรือความดันของสวนควบแนน 
(Pc) เนื่องจากสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นรวม
ของอีเจ็คเตอรนั้นขึ้นอยูกับอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) 
ที่อีเจ็คเตอรสามารถทําได  

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

จากศึกษาการทํานายสัมประสิทธิ์สมรรถนะการ
ทําความเย็นของวัฏจักรทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร
รวมกับวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอสําหรับการปรับ
อากาศในรถยนต โดยใชวิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล 
(CFD) มาหาคาสมรรถนะของอี เจ็ค เตอรอันไดแก
อัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) และความดันวิกฤต (CBP) 
จากนั้นจะนําผลสมรรถนะของอีเจ็คเตอร (Rm และ CBP) 
ใชเปนฐานขอมูลวิเคราะหทางเทอรโมไดนามิกสดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป  EES เพื่อคํานวณหาสัมประสิทธิ์
สมรรถนะการทําความเย็นรวมของอีเจ็คเตอร พบวาการ
ปรับผลลัพธใหมจากสมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ (1-
D, NEW) ใหผลของอัตราสวนการเหนี่ยวนํา (Rm) และ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นรวมของ อีเจ็คเตอร
ใกลเคียงกับวิธีการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) 
มากกวาสมการ 1-D ของงานวิจัยตนแบบ (1-D) เนื่องจาก
สมการ 1-D นั้น มีการกําหนดคาสมมติฐานของตัวแปรไม
ทราบคาในสมการ ไดแก คาประสิทธิภาพของหัวฉีด (ηN) 
คาประสิทธิภาพของปากทางออกของอีเจ็คเตอร (ηd) และ
คาประสิทธิภาพของการผสม (ηm) ซึ่งคาเหลานี้มีผลอยาง
ยิ่งตอสมรรถนะของอีเจ็คเตอร (Rm และ CBP)  จึงอาจ
สงผลใหสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น (COP) ที่
ไดเกิดความคลาดเคลื่อน อยางไรก็ตามในการศึกษา
สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรทํา
ความเย็นแบบอีเจ็คเตอรรวมกับวัฏจักรทําความเย็นแบบ
อัดไอสําหรับการปรับอากาศในรถยนต ควรจะศึกษาถึง
การนําอีเจ็คเตอรมาประยุกตใชในระบบทําความเย็นของ
รถยนต จ ริ ง  โดยสร า งชุ ดอุ ปกรณทดลองขึ้ น เพื่ อ
เปรียบเทียบผลของสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น
รวมของอีเจ็คเตอรที่ไดจากวิธีการคํานวณพลศาสตรของ
ไหล (CFD) สมการ 1-D และชุดอุปกรณทดลองของอีเจ็ค
เตอรในระบบทําความเย็นสําหรับการปรับอากาศใน
รถยนตตอไป 

 

CO
P  

Ejector Back Pressure (MPa) 

                Tg = 80 ๐C, Tint = 20 ๐C 

COPej : Tg = 85 ๐C, Tint = 15 ๐C 

                Tg = 85 ๐C, Tint = 20 ๐C 

                  Tg = 80 ๐C, Tint = 20 ๐C 

COPsys :   Tg = 85 ๐C, Tint = 15 ๐C 

                  Tg = 85 ๐C, Tint = 20 ๐C 
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