Pathumwan Academic Journal, Vol. 8, No. 23, September - December 2018: 56 - 65

การพัฒนากังหันลมแนวตั;งขนาดกะทัดรัด: การศึกษาความเป็ นไปได้ เพือJ ประยุกต์ ใช้
กังหันลมแบบใบบิดวนกับคอยล์ ร้อนเครืJองปรับอากาศ
The Development of Compact Vertical Axis Wind Turbine: The Feasibility Study for
Applying the twisted blade VAWT with an Air Conditioner’s Condensing Unit
พงษ์ พันธุ์ ฤกษ์ ขุมทรัพย์ 1,* ปฏิภาณ อร่ ามวาณิชย์ 2 และ ภานุรุจ ยะเรื อน2
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขันสู ง 2สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิ กส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
*
E-mail : pongpun@pit.ac.th, rerkkumsup@hotmail.com
Pongpun Rerkkumsup1,*, Patiparn Aramwanid 2 and Panurut Yaruan 2
1
Department of Advanced Manufacturing Technology 2Department of Mechatronics Engineering
Faculty of Engineering, Pathumwan Institute of Technology
*
E-mail : pongpun@pit.ac.th, rerkkumsup@hotmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี กล่าวถึ งการศึกษาความเป็ นไปได้ของการประยุกต์ใช้กงั หันลมซาโวเนี ยสแบบใบบิ ดวนเพืU อ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ าโดยมีคอยล์ร้อนของเครืU องปรั บอากาศเป็ นแหล่งพลังงานลม กังหันลมแนวตังขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 70 เซนติ เ มตร ความสู ง 70 เซนติ เ มตร ถูกจําลองเพืU อศึ กษาความเร็ วลมทีU เข้าปะทะใบกังหันใน
SolidWorks® Flow Simulation ผลการจําลองแสดงให้เห็นว่าความเร็ วลมของคอยล์ร้อนมีความเหมาะสมกับการ
ทํางานของกังหันลม กังหันลมจํา นวน 2 ตัวซึU งผลิตจากวัส ดุ หาง่ายในประเทศถูกสร้างขึ นเพืU อศึ กษาการผลิต
พลังงานไฟฟ้ า ผลการทดสอบความเร็ วลม ณ ระยะห่ างทีU ปรั บเลืUอนได้ระหว่างกังหันลมกับคอยล์ร้อน และระยะ
แนวขวางของช่องจ่ายลมกับกังหันลมทีUระยะต่างๆ แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างกังหันกับคอยล์ร้อนเป็ นปั จจัย
สําคัญต่อความเร็ วลมมากกว่าระยะแนวขวางอย่างมีนยั สําคัญ กังหันลมตัวทีU 2 ซึU งถูกลดนําหนักลงจากกังหันลม
ต้นแบบตัวแรกได้ถึงร้อยละ 66.4 สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้ าได้สูงสุ ด 16.2 โวลท์ ณ ความเร็ วลม 5.9 เมตรต่อ
วินาที ซึU งสู งกว่ากังหันลมต้นแบบประมาณ 4 เท่าตัว ผลการศึ กษาความเป็ นไปได้แสดงให้เห็นว่ากังหันลมซาโว
เนียสแบบใบบิดวนสามารถใช้งานร่ วมกับคอยล์ร้อนเพืUอผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ในระดับน่าพอใจ
คําสําคัญ: กังหันลมแนวตังขนาดกระทัดรัด, ใบบิดวน, SolidWorks® Flow Simulation, คอยล์ร้อน
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Abstract
This research describes the feasibility study for applying the twisted blade savonius wind turbine to
generate electrical energy using a condensing unit of air conditioner as wind energy source. The vertical axis
wind turbine with diameter of 70 centimeters and height of 70 centimeters is simulated in SolidWorks® Flow
Simulation to study the wind speed that impacted to modeled wind turbine. The simulation results show that
wind speed from condensing unit is suitable for the operation of VAWT. Two VAWTs are constructed using inhouse and easy to find materials for studying electrical energy generation. The experimental testing results of
wind speed at different adjustable distances between VAWT and condensing unit, and transverse distances
between air outlet and VAWT show that the distance between VAWT and condensing unit is the important
factor for wind speed significantly more than the transverse distance. The second VAWT, that is weight reduced
by 66.4% from the first prototype, can generate the maximum electrical voltage of 16.2 V at wind speed of 5.9
m/s, in which approximately 4 times higher than generated by the first prototype VAWT. The results of
feasibility studied illustrate that the twisted blade savonius wind turbine can be used with a condensing unit to
generate electrical energy in satisfied level.
Keywords: Compact VAWT, Twisted blade, SolidWorks® Flow Simulation, Condensing unit
1. บทนํา
วิกฤตการณ์พลังงานในประเทศ [1] ทําให้หลายภาคส่ วนทุ่มเทกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพืUอใช้พลังงาน
ทดแทนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด พลังงานลมเป็ นหนึU งในพลังงานหมุนเวียนทีU ได้รับความสนใจและเกิ ดการ
พัฒนาอย่างต่อเนืUองและติดตังเพืU อใช้งานในหลายพืนทีU [2] อย่างไรก็ตาม ลมมีลกั ษณะเฉพาะตามแต่ภูมิประเทศ
และภูมิอากาศของแต่ละพืนทีU [3] – [4] การศึกษาและสํารวจศักยภาพพลังานลมในประเทศไทยตามภูมิภาคต่างๆ
พบว่าพลังงานลมธรรมชาติในแต่ละพืนทีUส่วนมากมีความเร็วลมเฉลีUยทีUไม่เพียงพอต่อการติดตังกังหันลมแบบแกน
หมุนแนวนอน (Horizontal-Axis Wind Turbine, HAWT) ซึU งต้องใช้ความเร็ วลมเริU มหมุนทีU 5 เมตรต่อวินาที ข ึนไป
[5] สถิติพลังงานลมจากสถานี วิจยั พลังงานลมในอําเภอทีUอยู่ติดชายฝัU งอ่าวไทยในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช และจังหวัดสงขลา รวม 14สถานี พบว่าอัตราความเร็ วลมเฉลีUย ของทัง 14 สถานี น นั อยู่ในช่วง
2.6-4.6 m/s และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบนได้แก่ ขอนแก่น มุกดาหาร กาฬสิ นธุ์ และหนองคาย
[6] สามารถวัดความเร็ วเฉลีUยได้ตลอดทังปี 4.50, 4.39, 3.65, 3.58 m/s ทีUความสู ง 90 เมตร ตามลําดับ และ 4.00,
3.86, 3.19, 2.91 m/s ทีU ความสู ง 60 เมตร ตามลําดับ ซึU งถือว่าน้อยมากสําหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วย
HAWT แม้กงั หันลมแนวแกนตัง (Vertical-Axis Wind Turbine, VAWT) แบบซาโวเนี ยส (Savonius) จะมี
สัมประสิ ทธิ{ การแปลงพลังงงาน (Power Coefficient) ตํUา แต่เนืU องจากมีโครงสร้างง่ายต่อการผลิตและบํารุ งรักษา
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และสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั พื นทีU ทีUมีความเร็ วลมจํากัดในระดับ 3 เมตรต่อวินาที จึ งทําให้นักวิจยั หลายกลุ่ม
ศึ กษาและพัฒนาศักยภาพให้เพิU มมากขึ น [7],[8] อุปกรณ์ในระบบผลิ ตไฟฟ้ าด้วยกังหันลมทีU สร้ างขึ นสําหรั บ
เงืUอนไขการใช้งานหนึU งเกิ ดการใช้งานไม่คุม้ ค่าเมืUอนําไปใช้งานในเงืUอนไขทีUต่างไป [9] โดยเฉพาะอุปกรณ์จาก
ต่างประเทศทีUนาํ มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย การออกแบบและพัฒนากังหันลมเชิ งพาณิ ชย์ให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานในสภาพแวดล้อมทีUหลากหลายจึงสําคัญ การจําลองด้วยซอฟต์แวร์ สําหรับแก้ปัญหาการคํานวณไดนามิก
ของไหล (Computational Fluid Dynamic) เช่น ANSYS® FLUENT [10] ช่วยให้การวิเคราะห์เพืUอออกแบบและ
พัฒนากังหันลมมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ น นําไปสู่ การผลิตทีU มีศกั ยภาพตามทีU คาดหวังเพืUอสัมประสิ ทธิ{ การแปลง
พลังงงานสู งสุ ด [11] – [13] ด้วยข้อดีของ VAWT [14] ทีUสามารถรับลมจากทุกทิ ศทางโดยไม่ตอ้ งใช้กลไกปรับ
ระนาบใบพัดเข้าหาทิ ศทางลม จึ งสามารถประยุกต์ใช้ VAWT เป็ นตัวต้นกําลังให้กบั ระบบผลิตไฟฟ้ าจากลมทีU มี
ความเร็ วจํากัดได้ การศึกษาโครงสร้างของ VAWT แบบซาโวเนี ยสชนิดบิดวนแสดงให้เห็นว่าซาโวเนี ยสแบบใบ
บิดวนให้แรงบิ ดทีU มีการกระเพืU อมขณะหมุนรอบตัวเองเมืUอได้รับลมน้อยกว่าแบบอืUน [15],[16] ลมจากคอยล์ร้อน
เครืU องปรับอากาศเป็ นพลังงานลมทิงเปล่า แต่สามารถประยุกต์ใช้เป็ นแหล่งพลังงานลมสําหรับผลิตพลังงานไฟฟ้ า
ได้ [17] ในประเทศทีU มีพืนทีU จาํ กัดรวมถึงบริ เวณทีU ดินราคาสู ง การสร้ างห้องชุดแบบอาคารสู งรองรับผูอ้ ยู่อาศัย
จํานวนมากเป็ นวิธีทีUแพร่ หลาย ผังของอาคารสู งเหล่านี ส่วนใหญ่มีตาํ แหน่งติดตังคอยล์ร้อนของเครืU องปรับอากาศ
ไว้ตรงเฉลี ยงด้านนอกห้องของทุกชันเรี ย งตัวในแนวดิU ง ซึU งมีความเป็ นไปได้ทีUจะใช้เป็ นแหล่งพลังงานลมทีU มี
ความเร็ วจํากัดและต่อเนืUองได้ และด้วยรู ปทรงของใบแบบบิ ดวนทีUควบคุมให้ลมทีUเข้าปะทะใบกังหันแล้วหมุนวน
ขึ นไปด้านบน ไม่ทิ งเปล่ า เหมื อนใบ VAWT รู ป ทรงอืU น การควบคุ มให้ลมหมุ นวนขึ นไปนี นอกจากจะเป็ น
ความเร็ วลมเสริ มทีU เข้าปะทะใบกังหันจากทิศทางด้านล่างแล้ว ยังควบคุมทิศทางลมจากคอยล์ร้อนให้ระบายขึนสู่
ด้านบน ลดภาระทางอุณหภูมิให้กบั สภาพแวดล้อมของผูอ้ ยู่อาศัยได้อีกด้วย คณะวิจยั จึงศึกษาความเป็ นไปได้ของ
การประยุกต์ใช้ VAWT แบบใบบิ ดวนสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้ าโดยใช้ลมจากคอยล์ร้อนของเครืU องปรับอากาศ
เป็ นแหล่งพลังงานลมทีUมีความเร็ วจํากัด ประเทศ โดยทําการจําลองด้วยซอฟต์แวร์ SolidWorks® Flow simulation
[18 ] และทําการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้ าโดยสร้างกังหันซาโวเนียสแบบใบบิดวนด้วยวัสดุทีUหาได้ง่ายในประเทศ
2. การออกแบบและสร้ างกันหันลม
2.1 คอยล์ ร้อนของเครืJองปรับอากาศ
หน่ ว ยควบแน่ น (Condensing Unit) หรื อชุ ด คอลย์ร้ อนรุ่ น AER25L ของเครืU องปรั บ อากาศยีUห้อ
EMINENT ทีU ใช้ในการทดลองครังนี มีเส้นผ่านศูนย์กลางช่องระบายลมร้อน 47 เซนติเมตร ดังแสดงในรู ปทีU 1
สามารถผลิตลมเมืUอความเร็ ว รอบมอเตอร์ ระบายความร้ อนสู งสุ ดได้ 5.9 เมตรต่อวินาที ณ ระยะห่ างจากหน้า
ตะแกรงป้ องกันใบพัดถึงเซนเซอร์ วดั ความเร็ วลม 10 เซนติ เมตร ความสู งทางกายภาพภายนอกของคอยล์ร้อนไม่
รวมขาวัดได้ 63 เซนติเมตร
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รู ปทีU 1 มิติทางกายภาพของคอยล์ร้อนทีUใช้เป็ นแหล่งพลังงานลม

รู ปทีU 2 แบบวาด VAWT ชนิ ดซาโวเนียสแบบใบบิดวน 180 องศาทีUใช้ในการจําลอง
2.2 การศึกษาความเร็วลมใน SolidWorks® Flow simulation
ข้อมูลเบื องต้นทีUวดั ได้จากคอยล์ร้อนทําให้นักวิจยั ออกแบบ VAWT ชนิ ดซาโวเนี ยสแบบใบบิ ดวนให้มี
ความสู ง 70 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร และใบบิ ดวนแบบ 180 องศา เพืUอความเหมาะสมในการ
ติดตังเพืUอบันทึกผลการทดลองดังแสดงในรู ปทีU 2 คณะวิจยั กําหนดเงืUอนไขในแบบจําลองดังตัวอย่างแสดงในรู ปทีU
3 โดยให้ความเร็ วลม ณ จุดทีUมีระยะห่างก่อนเข้าปะทะใบกังหันลม 10 เซนติเมตร มีความเร็ วลม 5.9 เมตรต่อวินาที
ผลการจําลองแสดงให้เห็นว่ากระแสลมทีUเข้าปะทะเพืUอสร้างแรงบิ ดหลักให้กบั เพลากังหันจะถูกหักเหไปตามร่ อง
โค้งของใบบิ ดวน โดยลมทีU ถูกหักเหให้มีทิศทางขึ นด้านบนนี มีความเร็ วลมสู งถึงร้ อยละ 90 ของลมทีU เข้าปะทะ
กังหันโดยตรง และการวิเคราะห์ลมผวนหลังใบบิดวนในแบบจําลองแสดงค่าความเร็ วลมสู งกว่าร้อยละ 50 ของลม
ทีU เข้าปะทะด้านหน้าใบ ความเร็ วลมหักเหกับความเร็ วลมผวนนี ส่ งผลให้กงั หันลมได้รับความเร็ วลมเสริ มเพืU อ
สร้ างแรงบิ ดทีUแกนเพลาของกังหันลมได้เป็ นอย่างดี จึ งมีความเป็ นไปได้ทีUจะผลิตขึนทดสอบกับคอยล์ร้อนเพืUอ
บันทึกผลการทดลองต่อไป
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รู ปทีU 3 การศึกษาความเร็ วลมทีUเข้าปะทะใบกังหันแบบบิ ดวนใน SolidWorks® Flow simulation
2.3 VAWT ชนิดซาโวเนียสแบบใบบิดวน
เพืUอศึกษาความเป็ นไปได้ และเป็ นข้อมูลสําหรับปรับปรุ งการผลิตกังหันลมแนวตังแบบบิดวนด้วยวัสดุทีU
หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพงภายในประเทศ คณะวิจยั จึงได้สร้างกังหันลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร
สู ง 70 เซนติเมตร ตามรู ปทีU 2 โดยกังหันลมต้นแบบใช้โครงและตะแกรงตลอดใบทําจากลวดเหล็กชุบสังกะสี
ขนาด 5 มิลลิเมตร จากนันบุตะแกรงด้วยใยแก้ว ทาเรซิU นเพิUมความแข็งแรง แต่งผิวด้วยสี โป๊ วและขัดผิวเรี ยบทําสี
กังหันลมต้นแบบทีUสร้างขึนดังแสดงในรู ปทีU 4(ก) มีน าํ หนัก 11 กิโลกรัม คณะวิจยั จึ งได้พฒั นากังหันลมต้นแบบ
ตัวทีU 2 ทีUใช้โ ครงทําจากลวดเหล็กชุบสังกะสี เหมือนตัวทีU 1 แต่ใช้ตะแกรงลวดตาสีU เหลีU ยมขนาดช่ อง 1 ตาราง
เซนติเมตรขึงตลอดทังใบ บุตะแกรงด้วยผ้าบางและทาเรซิUน จากนันขัดแต่งผิวให้เรี ยบโดยลดขันตอนการลงสี โป้ ว
กังหันลมต้นแบบตัวทีU 2 มีน าํ หนัก 3.7 กิโลกรัมดังแสดงในรู ปทีU 4(ข)
3. การทดสอบผลิตไฟฟ้ า
3.1 ระบบทดสอบการผลิตไฟฟ้ า
ระบบทดสอบทีU ใช้สาํ หรับผลิตไฟฟ้ าดังแสดงในรู ปทีU 5 ประกอบด้วยคอยล์ร้อน Eminent AER25L ซึU ง
เป็ นแหล่งกําเนิ ดลมให้กบั VAWT แบบใบบิดวนต้นแบบทีUสร้างขึน กังหันลมต่อแบบขับตรงเข้ากับเครืU องกําเนิ ด
ไฟฟ้ าชนิ ดแม่เหล็กถาวร [19] และจ่ายพลังงานไฟฟ้ าทีUผลิตได้เข้าสู่ วงจรชาร์ จแบตเตอรีU และโหลด
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(ก)

(ข)

รู ปทีU 4 VAWT แบบใบบิดวนต้นแบบทีUสร้างขึน
(ก) ตัวทีU 1 นําหนัก 11 กิโลกรัม และ (ข) ตัวทีU 2 นําหนัก 3.7 กิโลกรัม
หน่วยควบแน่น
Eminent AER25L

VAWT
แบบบิดวนต้ นแบบ

จุดวั ดความเร็วลม
จุดวั ดแรงดั นไฟฟ้า
วงจรชาร์จ
แบตเตอรีU และโหลด

เครือU งกํ าเนิดไฟฟ้า
แบบแม่เหล็กถาวร

รู ปทีU 5 ระบบทดสอบการผลิตไฟฟ้ าด้วย VAWT แบบใบบิดวนกับคอยล์ร้อน
3.2 การติดตั;ง VAWT เข้ ากับคอยล์ ร้อน
กังหันลมต้นแบบทีUสร้างขึนถูกติดตังบนโครงเหล็กไว้ดา้ นหน้าคอยล์ร้อนให้ปรับระยะห่างระหว่างกังหัน
ลมกับช่องระบายความร้อน และปรับระยะแนวขวางของกังหันกับช่องระบายลมร้อนจากคอยล์ร้อนได้ เพืUอศึกษา
ผลการผลิตไฟฟ้ าของกังหันลมต้นแบบทัง 2 ตัวดังแสดงในรู ปทีU 6 ระยะห่ างระหว่างกังหันลมกับคอยล์ร้อนปรับ
ได้ตงั แต่ 10 ถึง 40 เซนติเมตร ด้วยความละเอียด 5 เซนติเมตร และระยะแนวขวางของช่องจ่ายลมกับกังหันลมปรับ
ได้ตงั แต่ 5 ถึง 30 เซนติเมตร ทีUความละเอียด 5 เซนติเมตร
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รู ปทีU 6 ระยะปรับเลืUอนชุดติดตังกันหันลมด้านหน้าช่องระบายความร้อนของคอยล์ร้อน
ระยะห่ าง
10 cm
15 cm

7

ความเร็ วลม (m/s)

6
5

20 cm
25 cm

4
3
1

30 cm
35 cm

0

40 cm

2

5

10

15
20
25
ระยะปรั บเลือ นแนวขวาง (cm)

30

รู ปทีU 7 ความเร็ วลมจากคอยล์ร้อน ณ ระยะห่างและแนวรับลมทีUปรับตัง
4. ประสิ ทธิภาพการผลิตไฟฟ้ า
รู ปทีU 7 แสดงผลการศึกษาความเร็ วลมจากพัดลมระบายความร้อนของคอยล์ร้อน ณ ระยะห่ างจากคอยล์
ร้อนและระยะแนวขวางของช่องจ่ายลมกับกังหันลมทีUปรับตัง ข้อมูลทีUบนั ทึกได้แสดงให้เห็นว่าระยะห่ างระหว่าง
กังหันลมกับคอยล์ร้อนเป็ นปั จจัยหลักต่อความเร็ วลม และมีนยั สําคัญกว่าระยะแนวขวางของช่องจ่ายลมกับกังหัน
ลมมาก
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ตารางทีU 1 การผลิตแรงดันไฟฟ้ าของกังหันลมต้นแบบทัง 2 ตัว ณ แนวรับลม 5 เซนติเมตร
ระยะห่างระหว่างกังหัน ความเร็ วลมทีUวดั ได้ แรงดันไฟฟ้ าทีUผลิตจาก
แรงดันไฟฟ้ าทีUผลิตจาก
กับคอยล์ร้อน (cm)
(m/s)
กังหันลม น.น. 11 kg (V) กังหันลม น.น. 3.7 kg (V)
10
5.9
4.1
16.2
15
4.8
3.5
13.2
20
3.5
2.9
10.3
25
2.9
2.5
9.3
30
2.1
1.3
7.2
35
1.6
0.7
5.3
40
1.1
0
4.1
ตารางทีU 1 แสดงผลการผลิตไฟฟ้ าของกังหันลมต้นแบบทัง 2 ตัว เมืUอทําการติดตังกังหันลมเข้ากับคอยล์
ร้อน ณ ระยะห่ างตามทีUปรับตังจาก 10 ถึง 40 เซนติเมตร เพิUมระยะครังละ 5 เซนติเมตร เมืUอปรับตังแนวรับลมไว้ทีU
5 เซนติเมตร ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากังหันลมต้นแบบตัวทีU 2 ซึU งลดนําหนักลงจากกังหันลมตัวทีU 1 ได้ร้อย
ละ 66.4 ผลิตแรงดันไฟฟ้ าได้มากกว่าถึงเกือบ 4 เท่า และค่าแรงดันไฟฟ้ าทีUผลิตได้ ณ ระยะห่ าง 15 เซนติเมตร
แสดงให้เห็ นว่ากังหันลมตัว ทีU 2 มีระยะห่ างด้านหน้าคอยล์ร้อนมากพอสําหรั บความยืดหยุ่นในการติ ดตังและ
ประโยชน์ในการซ่ อมบํารุ งในการใช้งานจริ ง กังหันลมตัวทีU 2 สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ดทีUความเร็ วลม 5.9
เมตรต่อวินาทีทีU 16.2 โวลท์ ด้วยกระแสไฟฟ้ า 0.5 แอมป์
5. สรุ ปผลการทดลอง
บทความวิจยั นีกล่าวถึงการศึกษาความเป็ นไปได้ของการประยุกต์ใช้กงั หันลม ชนิ ดซาโวเนี ยสแบบใบบิด
วน 180 องศาขนาดกะทัดรัดเพืUอผลิตพลังงานไฟฟ้ าโดยมีคอยล์ร้อนของเครืU องปรับอากาศเป็ นแหล่งพลังงานลม
กังหันลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร สู ง 70 เซนติเมตร ถูกจําลองเพืUอศึ กษาความเร็ วลมทีU กระทบใบ
กังหันใน SolidWorks® Flow Simulation ผลการจําลองเพืUอศึกษาลมปะทะ ลมหักเห และลมหมุนวน แสดงให้
เห็นว่ามีความเป็ นได้สาํ หรับการประยุกต์ใช้กงั หันลมกับความเร็วลมจากคอยล์ร้อน กังหันลมต้นแบบจํานวน 2 ตัว
ซึU งผลิตจากวัสดุหาง่ายในประเทศถูกสร้างขึนเพืUอใช้ในการศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้ าด้วยเครืU องกําเนิ ดไฟฟ้ า
แบบแม่เหล็กถาวร ผลการศึกษาความเร็ วลม ณ ระยะห่ างระหว่างกังหันลมกับคอยล์ร้อน และระยะปรับเลืUอนแนว
ขวางระหว่างกังหันลมกับช่ องลมระบายความร้อนแบบปรั บตังได้แสดงให้เห็ นว่า ระยะห่ างระหว่างกังหันกับ
คอยล์ร้อนเป็ นปัจจัยทีUมีความสําคัญต่อความเร็วลมมากกว่าระยะปรับเลืUอนแนวขวางอย่างมีนยั สําคัญ กังหันลมตัว
ทีU 2 ซึU งผลิตจากวิธีการทีU ง่ายกว่า และมีน าํ หนักลดลงจากกังหันลมต้นแบบตัวทีU 1 ได้ถึงร้อยละ 66.4 สามารถผลิต
แรงดันไฟฟ้ าได้สูงสุด 16.2 โวลท์ ณ ความเร็วลม 5.9 เมตรต่อวินาที ซึU งสู งกว่ากังหันลมต้นแบบตัวทีU 1 ประมาณ 4
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เท่าตัว ผลการศึกษาดังกล่าวทําให้คณะวิจยั เชืUอว่าสามารถพัฒนา VAWT แบบใบบิดวนเพืUอผลิตพลังงานไฟฟ้ าจาก
คอยล์ร้อนได้ และผลการศึกษาลมหักเหในแบบจําลองยังแสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาเพืUอติดตังกังหันลมแบบ
ใบบิดวนซ้อนเรี ยงกันตามแนวดิUงคู่ขนานกับแนวติดตังคอยล์ร้อนของห้องชุดอาคารสู งได้
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