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ทีเ่ วลา 90 วินาที....................................................................................
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6.28 สดงการเปรียบเทียบตําแหลงของผิวละลายที่ความถีต่ าง ๆ
ระหวางกรณีไมมีแผนโลหะสะทอนคลื่น
กับกรณีมีแผนโลหะสะทอนคลืน่ โดยมีโซนของเหลวอยู
ดานบนโซนของแข็ง (LS) และขนาดของโซนของเหลว
นอยกวาขนาดของโซนของแข็ง ที่เวลา 90 วินาที....................................
6.29 แสดงการเปรียบเทียบตําแหลงของผิวละลายที่ความถี่ตา ง ๆ
ระหวางกรณี ไมมีแผนโลหะสะทอนคลื่น กับกรณีมแี ผนโลหะ
สะทอนคลืน่ โดยมีโซนของเหลวอยูดานลางโซนของแข็ง (SL)
และขนาดของโซนของเหลวนอยกวาขนาดของโซนของแข็ง
ทีเ่ วลา 90 วินาที.....................................................................................
6.30 แสดงการเปรียบเทียบตําแหลงของผิวละลายที่ความถี่ตา ง ๆ
ระหวางกรณีขนาดของโซนของเหลวเทากับขนาดของโซนของแข็ง
และขนาดของโซนของเหลวนอยกวาขนาดของโซนของแข็ง
(โดยที่ไมมีแผนโลหะสะทอนคลื่น) ที่เวลา 90 วินาที.....................................
7.1 แสดงลักษณะรูปรางแบบจําลองทางกายภาพของปญหา .............................
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