บทที่ 2
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
สําหรับผลงานวิจัยที่ผานมาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหกระบวนการทําละลายนั้นสามารถ
ที่จะกลาวไดโดยแบงออกเปน 2 กรณี คือ งานวิจัยในกรณี 1 มิติและงานวิจัยในกรณี 2 มิติ ดังนี้
สําหรับงานวิจัยในกรณี 1 มิติ เมื่อพิจารณารายงานวิจัยที่ผานมาเริ่มตนจากป ค.ศ.
1860 Neumann [2-1] ไดทําการศึกษาปญหาการเปลี่ยนแปลงเฟส (กรณี 1-phase change
problem) สําหรับเงื่อนไขขอบเขตที่มีอุณหภูมิคงที่จนสามารถหาคําตอบของปญหาที่อยูในรูปของ
ผลเฉลยแมน ตรงในกรณี 1 มิติไดสําเร็จ ตอมาในป ค.ศ. 1889 Stefan [2-2] ไดศึกษาปญหา
เพิ่มเติมจนสามารถหาผลเฉลยในกรณีการเปลี่ยนแปลงเฟสในลักษณะสองเฟสพรอมกันไดเชนกัน
กลาวไดวานักวิจัยทั้งสองคนนี้ถือเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาปญหาการของเปลี่ยนแปลงเฟสใน
ยุคตอมา ซึ่งทําใหสามารถหาผลเฉลยแมนตรงไดหลากหลายวิธี เชนวิธี Neumann’s Solution [23] , วิธี Similarity Transformation Method [2-4] หรือวิธี Heat Balance Integral Methods [25]
หลังจากนั้น ตอมาไดมีก ารพัฒนาเพื่อนําเสนอวิธีการหารผลเฉลยแบบใหม โดยใช
หลักการทางระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการประมาณหาคาผลของคําตอบ เชน Murray and Landis
[2-6] ไดทําการเปรียบเทียบระหวางวิธีแปรผันระยะกริด (Variable Space Grid Method) กับวิธี
กําหนดระยะหางกริดแบบสม่ําเสมอ (Fixed Space Grid Method) ซึ่งพบวาวิธีแรกนั้นมีความ
แมนยํามากกวา เนื่องจากมีคาคลาดเคลื่อนขณะเริ่มตนนอยกวา , K.Mastanaiah [2-7] ไดศึกษา
กระบวนการเปลี่ย นแปลงเฟสโดยใชวิธี Taylor’forward projection method และทําการ
เปรียบเทียบกับคาทีไ่ ดจากการวิเคราะหผลเฉลยแมนตรงพบวามีความสอดคลองและใกลเคียงกัน
สวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการทําละลายในกรณี 2 มิตนิ ั้นจะแบงออกเปนสอง
สวน สวนแรกคืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิควิธีทรานไฟไนตอินเทอรโพเลชันและวิธีการแปลง
พิกัดแกน สวนที่สองคืองานวิจัย ที่เ กี่ย วของกับ กระบวนการทําละลายดวยพลังงานจากคลื่ น
ไมโครเวฟ
สําหรับในสวนแรกเริ่มตนจาก B.V.SAUNDERS [2-8] ในป ค.ศ. 1994 ไดนําเอาวิธี
ทรานไฟไนตอินเทอรโพเลชันมาประยุกตใชในการสรางกริดกับโดเมนที่มีขอบเขตรอยตอระหวาง
เฟสเปลี่ยนไปเปนรูปทรงใด ๆ ซึ่งการสรางกริดโดยวิธีนี้จะชวยลดความซับ ซอนของตัวแปรหรือ
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พารามิเตอร ซึ่งแฝงยูในสมการอนุพันธไดเนื่องจากเปนวิธใี นเชิงพีชคณิต อยางไรก็ตามจะพบวาวิธี
นี้จ ะสนใจเฉพาะการสรางกริดแตไม ไดศึก ษาถึง การเปลี่ย นแปลงของคุณ สมบัติเ ชิงกล เช น
อุณหภูมิหรือความรอน

ภาพที่ 2.1 ลักษณะของกริดทีถ่ กู สรางขึ้นโดย B.V.SAUNDERS ซึ่งมีการเปลีย่ นแปลงตําแหนง
และรูปรางเมื่อเวลาเปลี่ยนไป [2-8]

ตอมาในป ค.ศ. 1997 ZHEN-XIANG GONG และ ARUN S. MUJUMDAR [2-9] ได
ทําการนําเสนอผลงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของการไหลและการถายเทความรอนแบบพาในกรณีให
ความรอนเพื่อทําละลายในกลองรูป ทรง 4 เหลี่ยม (rectangular cavity) ซึ่ง ใหค วามรอนจาก
ดานลางและกําหนดใหอีกสามดานที่เหลือเปนฉนวนความรอน โดยวิธีการคํานวณที่นําเสนอจะใช
วิธี Galerkin Finite Element ซึ่งทําการประมวลผลไดเปนรูปแบบของเสน steamline และเสน
isotherm ดังนี้
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ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะเสน steamline และเสน isotherm ที่ไดจากการประมวลผลโดยวิธี
Galerkin Finite Element ซึ่งมีลักษณะเปลี่ยนไปตามเวลา [2-9]
นอกจากนั้นในป ค.ศ.1990 ไดมีกลุมนักวิจัย ที่ชื่อ XIAOLI ZHANG และ T.HUNG
NGUYEN [2-10] ซึ่งมีลักษณะการทดลองคลายกับผลงานกอนหนานี้ [2-9] คือใหความรอนจาก
ดานลา งและอีก สามดา นที่ เ หลือ เป น ฉนวนความรอ น ส วนสิ่ง ที่แ ตกตา งกัน คือ งานวิ จัย นี้จ ะ
กํา หนดให เ ฟสที่ เ ปลี่ย นแปลงไปของวั ส ดุเ ป น วัส ดุ พ รุ น และวิธี ก ารคํา นวณซึ่ ง จะใช วิ ธี PDE
Mapping Method ชวยในการทํานายปรากฏการณ
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ภาพที่ 2.3 แสดงลักษณะเสน steamline และเสน isotherm ที่ไดจากการประมวลผลโดยวิธีแปลง
พิกัดแกน (PDE Mapping Method) ซึ่งมีลักษณะเปลี่ยนไปตามเวลา [2-10]
ซึ่งจะพบวาในกรณีการศึกษาในระบบ 2 มิติ งานวิจัยของกลุมนักวิจัยทานที่ 2 และ3
จะเนนเฉพาะการประมวลผล (simulation) เพื่อหาผลการคํานวณของขอบเขตเคลื่อนที่ซึ่ง ไม
แมนยํามากนัก โดยเฉพาะการสรางกริดยังอยูบนพื้นฐานของการใชสมการ Partial Differential
Equation (PDE) เปนหลัก นอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองเวลาที่ใชในการคํานวณสูงอีกดวย
สําหรับในสวนที่สอง Pangrle et al. [2-11] ไดศึกษากระบวนการทําละลายวัสดุ
เปลี่ยนแปลงเฟสดวยพลังงานไมโครเวฟในรูปแบบของระบบหนึ่งมิติ ซึ่งไดถูกนํามาประยุกตใชกับ
กระบวนการทําละลาย ดวยพลังงานไมโครเวฟในทรงกระบอก ภายหลัง Zeng et al. [2-12] ไดทํา
การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรในระบบสองมิติเพื่อทํานายปรากฏการณการทําละลายดวย
พลัง งานไมโครเวฟภายในทรงกระบอกและไดนํามาเปรีย บเทีย บกับ ขอมูลที่ไดจากผลของการ
ทดลอง จากนั้น Basak et al. [2-13] ไดทําการศึกษากระบวนการทําละลายดวยพลังงาน
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ไมโครเวฟดวยการใชวิธี fixed-grid-based effective heat-capacity method คูกับสมการแม็กซ
เวล (Maxwell’s Equation) และตอมาไดทําการศึกษากระบวนการเกิดการสั่นพอง (Resonance)
ของคลื่นไมโครเวฟขณะเกิดกระบวนการละลายของวัสดุดวยคลื่นไมโครเวฟพบวาชิ้นวัสดุที่มีความ
หนานอย ๆ ความรอนจะเกิดขึ้นที่บริเวณอีกดานของวัสดุที่ไมไดเปดรับคลื่น สวนชิ้นวัสดุที่มีความ
หนามากความรอนจะเกิดขึ้นใกลบริเวณผิวที่เปดรับคลื่นกอนที่จะกระจายไปยังบริเวณผิวอีกดาน
หนึ่ง นอกจากนั้นพบวาการใหคลื่นไมโครเวฟพรอมกันทั้งสองดานความรอนจะเกิดขึ้นที่ตรงกลาง
ของวัสดุและการละลายจะเกิดชากวาในกรณีปอนคลื่นไมโครเวฟใหกับวัสดุเพียงดานเดียว [2-14]
ตลอดจนศึกษาการสั่นพองของคลื่นไมโครเวฟขณะใหความรอนตอของผสมระหวางน้ํากับน้ํามัน
(oil -water emulsions) [2-15]
K.G. Ayappa ([2-16]) ไดศึกษาผลของการดูดซับพลังงานของคลื่นกรณีที่เกิดการสั่น
พองของคลื่นภายในวัสดุรูปทรงกระบอก , Barringer, S.A. et al. [2-17] ไดศึกษาถึงผลของขนาด
ของวัสดุทดสอบที่มีผลตอการใหความรอนดวยพลังงานไมโครเวฟ นอกจากนั้นยังไดมีการศึกษาที่
เกี่ยวกับการประยุกตใชพลังงานไมโครเวฟในกระบวนการทางความรอนปรากฏขึ้นอีกมากมายใน
ภายตอมา เชน Torres et al. [2-18], Feher et al. [2-19], Ratanadecho et al. [2-20]

