บทที่ 8
บทสรุป
สําหรับในการวิเคราะหกระบวนการทําละลายนั้นพบวาลักษณะของปญหามีความไม
เชิงเสนสูงจึงตองอาศัยกระบวนการทางระเบียบวิธีเชิงตัวเลขทีม่ ีความแมนยําและเชื่อถือไดสูงโดย
เทคนิควิธีเชิงตัวเลขที่นําเสนอในรายงานวิทยานิพนธเลมนี้ประกอบไปดวยสองสวนกวาง ๆ ไดแก
1. การวิเคราะหกระบวนการทําละลายซึ่งพิจารณาอยูในระบบ 1 มิติ
สําหรับการวิเคราะหกระบวนการทําละลายในระบบ 1 มิติ จะนําเสนอเทคนิควิธกี ารแปร
ผันระยะกริด ซึ่งถือเปนวีธีการแปลงพิกัดแกนชนิดหนึ่งที่ใชกับกระบวนการทําละลายในระบบ 1
มิตแิ ละผลเฉลยที่ไดจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับเทคนิควิธีนี้พบวามีความสอดคลอง
กับผลเฉลยทางทฤษฏี (Exact solution) เปนอยางดี
2.

การวิเคราะหกระบวนการทําละลายซึ่งพิจารณาอยูในระบบ 2 มิติ
2.1) พิจารณาผลของการนําความรอนเพียงอยางเดียว
2.2) พิจ ารณาผลของการนํา ความร อนและการเกิด แหลงความรอ นขึ้น ภายในวัส ดุ
เนื่องจากพลังงานของคลื่นไมโครเวฟ
2.3) พิจ ารณาผลของการนํ า ความร อ นและการพาความร อ นที่เ กิ ด ขึ้ น ภายในเฟส
ของเหลว
ในสวนของการวิเคราะหกระบวนการทําละลายในระบบ 2 มิติ การประยุกตใชเทคนิค
วิธีทรานซไฟไนตอินเทอรโพเลชันรวมกับวิธีการแปลงพิกัดแกน ซึ่งถือวาเปนเทคนิควิธีที่มีความ
แมน ยําและมีความยืดหยุน สูง ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมอยา งมากในการนํ ามาประยุก ตใ ช
แกปญ หาที่มีการเคลื่อนที่ของผิวละลายหรือปญ หาที่ตองการมีการเคลื่อนที่ของขอบเขตที่เปน
รูปรางใด ๆ จุดประสงคของการเลือกใชเทคนิควิธีดังกลาวเพื่อตองการที่จะสามารถนําวิธีการไป
ประยุก ตใชใ นการแกปญ หากระบวนการทําละลายที่มีลัก ษณะเงื่อนไขขอบเขตที่ซับ ซอนหรือ
แตกต างต อไป อีก ทั้ ง พบวาเทคนิ ค วิธีดั ง กล าวสามารถพัฒ นาไปสูก ารสรางแบบจํ าลองทาง
คณิตศาสตรที่มีความซับซอนของปญหาในระดับที่สูงขึ้นไดงายกวากรณีทั่วไป เชนลักษณะหรือ
ตําแหนงการใหพลังงานเพื่อกอใหเกิดความรอนภายในวัสดุ ประเภทหรือชนิดของแหลงพลังงาน
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ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหกระบวนการทําละลายแบบ 2 มิติ โดยการไดรับแหลง
ความรอนแบบคงทีน่ นั้ พบวาแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่สี รางขึ้นสามารถทํานายปรากฏการณท่ี
เกิดขึ้นไดถูกตองและแมนยํา ทั้งลักษณะการกระจายอุณหภูมิ อัตราการละลายตัวและรูปทรงของ
ผิวละลาย สวนในกรณีของการวิเ คราะหกระบวนการทําละลายโดยอาศัย คลื่น ไมโครเวฟเปน
ตัวกระตุนใหเกิดความรอนขึ้นภายในวัสดุนั้นจากการศึกษานั้นไดกําหนดใหวัสดุทดสอบในขณะ
เริ่มตนถูกแบงออกเปนสองโซนคือ โซนของเหลวและโซนของแข็ง โดยมีลักษณะการเรียงตัวและชัน้
ความหนาของทั้งสองโซนที่แตกตางกันและกําหนดใหมีแผนโลหะถูกวางอยูภายใตชิ้นวัสดุทดสอบ
เพื่อใหเกิดการสะทอนกลับของคลื่นกลับมายังวัสดุทดสอบ
จากเงื่อนไขดังกลาววิเคราะหพบวาการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของชั้นโซนของเหลว
และโซนของแข็งจะทําใหลักษณะการทะลุทะลวงของคลื่นและอัตราการดูดซับพลังงานของคลื่น
ไมโครเวฟ ตลอดจนอัตราการละลายตัวแตกตางกันไปดวยและการมีแผนโลหะอยูใตวัสดุทดสอบ
ภายในทอนําคลื่นจะชวยทําใหเกิดการสะทอนของคลื่นกลับคืนสูวัสดุจนเกิดการสั่นพองของคลื่น
ไมโครเวฟภายในวั สดุเ พิ่มขึ้ น สงผลให มีอัต ราการละลายตัวสูง ขึ้น แต ก ารสั่ น พอ งของคลื่ น
ไมโครเวฟภายในวัสดุจะเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยสําหรับในกรณีที่มีโซนของแข็งอยูทางดานบนโซน
ของเหลว โดยปรากฏการณทั้งหมดดังที่กลาวมานั้นเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของคาคุณสมบัติไดอิ
เล็กตริกของโซนของเหลวและโซนของแข็งที่มีความแตกตางกัน
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ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพมิ พเผยแพร
1.

2.
3.

4.

การแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบไมเชิงเสน เนื่องจากการนําความรอนดวย
วิธีก ารแปรผัน ระยะกริด ผา นกระบวนการทางระเบีย บวิธีเ ชิงตัวเลข(กรณีศึก ษาแท ง
น้ําแข็งบริสุทธ; การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 5, 10-11
ตุลาคม 2548, ST-094, หนา 109
The numerical solution of thawing process in phase change slab using variable
space grid technique”, Songklanakarin J. science and technology. (accepted)
Simulation of Melting of Ice under a Constant Temperature Heat Source Using a
Combined Transfinite Interpolation and PDE Methods”, Int. Journal of Porous
media. (accept)
Prepare to submit in IEEE Transaction of Microwave Theory and Techniques.

167
แนวทางงานวิจยั ในอนาคต

จากการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงเฟส (Phase change problem) ดวยเทคนิค
ทางระเบีย บวิธี เ ชิงตั วเลขที่ผา นมาสํ าหรับ ภายในรายงานวิท ยานิพนธฉบับ นี้นั้น จะสามารถ
แบงยอยออกเปนการวิเคราะหแตละลักษณะ ดังนี้
1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงเฟสภายในวัสดุเปลีย่ นแปลงเฟส (Phase change
material) ในระบบ 1 และ 2 มิติ
2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงเฟสภายในวัสดุพรุนแบบอิ่มตัวในระบบ 1 และ 2 มิติ
จากลักษณะของงานวิจัยที่ไดทาํ ไปดังกลาวไดพบประเด็นทีน่ าสนใจเพิ่มเติมเพื่อเปน
แนวทางขยายผลและเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยในอนาคตตามลําดับ ดังตอไปนี้
1. พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อทําการวิเคราะหกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเฟสสําหรับวัสดุพรุนแบบอิ่มตัวโดยพิจารณาผลของการพาความ
รอนที่เกิดขึ้นภายในโซนของเหลว
2. พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อทําการวิเคราะหกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเฟสสําหรับวัสดุพรุนแบบอิ่มตัวในระบบ 3 มิติ
3. พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อทําการวิเคราะหกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเฟสสําหรับวัสดุพรุนแบบไมอ่มิ ตัวในระบบ 2 และ 3 มิติ
4. พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อทําการวิเคราะหกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเฟสสําหรับวัสดุพรุนแบบไมอ่มิ ตัวโดยพิจารณาผลของการพา
ความรอนที่เกิดขึ้นภายในโซนของเหลว
5. พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อทําการวิเคราะหกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเฟสสําหรับวัสดุพรุนเมื่อมีแหลงกําเนิดความรอนภายใน
(แบบไมอิ่มตัว)
6. ทําการศึกษาขยายผลการวิเคราะหเชิงทฤษฏีทเ่ี กีย่ วของกับการเปลีย่ นแปลงเฟส
ไปยังวัสดุพรุนอื่น ๆ ทีเ่ ฉพาะเจาะจงมากขึ้นและพบเห็นในชีวิตประจําวัน

