บทคัดย่อ
โครงการวิจยั นีป้ ระกอบด้ วย 4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างตัวแบบปรากฏการณ์ เชิงกายภาพในงานทาง
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ โดยงานวิจยั ดังกล่ าวมีส่วนทีเ่ ชื่ อมโยงกันโดยมีการใช้ ระเบียบวิธีทปี่ ระยุกต์ ใช้ ในฟิ สิกส์ เชิง
คณิตศาสตร์ และคณิตวิเคราะห์ ของสมการเชิงอนุพนั ธ์ ในการสร้ างตัวแบบ
งานวิจยั ทีห่ นึ่งสามารถแบ่ งได้ เป็ น 3 ส่ วนย่ อยตามการศึกษาและลาดับการค้ นพบดังนี้ สาหรับส่ วนย่ อยที่
หนึ่ง เกีย่ วข้ องกับการสร้ างตัวแบบทางพลศาสตร์ ของไหล โดยในส่ วนนีไ้ ด้ นาเสนองานประยุกต์ อย่างมีระบบของ
ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ กรุปสาหรับการสร้ างตัวแบบของของไหลทีม่ คี วามเฉื่ อยภายใน และพบว่ าโดยการจาแนกกรุป
สามารถแบ่ งตัวแบบเหล่ านีไ้ ด้ เป็ น 73 คลาส สาหรับส่ วนย่ อยทีส่ อง เกีย่ วข้ องกับงานประยุกต์ของระเบียบวิธีการ
วิเคราะห์ กรุปของสมการอินทิโกร-ดิฟเฟอร์ เรนเชียล งานวิจยั ในส่ วนนีเ้ กีย่ วข้ องกับการใช้ สมการอินทิโกร-ดิฟเฟอร์
เรนเชียลแบบอีโวลูชันนารีในการอธิบายสมการคลื่นแบบไม่ เชิงเส้ น ในงานวิจยั ดังกล่ าวได้ กล่ าวถึงการนาเสนอ
แนวทางใหม่ของการวิเคราะห์ กรุปสมัยใหม่ และการประยุกต์ ใช้ ในตัวแบบทัว่ ไป ซึ่งทาให้ ได้ สมการทีถ่ ูกลดรูปและผล
เฉลยชัดแจ้ ง และอีกงานประยุกต์หนึ่งของระเบียบวิธีการวิเคราะห์ กรุปของสมการอินทิโกร-ดิฟเฟอร์ เรนเชียลนั้น
นาไปใช้ กบั สมการโบลทซ์ แมนน์ และได้ นาเสนอการจาแนกกรุปสาหรับสมการดังกล่ าวเทียบกับแหล่งต้ นทางโดยใช้
ระเบียบวิธีทางพีชคณิต และสาหรับงานในส่ วนย่ อยทีส่ ามเป็ นการศึกษา 2 ปัญหาคือ ปัญหาอินทิกรัลทีห่ นึ่งของ
สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญอันดับสอง ซึ่งได้ นาเสนอถึงอินทิกรัลทีห่ นึ่งสาหรับตัวแทนเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้ องกับสมการเชิง
อนุพนั ธ์ สามัญอันดับสอง ความสัมพันธ์ ระหว่ างรู ปอินทิกรัล สมการทีเ่ กีย่ วข้ อง ความสัมพันธ์ สมมูล และตัวอย่ าง
ประกอบทีแ่ สดงให้ เห็นถึงลักษณะและสมบัตสิ าคัญต่ าง ๆ และปัญหาทีส่ องเป็ นการจาแนกกลุ่มอย่ างสมบูรณ์ ของ
ระบบสมการของสองสมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญอันดับสองเชิงเส้ นทีม่ สี ัมประสิทธิ์เป็ นค่ าคงตัว ซึ่งได้ ปรับแก้ วธิ ีการใช้
แบบบัญญัตจิ อร์ ดองในการศึกษาโครงสร้ างสมมาตรของระบบสมการของสมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญอันดับสองเชิงเส้ น
ทีม่ สี ัมประสิทธิ์เป็ นค่ าคงตัวทีน่ าเสนอโดย Wafo Soh (2010) ให้ ถูกต้ อง โดยงานวิจยั นีไ้ ด้ นาเสนอเพียงระบบสมการที่
มีเพียงสองสมการเท่ านั้น
งานวิจยั ทีส่ องเกีย่ วกับบริเวณผสมเต็มรู ปแบบสองมิตยิ ุบตัวลงในตัวกลางแบบแบ่ งเป็ นชั้นตามความ
หนาแน่ นอย่ างต่ อเนื่อง งานวิจยั นีเ้ ป็ นการใช้ การวิเคราะห์ การคานวณเชิงตัวเลขของพจน์ แอดเวกทีฟในสมการ
นาเวียร์ -สโตก ในการประมาณค่ าของโอเบอเบค-บัวซิเนสค์ การเปรียบเทียบระหว่ างการใช้ แผนอับวิน แผนจากัดค่ าฟ
ลักซ์ ทชี่ ื่ อว่ ามินมอด ซุปเปอร์ บี แวนเลียร์ และโมโนโทไนซ์ เซนเตอร์ แผนลายฉลุปรับตัวทางเดียวทีช่ ื่ อ ENO3 และ
SMIF และแผนลายฉลุถ่วงนา้ หนัก WENO5 ได้ ถูกเสนอในงานวิจยั นี้ ข้ อมูลการทดลองจากห้ องปฏิบัตกิ ารของ Wu ได้
ถูกนามาใช้ ในการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแนวทางทางการคานวณเชิงตัวเลขต่ าง
ๆ ซึ่งพบว่ าแผนจากัดค่ าฟลักซ์ จะให้ การแพร่ เชิงตัวเลขน้ อยทีส่ ุ ด แผน WENO5 ให้ ความแม่ นยาในการอธิบายความ
กว้ างของบริเวณยุบตัวในเวลาทีแ่ ตกต่ างกันได้ มากกว่ า และแผนทั้งหมดทีพ่ จิ ารณาในงานวิจยั แสดงถึงแบบรูปที่
เหมือนจริงสาหรับคลื่นโน้ มถ่ วงภายในทีถ่ ูกสร้ างโดยบริเวณยุบตัว
งานวิจยั ทีส่ ามได้ พฒ
ั นาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ แบบการแปรผันสาหรับการลดสัญญาณรบกวน
แบบสเปกเคิลในภาพถ่ ายคลื่นเสียงความถี่สูง โดยมีสมมติฐานว่ าสัญญาณรบกวนแบบสเปกเคิลมีรูปแบบการแจกแจง

แบบเรย์ ลี แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ดงั กล่ าวนาไปสู่ การหาค่ าน้ อยสุ ดของฟังก์ ชันนัลบนปริภูมขิ องฟังก์ ชันของการ
แปรผันอย่ างมีขอบเขต ฟังก์ ชันนัลดังกล่ าวประกอบด้ วยพจน์ ของพลังงานและพจน์ ของความถูกต้องของข้ อมูล ซึ่ง
ได้ มาจากการแจกแจงแบบเรย์ ลี งานวิจยั ชิ้นนีแ้ สดงให้ เห็นว่ าค่ าน้ อยสุ ดของฟังก์ ชันนัลมีอยู่จริง และมีอยู่เพียงหนึ่ง
เดียวภายใต้ เงื่อนไขเพิม่ เติมบางประการ ผลเฉลยของสมการออยเลอร์ ลากรานจ์ ของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ทไี่ ด้
ถูกประมาณโดยวิธีเกรเดียนต์ เดสเซนต์ ในส่ วนของการทวนสอบความถูกต้องของแบบจาลอง ภาพทีม่ ลี กั ษณะเป็ น
แบบรู ปและภาพของเลนนาได้ถูกนามาใช้ เป็ นตัวอย่ างการทดสอบ และผลการทาสอบได้ ทาการเปรียบเทียบ
สหสัมพันธ์ ระหว่ างภาพทีม่ สี ัญญาณรบกวนกับภาพต้ นแบบ และภาพทีถ่ ูกบรูณะโดยวิธีต่าง ๆ กับภาพต้ นแบบ ผล
การศึกษาพบว่ าแบบจาลองทีไ่ ด้ สามารถลดสัญญาณรบกวนจากภาพทีใ่ ช้ ทาการทดสอบและ
วีดทิ ศั น์ ของภาพถ่ ายคลื่นเสียงความถี่สูง นอกจากนีไ้ ด้ เปรียบเทียบสมรรถนะของการลดสัญญาณรบกวนโดย
แบบจาลองทีไ่ ด้ กบั การลดสัญญาณรบกวนโดยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ แบบการแปรผันอื่น ๆ อีกด้ วย
งานวิจยั ทีส่ ี่ได้ สร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ ทานายอัตราการเปลีย่ นรู ปผลึกโดยอาศัยสารละลาย
เป็ นสื่ อกลางของผลึกทีม่ โี ครงสร้ างผลึกมากกว่ าหนึง่ แบบ และช่ วยให้ เข้ าใจเรื่ อง การเกิดการเปลีย่ นรู ปผลึกโดยอาศัย
สารละลายเป็ นสื่ อกลาง มากยิง่ ขึน้ ผลการคานวณทีไ่ ด้ จากแบบจาลองนีไ้ ด้นามาเปรียบเทียบกับค่ าจากการทดลองการ
เกิด การเปลีย่ นรู ปผลึกโดยอาศัยสารละลายเป็ นสื่ อกลางของ อัลฟา-ดีแอล-เมทไธโอนีน (-DL-methionine) ไปเป็ น
แกมมา-ดีแอล-เมทไธโอนีน (-DL-methionine) โดยเปรียบเทียบในส่ วนของความเข้ มข้ นของเมทไธโอนีนที่
เปลีย่ นแปลงไปตามเวลาและอัตราส่ วนโดยมวลของผลึกทั้งสองแบบ เบื้องต้ นนั้นตัวแปรต่ าง ๆ ทีใ่ ช้ ในการสร้ าง
แบบจาลองเจาะจงใช้ เฉพาะทีส่ ามารถวัดได้ จากการทดลองเกีย่ วกับปรากฏการณ์ การโตของผลึก การเกิดผลึกใหม่ การ
ละลายของผลึก และช่ วงเวลาก่ อนการเกิดผลึกของผลึกทั้งสองแบบ โดยไม่ มตี วั แปรทีส่ ร้ างมาจากข้ อมูลของการ
เปลีย่ นรู ปผลึกโดยอาศัยสารละลายเป็ นสื่ อกลางมาเกีย่ วข้ อง ซึ่งแบบจาลองทีส่ ร้ างขึน้ ให้ ผลการคานวณไปในทิศทาง
เดียวกันกับข้ อมูลทีไ่ ด้ จากผลการทดลอง แต่ ค่าอัตราการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างของผลึกนั้นไม่ถูกต้อง จากการ
วิเคราะห์ ผลทีไ่ ด้ ทาให้ ทราบว่ าตัวแปรทีม่ ผี ลทาให้ แบบจาลองและการทดลองให้ ผลไม่ เหมือนกันคือ ค่ าคงทีข่ องอัตรา
การละลาย เนื่องจากเมื่อลองกาหนดตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้ องกับข้ อมูลการเกิดการเปลีย่ นรูปผลึกโดยอาศัยสารละลายเป็ น
สื่ อกลาง เพิม่ ลงไป แบบจาลองให้ ผลออกมาดีมาก สาหรับเหตุผลของความคลาดเคลื่อนของแบบจาลองนั้นก็ได้
วิเคราะห์ และนาเสนอไว้ ในงานวิจยั นีแ้ ล้ ว การศึกษาในส่ วนทีส่ องเป็ นการสร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ของหอก
ลัน่ ไอนา้ แบบเปิ ด เพื่อนามาใช้ หาปริมาณอัตราส่ วนทีเ่ หมาะสมในการป้อนกลับของของเหลวผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้ หลังจาก
การกลัน่ เข้ าสู่ หอกลัน่ ในกรณีทตี่ ้องการออกแบบให้ หอกลัน่ มีขนาดเล็กทีส่ ุ ด (จานวนชั้นของหอกลัน่ น้ อยทีส่ ุ ด) ซึ่งใน
เบื้องต้ นนั่นคาดว่ าจะสามารถสร้ างสมการทีส่ ามารถแก้ ได้ โดยง่ าย แต่ เมื่อสร้ างสมการขึน้ มาสาเร็จ สมการทีไ่ ด้ น้ันมี
ความซับซ้ อนมาก จนไม่ สามารถแก้ โดยใช้ ระบบวิธีการทางการวิเคราะห์ ได้ อย่ างไรก็ตามสมการทีถ่ ูกสร้ างขึน้ นี้
สามารถแก้ ได้ โดยใช้ ระบบวิธีการทางตัวเลขในทุก ๆ สภาวะการทดลอง ซึ่งในรายงานนีก้ ไ็ ด้แสดงตัวอย่ างการแก้
สมการไว้ ด้วย

Abstracts
The program is assembled from four research projects of modeling physical
phenomena in applied sciences. These projects are connected by the methods applied
in mathematical physics, mathematical analysis of differential equations used for
modeling.
The research performed in the first project can be formally separated in three parts.
All these parts are related by the method of the study and the sequence of discoveries.
The first part of the project deals with modeling in fluid dynamics. A systematic
application of the group analysis method for modeling fluids with internal inertia is
presented. The group classification separates these models into 73 different classes.
The second part of the project deals with applications of the group analysis method to
integro-differential equations. The research deals with an evolutionary integrodifferential equation describing nonlinear waves. We discuss new approaches
developed in modern group analysis and apply them to the general model considered
in the present paper. Reduced equations and exact solutions are also presented.
Another application of the group analysis method to integro-differential equations is
related with the Boltzmann equation. The group classification with respect to sources
is carried out for the equations under consideration using the algebraic method. The
third part of the first project is focused on the study of two problems: (a) on first
integrals of second-order ordinary differential equations; (b) the complete group
classification of systems of two linear second-order ordinary differential equations
with constant coefficients. Here we discuss first integrals of a particular
representation associated with second-order ordinary differential equations. The
relationship between the integral form, the associated equations, equivalence
transformations, and some examples are considered as part of the discussion
illustrating some important aspects and properties. For group classification the
present project corrects the way of using Jordan canonical forms for studying the
symmetry structures of systems of linear second-order ordinary differential equations
with constant coefficients applied in (Wafo Soh (2010)). The approach is
demonstrated for a system consisting of two equations.
In the second research the problem of a two-dimensional fully mixed region
collapsing in continuously density-stratified medium is considered. This research
deals with the numerical treatment of the advective terms in the Navier-Stokes
equations in the Oberbeck-Bousinesq approximation. Comparisons are made between
the upwind scheme, flux-limiter schemes namely Minmod, Superbee, Van Leer and
Monotonized Centred (MC), monotone adaptive stencil schemes namely ENO3 and
SMIF, and weighted stencil scheme WENO5. Laboratory experimental data of Wu (J.
Fluid Mech. , 1969, vol. 35) are used as a benchmark test to compare performance of
different numerical approaches. We found that flux limiter schemes have smallest
numerical diffusion. The WENO5 scheme describes more accurately the width of
collapse region variation with time. All considered schemes give realistic patterns of
internal gravity waves generatrd by collapse region.
In the third research a variational model for the reduction of speckle noise in
ultrasound images is developed, which assumes that speckle noise follows a Rayleigh
distribution. The model leads to a functional on the space of functions of bounded

variation to be minimized. This functional consists of an energy term and a datafidelity term derived from the Rayleigh distribution. It is shown that minimizers of
the functional exist and, under some additional assumptions, are unique. The solution
of the resulting Euler-Lagrange equation is then approximated by the gradient descent
method. For the purpose of verification of the model, a pattern image as well as the
Lenna image are used as sample images, and the correlations between the noisy,
respectively the reconstructed images and the original ones are compared. It is found
that the model can be used successfully to remove noise from images and ultrasound
videos. Finally, the performance of this new model is compared with that of some of
the variational denoising models described in the literature, by means of the sample
images.
The fourth research study has successfully produced a mathematical model that can
be used to predict the rate of solution mediated transformation of polymorphs and
also aid understanding of the phenomenon. The model results have been compared
with experimental values of the solution mediated transformation of -DLmethionine into -DL-methionine (time dependent methionine concentration and
polymorph mass fraction results). Initially the parameters in the model were fitted
based on experimental measurements of crystal growth kinetics, nucleation kinetics,
dissolution kinetics and induction times for the two polymorphs; there were no
parameters in the model that were fitted using solution mediated transformation data.
This model showed the same trends as the experimental data, but the rate of
transformation was not correct. Analysis of the results showed that the only parameter
that could be responsible for the mismatch was the dissolution rate constant; when
this result was fitted based on solution mediated transformation results then the fit
was very good. Reasons for the mismatch are also discussed. A second study was
made of modeling open steam distillation columns in order to solve for the reflux
ratio resulting in a minimum number of stages. It was hoped to be able to find an
analytical solution to the problem, however while an equation could be found that
gave the solution, the equation was very complex and could not be analytically
solved. The equation could be solved numerically for any set of operating conditions,
and example solutions are shown in this report.

