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บทคัดย่อ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ นําเสนอการจําลองการแข็งตัวของนํ้าแข็งหลอดใน 1 มิติ โดยวิธพี ลศาสตร์
ของไหลเชิงคํานวณ เพือ่ ศึกษาการจําลองการแข็งตัวของนํ้าแข็งหลอด โดยจะพิจารณาเวลาในการแข็งตัว 10 , 20
และ 31 นาที อุณหภูมขิ องสารทําความเย็นมีคา่ คงที่ เท่ากับ -7.5 ºC และอุณหภูมนิ ้ําขาเข้ามีคา่ เท่ากับ 35 ºC,
30 ºC และ 25 ºC ซึง่ ผลการคํานวณพบว่าค่าความหนาทีไ่ ด้จากวิธพี ลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ( CFD) กับผล
เฉลยแม่นตรง (Exact Solution) มีความสอดคล้องกันในเชิงคุณภาพโดยทีค่ า่ ความหนาของนํ้าแข็งหลอดทีไ่ ด้จาก
ผลเฉลยแม่นตรงนี้มคี า่ มากกว่าค่าทีไ่ ด้จากวิธพี ลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ โดยมีคา่ ความคลาดเคลือ่ นเฉลีย่ ตัง้ แต่
เวลาตัง้ ต้นจนถึงเวลาสิน้ สุดอยูท่ ป่ี ระมาณ 2.3% ซึง่ จะเห็นได้วา่ ค่าความคลาดเคลือ่ นนัน้ มีคา่ ค่อนข้างสูงในช่วง
เริม่ ต้นของการแข็งตัว เนื่องจากมีการแกว่งของคําตอบ ( Oscillated solution) ในระดับตํ่าๆอยูร่ อบๆค่าทีไ่ ด้จากผล
เฉลยแม่นตรง และลักษณะของการแกว่งดังกล่าวจะมีคา่ ลดลงเมือ่ เวลาผ่านไป ส่งผลให้คา่ ความคลาดเคลือ่ นลดลง
คําหลัก: พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ, การแข็งตัว, การเปลีย่ นแปลงเฟส, ผลเฉลยแม่นตรง, นํ้าแข็งหลอด
Abstract
This article aims to present a simulation of solidification of tubular ice in 1-D by means of
Computational Fluid Dynamics so study the simulation of solidification of tubular ice. It is time to
solidification for 10, 20 and 31 minutes, the temperature of the refrigerant is a constant equal to
-7.5º C and inlet water temperature is equal to 35ºC, 30ºC and 25ºC , which calculated results showed
that the thickness obtained from the computational fluid dynamics calculations (CFD) with the exact
solution are consistent, qualitatively , with the thickness of the ice from the solution validity is greater than
that value obtained from computational fluid dynamics. With an average error from the beginning till the
end process is about 2.3 %, which shows that the application to the aberration was high at the start of
solidification. Since there are a slew of answers (Oscillated solution) low level around the value obtained
from the exact solution. And the nature of the swing will be reduced over time, tolerances resulting in a
decline.
Keywords: Computational Fluid Dynamics, Solidification, Phase change, Exact Solution, Tubular-Ice
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1. บทนํา
ปญั หาแบบดัง้ เดิมของแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ของสเตฟานนัน้ เป็ นปญั หาอัน
เนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงสถานะ
หรือ การ
เปลีย่ นแปลงการย้ายขอบเขตทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลถ่ายโอนวัสดุ
ในช่วงของการเปลีย่ นสถานะระหว่างกระบวนการทาง
ความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ยกตัวอย่างกระบวนการดังกล่าว
อาทิเช่น การแข็งตัวของโลหะบริสทุ ธิ ์ การหลอม
ละลายหรือการละลายของนํ้าแข็ง การแข็งตัวของนํ้า
การทําให้อาหารมีความแข็งตัว และกระบวนการอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข็งตัวและการหลอมละลาย เป็ น
ต้น โดยจะสมมุตวิ า่ อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขของการเปลีย่ น
สถานะอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในขณะทีม่ กี ารเปลีย่ นสถานะ
ของเหลว – ของแข็งนัน้ จะมีอุณหภูมเิ ท่ากัน การ
เปลีย่ นสถานะนัน้ จะสามารถดูแนวทางได้จากวิธกี าร
ของ Carslaw and Jaeger ในปี 1959 เนื่องจาก
รูปแบบสมการไม่เชิงเส้นของสมการสมดุลพลังงานที่
ไม่ทราบเวลาในการเปลีย่ นสถานะทีไ่ ม่มกี ารเปลีย่ น
อุณหภูมทิ อ่ี นิ เตอร์เฟส จะเกีย่ วข้องกับการดูดซึมหรือ
การปล่อยความร้อนแฝงและการเปลีย่ นคุณสมบัติ
อย่างฉับพลัน การวิเคราะห์ถงึ วิธกี ารแก้ปญั หาเป็ น
การยากทีจ่ ะได้รบั ตัวเลขทีม่ ขี อบเขตในหัวข้อทีเ่ ป็ น
กรณีพเิ ศษ ดังนัน้ วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการ
ประมาณค่าจึงถูกนํามาใช้การวิเคราะห์ปญั หาการ
เปลีย่ นสถานะ ซึง่ วิธกี ารของ The Picard’s iterative
method (Witula et al., 2011), The Lie-Group
shooting method (Chein-Shan Liu, 2011), The
heat balance integral method (HBIM), (Myers,
2007) จึงถูกนํามาใช้ดว้ ย, The asymptotic solution
สําหรับปญั หาประเภท zero-phase (Naaktgeboren,
2007) , ในทางกลับกัน numerical methods เป็ นการ
ใช้โดยทัวไป,
่
วิธกี ารทีช่ ดั เจนอย่าง Finite Deference
Method จึงถูกนํามาใช้ ( Savovic and Caldwell,
2003), The Faedo-Galerkin Finite Element
Method พร้อมด้วย Crank-Nicolson time scheme
จึงถูกนํามาใช้ (Rincon and Scardua, 2008), การ

จําลองเชิงตัวเลขของนํ้าแข็งในหนึ่งมิตแิ ละสองมิตนิ นั ้
นัน้ จะถูกวิเคราะห์อยูบ่ นฐานของการเข้ามาของแหล่ง
ความร้อนแฝงโดยจะใช้วธิ ี cell-centered
Finite
Volume Method (Prapainop and Maneeratana,
2004), ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลง enthalpy ด้วย finite
volume
เป็ นวิธกี ารทีจ่ ะวิเคราะห์เชิงตัวเลขของ
กระบวนการละลายด้วยการพาความร้อนวิธที าง
ธรรมชาติทส่ี ภาวะคงทีใ่ นสองมิตขิ องนํ้าแข็งถูก
นํามาใช้ดว้ ย (Al-Zubaidy, 2006), เทคนิคการสร้าง
แบบจําลองทีม่ คี ุณภาพมากมายถูกนํามาประมาณค่า
วิธกี ารวิเคราะห์และวิธเี ชิงตัวเลข ซึง่ จะใช้ ; Enthalpy
Method, Boundary Immobilization Method (BIM),
Perturbation Method, Nodal Integral Method and
the (HBIM) สําหรับอธิบายและเปรียบเทียบปญั หาใน
หนึ่งมิตขิ อง Stefan problem (Caldwell and Kwan,
2004), นอกจากนี้จงึ ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆมาช่วยใน
การแก้ปญั หาการเปลีย่ นสถานะด้วย , การละลายของ
หิมะ/นํ้าแข็งและผลทีเ่ กิดจากการใส่เกลือในหิมะ/
นํ้าแข็ง นัน้ จะถูกสร้างแบบจําลองโดยใช้ MATLAB
(Patrick et al., 2008), การละลายของนํ้าแข็งในสาม
มิตริ อบๆท่อทีบ่ รรจุของเหลวอยูภ่ ายใน จะวิเคราะห์
ด้วยวิธกี ารเชิงตัวเลขโดยใช้ PHOENICS Code
(Sugawara et al., 2011), โดยทัวไปแล้
่
ว Stefan
problem จะมีแนวทางอยู่ 2 เรือ่ งหลักๆ คือ (1.) fronttracking เมือ่ ขอบเขตของการเปลีย่ นสถานะเป็ นการ
เปลีย่ นอย่างต่อเนื่องอย่างตรวจสอบได้ในทุกๆ คาบ
ของการเปลีย่ นสถานะ Sadoun et al. (2012), มีการ
ใช้ the Goodman (HBIM) เป็ นการเคลือ่ นไหวที่
ชัดเจนของผิวของแข็ง –
ของเหลว ด้วย finite
difference method ประกอบกับตําแหน่งทีม่ นั ไม่
สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้บนพืน้ ฐานของ
front-tracking
และเรียกมันว่า variable space grid method
(VSGM), เพราะฉะนัน้ วิธกี ารนี้จงึ ไม่ตอ้ งการการ
ประมาณค่าทีไ่ ม่ต่อเนื่องสําหรับหัวข้อทีม่ อี ุณหภูมไิ ม่
เปลีย่ นแปลงซึง่ ยากทีจ่ ะแก้ปญั หาด้วยการใช้งาน
อัลกอริทมึ ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยด้านเครือ่ งมือราคาสูง
Zhaochun et al. (2011) ได้นําเสนอวิธกี ารเคลือ่ นที่
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ของพืน้ ผิวซึง่ ได้ตาํ แหน่งทีม่ คี วามแม่นยําและความ
น่าเชือ่ ถือโดยวิธี Grid point ทําให้สามารถแก้ปญั หานี้
ลงได้ แนวทางการแก้ปญั หาโดยใช้วธิ ี
fixed-grid
method ด้วยวิธนี ้ีทาํ ให้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ของการเคลือ่ นตัวของผิวทีม่ คี วามชัดเจนและวิธนี ้ียงั มี
แนวทางการใช้ทห่ี ลากหลายสําหรับปญั หาทีม่ หี ลาย
มิติ (2.) the temperature-based หรือ the enthalpybased method , The temperature-based เป็ น
แนวทางการวิเคราะห์อุณหภูมสิ าํ หรับตัวแปรตามใน
สมการกํากับการไหล (governing equation) เพือ่ ทีจ่ ะ
หลีกเลีย่ งปญั หาความไม่ต่อเนื่องของอุณหภูม ิ จะต้อง
ใช้การประมาณค่าตัวเลขทีม่ คี วามเสถียรและการ
integration ขัน้ สูงในการคํานวณความร้อนแฝง ในทาง
กลับกัน The enthalpy-based method แบ่งได้เป็ น
พืน้ ฐาน enthalpy , ปริมาณความจุความร้อนและ
แหล่งความร้อนแฝง ในหัวข้อเรือ่ งพืน้ ฐาน enthalpy
นัน้ enthalpy จะใช้เป็ นตัวแปรหลักและอุณหภูมจิ ะใช้
คํานวณเพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่าง enthalpy และ
อุณหภูม ิ วิธกี ารนี้จะให้ผลลัพธ์ทถ่ี ูกต้องเหมาะสม
สําหรับช่วงทีไ่ ม่เกินการแข็งตัว แต่มนั เป็ นเรือ่ งที่
ซับซ้อนและมีราคาแพงสําหรับการคํานวณด้วย
คอมพิวเตอร์ ในวิธกี ารทีเ่ ห็นความจุความร้อนได้ชดั
ความร้อนแฝงจะถูกคํานวณจากการ
intregration
ความจุความร้อนด้วยอุณหภูมทิ เ่ี ชือ่ ถือได้
ความสัมพันธ์ระหว่างความจุความร้อนและอุณหภูม ิ
ในกระบวนการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ุณหภูมคิ งที่ ช่วงความ
กว้างของระยะการเปลีย่ นสถานะจะต้องประมาณค่า
ในช่วงทีใ่ กล้เคียงกับอุณหภูมขิ องการเปลีย่ นสถานะ
ดังนัน้ ขนาดของช่วงเวลาจะต้องเล็กพอสําหรับการ
คํานวณช่วงอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ ในวิธแี หล่งความร้อน
แฝง ความร้อนแฝงจะอยูใ่ นรูปแบบของสมการที่
แตกต่างกัน โดยขึน้ อยูก่ บั การอธิบายความสัมพันธ์
ของ enthalpy และอุณหภูมขิ องความร้อนแฝง
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จะทําการจําลองการแข็งตัวของ
นํ้าแข็งหลอดใน 1 มิติ โดยวิธพี ลศาสตร์ของไหลเชิง
คํานวณ ด้วยการใช้ Finite Volume Method บน
พืน้ ฐานของ fixed grid และความจุความร้อนแฝง

ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมนัน้ ถูกเลือกนํามาใช้โดยการ
วิเคราะห์อย่างถีถ่ ว้ นแล้ว ค่าการนําความร้อนของ
นํ้าแข็งถูกประมาณค่าในตําแหน่งอินเตอร์เฟสทีแ่ นบ
ชิดติดกันระหว่างของแข็ง-ของเหลวทีค่ วบคุมปริมาตร
ในการตรวจสอบผลทีป่ ระมาณค่าไว้จะต้อง
เปรียบเทียบกับคําตอบทีไ่ ด้จากผลเฉลยแม่นตรง
(exact analytical solution)
2. แบบจําลองและการวิ เคราะห์

รูปที่ 1 การจําลองการแข็งตัวตัวของนํ้าแข็ง
พิจารณาวัตถุกง่ึ อนันต์โดยมีเงือ่ นไข (0≤X≤∞) ที่
อุณหภูมกิ ระจายตัวสมํ่าเสมอเริม่ ต้น คือ TI , เมือ่ วัตถุ
อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีต่ าํ แหน่ง X = 0 โดยทีม่ คี า่
อุณหภูมคิ งที่ คือ T0 และ (T0 > Tm > Ti ) แสดง
ดังรูปที่ 1 ซึง่ สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต้องทราบ : การกระจายตัว
ของอุณหภูมทิ เ่ี ป็ นสถานะของแข็ง (นํ้าแข็ง), Ts และ
สถานะของเหลว (นํ้า), TL , เศษส่วนการละลาย คือ
Mr , ตําแหน่ งอินเตอร์เฟส, xm (t), และความเร็ว
อินเตอร์เฟส V𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,(Mishaal Abdulameer
Abdulkareem ค.ศ. 2013)
กําหนดขอบเขตและสมมุตฐิ าน ดังนี้
1. คุณสมบัตทิ างความร้อนของของแข็งนัน้ มีคา่
ไม่เท่ากับของเหลว ทีเ่ ป็ นวัตถุชนิดเดียวกัน
2. ไม่คดิ การขยายตัวของปริมาตรของทัง้ สอง
สถานะ โดยกําหนดให้ปริมาตรและความหนาแน่นของ
วัตถุมคี า่ คงที่
3. คุณสมบัตทิ างความร้อนของสถานะใดสถานะ
หนึ่ง ไม่เปลีย่ นแปลงตามอุณหภูม ิ
732
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4. อุณหภูมเิ ริม่ แรกมีคา่ คงที่ คือ Ti
5.
อินเตอร์เฟสเป็ นการเปลีย่ นสถานะ จะมี
อุณหภูมกิ ารเปลีย่ นสถานะคงที่ (Tm )
6. ค่าความร้อนแฝงของการหลอมละลาย (hSL )
มีคา่ คงที่
7.
ไม่คดิ ผลกระทบทีเ่ กิดจากความตึงผิวและ
ความโค้งทีผ่ วิ ของวัตถุ
8. ไม่มกี ารพาความร้อนและการแผ่รงั สีความ
ร้อน โดยพิจารณาการนําความร้อนเพียงอย่างเดียว
และไม่คดิ ผลกระทบทีเ่ กิดจากแรงโน้มถ่วงของโลก
9. ไม่มกี ารเกิดความร้อนจากภายในของวัตถุ

1

2
erf∙(δ)eδ

∂t
∂Ts

=αL

=αs

∂2 TL

for

∂x 2
∂2 Ts

β=�

∂x 2

xm (t)

δ2
� �
α

δ
erfc� �e
√α

k S ρCS

k L ρCL

=

δ√π
St

Sensible heat
Latene heat

และ θ= TTm-T-Tm
0

m

(10)
=

CL (T0 -Tm )
hSL

และความเร็วของอินเตอร์เฟส (Vint 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ) เป็ น
ดังต่อไปนี้ ;
Vinterface =

dxm (t)
dt

αL

=δ�

t

(11)

และเศษส่วนการละลาย (Mr ) เป็ นดังต่อไปนี้;

Mr =

xm (t)
L

=

2δ√tαL
L

(12)

เมือ่ L คือ ความยาวทีจ่ าํ กัดในการตรวจสอบผล
การคํานวณของแบบจําลองหนึ่งมิติ

(1)

(2)
T(x,0)=Ti
(3)
T(0,t)=T0
(4)
T(∞,t)=Ti
(5)
T(xm (t),t)=Tm
(6)
ผลการสมดุลพลังงานทีต่ าํ แหน่งอินเตอร์เฟส ;
∂T
∂T
dx (t)
�k s s �
- �k L L �
=ρhSL m
(7)
∂x
∂x
dt
(t)
∂t

for

(0≤x≤xm (t))

βθ

(Stefan Number) St=

3. ผลเฉลยรูปแบบปิ ดในหนึ่ งมิ ติ
สมการหลัก (Governing equation) มีเงือ่ นไข
เริม่ ต้นและขอบเขต คือ :
∂TL

-

(xm (t)≤x≤∞)

4. แบบจําลองปริ มาตรจํากัด
4.1. รูปแบบกริ ด

xm

xm (t)

กําหนดให้ : δ= 2

√ αL t
αS
k S ρCL

และ : α= α = k ρC
L
L S
สมการทัวไปของการกระจายอุ
่
ณหภูมขิ องสถานะ
ของเหลวและของแข็งนัน้ ถูกกล่าวไว้ตามตัวอย่างของ
Carslaw และ Jaeger ในปี ค.ศ.1959 :
TL (xL ,t)-Tm
T0 -Tm

Ts (xL ,t)-Ti
Tm -Ti

= �1-

=�

xL
�
2�αL t

erf∙�

erf∙(δ)

xs
�
2�αs t
δ
erfc∙� �
√α

erfc∙�

�

�

(8)

รูปที่ 2 การควบคุมขอบเขต
(Mishaal Abdulameer Abdulkareem, 2013)

(9)

ด้วยวิธี Finite Volume Method, ขัน้ ตอนแรก
เป็ นการแบ่งขอบเขตของตัวเลขให้มคี วามต่อเนื่อง
โดย ; (Nx ) สําหรับขอบเขตในหนึ่งมิติ โดยทัวไปจะ
่
สามารถหาจุดสําคัญ P. ในขอบเขตหนึ่งมิติ , Node

เมือ่ (δ) เป็ นรากของสมการ transcendental
equation ดังต่อไปนี้ :733
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ในด้านตะวันออกและตะวันตกของ P เป็ นการระบุดว้ ย
W และ E ตามลําดับ, ขอบเขตด้านทิศตะวันตกจะถูก
เรียกว่า ‘w’ และด้านทิศตะวันออกทีถ่ ูกควบคุม
ปริมาตรจะถูกเรียกว่า ‘e’, ดังแสดงในรูปที่ 2 การ
แบ่งตัวเลขตามขอบเขตของเวลา ∆t , ตัวแปรทีแ่ สดง
ลําดับเวลาก่อนหน้าจะถูกเขียนต่อด้วย (o, Old),
ในทางกลับกัน ตัวแปรในช่วงเวลาทีใ่ หม่กว่าจะไม่ม ี
การเขียนกํากับ , ซึง่ Versteeg และ Malalasekera ได้
กล่าวไว้ในปี ค.ศ.1995

คูณสมการที่ (15) ด้วย (dV. dt), (dV =
dx. (1). (1)) แล้วทําการ integrate ตามขอบเขตที่
ได้ควบคุมปริมาตร, จะได้วา่ ;
t+∆t

∫t

ρCS �TP -TP0 �∆x=
t+∆t

∫t

∂H
∂t

ทีต่ าํ แหน่ง 0.1-ม. มีอุณหภูมเิ ริม่ ต้น คือ
Ti = −5 C°, ด้วยเงือ่ นไขของตําแหน่ งเริม
่ ต้นและ
ตําแหน่งสุดท้ายมีอุณหภูมคิ งที่ คือ
T0 = 20 C°
ในขณะทีป่ ลายอีกข้างหนึ่งให้มอี ุณหภูมเิ ท่ากับ
จุดเริม่ ต้น คือ Ti = −5 C° ดังแสดงในรูปที่ 3 , การ
ควบคุมขนาดและปริมาตรอย่างต่อเนื่องโดยการใช้
∆x, ดังนัน้ สมการกํากับพลังงานในหนึ่งมิติ คือ :
∂

∂T

�

(13)

= �∫T ρCs dT�

(14)

∂t

=

∂x

�k

∂x

∂t

ว่า;

∂

∂t

T
i

∂

∂t
∂
∂t

∂t

T

�∫T ρCs dT� =
i

∂

∂x

∂T

�k �
∂x

∂T

∂T

(17)

��k � - �k � � dt
∂x e

∂x w

∂

T

∂

= �∫T m ρCs dT� - (ρhSL )+
∂t
∂

∂t

i

T
�∫ ρCL dT�
∂t Tm

(18)

T

∂

�∫T m ρCs dT� - (ρhSL )+
∂t
∂

i

T

∂T

(19)

�∫T ρCs dT� - �k �
∂t

m

∂x

คูณสมการที่ (19) ด้วย (dV. dt), (dV =
dx. (1). (1)) แล้วทําการ integrate ตามขอบเขตที่
ได้ควบคุมปริมาตร, จะได้วา่ ;
t+∆t

∫t

t+∆t

∫t

นําสมการที่ (14) มาแทนในสมการที่ (13) จะได้
∂

(16)

∂T

แทนสมการ (18) ลงในสมการที่ (13), จะได้วา่ ;

4.2.1. สมการกํากับหนึ่ งสถานะ(𝐓𝐓 < 𝐓𝐓𝐦𝐦 )
∂H

e ∂

∫w ∂x �k ∂x � dx.dt

4.2.2. สมการกํากับสองสถานะ (𝐓𝐓 ≥ 𝐓𝐓𝐦𝐦):
ด้วยวิธกี าร enthalpy
method นัน้ สามารถ
ทํานายวิธกี ารทีเ่ กิดจากปญั หาทีม่ ี 2 สถานะได้ ดังวิธี
ต่อไปนี้ :

รูปที่ 3 แบบจําลอง Discretization ในหนึ่งมิติ

∂T

t+∆t

∂T

โดยจะได้สมการทีม่ รี ปู แบบสมบูรณ์ คือ;

4.2. แบบจําลอง Discretization ในหนึ่ งมิ ติ

ρC

e

∫w ρCS ∂t dx.dt= ∫t

(15)
734

e

∫w ρCS
e

∫w ρCL

∂T

∂t
∂T
∂t

t+∆t

dx.dt- ∫t

t+∆t

dx.dt- ∫t

e ∂

∫w ∂x (ρhSL )dx.dt +
e ∂

∂T

∫w ∂x �k ∂x � dx.dt

ได้รปู แบบทีส่ มบูรณ์;

ρCS �TP -TP0 �∆x-ρhSL ∆x+ρCL �TP -TP0 �∆x =

(20)
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t+∆t

∂T

∂T

และถ้า β = 1 ; T>Tsolidus

(21)
แต่ละขอบเขตเงือ่ นไงนัน้ ถูกแทนทีใ่ นสมการที่ (17)
สําหรับ discretizing แบบจําลองหนึ่งสถานะในหนึ่งมิติ
และแทนทีใ่ นสมการที่ (21) สําหรับแบบจําลองสอง
สถานะในหนึ่งมิติ แล้วแบ่งผลการทดลองทีเ่ กิดขึน้ โดย
ใช้ความต่างของเวลา ∆t เพือ่ จัดรูปแบบของคําตอบที่
ได้
∫t

��k � - �k � � dt
∂x e

∂x w

5.2 การจําลองการแข็งตัวของนํ้าแข็งหลอด

5. แบบจําลองและการวิ เคราะห์
5.1 สมการการถ่ายเทความร้อน
การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์จะพิจารณาจาก
สมการควบคุมและสมการเฉพาะซึง่ จะได้สมการทาง
คณิตศาสตร์สาํ หรับการวิเคราะห์การขึน้ รูปของนํ้าแข็ง
หลอดในแนวพิกดั (x,t) ในรูปอัตราการเปลีย่ นแปลง
ของเอนธาลปี สมการการถ่ายเทความร้อนสําหรับการ
วิเคราะห์แบบ 1 มิติ แสดงดังสมการที่ 22
∂H
∂t

=

∂

∂𝑥𝑥

∂T

�k �

รูปที่ 4 ทีต่ าํ แหน่ง t = 0

(22)

∂x

ค่าสัมประสิทธิการนํ
์ าความร้อน k จะขึน้ อยูก่ บั
อุณหภูม ิ โดยการแก้ปญั หาการเปลีย่ นสถานะของนํ้า
เอนทาลปี (H) จะถูกกําหนดโดยผลรวมของ Sensible
Enthalpy (h) กับ ค่าความร้อนแฝง ΔH ซึง่ จะได้
สมการดังนี้
T

H = href + ∫T cp dT + ∆H

(23)

∆H = βL

(24)

ref

รูปที่ 5 ทีต่ าํ แหน่ง t > 0
ปญั หาการแข็งตัวเนื่องจากการเปลีย่ นแปลง
ของอุณหภูมทิ ป่ี ลายด้านหนึ่งของสารบริสทุ ธิ ์ทีม่ ี
ลักษณะล้อมรอบแบบปิด(enclosure) ดังรูปที่ 4 และ 5
ซึง่ ได้มกี ารศึกษาการแข็งตัวแบบ 1
มิติ โดยที่
ตําแหน่ง x = 0 (cold wall) และ x = L (hot wall) มี
อุณหภูมคิ งทีซ่ ง่ึ ขณะทีผ่ นังอีก 2 ด้านไม่มกี ารรับหรือ
เสียความร้อนให้กบั สิง่ แวดล้อม (adiabatic wall) ใน
สภาวะเริม่ ต้นทีต่ าํ แหน่ง t = 0 ดังรูปที่ 4 บริเวณ
พืน้ ผิว ABCD จะมีของเหลว (liquid) ซึง่ มีอุณหภูม ิ
คงที่ (Ti > Tm) และในสภาวะทีต่ าํ แหน่ง t > 0 ดังรูปที่
5 อุณหภูมจิ ะลดลงตํ่ากว่าอุณหภูมหิ ลอมเหลวทีผ่ นัง
ด้านขวาและหลังจากนัน้ ก็จะเกิดการแข็งตัวขึน้ และ
ความหนาของสารบริสทุ ธิ ์ก็จะเพิม่ ขึน้ ตามเวลาที่
เปลีย่ นแปลงไปขึน้ และความหนาของสารบริสทุ ธิ์ก็จะ
เพิม่ ขึน้ ตามเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

โดยที่ href = เอนทาลปีอา้ งอิง Tref= อุณหภูม ิ
อ้างอิง และ CP = ความจุความร้อนทีค่ วามดันคงทีซ่ ง่ึ
ค่าความร้อนแฝงสามารถคํานวณได้จาก

โดยอัตราส่วนของเหลว (Liquid fraction), β คือ
β=

T - Tsolidus

Tliquid -Tsolidus

โดยถ้า β = 0 ; T<Tsolidus

(

25)
735
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2.อุณหภูมติ ามเส้นรอบวงใด ๆ จะมีคา่ ไม่
เปลีย่ นแปลง หรืออาจกล่าวได้วา่ อุณหภูมไิ ม่
เปลีย่ นแปลงไปทีร่ ศั มีเดียวกัน
3.พิจารณาในกรณีทไ่ี ม่มแี หล่งพลังงานความ
ร้อนในผนัง
4.พิจารณาปญั หาการแข็งตัวเป็ นแบบแยก
สถานะกันชัดเจนระหว่างสถานะของแข็งและของเหลว
(sharp interface) และ อุณหภูม ิ ณ รอยแบ่งระหว่าง
ทัง้ สองสถานะมีคา่ คงทีเ่ ท่ากับอุณหภูมเิ ยือกแข็ง
5.พิจารณาปญั หาเป็ นการถ่ายเทความร้อน
แบบการนําความร้อน (heat conduction) ในบริเวณ
ของผนังท่อ และนํ้าแข็ง
สําหรับค่าของคุณสมบัตติ ่าง ๆ ของนํ้าและ
นํ้าแข็งทีใ่ ช้ในการพิจารณาเป็ นดังตารางที่ 1

รูปที่ 6 แผนภาพระบบทีพ่ จิ ารณา
y

ADIABATIC
D

B

ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิ องนํ้าและนํ้าแข็ง

NH3

คุณสมบัติ

To,ho
WATER

ICE

WALL

ρนํ้าแข็ง (kg/m )
3

L

COLD WALL

HOT WALL
C

A

Kนํ้าแข็ง (W/m-K)
Cนํ้าแข็ง (J/kg-K)
x

ADIABATIC

รูปที่ 7 ภาพตัดตามยาวระบบทีพ่ จิ ารณา

ค่าทีใ่ ช้
920
1.88
2,040

ρนํ้า (kg/m3)

1,000

Kนํ้า
Cนํ้า
L

0.569
4,217
333.7

(W/m-K)
(J/kg-K)
(kJ/kg)

บทความนี้เป็ นการทํานายการแข็งตัวของ
นํ้าแข็งหลอดใน หนึ่ง มิตโิ ดยวิธกี ารทางพลศาสตร์ของ
ไหลเชิงคํานวณซึง่ สามารถจําลองได้ดว้ ยวิธกี ารทาง
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ซึง่ รูปทรงของนํ้าแข็ง
หลอดนี้จะถูกสร้างด้วยโปรแกรมการวาดรูปและนํามา
สร้างแบบจําลองตาข่ายข้อมูล (meshing) แล้วนํา
ข้อมูลเข้าสูโ่ ปรแกรมเพือ่ ใช้ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขใน
การแก้ปญั หา ซึง่ จากการวิจยั พบว่าการตัง้ ค่าตัวแปร
และค่าพารามิเตอร์ในการคํานวณทีเ่ หมาะสมจะ
สามารถทําให้ผลการวิเคราะห์ (simulation) ใกล้เคียง
กับผลเฉลยแม่นตรง (exact solution) ผลเฉลยทีไ่ ด้
จากการนําไปเปรียบเทียบกับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและ
ผลการทดลองจริง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 และ 2 ซึง่
จะถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์ในบทความนี้

ปญั หาทีพ่ จิ ารณาในบทความนี้เป็ นปญั หา
การแข็งตัวของนํ้าแข็งหลอดใน 1
มิติ ซึง่ ใน
กระบวนการแข็งตัวนัน้ นํ้าแข็งจะเริม่ ก่อตัวจากขอบ
ผนังด้านในของท่อจนกระทังมี
่ ขนาดทีเ่ หมาะสมและมี
แอมโมเนียเป็ นสารทําความเย็นอยูโ่ ดยรอบนอกท่อ
ดังรูปที่ 6 และ 7 ซึง่ ในการแก้ปญั หาครัง้ นี้จะพิจารณา
เฉพาะการแข็งตัวของนํ้าไปเป็ นนํ้าแข็งเท่านัน้
ซึง่ จะมีสมมุตฐิ านพืน้ ฐานหลักๆดังต่อไปนี้
1.พิจารณาปญั หาเป็ นการเปลีย่ นสถานะใน 1
มิตใิ นแนวแกนแบบเปลีย่ นแปลงตามเวลาของนํ้าแข็ง
หลอด
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6. ผลการทดลองและอภิ ปรายผล
จุดมุง่ หมายของบทความฉบับนี้ คือ การทํานาย
การแข็งตัวของนํ้าแข็งหลอดใน หนึ่งมิตโิ ดยวิธกี ารทาง
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ เพือ่ ศึกษาการจําลอง
การแข็งตัวของนํ้าแข็งหลอดใน หนึ่ง มิตโิ ดยการใช้
กริดคงตัว ซึง่ จะวิเคราะห์ผลการทดลองดังต่อไปนี้

จากความสัมพันธ์ทงั ้ หมดทีก่ ล่าวมา สามารถ
จําลองแผนภาพทีใ่ ช้ในการนํามาวิเคราะห์ได้ดงั รูปที่ 8
ซึง่ สําหรับค่าของอุณหภูมเิ ริม่ ต้นของนํ้า ( Ti) และ
อุณหภูมเิ งือ่ นไขขอบเขตทีต่ าํ แหน่ง x = 0 (cold wall)
และทีต่ าํ แหน่ง x = L (hot wall) แสดงในตารางที่ 2
ส่วนขอบเขตของผนัง BC และ AD เป็ นอะเดียเบติก

6.1 การจําลองการแข็งตัวของนํ้าแข็งหลอด
ผลการเปรียบเทียบค่าความหนาของนํ้าแข็ง
หลอดทีว่ เิ คราะห์โดยโปรแกรมเพือ่ ใช้วธิ กี ารทาง
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณในการแก้ปญั หาผล เฉลยแม่นตรง ผลเฉลยทีไ่ ด้จากการนําไปเปรียบเทียบ
กับงานวิจยั ของ [จิตติน แตงเทีย่ ง ] และผลการทดลอง
จริงทีเ่ วลาต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 9 และ 10

รูปที่ 8 แผนภาพจําลองความสัมพันธ์
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์

11

Ice thickness (mm)

9

ตารางที่ 2 Formulation of Case Study
case
1
2
3

initial state
นํ้า
นํ้า
นํ้า

Tinitial
35
30
25

Th
35
30
25

Exact solution

10

5.3 เงื่อนไขเริ่ มต้นและเงื่อนไขขอบเขต

Tc
-7.5
-7.5
-7.5

8

Present solution
7
6
5
4

Numerical
(Chittin Tangthieng)

3
2
1
0

ก่อนทีจ่ ะเริม่ การจําลองด้วยระเบียบวิธกี ารทาง
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณนัน้
ต้องทําการ
กําหนดค่าเริม่ ต้นก่อนโดยทีจ่ ะกําหนดให้เวลาทีใ่ ช้ใน
การเริม่ คํานวณมีคา่ เท่ากับ 0 วินาทีซง่ึ เงือ่ นไขเหล่านี้
จะระบุไว้ในทุกกริดสําหรับทุกตัวแปรดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และการแก้ปญั หานี้จะขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไข
เริม่ ต้นเหล่านี้ และแบบจําลองทีแ่ สดง (42 x42) mm
ดังแสดงในรูปที่ 8

0

5

10

15
t (minute)

20

25

30

รูปที่ 9 การเปลีย่ นแปลงความหนาของนํ้าแข็ง
เทียบกับเวลา

รูปที่ 10 การเปลีย่ นแปลงความหนาของนํ้าแข็งเทียบ
กับเวลาเชิงการทดลอง (Experiment)
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case 3

11

จากรูปที่
9 และ 10 นี้เป็ นการเปรียบเทียบค่า
ของความหนาของนํ้าแข็งหลอดทีเ่ วลาต่างๆ ซึง่ ในรูป
ที่ 9 นี้เป็ นการเปรียบเทียบกันระหว่างวิธกี ารทาง
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณในการแก้ปญั หาผล เฉลยแม่นตรงและผลเฉลยทีไ่ ด้จากการนําไป
เปรียบเทียบกับงานวิจยั ของ [จิตติน แตงเทีย่ ง ] และ
จากรูปที่ 9 เป็ นการเปรียบเทียบโดยการทดลองจริง
ระหว่าง [สรวินทร์ ปูคะภาค ] และ [ภูวนาท กาบคํา ]
ซึง่ ในทางทฤษฎีแล้วค่าของความหนาของนํ้าแข็ง
หลอดจะมีคา่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เวลาผ่านไปและค่าความหนา
ของนํ้าแข็งหลอดนี้จะแปรผันตรงกับรากทีส่ องของ
เวลา ซึง่ จากรูปที่ 9 และ 10 นี้จะเป็ นการเปรียบเทียบ
ค่าความหนาจากวิธกี ารทางพลศาสตร์ของไหลเชิง
คํานวณในการแก้ปญั หา ผลเฉลยแม่นตรง ผลเฉลยที่
ได้จากการนําไปเปรียบเทียบกับงานวิจยั ของ [จิตติน
แตงเทีย่ ง] และผลการทดลองจริงทีเ่ วลาต่าง ๆ ซึง่ จะ
พบว่า 1) ค่าของความหนาของนํ้าแข็งหลอดทีไ่ ด้จาก
งานวิจยั อื่น [จิตติน แตงเทีย่ ง] 2) ผลการทดลองจริงที่
เวลาต่าง ๆ 3) จากวิธกี ารทางพลศาสตร์ของไหลเชิง
คํานวณ และ 4) การคํานวณเชิงตัวเลข ซึง่ จะมีคา่ ตํ่า
กว่าค่าของความหนาทีไ่ ด้จากผลเฉลยแม่นตรง โดยมี
ค่าความคลาดเคลือ่ นเฉลีย่ ตัง้ แต่เวลาตัง้ ต้นจนถึงเวลา
สิน้ สุดอยูท่ ป่ี ระมาณ 2.3% ซึง่ จะเห็นได้วา่ ค่าความ
คลาดเคลือ่ นจะมีคา่ ค่อนข้างสูงในช่วงเริม่ ต้นของการ
แข็งตัว เนื่องจากมีการแกว่งของคําตอบ (oscillated
solution) ในระดับตํ่าๆอยูร่ อบๆ ค่าทีไ่ ด้จากผลเฉลย
แม่นตรง(exact solution) และลักษณะของการแกว่ง
ดังกล่าวจะมีคา่ ลดลงเมือ่ เวลาผ่าน ส่งผลให้คา่ ความ
คลาดเคลือ่ นลดลง

10

Ice thickness (mm)

case 1

Exact solution

9
8
7
6

case 2
present solution

5
4
3
2
1
0

0

5

10

15
t (minute)

20

25

30

รูปที่ 11 การเปรียบเทียบความหนาของนํ้าแข็งเทียบ
กับเวลาทีอ่ ุณหภูมนิ ้ําป้อน 25, 30 และ 35 องศา
เซลเซียส
จากรูปที่ 11 เป็ นการเปรียบเทียบความหนา
ของนํ้าแข็งเทียบกับเวลาทีอ่ ุณหภูมนิ ้ําป้อน 25 , 30
และ 35 องศาเซลเซียส ทัง้ นี้จะกําหนดให้เวลาสุดท้าย
ของการคํานวณจะสิน้ สุดเมือ่ นํ้าแข็งหลอดมีความหนา
เท่ากับ 12
มิลลิเมตร และอุณหภูมอิ มิ่ ตัวของ
แอมโมเนีย (To) จะถูกตัง้ ไว้ท่ี -8 องศาเซลเซียส ซึง่
จากรูปจะพบว่า ถ้าอุณหภูมนิ ้ําป้อน คือ 35 องศา
เซลเซียส ( case1) อุณหภูมจิ ะค่อนข้างสูงเมือ่ เทียบ
กับอุณหภูมจิ ริงนัน้ ก็คอื 30 องศาเซลเซียส ( case2)
ซึง่ ความหนาของนํ้าแข็งจะมีคา่ น้อยเมือ่ เวลาผ่านไป
เนื่องจากอุณหภูมนิ ้ําป้อนค่อนข้างสูงส่วนอุณหภูม ิ 25
องศาเซลเซียส ( case3) อุณหภูมจิ ะค่อนข้างตํ่าเมือ่
เทียบกับอุณหภูมจิ ริงนัน้ ก็คอื 30 องศาเซลเซียส
( case2) ซึง่ ความหนาของนํ้าแข็งจะมีคา่ มากเมือ่ เวลา
ผ่านไปเนื่องจากอุณหภูมนิ ้ําป้อนค่อนข้างตํ่ากว่า
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้จริง
7. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลอง พบว่าทัง้ สามกรณี
(อุณหภูมนิ ้ําป้อน 25 , 30 และ 35 องศาเซลเซียส)
เมือ่ เทียบกับผลเฉลยแม่นตรงจะมีความสอดคล้องกัน
ในเชิงคุณภาพ โดยทีค่ า่ ความหนาของนํ้าแข็งหลอดที่
ได้จากผลเฉลยแม่นตรงนี้มคี า่ มากกว่าค่าทีไ่ ด้จาก
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