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การจําลองพฤติกรรมคลื่นทะเลแบบ 2 มิติ
Two-dimensional Numerical Simulation of Ocean Wave Behavior
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บทคัดย่ อ
ในการออกแบบอุปกรณ์ ดกั จับพลังงานคลื่น (Wave Energy Converter หรื อ WEC) รวมถึงเขื่อนกัน
คลื่น (Breakwater) หรื อโครงสร้ างอื่นๆในทะเล ล้ วนต้ องเกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ พฤติกรรมคลื่น รวมถึงการ
ทํานายภาระที่ คลื่นกระทํ า สําหรั บงานวิจัยนี จ้ ะกล่าวถึงการจําลองพฤติกรรมของคลื่นทะเลโดยใช้ โปรแกรม
ANSYS FLUENT (2009) แบบจําลองเชิงตัวเลขอยู่บนพื ้นฐานของสมการ Navier-Stokes สําหรับการไหลแบบ 2
มิติ ที่มีความหนืด ไม่สามารถอัดตัวได้ และใช้ ระเบียบวิธีแบบ VOF (Volume of Fluid) เป็ นการแบ่งเฟสระหว่าง
นํ ้าและอากาศ พื ้นที่สว่ นด้ านหลังของแบบจําลองถูกใช้ ในการศึกษาอิทธิพลของเงื่อนไขค่าขอบแบบต่างๆ ต่อการ
สะท้ อ นหรื อ การดูด ซับ พลังงานคลื่ น จากผลการจํ าลองพบว่าเงื่ อนไขค่าขอบแบบ Wall ร่ วมกับ โซนดูด ซับ
พลังงานคลื่น (Wave absorber) แบบ Porous media ให้ ผลที่สอดคล้ องกับทฤษฎีคลื่นเชิงเส้ น (Linear wave
theory)

ABSTRACT
In designing wave energy converter (WEC), breakwater, and any other offshore structures, it
is important to determine and predict the wave behavior and load. In the present study, a commercial
CFD software ANSYS FLUENT (2009) is used to simulate wave behavior, based on viscous,
incompressible, two-dimensional Navier-Stokes equations. Also the numerical technique called
volume of fluid (VOF) method is used to track and locate the free surface. In order to study wave
absorption and wave reflection, several boundary conditions, applied as the end-zone of the
computational domain, have been investigated. The numerical results show that wall condition
combined with porous media zone acting as a wave absorber, gives qualitative match with the linear
wave theory.
Key Words: Free surface wave, VOF method, Wave energy, Breakwater
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คํานํา

การจําลองคลื่นเพื่อทํานายภาระหรื อแรงที่คลื่นกระทําต่ออุปกรณ์ หรื อโครงสร้ างต่างๆ มีความสําคัญใน
การออกแบบอุปกรณ์ ดกั จับพลังงานคลื่น (WEC) เขื่อนกันคลื่น รวมทัง้ โครงสร้ างอื่นๆในทะเล ในอดีตเรานิยม
ทดสอบการจําลองคลื่นในถังจําลอง แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีความก้ าวหน้ ามากขึ ้น
จนสามารถจําลองพฤติกรรมคลื่นบนคอมพิวเตอร์ ได้
Qingjie. Du และ Y.C. Dennis. Leung (2011) ได้ ทําการจําลองคลื่นทะเลแบบ 2 มิติ โดยใช้ โปรแกรม
Fluent ร่ วมกับระเบี ยบวิธี VOF สําหรั บแบ่งเฟสระหว่างนํ า้ กับอากาศ บนสมมุติฐานที่ว่าของไหลมีความหนื ด
และไม่สามารถอัด ตัวได้ ตัวสร้ างคลื่ น เป็ นแบบการกํ าหนดเงื่ อนไขค่าขอบให้ เ ป็ นผนัง ที่ ข ยับ ได้ (Moving
boundary) และมีโซนดูดซับพลังงานคลื่นบริ เวณส่วนด้ านหลังของแบบจําลอง
นอกจากนี ้ M.N. Gomes et al. (2009) ได้ นําเปรี ยบเทียบการจําลองคลื่น ด้ วยตัวกําเนิดคลื่น 2 แบบ
คือ ตัวกําเนิดคลื่นแบบกําหนดเงื่อนไขค่าขอบเป็ นผนังที่ขยับได้ (Moving boundary) เช่นเดียวกับงานวิจยั ที่เพิ่ง
กล่าวไปถึง และ ตัวกําเนิดคลื่นแบบกําหนดความเร็ วนํ ้าโดยตรง โดยอาศัยการเขียนฟั งก์ชนั่ แบบ User Define
Function (UDF) ซึง่ เป็ นการจําลองตัวกําเนิดคลื่น เช่นเดียวกับที่มีอยู่ในโปรแกรม Fluent
นอกเหนือไปจากการจําลองคลื่นแบบ 2 มิติ Nitin Repalle et al. (2010) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมของคลื่นใน
ระบบ 3 มิ ติ โดยศึก ษาการยกตัวของคลื่ น เมื่ อกระทบกับ โครงสร้ างเสาสี่ เหลี่ ย มและเสาทรงกระบอก โดย
เปรี ยบเทียบผลการจําลองเชิงตัวเลขที่ทําด้ วยโปรแกรม Fluent กับผลการทดลอง
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา ปั ญหาในการจําลองคลื่นบนคอมพิวเตอร์ ที่พบ คือ การตัง้
เงื่อนไขค่าขอบ ซึ่งอาจมีผลทํ าให้ เกิดการสะท้ อนกลับของคลื่น หรื ออาจมีการลดลงของมวลนํ า้ ทํ าให้ ผลการ
จําลองขาดความแม่นยํ า ในงานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาผลของเงื่ อนไขค่าขอบของส่วนด้ านหลังของ
แบบจําลอง โดยจะศึกษาเงื่อนไขค่าขอบแบบ Pressure outlet และเปรี ยบเทียบกับเงื่อนไขค่าขอบแบบ Wall ซึง่
ใช้ งานร่ วมกับโซนดูดซับพลังงานคลื่นแบบ Porous media สําหรับการจําลองคลื่นแบบ 2 มิติ โดยผลการจําลอง
ทังหมดจะถู
้
กเปรี ยบเทียบกับทฤษฎีคลื่นเชิงเส้ น Linear wave theory (US Army Corps of Engineers, 2006)

อุปกรณ์ และวิธีการ

ทฤษฎีคลื่นเชิงเส้ น (Linear wave theory)
ทฤษฎีคลื่นเชิงเส้ น Linear wave theory มีชื่อเรี ยกได้ หลายชื่อ เช่น First-order wave theory, Small
amplitude wave theory หรื อ Airy wave theory ตามชื่อผู้คิดค้ นคนแรก เป็ นทฤษฎีที่อาศัยสมมุติฐานให้ คลื่นมี
ความสูงไม่มากนักเมื่อเปรี ยบเทียบกับความยาวคลื่น โดยทฤษฏี คลื่นเชิงเส้ นนี ้ มีความเรี ยบง่ายและสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ ต่างๆของคลื่นได้ อย่างถูกต้ องเพียงพอ ทฤษฏีนี ้กําหนดให้ รูปแบบของคลื่น (Wave profile)
เป็ นฟั งค์ชนั่ ของเวลาและตําแหน่ง ดังแสดงในสมการที่ (1)
=
η

2π x 2π t
H
H
cos(kx −=
cos(
)
ωt )
−
2
2
L
T
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เมื่อ η คือ ตําแหน่งของผิวนํ ้าเทียบกับเส้ นนํ ้านิ่ง (Still Water Level) H 2 คือ แอมปริ จดู คลื่น มีหน่วยเป็ นเมตร
k คือ เลขคลื่น ω คือ ความถี่เชิงมุม L คือ ความยาวคลื่น มีหน่วยเป็ นเมตร และ T คือ คาบคลื่น มีหน่วยเป็ น
วินาที
สมการความเร็ วของอนุภาคนํ ้าในแนวแกนนอนและแกนตัง้ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
u=

gkA cosh  k ( z + h ) 
cos θ
ω
cosh ( kh )

และ

w=

gkA sinh  k ( z + h ) 
sin θ
ω
cosh ( kh )

(2)

เมื่อ u คือ ความเร็ วของอนุภาคนํ ้าในแนวแกนนอน w คือ ความเร็ วของอนุภาคนํ ้าในแนวแกนตัง้ h คือ ความ
ลึกของนํ ้า และ z คือ พิกดั ตามแนวแกนตัง้ โดยที่ z = −h ณ ตําแหน่งก้ นทะเล และ z = 0 ที่ตําแหน่งผิวนํ ้านิ่ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวคลื่น L คาบคลื่น T และความสูงคลื่น h (Robert, G. Dean and
Robert, A. Dalrymple, 1984) สามารอธิบายได้ ดงั นี ้
L=

gT 2
2π

 4π 2 h 
tanh  2 
T g 

(3)

สมการที่ (3) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่น ( L ) กับคาบคลื่น ( T ) จากความสัมพันธ์ ดงั กล่าวทํา
ให้ เราสามารถหาค่าตัวแปรใดตัวแปรหนึง่ จากตัวแปรที่เราทราบค่าแล้ ว
แบบจําลองเชิงตัวเลข (Numerical model)
การจําลองพฤติกรรมของคลื่นทะเลโดยใช้ โปรแกรม ANSYS FLUENT (2009) มีสมมุติฐานให้ การไหล
เป็ นแบบ 2 มิติ ที่มีความหนืด ไม่สามารถอัดตัวได้ และใช้ ระเบียบวิธี VOF (Volume of Fluid) เป็ นการแบ่งเฟส
ระหว่างนํ ้าและอากาศ
กริ ดที่ใช้ ในการจําลองคลื่นเป็ นแบบ Structure โดยมีจํานวนกริ ดทังหมดเท่
้
ากับ 126,000 กริ ด และการ
กําหนดขอบเขตการจําลอง (Domain) และเงื่อนไขค่าขอบ (Boundary condition) มีรายละเอียดดังนี ้
ขอบเขตการจําลอง (Domain) และเงื่อนไขค่ าขอบ (Boundary condition)
ในงานวิจยั นี ้จะจําลองคลื่นเลียนแบบคลื่นในถังจําลองคลื่น ที่มีความสูงคลื่น 0.05 เมตร คาบคลื่น 1.8
วินาที และนํ ้าลึก 0.3 เมตร โดยขอบเขตการจําลองมีขนาดความสูง 0.45 เมตร และความยาว 9 เมตร ซึง่ เท่ากับ
3 เท่าของความยาวคลื่น ดังแสดงในรู ปที่ 1
สําหรับการกําหนดเงื่อนไขค่าขอบของขอบเขตการจําลอง กําหนดให้ ทางเข้ าเป็ น Velocity inlet โดย
เลือกเงื่อนไขเป็ นแบบ Open Channel Wave Boundary Conditions แบบ Airy Wave Theory (ANSYS
FLUENT, 2009) และความเร็ วคลื่นของอนุภาคจะถูกพิจารณาในเทอมของสมการความเร็ วคลื่นในช่วงนํ ้าตื ้น
(Shallow water) ดังสมการที่ (2)
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รู ปที่ 1 ขอบเขตการจําลองเท่ากับระยะ x ตังแต่
้ 0 ถึง 9 และ y ตังแต่
้ -0.3 ถึง 0.15
ซึง่ โซนดูดซับพลังงานคือ โซนสีนํ ้าเงิน อยู่ในช่วงระยะ x = 6 ถึง 9
เงื่อนไขค่าขอบสําหรับของขอบเขตการจําลองทางด้ านบนกําหนดให้ เป็ น Pressure outlet ด้ านล่างเป็ น
Wall และด้ านหลังกําหนดเป็ นสองกรณี คือ แบบ Pressure outlet และ แบบ Wall ร่ วมกับโซนดูดซับพลังงาน
คลื่น (Wave absorber) ซึง่ รายละเอียดของโซนดูดซับพลังงานคลื่น (Wave absorber) จะกล่าวถึงในหัวข้ อถัดไป
โซนดูดซับพลังงานคลื่น (Wave absorber)
โซนดูดซับพลังงานคลื่นถูกกําหนดให้ อยู่บริ เวณส่วนหลังของขอบเขตการจําลองที่ระยะ 6 ถึง 9 เมตร
(โซนสีนํา้ เงินในรู ปที่ 1) ในการกําหนดโซนส่วนหลังของแบบจําลองจะกําหนดให้ เป็ นโซนแบบ Porous media
โดยสมการ Porous media สามารถอธิบายตามสมการที่ (4) ดังนี ้
µ
α

Si =
−( vi + C2

1
ρ vmag vi )
2

(4)

เมื่อ Si คือ Source term สําหรับแกน x, y และ z ของสมการโมเมนตัมทําหน้ าที่ดดู ซับพลังงานของของไหล โดย
สมการนี ้ทําให้ เกิดแรงเสียดทานทําลายการเคลื่อนที่ของของไหล vi คือ ความเร็ วตามแนวแกน x, y และ z vmag
คือ velocity magnitude C2 คือ Inertial resistance factor และ 1 α คือ Coefficients of viscous resistance
ซึ่งในการจํ าลองนี ้ ค่า 1 α เป็ นตัวแปรสําคัญในการกํ าหนดค่าการดูดซับพลังงาน ซึ่งในงานวิจัยนี ้ เราเขี ยน
ฟั งก์ชั่น UDF เพื่อกําหนดค่าตัวแปรนี ้ให้ เปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางโดยกําหนดให้ ฟังก์ชนั่ ความสัมพันธ์ เป็ น
แบบเชิงเส้ น โดยเริ่ มจาก 0 ที่จดุ เริ่ มต้ นโซนดูดซับพลังงาน และมีคา่ สูงสุดที่จดุ สิ ้นสุดโซนดูดซับพลังงาน ดังรู ปที่ 2
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รู ปที่ 2 ค่า coefficients of viscous resistance 1 α ที่สมั พันธ์กบั ระยะทาง x

ผลการจําลอง
สําหรั บงานวิจยั นีไ้ ด้ กําหนดเงื่อนไขค่าขอบด้ านหลังของขอบเขตการจําลองออกเป็ น 2 กรณี คือ แบบ
Pressure outlet และ แบบ Wall ร่ วมกับโซนดูดซับพลังงานคลื่น (Wave absorber) โดยกรณีที่สองมีการปรั บ
ค่าตัวแปร Coefficients of viscous resistance เพื่อดูความสัมพันธ์ ของค่านี ้กับความสามารถในการดูดซับ
พลังงานคลื่น
รู ปที่ 3 ถึง รู ปที่ 6 แสดงผลการจําลอง โดยแสดงระดับของผิวนํ ้า (Surface elevation, η ) ที่แปรผันตาม
เวลา (กําหนดให้ หน่วยเป็ นจํานวนคาบคลื่น, T ) ณ ตําแหน่งห่างจากตัวกําเนิดคลื่น x=4.5 เมตร หรื อเท่ากับ 1.5
เท่าของความยาวคลื่น ( L ) โดยรู ปที่ 3 เป็ นผลการจําลองจากการกําหนดเงื่อนไขค่าขอบด้ านหลังของขอบเขต
การจําลองแบบ Pressure outlet ผลที่ได้ จากการจําลองคือ ระดับของผิวนํ ้า (Surface elevation, η ) ขึ ้นลงไม่
สมมาตรกับเส้ น นํ า้ นิ่ ง (SWL) และค่าแอมปลิ จูด คลื่ น ไม่คงที่ เกิ ด การลดลงของมวลนํ า้ ความยาวคลื่ นและ
ลักษณะรู ปแบบคลื่นที่ได้ ไม่สอดคล้ องกับทฤษฎีคลื่นเชิงเส้ น
ในการจําลองแบบ Wall ร่ วมกับโซนดูดซับพลังงานคลื่น ค่าของ Coefficients of viscous resistance
0
1 α มีผลอย่างมากต่อผลการจําลอง เมื่อค่านี ้มีน้อยเกินไป ( 1 α max = 2x10 ดังแสดงในรู ปที่ 2) จะทําให้ โซน
ดูดซับพลังงานดูดซับพลังงานได้ น้อยเกินไป จนคลื่นมีพลังงานเหลือวิ่งไปกระทบกับผนัง (wall) ทางด้ านขวาของ
แบบจําลองและสะท้ อนกลับออกมา แล้ วแทรกสอดกับคลื่นลูกหลังที่วิ่งตามมา ส่งผลให้ ความสูงคลื่นมีค่ามากขึ ้น
กว่าเดิม จากรู ปที่ 4 ผลการจําลองที่ได้ ในช่วง 5 คาบคลื่นแรก มีลกั ษณะรู ปแบบของคลื่นคล้ ายคลึงกับทางทฤษฎี
คลื่นเชิงเส้ น (Linear wave theory) แต่เมื่อเลยช่วงนี ้ไประดับของผิวนํ ้าจะขึ ้นลงสูงขึ ้น เนื่องจากมีคลื่นที่สะท้ อน
กลับเมื่อชนผนังด้ านหลังมาเสริ มเข้ ากับคลื่นที่เพิ่งวิ่งมาจากตัวกําเนิดคลื่น
เมื่อกําหนดค่า Coefficients of viscous resistance สูงสุด ( 1 α max) เท่ากับ 2x107 ระดับของผิวนํ ้าที่
จําลองได้ มีการขึ ้นลงอย่างสมํ่าเสมอ และลักษณะของคลื่นที่ได้ มีความคล้ ายคลึงกับคลื่นที่ได้ จากทฤษฎีคลื่นเชิง
เส้ น (Linear wave theory) มาก แสดงให้ เห็นว่า โซนดูดซับพลังงานคลื่นสามารถดูดซับพลังงานคลื่นได้ เป็ นอย่าง
ดี คลื่นถูกดูดซับพลังงานไปจนหมดหรื อเกือบหมด จนไม่สามารถระบุการสะท้ อนกลับมาของคลื่นได้ อย่างชัดเจน
ดังจะเห็นได้ จากรู ปที่ 5
ในกรณีที่กําหนดค่า Coefficients of viscous resistance มากเกินไป คลื่นก็สามารถเกิดการสะท้ อน
กลับได้ เช่นกัน แต่ในกรณีนี ้จะเกิดการสะท้ อนกลับตังแต่
้ จดุ เริ่ มต้ นของโซนดูดซับพลังงานคลื่น เนื่องจากเมื่อค่านี ้
มากเกินไป จะทําให้ เกิดการหน่วงการเคลื่อนที่ของอนุภาคของไหลอย่างรุ นแรง จนเปรี ยบเสมือนว่าโซนการดูดซับ
พลังงานกลายเป็ นผนังทึบ (Solid wall) ดังแสดงในรู ปที่ 6 (ค่า Coefficients of viscous resistance สูงสุด
เท่ า กับ 2x109) ผลการจํ า ลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระดับ ของผิ ว นํ า้ จะขึ น้ ลงสูง ขึ น้ ตัง้ แต่ช่ ว งคาบคลื่ น แรกๆ อัน
เนื่องมาจากจุดสะท้ อนคลื่น (จุดเริ่ มต้ นโซนดูดซับพลังงานคลื่น) อยู่ใกล้ กบั ตัวกําเนิดคลื่นมากกว่าผนัง (wall) ที่
จุดสิ ้นสุดของโซนดูดซับพลังงานคลื่น
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รู ปที่ 3 ระดับของผิวนํ ้า (Surface elevation,η ) แปรผันตามคาบคลื่น ( T ) ที่ตําแหน่งห่างจากจุดกําเนิดคลื่น
x=4.5 เมตร และตรงกับ 1.5 L เงื่อนไขค่าขอบด้ านหลังแบบ Pressure outlet

รู ปที่ 4 ระดับของผิวนํ ้า (Surface elevation,η ) แปรผันตามคาบคลื่น ( T ) ที่ตําแหน่งห่างจากจุดกําเนิดคลื่น
x=4.5 เมตร และตรงกับ 1.5 L ค่า Coefficients of viscous resistance สูงสุดเท่ากับ 2x100

รู ปที่ 5 ระดับของผิวนํ ้า (Surface elevation,η ) แปรผันตามคาบคลื่น ( T ) ที่ตําแหน่งห่างจากจุดกําเนิดคลื่น
x=4.5 เมตร และตรงกับ 1.5 L ค่า Coefficients of viscous resistance สูงสุดเท่ากับ 2x107

รู ปที่ 6 ระดับของผิวนํ ้า (Surface elevation,η ) แปรผันตามคาบคลื่น ( T ) ที่ตําแหน่งห่างจากจุดกําเนิดคลื่น
x=4.5 เมตร และตรงกับ 1.5 L ค่า Coefficients of viscous resistance สูงสุดเท่ากับ 2x109
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จากการใช้ ระเบียบวิธีแบบ VOF ในการแบ่งเฟสนํา้ และอากาศ เราสามารถดูลกั ษณะของผิวอิสระหรื อ
ผิวคลื่นได้ โดยอาศัยการดูเฟสของของไหล ในที่นี ้กําหนดให้ เฟสของนํ ้าเป็ นสีนํ ้าแดงและมีคา่ VOF เท่ากับ 1 และ
เฟสของอากาศเป็ นสีนํ ้าเงิน มีค่า VOF เท่ากับ 0 ช่วงตรงกลางระหว่างเฟสทัง้ สอง (สีเขียว, VOF=0.5) จะเป็ น
ผิวหน้ าของคลื่น (Wave surface) ลักษณะของผิวอิสระหรื อผิวนํ ้า ณ เวลา t=18 วินาที (เท่ากับ 10 เท่าของคาบ
คลื่น) ในแต่ละเงื่อนไขการจําลองของรู ปที่ 3, 4, 5 และ 6 จะถูกแสดงอยู่ในรู ปที่ 7, 8, 9 และ10 ตามลําดับ
จะเห็นได้ ว่าในรู ปที่ 7 ซึง่ ตรงกับการจําลองโดยใช้ Pressure outlet เป็ นเงื่อนไขขอบทางขวา ลักษณะ
ของผิ วหน้ าคลื่นจะขึน้ ลงไม่สมํ่าเสมอ ในบางช่วงจะสังเกตท้ องคลื่นและยอดคลื่นได้ ไม่ชัดเจน สําหรั บรู ปที่ 8
ลักษณะของผิวหน้ าคลื่นมีการแตกตัว ณ ตําแหน่งใกล้ กบั จุดกําเนิดคลื่น เกิดความปั่ นป่ วนของคลื่น เนื่องจาก
คลื่นที่สะท้ อนกลับมาวิ่งมาชนกับคลื่นที่เพิ่งออกจากตัวกําเนิดคลื่นอย่างรุ นแรง นอกจากนี ้ ยังสามารถสังเกตเห็น
คลื่นในโซนดูดซับพลังงานได้ อย่างชัดเจน แสดงว่าโซนดูดซับพลังงานไม่สามารถดูดซับพลังงานได้ ดีเท่าที่ควร

รู ปที่ 7 แสดงลักษณะของผิวคลื่นที่เงื่อนไขค่าขอบด้ านหลังแบบ Pressure outlet ณ เวลา t=18 วินาที
สีแดงหมายถึงเฟสของนํ ้าทะเล และสีนํ ้าเงินหมายถึงเฟสของอากาศ

รู ปที่ 8 แสดงลักษณะของผิวคลื่นที่เงื่อนไขค่า Coefficients of viscous resistance สูงสุดเท่ากับ 2x100
ณ เวลา t=18 วินาที สีแดงหมายถึงเฟสของนํ ้าทะเล และสีนํ ้าเงินหมายถึงเฟสของอากาศ

รู ปที่ 9 แสดงลักษณะของผิวคลื่นที่เงื่อนไขค่า Coefficients of viscous resistance สูงสุดเท่ากับ 2x107
ณ เวลา t=18 วินาที สีแดงหมายถึงเฟสของนํ ้าทะเล และสีนํ ้าเงินหมายถึงเฟสของอากาศ

รู ปที่ 10 แสดงลักษณะของผิวคลื่นที่เงื่อนไขค่า Coefficients of viscous resistance สูงสุดเท่ากับ 2x109
ณ เวลา t=18 วินาที สีแดงหมายถึงเฟสของนํ ้าทะเล และสีนํ ้าเงินหมายถึงเฟสของอากาศ
ในรู ปที่ 9 ผิวคลื่นที่จําลองได้ มีลกั ษณะราบเรี ยบ การขึ ้นลงของคลื่นมีความสมํ่าเสมอ สามารถเห็นการ
แบ่งแยกเฟสนํ ้ากับอากาศได้ อย่างชัดเจน ไม่เกิดการแตกตัวของคลื่น โซนดูดซับพลังงานคลื่นสามารถทําหน้ าที่ได้
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เป็ นอย่างดี ดังจะเห็นได้ จากคลื่นที่วิ่งเข้ าไปและถูกดูดซับพลังงานหายไป และในรู ปที่ 10 แสดงให้ เห็นถึงลักษณะ
ของพฤติกรรมคลื่นที่ตอบสนองกับโซนการดูดซับพลังงานคลื่น คลื่นเกิดกระแทกและสะท้ อนกลับตังแต่
้ จุดเริ่ มต้ น
ของโซนดูดซับพลังงาน ส่งผลให้ ความสูงคลื่นเพิ่มมากขึ ้นจนทําให้ คลื่นเกิดการแตกตัว เกิดความปั่ นป่ วนอย่าง
รุ นแรง ทําให้ ไม่สามารถระบุผิวหน้ าคลื่นได้ อย่างชัดเจน

สรุ ปและวิจารณ์ ผล
ในงานวิจยั นี ้ การจําลองคลื่นทะเลได้ แบ่งการจําลองออกเป็ น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เงื่อนไขค่าขอบส่วน
ด้ านหลังของขอบเขตการจําลองคลื่นเป็ นแบบ Pressure outlet และ แบบที่ 2 เงื่อนไขค่าขอบส่วนด้ านหลังของ
ขอบเขตการจําลองคลื่นเป็ นแบบ Wall ร่ วมกับโซนดูดซับพลังงานคลื่น (Wave absorber) แบบ Porous media
โดยในแบบที่ 2 มีการกําหนดค่าตัวแปร Coefficients of viscous resistance สูงสุด 3 ค่า คือ 2x100, 2x107 และ
2x109 โดยคลื่นที่นํามาจําลองมีความสูง 0.05 เมตร คาบคลื่น 1.8 วินาที และความลึกของนํ ้า 0.3 เมตร
ผลการจําลองถูกนํามาเปรี ยบเทียบกับทฤษฎีคลื่นเชิงเส้ น (Linear wave theory) ซึง่ การจําลองที่ให้ ผลดี
ที่สดุ คือ แบบเงื่อนไขค่าขอบส่วนด้ านหลังเป็ นแบบ Wall ร่ วมกับโซนดูดซับพลังงานคลื่น (Wave absorber) แบบ
Porous media ที่มีค่า Coefficient of viscous resistance สูงสุดเท่ากับ 2x107 ซึง่ เป็ นค่าที่เหมาะสมสําหรับ
งานวิจัยนี ้ ที่ทําให้ โซนดูดซับพลังงานคลื่นสามารถดูดซับพลังงานได้ ดี ทําให้ เกิดการสะท้ อนกลับของคลื่นน้ อย
มาก ระดับผิวของนํ ้าขึ ้นลงอย่างสมํ่าเสมอ ลักษณะผิวหน้ าคลื่นราบเรี ยบ ไม่มีการแตกตัวของคลื่น ซึง่ จะแตกต่าง
จากการจําลองอื่น ที่เกิดการแตกตัวของคลื่นอย่างรุ นแรง หรื อมีความสูงของคลื่นไม่คงที่ นอกจากนี ้ ผลที่ได้ จาก
เงื่อนไขการจําลองนี ้ยังสอดคล้ องกับทางทฤษฎีคลื่นเชิงเส้ น (Linear wave theory) เป็ นอย่างดี โดยเราสามารถ
นําวิธีการจําลองนี ้ไปประยุกต์ใช้ กับการวิเคราะห์ หรื อทํานายภาระที่เกิดจากคลื่นกระทํากับอุปกรณ์ ดกั จับคลื่น
(WEC) หรื อโครงสร้ างอื่นๆในทะเลได้ ตอ่ ไป
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