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บทคัดย่ อ
โครงงานวิ ศ วกรรมนี้ ศึ ก ษาความแม่ น ย าในการประมาณ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องโค้ง ตอบสนองจากเทคนิ ค การทดลองแทป(TAP
experiment) สาหรับกระบวนการดูด ซับแบบผันกลับและไม่ ผนั กลับ
อัน ดับหนึ่ ง การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ส ามารถท าได้ 2 วิ ธี ไ ด้แ ก่
1) การหาสั ม ประสิ ท ธิ์ การแพร่ ข องก๊ า ซก่ อ นแล้ว จึ ง ค านวณค่ า คงที่
อัตราเร็ วของปฏิ กิ ริยา 2) การหาค่ าสัม ประสิ ทธิ์ การแพร่ ของก๊าซและ
ค่าคงที่อตั ราเร็ วของปฏิกิริยาไปพร้อมกัน การหาค่าพารามิเตอร์ อาศัยการ
เที ยบโค้งตอบสนองที่ ได้จ ากการทดลอง กับโค้งตอบสนองที่ ไ ด้จาก
แบบจาลอง โดยการเทียบโค้งตอบสนองมี 2 ประเภทได้แก่ 1) การเทียบ
โค้งอัตราการไหลขาออกของก๊าซ และ 2) การเทียบโค้งตอบสนองนอร์
มัลไลซ์ สาหรับกรณี กระบวนการดูดซับแบบผันกลับ และไม่ ผนั กลับ
อันดับหนึ่ง ผลการศึกษาแสดงว่า ในแต่ละประเภทของโค้ง การประมาณ
หาค่ าพารามิเ ตอร์ ใ นวิธีที่ 1 ให้ค วามแม่ นยากว่าวิ ธีที่ 2 ส่ วนสาหรั บ
ประเภทของโค้งตอบสนองพบว่าการเทียบโค้งอัตราการไหลขาออกของ
ก๊าซให้การประมาณค่าพารามิเตอร์ ที่มีความแม่นยามากกว่าวิธีการเทียบ
โค้งตอบสนองนอร์ มลั ไลซ์อย่างเห็นได้ชดั ในกรณี ของกระบวนการดูด
ซับแบบผันกลับ ได้ การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ใ นวิ ธี ที่ 1 สามารถหา
ความสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคลื่ อนของค่าคงที่ปฏิ กิริยาของการดู ด
ซับและการคายซับได้ดว้ ยสมการเส้นตรงซึ่ งเป็ นฟั งก์ชนั่ กับค่าคงที่ ของ
การดูดซับและการคายซับ
คาสาคัญ : สัมประสิ ทธิ์ การแพร่ , ค่าคงที่อตั รา, การเทียบโค้ง

Abstract
This project investigates accuracy of estimated parameters
from TAP pulse response data for the first-order irreversible/reversible
reaction. The gas diffusivity and reaction rate constant were determined
by using two different procedures including 1) determination of gas

diffusivity before the reaction rate constant and 2) determination of the
gas diffusivity and the reaction rate constant simultaneously from one
response. Estimation of parameters can be done by fitting of the
experimental response and the model response. The types of response
used for the fitting include the exit flow rate curve fitting and the unitarea normalized response. For reversible/irreversible reaction case, the
gas diffusivity and rate constant obtained from the first procedure was
found to be more accurate than those obtained from the second
procedure. For the case of the first-order reversible reaction, the
estimated parameters from the first procedure show that the deviation is
proportional to the square of the desorption rate constant and to the
reciprocal of the adsorption rate constant
Keyword : Gas diffusivity, kinetic rate constant, fitting curves

1. คานา
แทป (temporal analysis of product : TAP) เป็ นเทคนิ คที่
ได้ รั บ การยอมรั บ และถู ก ใช้ ม ากขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อง ในการศึ ก ษา
จลนพลศาสตร์ เ คมีซ่ ึ งมีตวั ทาปฏิ กิริยาเป็ นก๊าซและตัวเร่ งปฏิ กิริยาเป็ น
ของแข็ง การทดลองแทป (TAP experiment) ทาโดยการฉี ดก๊าซปริ มาณ
น้อยในลักษณะพัลซ์ (pulse) เข้าไปในปฏิ กรณ์ขนาดเล็ก (microreactor)
อย่างรวดเร็ วซึ่ งภายในปฏิ กรณ์บรรจุตวั เร่ งปฏิ กิริยาที่เป็ นของแข็ง และที่
ทางออกของปฏิกรณ์รักษาความดันไว้ต่ามาก โดยโมเลกุลของก๊าซแต่ละ
ชนิ ดที่ออกจากปฏิ กรณ์จะถู กตรวจวัดด้วยเครื่ องแมสสเปกโตรมิเ ตอร์
(mass spectrometer) และแสดงข้อมูลเป็ นโค้งตอบสนอง (response) ที่
เป็ นฟังก์ชนั่ ของเวลา ความเข้มของโค้งตอบสนองจะเป็ นสัดส่ วนโดยตรง
กับ อัต ราการไหลขาออกของก๊ า ซ โดยขนาดและรู ปร่ างของโค้ ง
ตอบสนองจะขึ้นกับลักษณะของการถ่ายโอน (transport characteristic)
และจลนพลศาสตร์ เ คมี (chemical kinetics)ของระบบเท่ า นั้ น
(Gleaves, J. T 1997)

ปฏิ ก รณ์ แ ทปที่ นิ ย มใช้ แ บ่ ง ตามการบรรจุ ต ัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา
ดังนี้ คือ ปฏิกรณ์แทปหนึ่ งโซน (one-zone reactor) และปฏิกรณ์แทปสาม
โซน (three-zone reactor) ปฏิกรณ์แทปหนึ่งโซนเป็ นปฏิกรณ์ที่บรรจุดว้ ย
ตัวเร่ งปฏิ กิริยาหรื ออนุ ภาคเฉื่ อย (inert particle) อย่างสม่าเสมอทัว่ ทั้ง
ปฏิ ก รณ์ ปฏิ ก รณ์ ช นิ ด สามโซนเป็ นปฏิ ก รณ์ ที่ โซนตัวเร่ งปฏิ กิ ริยาอยู่
ระหว่างโซนอนุ ภาคเฉื่ อย อนุ ภาคเฉื่ อยอยู่ในโซนที่ หนึ่ ง (ทางเข้าของ
ปฏิกรณ์) และโซนที่สาม (ทางออกของปฏิกรณ์ ) โดยมีตวั เร่ งปฏิ กิริยาอยู่
ในโซนที่สอง ข้อดี ของปฏิ กรณ์ช นิ ดนี้ คื อ การกระจายของอุณหภูมิใ น
โซนตัวเร่ งปฏิกิริยาสม่าเสมอกว่าปฏิกรณ์แทปหนึ่ งโซน แต่แบบจาลอง
ทางคณิ ตศาสตร์จะมีความยุง่ ยากกว่า
แปลผลข้อมูลในเชิ งปริ มาณหรื อการหาพารามิเตอร์ ของการ
ถ่ายโอนและจลนพลศาสตร์ ทาโดยการเปรี ยบเทียบโค้งอัตราการไหลที่
ได้จากการทดลองกับโค้งอัตราการไหลที่ คานวณจากแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ (model response) ซึ่ งใช้หลักการการวิเคราะห์การถดถอย
(regression analysis)
การประมาณหาค่าพารามิเตอร์ สามารถทาได้ 2 วิธี สาหรับวิธี
แรกสามารถทาได้โดยการค านวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การแพร่ ข องก๊าซ
ก่อน แล้วจึงหาค่าคงที่ปฏิกิริยาภายหลังอีกวิธีหนึ่ งทาโดยการคานวณหา
ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ การแพร่ ของก๊ า ซไปพร้ อ มกับ การค านวณหาค่ า คงที่
ปฏิกิริยา
การเทียบโค้งเพื่อประมาณค่าพารามิ เตอร์ สามารถท าได้ 2
ประเภทได้แก่ 1) การเทียบโค้ง Unit Areas Normalizeคือสนใจเฉพาะ
ขนาดของรู ปโค้งและ 2) การเทียบโค้ง Exit flow rate ซึ่ งจะสนใจทั้ง
ขนาดและรู ปร่ างของโค้ง ซึ่ งการเที ย บโค้ง ทั้ง สองประเภทก็ เ ป็ นที่
น่ าสนใจถึ งความแม่นยาในการนาไปใช้ ว่าวิ ธีไหนจะให้ ความแม่ นยา
มากกว่ากัน

(boundary condition, B.C.) ที่ สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของ
ระบบซึ่งอธิบายได้เป็ น
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รู ปที่ 2.1 อัตราการไหลขาเข้าของก๊าซที่เป็ นฟังก์ชนั เดลตาที่เวลา 0+
ในกรณี ที่อธิ บายอัตราการไหลขาเข้าของก๊าซด้วยฟั งค์ชนั ขา
เข้าที่ไม่ใช่ฟังค์ชนั เดลตา สมการที่ (3) จะถูกแทนด้วยสมการ (4)
z=0
โดยที่

2. แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์สาหรับกระบวนการแพร่ สามารถ
แสดงโดยสมการอนุ รั ก ษ์มวลของเฟสภาคก๊ าซในรู ปของสมการเชิ ง
อนุพนั ธ์ยอ่ ย (Partial differential equation, PDE) ดังนี้
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c A  X (t  0  )
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(4)

เป็ นฟังก์ชนั สามเหลี่ยมดังรู ป

รู ปที่ 2.2 เป็ นฟังก์ชนั ขาเข้าที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปสามเหลี่ยม
ส าหรั บ กระบวนการแพร่ ที่ มี ก ารดู ด ซั บ แบบผัน กลั บ ได้
สามารถอธิบายได้โดย (Phanawadee, P., 1999)

(1)

โดยที่ CA คื อ ความเข้ม ข้นของก๊ า ซ A (โมล/ลู ก บาศก์
เซนติเมตร), D คือ สัมประสิ ทธิ์ การแพร่ แบบนุดเซน (Knudsen) ของก๊าซ
A (ตารางเซนติเมตร/วินาที), t คือเวลา (วินาที), Z คือ พิกดั ตามแนวความ
ยาวของปฏิ ก รณ์ (เซนติ เ มตร),b คื อ เศษส่ ว นช่ องว่ า ง (fractional
voidage) ของเบด (bed) การหาผลเฉลยของการทดลองผลตอบสนอง
แทป ซึ่งอธิบายด้วยแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ดงั สมการที่ (1) สามมา
รถทาโดยอาศัยสภาวะเริ่ มต้น (initial condition, I.C.) สภาวะขอบ
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โดยที่ ka คือ ค่าคงที่อตั ราเร็ วการดูดซับ (เซนติเมตร/โมล วินาที), kd คือ
ค่าคงที่อตั ราเร็ ว (วินาที-1), A คือ สัดส่ วนที่ว่างบนตัวเร่ งปฏิ กิริยา, Sv คือ
พื้นที่ผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยาต่อปริ มาตรของตัวเร่ งปฏิ กิริยา (เซนติเมตร-1),
as คื อ ความเข้มข้นของแอกที ฟไซต์ (โมล/ตารางเซนติ เมตร).ในการ

คานวณมักจัดรู ปของสมการให้อยูใ่ นรู ปของเทอมไร้ หน่ วยโดยสมการที่
(5) และ (6) สามารถเขียนในเทอมไรหน่วยได้เป็ น ( Gleaves, J. T. 1997)
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วิธีที่ 2. เป็ นการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ การแพร่ ก่อนแล้วจึ ง
ค านวณค่ า คงที่ อ ัต ราเร็ ว การดู ด และคายซั บ ซึ่ งท าได้ โ ดยสร้ า งโค้ ง
ตอบสนองที่ มีการกระบวนการการแพร่ เพียงอย่างเดี ยวไปเที ยบกับโค้ง
ตอบสนองที่ ไ ด้จ ากแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ ห ลัก เกณฑ์
เหมือนกับวิธีแรกแต่มีเพียงพารามิ เตอร์ เดี ยว เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
แพร่ อ อกมาก่ อ น หลัง จากนั้น จึ งท าการสร้ า งโค้ง ตอบสนองที่ ไ ด้จ าก
ฟังก์ชนั สามเหลี่ยมให้มีค่าพารามิเตอร์ ครบทั้งสามตัวนาไปเทียบกับโค้งที่
ได้ จ ากแบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งโค้ ง ที่ ไ ด้ จ ากแบบจ าลอง
คณิ ตศาสตร์ น้ นั จะทาการสุ่ มเฉพาะค่าคงที่ อตั ราเร็ วการดู ดและคายซับ
เท่านั้น ในส่ วนของค่าสัมประสิ ทธิ์ การแพร่ จะใช้ค่าที่ได้มาจากการ
คานวณที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อโค้งทั้งสองทับกันสนิ ทมากที่สุดแล้ว
การพิ จ ารณาความแม่ น ย าในการค านวณค่ า พารามิ เ ตอร์
สามารถทาได้ดงั ต่อไปนี้

(12)
DeA (%) 

โดยในการหาผลเฉลยสมการที่ (7) และ (8) จะต้องใช้สภาวะเริ่ มต้นและ
สภาวะขอบดังต่อไปนี้
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โดยที่หากค่าพารามิเตอร์ เหล่านี้ มีค่าน้อยหมายถึ งการคานวณนั้นมีความ
แม่นยาสูงนัน่ เอง

(15)
(16)

4. ผลการศึกษาและวิจารณ์
4.1 สาหรับกระบวนการดูดซับแบบไม่ ผนั กลับได้อนั ดับหนึ่ง
4.1.1 เปรียบเทียบความแม่ นยาในการหาค่าพารามิเตอร์ ของทั้งสองวิธี

3. การคานวณ

-0.5
DeA

การค านวณจะอยู่บ นพื้นฐานของการเที ย บโค้งตอบสนอง
อัตราการไหลขาออกของก๊าซโดยสมมติ ให้ โค้งตอบสนองที่ สร้ างจาก
ฟั ง ก์ ชัน สามเหลี่ ย มเป็ นโค้ง ที่ ไ ด้จ ากการทดลอง ในการค านวณหา
ค่าพารามิเตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 วิธีคือ 1) การหาค่าพารามิเตอร์
ทั้งสามพร้ อมกัน และ 2) การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การแพร่ ก่อนแร้ วจึ งหา
ค่าคงที่อตั ราเร็ วการดูดและคายซับ
วิธีที่ 1. เป็ นการหาค่าพารามิเตอร์ ท้ งั สามค่าพร้ อมกันซึ่ งทาได้
โดยก าหนดค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ าง ๆ เพื่ อ นาไปสร้ างโค้งตอบสนองจาก
ฟั งก์ชันสามเหลี่ ยมหลังจากนั้นนาโค้งตอบสนองที่ ได้ไปเที ยบกับ โค้ง
ตอบสนองที่ได้จากแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งโค้งตอบสนองที่ได้
จากแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ จะถูกสร้ างขึ้นโดยการสุ่ มค่าพารามิเตอร์
ต่างๆทั้งสามตัวจนกว่าโค้งที่ได้จะทับกับโค้งตอบสนองที่ได้จากฟั งก์ชนั
สามเหลี่ยมมากที่สุด
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รู ปที่ 4.1 เปรี ยบเทียบความแม่นยาในการหาค่า
พารามิเตอร์ DeA ของทั้งสองวิธี
จากรู ปที่ 4.1 พบว่า วิ ธีก ารหาค่ าพารามิ เ ตอร์ แ บบที่ ห นึ่ งค่ า
DeA จะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากกว่าการหาค่าพารามิเตอร์ แบบที่สองซึ่ งค่า

DeA มีแนวโน้มห่ างจากศูนย์เมื่ อค่า conversion

สู งขึ้น แสดงว่าการหา

ค่าพารามิเตอร์แบบที่หนึ่ งมีความแม่นยามากกว่าแบบที่สองเนื่ องจากการ
หาค่ า พารามิ เ ตอร์ วิ ธี ที่ ห นึ่ งนั้น จะท าการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การแพร่

แม่นยาในการประมาณค่าต่าลง ด้วยสาเหตุที่ค่า conversion สู งกราฟที่ได้
จากการนอร์มลั ไลซ์ของอัตราการไหลขาออกจะมีความสู งของกราฟมาก
ขึ้นจึงทาในค่า d1 เบี่ยงเบนออกไปมากขึ้น

ออกมาก่อน ซึ่งจะทาให้ไม่วา่ ค่า conversion จะเป็ นอย่างไรจะไม่ส่งผลถึง

0

ค่าความแม่น ยาในการหาค่ าสั มประสิ ท ธิ์ การแพร่ ซ่ ึ งสั งเกตได้จากค่ า

-1 0

จะทาโดยการหาค่ าสัม ประสิ ทธิ์ การแพร่ ไปพร้ อมๆกับการหาค่ าคงที่
อัตราเร็ วปฏิ กิริยาไร้ มิติจึงทาให้ ค่ าความแม่นยาในการหาขึ้ นอยู่กบั ค่ า

DeA

DeA ที่คงที่ ณ conversionต่างๆ แต่ในการหาค่าพารามิเตอร์ วิธีที่สองนั้น
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ประเภทที่ 1

-3

conversion ด้วย เพราะการค านวณค่าพารามิ เ ตอร์ ด้วยวิธีน้ ี น้ นั มี ความ

-4

แม่นยาที่นอ้ ยลงหรื ออาจไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากการคานวณแบบ

-5

ประเภทที่ 2

Conversion

นี้ไม่สามารถแยกพารามิเตอร์ต่างๆออกจากกันได้

รู ปที่ 4.3 เปรี ยบเทียบความแม่นยาในวิธีการเทียบโค้งตอบสนอง
ในการหาค่าพารามิเตอร์ DeA
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รู ปที่ 4.2 เปรี ยบเทียบความแม่นยาในการหาค่า
พารามิเตอร์ k A ของทั้งสองวิธี
จากรู ปที่ 4.2 พบว่าที่ conversion ต่าจะมีค่า k A สู งทาและ
จะมี ค่ าน้อยลงเมื่ อค่า conversion สู งขึ้ น แสดงให้ เ ห็ นว่า ทั้งสองวิ ธี ที่
คานวณ ณ ค่า conversion ต่าจะให้ค วามคลาดเคลื่ อนสู ง แต่วิธีการหา
ค่าพารามิเ ตอร์ แ บบที่ห นึ่ งค่า k A จะมี ค่าเข้าใกล้ศูนย์ม ากกว่าการหา
ค่าพารามิเตอร์แบบที่สองแสดงให้เห็ นว่า ความแม่นยาในการคานวณหา
ค่าพารามิเตอร์ในแบบที่หนึ่ งมีความแม่นยากว่าคานวณหาค่าพารามิเตอร์
ในแบบที่สองเนื่ องจากในการคานวณแบบที่หนึ่ งจะส่ งผลให้ค่า d1 ไม่
เปลี่ ยนแปลงเมื่ อ conversion เปลี่ ยน จึ งทาให้ค่าที่ ค านวณได้มีค วาม
แม่ น ย าสู ง กว่ า สั ง เกตได้ จ ากค่ า k A ที่ ต่ า กว่ า ส่ ว นการค านวณหา
ค่าพารามิเตอร์แบบที่สอง
4.1.2 เปรียบเทียบความแม่ นยาในวิธีการเทียบโค้งตอบสนอง
จากรู ปที่ 4.3 จะเห็นได้ว่าการหาค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยการเทียบ
โค้งอัตราการไหลขาออกของก๊าซจะมีค่า DeA เข้าใกล้ศูนย์มากกว่าการ
เทียบโค้งตอบสนองนอร์ มลั ไลซ์ แสดงว่าการเทียบโค้งอัตราการไหลขา
ออกของก๊าซจะความแม่นยากว่าการเทียบโค้งตอบสนองนอร์ มลั ไลซ์ ชึ่ ง
ค่า DeA ยิ่งค่า conversion ค่าสู ง ค่า DeA ยิ่งมี ค่ามาก จึ งท าให้ค วาม
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รู ปที่ 4.4 เปรี ยบเทียบความแม่นยาในวิธีการเทียบโค้งตอบสนอง
ในการหาค่าพารามิเตอร์ k A
จากรู ปที่ 4.4 จะเห็ นได้ว่าการหาค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยการเทียบ
โค้งอัตราการไหลขาออกของก๊าซจะมีค่า k A เข้าใกล้ศูนย์มากกว่าการ
เทียบโค้งตอบสนองนอร์ มลั ไลซ์ แสดงว่าการเทียบโค้งอัตราการไหลขา
ออกของก๊าซจะความแม่นยากว่าการเทียบโค้งตอบสนองนอร์มลั ไลซ์ดว้ ย
สาเหตุที่ค่า conversion สู งกราฟที่ได้จากการนอร์ มลั ไลซ์ของอัตราการ
ไหลขาออกจะมี ค วามสู ง ของกราฟมากขึ้ น จึ ง ท าในค่ า d1 เบี่ ย งเบน
ออกไปมากขึ้นจึงส่ งผลกระทบต่อค่า k A* ,est
4.2 สาหรับกระบวนการดูดซับแบบผันกลับได้
4.2.1 วิ เ คราะห์ ก ารประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารค านวณหา
สั มประสิ ทธิ์การแพร่ ก่อนแล้ วจึงหาค่ าคงที่อัตราการดูดซั บและคายซั บที่
มีผลต่ อความแม่ นยา

5. สรุปผล
80

ka

60
40
20
0
0

50

kd

100

150

ka=10
ka=20
ka=30
ka=40
ka=50
ka=60
ka=70
ka=80
ka=90
ka=100

รู ปที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ka กับ k d*
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยวิธีที่ 1

1. การคานวณค่าพารามิเตอร์ โดยคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
แพร่ ของก๊าซก่ อนแล้วจึ งค านวณค่ าคงที่ป ฏิ กิ ริยาภายหลัง จะให้ค วาม
แม่นยาสูงกว่าการคานวณหาค่าคงที่ปฏิ กิริยาและค่าสัมประสิ ทธิ์ การแพร่
พร้อมกันทั้งในวิธีการเทียบโค้งอัตราการไหลขาออกของก๊าซและวิธีการ
เทียบโค้งตอบสนองนอร์มลั ไลซ์ซ่ ึงสอดคล้องกับ(พิชามาศ ตันเต๊ก 2549)
2. จากการคานวณหาสัมประสิ ทธิ์การแพร่ ก่อนแล้วจึงหาค่าคงที่
อัต ราการดู ด ซั บ และคายซั บ พบว่ า ความแม่ น ย าในการประมาณ
ค่ าพารามิ เ ตอร์ จะแปรตามก าลังสองของค่ าคงที่ อตั ราการดู ด ซับ และ
แปรผกผันกับค่าคงที่อตั ราการคายซับแสดงว่ายิ่งค่าคงที่อตั ราการดูดซับ
สูง และค่าคงที่อตั ราการคายซับต่า จะทาให้ความแม่นยาในการประมาณ
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รู ปที่ 4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง k d กับ k
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยวิธีที่ 1

*
d

จากรู ปที่ 4.5 และ 4.6 จะเห็นได้วา่ ที่ค่า k d* มีค่าสูงขึ้นจะทาให้ค่า ka
และ kd มีความคลาดเคลื่อนสูงขึ้นไปด้วย โดยสังเกตจากจุดข้อมูลที่ลู่
ออกจากค่าศูนย์ ทาให้ความแม่นยาที่ได้มีค่าน้อยลง และที่ค่า k a* สูงๆ
กราฟจะยิ่งเบนเข้าใกล้ค่าศูนย์มากขึ้นแสดงให้เห็นว่าข้อมูลยิง่ มีความ
แม่นยามากขึ้น จะสังเกตเห็นได้วา่ ค่า ka และ kd นั้นแปรผันตาม
ค่า k d* และแปรผกผันกับค่า k a* โดยที่ยงิ่ ค่า k d* มาก ค่า ka และ
kd จะสู ง และยิง่ ค่า k a* มากค่า ka และ kd จะต่า ซึ่งเมื่อเราทา

การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกราฟต่อไปอีกเราจะพบว่าค่า ka และ kd มี
ความสัมพันธ์กบั ค่า k d* และ k a* ดังนี้
 0.0714452 
* 2
ka  
   kd 
ka*



 0.087851 
* 2
kd  
   kd 
*
k
a



(20)
(21)

ค่าพารามิเตอร์ ต่าได้ผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับ(Phanawadee, P. 1999)
3. พบว่าวิธีการหาค่าพารามิ เตอร์ แบบที่ หนึ่ งจะมี ความแม่นยา
มากกว่าแบบที่สองในกรณี ที่ค่า k a* น้อยกว่า k d* แต่กรณี ที่ kd* มีค่าสู ง
หรื อมากกว่า k a* มาก วิธีการประมาณค่าพารามิ เตอร์ จะไม่ส่งผลต่อค่ า
ความแม่นยาในการหาค่า kd* หรื อ k d เมื่อเทียบกับ k a* หรื อ k a
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