การทดลองเพื่อพิสูจน์ และเปรี ยบเทียบหลักการอากาศพลศาสตร์ ของจรวด
ในสภาวะใกล้ เคียงอวกาศเทียบกับสภาวะปกติบนพืน้ โลก
(Experiments to measure the Aerodynamics
in the near-space conditions compare to normal ground conditions.)
นายตะวัน ถิ่นถาวรกุล
Email: tawandawei@hotmail.com
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
นายอภิมขุ เจนวิถีสขุ
Email: apimuk.j@gmail.com
โครงการ Twinning Engineering Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่ อ
โครงการนีเ้ ป็ น การทดลองเพื่ อพิ สูจน์ แ ละเปรี ย บเที ยบหลักการด้ านอากาศพลศาสตร์ ของจรวดที่
เคลื่อนที่ในสภาวะใกล้ เคียงอวกาศเทียบกับสภาวะปกติบนพื ้นโลก ดาเนินการภายใต้ การแข่งขันในโครงการ THASA
Contest 2014 จัดโดย สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยโครงการนี ้เกิดขึ ้นมาจากแนวคิดของจรวดที่เป็ น
หนึ่งในพาหนะนาพา/นาส่งอุปกรณ์การทดลองและอุปกรณ์สารสนเทศด้ านดาราศาสตร์ และอวกาศขึ ้นสูอ่ วกาศ สาหรับ
การส่งจรวดขึ ้นสูอ่ วกาศจากภาคพื ้นดินต้ องเคลื่อนที่ผ่านชันบรรยากาศที
้
่มีความหนาแน่นของอากาศอยู่ ส่งผลให้ ต้องใช้
เชื ้อเพลิงมากขึ ้นในการขับเคลื่อนจรวดให้ ไปถึงที่หมาย โครงการนี ้จึงมีความสนใจที่จะเสนอและพิสจู น์แนวคิดทางอากาศ
พลศาสตร์ ของการปล่อยจรวดบนบอลลูนใกล้ อวกาศ ภายใต้ สภาวะความดันบรรยากาศต่ากว่าบนพืน้ โลกใกล้ เคียง
สุญ ญากาศ โดยมี สมมุติ ฐ านว่า จรวดสามารถเคลื่อ นที่ ไปได้ สูง มากยิ่ ง ขึ น้ เมื่ อ เที ย บจากการปล่อ ยบนพื น้ โลก อัน
เนื่องมาจากแรงต้ านอากาศที่น้อยกว่า ในโครงการนี ้ได้ แบ่งการดาเนินการออกเป็ น 3 ขัน้ ได้ แก่ ขันที
้ ่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์
สภาวะการปล่อยด้ วย Free body diagram การเคลื่อนที่ของจรวดในแนวตัง้ และคานวณด้ วยโปรแกรม Matlab ขันที
้ ่2
คัดเลือก ออกแบบ และประดิษฐ์ อุปกรณ์ ที่จาเป็ นต่อการทดลองในโครงการ ประกอบไปด้ วย 2.1.การคัดเลือกจรวด ได้
พิจารณาความเหมาะสมจากมวล ขนาด และ รู ปทรงจรวดให้ มีความเสถียรต่อการเคลื่อนที่บนพื ้นโลก จรวดในงานวิจยั นี ้
ได้ ขับด้ วยเชื อ้ เพลิงแข็ง 2.2.การออกแบบฐานปล่อยบอลลูน ได้ พิจารณาจากหลักการเชิงสมดุลของการเคลื่อนที่ของ
บอลลูนในบรรยากาศสูงมาร่ วมการออกแบบให้ มีความเสถียรในสภาวะบรรยากาศสูง รวมทังการคั
้
ดเลือกวัสดุที่เบา
และเหมาะสมต่อการใช้ งานในสภาวะบรรยากาศสูง 2.3.คัดเลือกและทดสอบตัวจุดระเบิด ตัวจุดระเบิดในโครงการนี ้ได้
เลือกใช้ ชนิดจุดระเบิดด้ วยไฟฟ้า โดยวิเคราะห์ถึงกาลังไฟฟ้าที่สามารถจุดติดเชื ้อเพลิงแข็งได้ ทงสภาวะบนพื
ั้
้นโลกและใกล้
อวกาศ 2.4.คัดเลือกอุปกรณ์เก็บข้ อมูล อุปกรณ์เก็บข้ อมูลที่ใช้ ในโครงการนี ้สามารถวัดความสูงและบันทึกพิกดั GPS ได้
และส่งข้ อมูลด้ วยสัญญาณวิทยุแบบตลอดเวลา (Real time) สูต่ วั รับสัญญาณภาคพื ้นดิน โดยอุปกรณ์ทงหมดจะน
ั้
าติดตัง้
กับบอลลูนของโครงการฯ โดยจากัดมวลทังหมดไม่
้
เกิ น 1 กก ตามเงื่อนไขของบอลลูนในการแข่งขัน ขันที
้ ่ 3 ทดลองวัด
ความสูงที่จรวดทาได้ และเปรี ยบเทียบการเคลื่อนที่ในสองสภาวะ 1.ปล่อยจากบนพื ้นโลก 2.ปล่อยจากฐานบนบอลลูนที่
ความสูง 30 กม เหนื อ ระดับ น า้ ทะเล โดยท าการวัด ผลความสูง ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน เพื่ อ เป็ น การลดตัว แปรความ
คลาดเคลือ่ นของการเปลีย่ นสภาวะอากาศโลกในแต่ละช่วงเวลา สาหรับผลการดาเนินการ พบว่า ในภาคการวิเคราะห์เชิง
ทฤษฎีนนั ้ จรวดที่ปล่อยจากฐานปล่อยบนบอลลูนใกล้ อวกาศ สามารถขึ ้นไปได้ สงู กว่าการปล่อยจากพื ้นโลกเมื่อเทียบ
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ความสูงที่ทาได้ จากจุดปล่อย สาหรับการดาเนินการต่อไปนัน้ จะเป็ นการทดสอบยิงจริ งเพื่อเก็บข้ อมูลการเคลื่อนที่ของ
จรวด และนามาวิเคราะห์ต่อไป คาดการณ์ ว่าจะให้ ผลสอดคล้ องกับการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและได้ ข้อมูลลักษณะการ
เคลื่อนที่ที่อยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ภาคทฤษฎี อันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาลักษณะการบินของจรวดภายใต้
สภาวะใกล้ อวกาศและต่อการพัฒนาโครงการนี ้ ให้ สามารถใช้ งานได้ จริ งต่อไป
คาสาคัญ: อากาศพลศาสตร์ ของจรวด บอลลูนใกล้ อวกาศ(บอลลูนบรรยากาศสูง) สภาวะบรรยากาศสูง

บทนา
ปั จจุบนั การพัฒนาโครงการด้ านอวกาศต่างๆ ได้ แพร่หลายไปในหลายภาคส่วน เช่น ดาวเทียม อุปกรณ์
การวิจยั ด้ านดาราศาสตร์ และอวกาศ หุน่ ยนต์ปฏิบตั ิภารกิจในอวกาศ ฯลฯ การขนส่งวัตถุขึ ้นสูอ่ วกาศจึงมีความจาเป็ นมาก
ขึ ้นตามกระแสการเติบโตด้ านอวกาศ การขนส่งอุปกรณ์ขึ ้นสู่อวกาศมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะใช้ เครื่ องบิน จรวด บอลลูน
หรื อรูปแบบอื่นๆ แนวโน้ มการเติบโตของระบบขนส่งด้ านอวกาศในปั จจุบนั มีการมุง่ เน้ นไปทีค่ วามประหยัดและความคุ้มค่า
โดยทัว่ ไปจรวดมีความเหมาะสมสาหรับใช้ เป็ นพาหนะนาส่งอุปกรณ์ขึน้ สู่อวกาศและได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายมา
ตัง้ แต่อุต สาหกรรมด้ านอวกาศเริ่ ม กาเนิ ดขึน้ สาหรั บ การส่ง จรวดขึน้ สู่อ วกาศจากภาคพื น้ ดิ น ต้ อ งเคลื่อ นที่ ผ่านชัน้
บรรยากาศที่มีความหนาแน่นของอากาศอยู่ (ดังแสดงในรูป 1) ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักที่สง่ ผลให้ สิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงมากในช่วงที่
เคลือ่ นที่ขึ ้นจากพื ้นโลก

รูป 1 กราฟแสดงข้ อมูลการเปลีย่ นแปลงของชันบรรยากาศในแต่
้
ละช่วงความสูง (1962 US Standard Atmosphere)
หนึ่งในแนวคิดของการประหยัดเชื ้อเพลิงสาหรับขนส่งอุปกรณ์ขึ ้นสูอ่ วกาศ คือการปล่อยจรวดจากชัน้
บรรยากาศสูง ที่ความสูงประมาณ 20-40 กิโลเมตรจากระดับน ้าทะเล (ดังแสดงในรูป 1) โดยมีสภาวะใกล้ เคียงกับอวกาศ
การขนส่งจรวดขึ ้นไปปล่อยที่ชนบรรยากาศสู
ั้
งในปั จจุบนั ได้ ใช้ เครื่ องบินบรรทุกขึ ้นไป (ดังแสดงในรูป 2) แนวคิดนี ้เครื่ องบิน
ได้ ใช้ แรงยกของอากาศจากปี กเครื่ องบินพาให้ บินขึ ้นไปสู่ที่สงู มากได้ จึงเป็ นการประหยัดพลังงานไปได้ หลายส่วนหาก
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เทียบกับการปล่อยจรวดจากภาคพื ้น เทคนิคนี ้ได้ นามาใช้ ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอวกาศ เช่น “จรวด Pegasus” เป็ น
การใช้ เครื่ องบินบรรทุกจรวดนาส่งดาวเทียมขึ ้นสูค่ วามสูงประมาณ 25 กิโลเมตร จากนันท
้ าการยิงจรวดนาส่งดาวเทียมเข้ า
สูว่ งโคจรต่อไป นอกจากนี ้ยังมีโครงการใหม่ด้านอวกาศ “XCOR Lynx” เป็ นการใช้ อากาศยานมีปีกสาหรับขนส่งมนุษย์
และอุปกรณ์ตา่ งๆ ขึ ้นสูอ่ วกาศที่ความสูงประมาณ 100 กิโลเมตร และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย จากโครงการต่างๆ ที่เริ่ ม
ก่อตังขึ
้ ้นนัน้ จะเห็นได้ วา่ แนวคิดนี ้กาลังเป็ นประเด็นที่สาคัญมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งด้ านอวกาศ

รูป 2 การยิงจรวดอวกาศจากเครื่องบินทางทหารที่ชนบรรยากาศสู
ั้
งจากภาคพื ้นดิน 25 กิโลเมตร
สาหรับโครงงานเรื่ องนีเ้ ป็ นการพิสจู น์และเสนอแนวคิดการปล่อยจรวดนาส่งอุปกรณ์ สารสนเทศด้ าน
ดาราศาสตร์ และอวกาศขนาดเล็กขึ ้นสูอ่ วกาศโดยใช้ บอลลูนบรรยากาศสูง โครงงานนี ้เริ่ มดาเนินการภายใต้ การแข่งขันใน
โครงการ THASA Contest 2014 จัดโดย สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยทางโครงการฯ ได้ สนับสนุน
บอลลูนบรรยากาศสูงสาหรับทดลองและวิจยั ในช่วงการแข่งขัน สาหรับบอลลูนบรรยากาศสูงนันเป็
้ นอีกหนึ่งในทางเลือก
สาหรับขนส่งจรวดบรรทุกสัมภาระขึ ้นสูช่ นบรรยากาศสู
ั้
งได้ ในต้ นทุนต่า ทางคณะผู้จดั ทาจึงมีความสนใจเริ่ มต้ นการพิสจู น์
แนวคิดทางอากาศพลศาสตร์ ของการยิงจรวดภายใต้ สภาวะใกล้ อวกาศจากบอลลูนใกล้ อวกาศเทียบกับสภาวะบนโลก
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการเก็บข้ อมูลเชิงการเคลื่อนที่ของจรวดสาหรับใช้ เป็ นกรณีศึกษาเริ่ มต้ นและวิเคราะห์ทิศทาง
สาหรับการพัฒนาต่อยอดแนวคิดโครงการส่งจรวดขึ ้นสูอ่ วกาศจากฐานปล่อยบนบอลลูนบรรยากาศสูง โดยมีสมมุติฐานว่า
จรวดสามารถเคลือ่ นที่ไปได้ สงู มากยิง่ ขึ ้นเมื่อเทียบจากการปล่อยบนพื ้นโลก อันเนื่องมาจากแรงต้ านอากาศที่น้อยกว่า การ
ดาเนินการโครงการนีม้ ่งุ สูก่ ารเป็ นจุดเริ่ มต้ นของโครงการพัฒนาระบบขนส่งจรวดขึ ้นสูอ่ วกาศในงบประมาณต่าต่อไปใน
อนาคตอันใกล้ นี ้
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วิธีการศึกษา
สาหรับโครงการนี ้จะทาการเปรี ยบเทียบการเคลือ่ นที่ของจรวดในสองสภาวะ ได้ แก่ สภาวะบนพืน้ โลก
และ สภาวะบนบอลลูนใกล้ อวกาศตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังแสดงในรูป 3 และได้ แบ่งการดาเนินการออกเป็ นสาม
ขันตอนหลั
้
ก ดังต่อไปนี ้

รูป 3 แสดงการทดลองยิงจรวดจากบนพื ้นโลกเทียบกับบนบอลลูนที่ความสูง 30 กิโลเมตร
ขัน้ ที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะการเคลือ่ นที่ของจรวดในสภาวะใกล้ เคียงอวกาศเทียบกับสภาวะบนพื ้นโลก
ในส่วนแรกเป็ นการใช้ Free body diagram วิเคราะห์การเคลือ่ นที่ของจรวดในแนวแกนตัง้ ดังแสดงใน
รูป 4 เพื่อพิสจู น์สมมุติฐานและหาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอย่างง่ายของการเคลื่อนทีข่ องจรวดในสองสภาวะที่ตา่ งกัน

รูป 4 แสดง Free body diagram การเคลือ่ นที่ของจรวดอย่างง่ายในแนวแกนตัง้
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นอกจากนี ้ ได้ ใช้ การ Simulation การบินของจรวดด้ วยโปรแกรม OpenRocket ดังแสดงในรูป 5 เข้ ามา
วิเคราะห์หาความสูงและลักษณะการบินที่จรวดทาได้ ในสองสภาวะที่ต่ างกันนี ้ด้ วย เพื่อใช้ วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของ
แนวคิดในเชิงทฤษฎี รวมถึงแนวโน้ มของการเคลื่อนที่จรวดในมุมมองที่ละเอียดมากกว่าการวิเคราะห์อย่างง่ายด้ วย Free
body diagram แนวแกนตัง้

รูป 5 แสดงการตังค่
้ าการ Simulation สภาวะต่างๆ ของการเคลือ่ นที่ของจรวดด้ วยโปรแกรม OpenRocket
ขัน้ ที่ 2 คัดเลือก ออกแบบ และประดิษฐ์ อปุ กรณ์ที่จาเป็ นต่อการทดลองในโครงการ ประกอบไปด้ วย
2.1 การคัด เลือกจรวด ได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมจากมวล ขนาด และ รู ป ทรงจรวดให้ มีความเสถี ย รต่อการ
เคลื่อ นที่ บ นพื น้ โลก โดยใช้ ก ารอ้ า งอิ ง การออกแบบจากต าราการออกแบบจรวดร่ ว มกับ การใช้ โปรแกรม
OpenRocket และมีการคัดเลือกเชื ้อเพลิงจรวดให้ มีความเหมาะสมต่อการทดลองในโครงการนี ้
2.2 การออกแบบฐานปล่อยบอลลูน ได้ พิจารณาจากหลักการเชิงสมดุลของการเคลื่อนที่ของบอลลูนในบรรยากาศ
สูงมาร่วมการออกแบบให้ มีความเสถียรในสภาวะบรรยากาศสูง รวมทังการคั
้
ดเลือกวัสดุที่เบา และเหมาะสมต่อ
การใช้ งานในสภาวะบรรยากาศสูง
2.3 เตรี ยมและทดสอบตัวจุดระเบิด ตัวจุดระเบิดในโครงการนี ้ได้ เลือกใช้ ชนิดจุดระเบิดด้ วยไฟฟ้า โดยจะทาการ
เลือกค่ากาลังไฟฟ้าที่สามารถจุดติดเชื ้อเพลิงแข็งได้ ทงสภาวะบนพื
ั้
้นโลกและใกล้ อวกาศ
2.4 เตรี ยมอุปกรณ์เก็บข้ อมูล อุปกรณ์เก็บข้ อมูลที่ใช้ ในโครงการนี ้สามารถวัดความสูงและบันทึกพิกดั GPS ได้ และ
ส่งข้ อมูลด้ วยสัญญาณวิทยุแบบตลอดเวลา (Real time) สูต่ วั รับสัญญาณภาคพื ้นดิน โดยอุปกรณ์ทงหมดจะน
ั้
า
ติดตังกั
้ บบอลลูนของโครงการฯ โดยจากัดมวลทังหมดไม่
้
เกิน 1 กก ตามเงื่อนไขของบอลลูนในการแข่งขัน
ขัน้ ที่ 3 ทดลองวัดความสูงทีจ่ รวดทาได้ และเปรี ยบเทียบการเคลือ่ นที่ในสองสภาวะ
1. ปล่อยจากบนพื ้นโลก
2. ปล่อยจากฐานบนบอลลูนที่ความสูง 30 กม เหนือระดับน ้าทะเล
การวัดผลความสูงจะทาการวัดในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน เพื่อเป็ นการลดตัวแปรความคลาดเคลือ่ นของการเปลีย่ น
สภาวะอากาศโลกในแต่ละช่วงเวลา จากนันท
้ าการเก็บค่าผลการทดลองเพื่อนามาวิเคราะห์ตอ่ ไป
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ผลการศึกษา
ผลการดาเนินงานขัน้ ที่ 1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะการเคลือ่ นที่ของจรวดในสภาวะใกล้ เคียงอวกาศเทียบกับ
สภาวะบนพื ้นโลก
ในส่วนของการใช้ Free body diagram วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของจรวดในแนวแกนตัง้ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่ามี
ตัวแปรหลัก 2 ตัวแปร (ภายใต้ ขอบข่ายของวัตถุประสงค์โครงการ) เป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของจรวดใน
สภาวะที่ต่างกัน ได้ แก่ ความหนาแน่นของอากาศและแรงโน้ มถ่วงของโลก โดยความหนาแน่นของอากาศนันมี
้ ผลอย่าง
มากต่อการเคลื่อนที่ของจรวด สังเกตได้ จากการแปรผกผันเป็ นกาลังสองของแรงต้ านอากาศดังแสดงในสมการที่ 1 และ
แรงโน้ มถ่วงโลกนันมี
้ ผลน้ อยมากต่อการเคลือ่ นที่ของจรวดดังแสดงในสมการที่ 2
1
𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 = 2 𝜌𝐶𝐷 𝐴ℎ̇2

𝑔ℎ = 𝑔0 ((𝑅

𝑅𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ 2
2
𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ +ℎ)

…(1)
)

…(2)

นอกจากนี ้ ผลการ Simulation การบินของจรวดด้ วยโปรแกรม OpenRocket นันเป็
้ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ นัน่ คือการเคลื่อนที่ของจรวดภายใต้ สภาวะบรรยากาศสูงสามารถไปได้ สงู กว่าการปล่อยจรวดบนภาคพื ้นดินหาก
เทียบจากจุดปล่อยเกือบเท่าตัว ดังแสดงในกราฟรูป 6 และ 7

รูป 6 กราฟแสดงค่าทางการเคลือ่ นที่ของจรวดที่ปล่อยจากฐานบนภาคพื ้นดิน

รูป 7 กราฟแสดงค่าทางการเคลือ่ นที่ของจรวดที่ปล่อยจากฐานบนบอลลูนบรรยากาศสูงทีค่ วามสูง 30 กิโลเมตร
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ส าหรั บ การด าเนิ น งานในขัน้ ที่ 2 และ 3 ณ ขณะนี ้ (14 ธั น วาคม 2557) ก าลัง อยู่ใ นระหว่า งการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการศึกษา
สาหรับผลการดาเนินการ พบว่า ในภาคการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีนนั ้ จรวดที่ปล่อยจากฐานปล่อยบน
บอลลูนใกล้ อวกาศ สามารถขึ ้นไปได้ สงู กว่าการปล่อยจากพื ้นโลกเมื่อเทียบความสูงที่ทาได้ จากจุดปล่อย เนื่องจากปั จจัย
ด้ านแรงต้ านอากาศที่เกี่ยวข้ องต่อการเคลือ่ นที่ของจรวดเป็ นหลัก
สาหรับการดาเนินการต่อไปนัน้ จะเป็ นการทดสอบยิง จรวดจริ งเพื่อเก็บข้ อมูลการเคลื่อนที่ของจรวด
และนามาวิเคราะห์ตอ่ ไป คาดการณ์วา่ จะให้ ผลสอดคล้ องกับการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและได้ ข้อมูลลักษณะการเคลื่อนที่ที่
อยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ภาคทฤษฎี อันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาลักษณะการบินของจรวดภายใต้ สภาวะใกล้
อวกาศและต่อการพัฒนาโครงการนี ้ ให้ สามารถใช้ งานได้ จริ งต่อไป
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การให้ คาปรึกษาและแนะแนวทิศทางการดาเนินการของโครงการ จนสามารถผ่านเข้ ารอบโครงการ THASA และ
ดาเนินงานต่อได้
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อรรณพ เรื องวิเศษ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มจธ. สาหรับการให้ คาปรึกษาด้ านการ
ดาเนินการโครงการ ตลอดจนสนับสนุนการจัดเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับโครงงานการทดลองจริ ง
ขอขอบคุณ น.อ.ฐากูร เกิดแก้ ว สาหรับการสนับสนุนด้ านการดาเนินการของโครงงานในหลายๆ ด้ าน ตลอดจนให้ การ
สนับสนุนอุปกรณ์การประดิษฐ์ จรวด
ขอขอบคุณ สทอภ.(GISTDA) ที่ได้ จดั โครงการ THASA ขึ ้นในปี แรก ทาให้ ผ้ จู ดั ทาโครงการมีโอกาสในการพัฒนางานให้
สามารถเกิดขึ ้นได้ จริ งได้
ขอขอบคุณทีมงาน TSR สาหรับการให้ การสนับสนุนด้ านวงจรอิเล็กทรอนิกส์เก็บข้ อมูลผลการทดลอง ตลอดจนความ
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