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หลักการออกแบบและประดิษฐจรวดขวดน้ํา
บรรยายโดย ดร.พิธาน สิงหเสนห
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

สวนประกอบของจรวดขวดน้ํา
1. สวนรับแรงดัน(ขวด PET = Poly Ethylene Terephthalate)
2. หัวจรวด (Nose Cone)
3. กระโปรงจรวด (Skirt)
4. ครีบ (Fin)

อุปกรณที่ตองใช
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีดคัทเตอร
กรรไกร
ไมบรรทัดเหล็ก
ปากกาเคมี
เทปผา ขนาด 1 นิ้ว
เทปกาว 2 หนา แบบบาง

วิธีประดิษฐจรวดขวดน้ํา
1. เตรียมขวด PET 2 ใบ
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2. ใชมีดคัทเตอรตัดขวดใบแรกตามภาพ จะได Nose Cone กับ Skirt

3. ตัดแผน Future Board ตามลักษณะ Fin ที่ตองการ แตตองใหแนวลอนเปนฐาน

4. ผาแนวลอนดานฐานออก 2-3 ชั้น แลวฝานสวนเกินออกใหเรียบทั้งสองดาน
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5. ใชกระดาษกาวสองหนาติดที่ฐาน Fin
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6. นํา Fin ทั้งสี่อันมาติดกับ Skirt แลวติดเทปผาคาดสัน ที่ฐาน Fin ทั้งสองดาน จนครบสี่อัน

7. นํา Nose Cone กับ Skirt มาติดเขากับขวดใบที่สอง และพันดวยเทปผาคาดสัน

ที่มา :

ขอมูลการประดิษฐจรวดขวดน้ําโดย นายรัฐกฤษ สงสําเภา
ชมรมจรวดขวดPET
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การออกแบบ Fins (Fins Design)
การที่จรวดขวดน้ําจะเคลื่อนที่ไดดีนั้น Fins ตองมีการออกแบบใหมีความเหมาะสมกับตัวจรวด วัสดุที่
จะนํามาทํา Fins ควรเปนวัสดุที่แข็งและเบา อยางเชน พลาสติก หรือวัสดุอื่นที่แข็งและเบา ซึ่งรูปรางของ Fins ที่
อาจเปนไปไดและสามารถทําใหจรวดเคลื่อนที่ไดดีมีดังนี้
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การออกแบบหัวจรวด (Nose Design)
รูปรางของหัวจรวด มีผลตอแรงตาน (Drag Force) และตําแหนงของจุดศูนยกลางของแรงตาน (Center
of Drag Force) สัดสวนของความสูง กับความกวางของหัวจรวดจะแตกตางกันออกไป หัวจรวดมีการสรางได
หลายอยาง เชน การตอเติมวัสดุ และการเปลี่ยนรูปกนขวดดวยความรอน ซึ่งวิธีดังกลาวตองมีการทดสอบแรงดัน
กอนเสมอ

แบบที่ 1
มีลักษณะโคงวงรี มีความเหมาะสมสําหรับการบินระดับต่ํากวาเสียง (Subsonic Flight)
แบบที่ 2
มีลักษณะปลายแหลม มีความเหมาะสมสําหรับการบินเหนือเสียง(Supersonic Flight) มากกวา 1,181
กิโลเมตร/ชั่วโมง
แบบที่ 3
มีลักษณะปลายแหลมมน มีความเหมาะสมสําหรับการบินเหนือเสียงแบบ Hypersonic (เหนือเสียงอยาง
นอย 5 เทา) มากกวา 5,000 กิโลเมตร/ชั่วโมง
จรวดที่ดีนั้นจะตองสามารถพุงไปขางหนา หรือทิศทางที่เรากําหนดไวไดอยางถูกตอง และแมนยํา โดย
ไมพุงเฉไปเฉมา ซึ่งการประดิษฐจรวดเพื่อใหพุงไกลไดตามที่เราตองการนั้นมีปจจัยหลายอยางเขามาเกี่ยวของ
เชน ลักษณะของ Fins ความยาว น้ําหนัก ลักษณะของหัวจรวด และจุดสมดุล ระหวางจุดศูนยถวง (CG) และจุด
ศูนยกลางแรงดัน (CP) ซึ่งขอสุดทายนี้ นองๆหลายคนคงจะงงบางนะครับ เพราะเปนศัพทใหม ลองอานและ
เรียนรูกัน คิดวาคงไมยากเกินไปนะครับ เพื่อพัฒนาจรวดของเราใหดียิ่งขึ้น
ที่มา : http://ourworld.compuserve.com/homepages/pagrosse/h2oRocketR1.htm
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จุดศูนยถวง (Center of Gravity) / CG
จุดศูนยถวง (Center of Gravity) คือ จุดที่รวมน้ําหนักทั้งหมดของวัตถุถวงลงจุดเดียว (น้ําหนักของวัตถุ
นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากโลกออกแรงดึงดูดทุกสวนของวัตถุเขาหาจุดศูนยกลางของโลก)
เราสามารถหาจุด CG ของจรวดของเราอยางงายไดจาก นํา
จรวดขวดน้ํามาผูกดวยเชือกเสนเล็กๆ ประมาณบริเวณตรงกลางของ
จรวดกอน จากนั้นใหถวงน้ําหนักทั้งสองของจรวดใหเทากัน โดยเลื่อน
เชือกไปมาเพื่อใหไดตําแหนงที่สมดุล นั่นคือจุด CG ของจรวด

จุดศูนยกลางแรงดัน (Center of Pressure) / CP
จุดศูนยกลางความดัน (Center of Pressure) คือ จุดที่เสมือนเปนจุดศูนยกลางของแรงดันลมที่ผานตัว
จรวดเนื่องจากบริเวณดานทายของจรวดมีการติด Fins ซึ่งทําใหมีขนาดใหญกวาดานหัวของจรวดทําใหลมที่พัด
ผานเกิดผลักดานทายมากกวาดานบนของหัวจรวด จึงทําใหจรวดหันหัวเขาหาลม
เราสามารถหาจุด CP ไดโดยการนําจรวด ที่ติด Fins เรียบรอย
แลว มาวางทาบลงบนกระดาษแข็ง (หรือวัสดุอยางอื่นที่เปนแผนเรียบและ
มีความหนาแนนเทากันตลอดทั้งแผน) ลากเสนรูปรางของจรวด จากนั้นตัด
กระดาษตามรอยที่เราไดลากไว ในตอนแรก นํากระดาษที่ตัดแลวมาหาจุด
ที่สมดุล (ลักษณะเดียวกันกับการหาจุด CG) โดยใชเชือกเสนเล็กผูกที่
แผนกระดาษนั้นอยางหลวม และเลื่อนไปมาเพื่อหาจุดที่สมดุล และนั่นคือ
จุด CP
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ในขณะที่จรวดเคลื่อนที่อยูในอากาศนั้น ลมที่
พัดผานตัวจรวดจะคอยผลัก Fins บริเวณทายจรวดใหจุด
CP อยูหลังจุด CG เสมอ แตถาจรวดนั้นมีจุด CG อยูหลัง
จุด CP จะทําใหจรวดพยายามหมุนกลับ โดยเอาดานทาย
ของจรวดพุงไปขางหนาแทน ซึ่งหากเกิดลักษณะนี้ขึ้น
เราสามารถแกไขไดโดยการ

1. เพิ่มขนาดของ Fins เพื่อให จุด CP เลื่อนไปดานหลัง
2. เพิม่ น้ําหนักบริเวณหัวจรวด หรือเพิ่มความยาวของจรวด เพื่อให จุด CG เลื่อนไปดานหัวของจรวด

จรวดที่เคลื่อนที่ไปไดดีนั้นจะมีชวงระยะหางของจุด CG และ CP จะอยูระหวาง 1 หรือ 2 เทาของเสน
ผานศูนยกลางของจรวด
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

