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การวัดอัตราการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธดวยเรดาร
(Radar Measurement of the Rotation Rate of Mercury)

เปาหมาย
สามารถวัดสัญญาณจากการสะทอนที่ขยายออกจากวัตถุที่กําลังหมุนเพื่อหาอัตราการ
หมุนรอบตัวเอง

วัตถุประสงค
1.สามารถหาอัตราการหมุนรอบตัวเองของดาวไดโดยการวัดการขยายตัวของคลื่นที่สะทอน
กลับมาได
2.ใชกลองโทรทรรศนวิทยุจาํ ลองสงและรับคลื่นได
3.หาคาความถีท่ ี่เปลี่ยนไปของคลื่นได
4.สามารถวัดดอปเปลอรชิฟทเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่อนที่สงออกไปกับคลื่น
ที่สะทอนกับมาได
5.หาความเร็วในแนวรัศมีและคํานวณหาคาบของดาวพุธ
6.หาคาบการโคจรของดาวพุธรอบดวงอาทิตยได

อุปกรณ
คอมพิวเตอรทมี่ ีโปรแกรม CLEA และเครื่องคิดเลข
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ทฤษฎี
ดาวพุธ คือ ดาวเคราะหขนาดเล็ก อยูใ กลดวงอาทิตยมากที่สุด มองเห็นดวยตาเปลาตอน
กลางคืนยากเพราะมันอยูใ กลกับดวอาทิตยมากและยังยากที่จะบอกไดวามันหมุนดวยความเร็วเทาใด
ในการหาการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธ ไดใชเรดารในการวัดความเร็วของการหมุน ซึ่งเรดารใชใน
การศึกษาดาวเคราะหดาวอื่นๆ ไปจนถึงดาวเคราะหนอยไดอีกดวย
เทคนิคที่จะใชนี้อาศัยกลองวิทยุสงคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ทราบคาความถี่ไปยังดาวพุธ และทํา
การบันทึกสัญญาณที่สะทอนกลับ เมื่อเทียบตําแหนงของดวงอาทิตยและดาวพุธแลว ในการเดินทาง
ไปยังดาวพุธอาจใชเวลา 10 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนับจากถูกสงออกไปแลวสะทอนออกมา

รูปที่ 1 การเกิดดอปเปลอรชิฟท

คลื่นที่ดาวพุธไดรับนั้นจะแผกระจายไปทัว่ ดวง เนื่องจากผิวของดาวเปนทรงกลม คลื่นที่ตก
แตละสวนของดาวจะกินเวลาที่แตกตางกัน แตคลื่นแรกที่กระทบผิวดาว ณ จุดเชื่อมตรงระหวางดาว
พุธกับโลก (“sub-radar point”) จากนัน้ อีกไมกี่ไมโครวินาที (microseconds=10-6 วินาที) คลื่นก็จะตก
กระทบจุดทีห่ า งออกไปจนถึงขอบของดาว เราจะทําการจับสัญญาณสะทอนตัวแรกทีส่ ะทอนออกมา
จาก sub-radar point แลวเราจะไดขอมูลของพื้นผิวของดาวพุธไดจากคลื่นที่สะทอนออกมาจากสวน
อื่นของพื้นผิวในอีกไมกี่ไมโครวินาทีถัดมา ความถี่ที่สะทอนออกมามีคาแตกตางไปจากที่สงไปยัง
ดาวพุธเพราะสัญญาณที่กระทบกับสวนผิวที่มีการเคลื่อนที่ของดาวพุธที่เวลาใดๆ คลื่นที่เคลื่อนใน
แนวรัศมี (เขา/ออก จากผูสังเกต) จะเกิดดอปเปลอรชิฟท
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มีการเคลื่อนที่อยู 2 ลักษณะที่ทําใหเกิดการเลื่อนไดคือ อยางแรกคือการเคลื่อนที่ในวงโคจร
รอบดวงอาทิตย และการหมุนรอบแกนหมุนของตัวเอง โดยที่ sub-radar point จะเลื่อนเนื่องจากการ
โคจรรอบดวงอาทิตยเทานั้น เราสามารถคํานวณไดวาดาวเคราะหโคจรรอบดวงอาทิตยดวยความเร็ว
เทาไหรได เมือ่ เทียบจากโลก แตเรายังบอกไมไดวามันหมุนรอบตัวเองดวยความเร็วเทาใด เพราะ
ความเร็วการหมุนรอบตัวเองของพื้นผิวตั้งฉากกับแนวสายตาที่ sub-radar point ดังนั้นจะไมมี
ความเร็วสวนไหนเกินหรือขาดจากสัญญาณ สวน sub-radar point เลย

รูปที่ 2 ความถี่ที่สะทอนกลับมา

อยางไรก็ดี ยังมีพื้นผิวสวนของที่ยังไมไดพจิ ารณาเลย เพราะการหมุนของดาวพุธจะมีขอบ
หนึ่งที่เคลื่อนที่เขาหาเรา และมีอีกรอบที่เคลื่อนออกจากเราคํานวณจากผลของดอปเปลอรสัญญาณที่
สะทอนออกมา (จากสวนที่เคลื่อนที่เขาหาเรา) จะมีความถี่เพิ่มขึ้นเล็กนอยและสัญญาณจากสวนที่
เคลื่อนออกจากเราจะมีความถี่ลดลงเล็กนอย

วิธีการทดลอง

รูปที่ 3 คลื่นที่สงออกและยอนกลับ

1.เปดกลองโทรทรรศนวิทยุ
2.คํานวณหาตําแหนงของดาวพุธและหมุนกลองไป
หาดาวพุธ
3.สงคลื่นออกไป
4.ระหวางที่รอคลื่นสะทอนกลับใหคํานวณหาตัว
แปรตําแหนงตางๆของของดาวพุธสําหรับคลื่นที่จะ
สะทอนกลับมา ที่เวลา 120µs , 210µs ,300µs และ
390µs
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5.วัดตําแหนงสูงสุดและต่ําสุดของคลื่นที่เลื่อนไปของ
คลื่นที่สะทอนกลับมาทั้ง 4 คลื่น
6.บันทึกคาที่ไดแลวคํานวณหาความเร็วการหมุนรอบ
ตัวเองในแนวศูนยสูตรของดาวพุธ
7.คํานวณหาคาบการหมุนรอบตัวเองในหนวยวันจาก
ความเร็วในการหมุนรอบตัวเอง
8.ตรวจสอบคําตอบและขอมูลทุกอยาง
รูปที่ 4 การวัดความถี่คลื่นที่ยอนกลับ

การคํานวณ
ความเร็วการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธ v คํานวณจากความสัมพันธทางเรขาคณิต โดยที่ R
คือรัศมีของดาวเคราะห d คือ delay distance, v0 ความเร็วที่วัดไดจากดอปเปลอรเมื่ออยูในแนวสายตา

รูปที่ 5 รูปแบบการโคจรของดาวพุธ

1 : หา d (เมตร) d เปนระยะทีเ่ ดินทางพนจาก sub-radar point ดังรูปที่ 5
โดยที่ d = อัตราเร็ว×เวลา โดยที่เราวัดเวลาไดจากการสะทอนของสัญญาณที่เดินทางไป –
กลับ และหารดวย 2
d = (c ∆t ) /2
c = light speed (3×108 m/s)
∆t = time delay (µs)
2 : หา x โดย x เปนระยะที่อยูใ นแนวสายตาจากใจกลางของดาวพุธ ซึ่งหาไดจาก รัศมีของดาวพุธลบ
ดวยระยะทาง d ที่หาไดจาก part 1 และ R ของดาวพุธ มีคา = 2.24×106 m
x=R–d
3 : หา y โดยที่ y เปนระยะที่ตั้งฉากกับแนวสายตา โดยนับจากปลายของดาวพุธจนถึง
sub-radar point
y =

(R

2

−x

2

)
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4 : หา ∆ftotal โดย ∆ftotal เปนความถี่ที่เลื่อนไปจากความถี่เดิม โดยที่การเลื่อนมี 2 ตําแหนง คือ
ทางซายและทางขวาของ sub-radar point
∆ftotal = (∆fright - ∆flift )/2
5 : หา fc ซึ่งความจริงความถี่ที่เราวัดเปนคลื่นสะทอนกลับ จึงตองหารดวย 2
∆fc = ∆ftotal /2
6 : หา v0 เปนความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธในแนวสายตาจากจุดที่คลื่นสะทอนกลับมา
f = 430 MHz ; (1MHz = 106 Hz)
V0 = c (∆fc /f)
7 : หา v เปนความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธในแนวเสนศูนยสูตร ซึ่งv0ที่ไดในขอ 6 เปน
เพียงที่ตําแหนงหนึ่งของดาวพุธเทานั้น ตองคูณดวยอัตราสวน Rmerc/y
V= V0 (R/y)
8 : หา Prot สําหรับแตละคลืน่ สามารถคํานวณหาคาบในการหมุนไดโดย หารเสนรอบวงดาวดวย
ความเร็ว แลวหารดวย จํานวนวินาทีใน 1 วันคือ 86,400 วินาที ก็จะไดคาบที่มีหนวยเปนวัน
Prot (second) = 2π Rmerc /V

ผลการทดลอง
เมื่อคํานวณหา Prot ของแตละสัญญาณที่สะทอนออกมาแลว ตอไปคํานวณหาคาบเฉลี่ยการ
หมุนรอบตัวในหนวยวันของดาวพุธ
โดยที่คาบการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธ = ______วัน
คาความคลาดเคลื่อนจากคาที่ยอมรับไดคือ 59 วันมีคาเทากับ
Prot − 59
59

× 100 %

=

ความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตยของดาวพุธ
ใชความถี่ที่เลื่อนไปจาก sub-radar point เพื่อคํานวณหาความเร็วการโคจร โดยความถี่ที่
เลื่อนไปตองหารดวย 2 กอนเนื่องจากเปนคลื่นสะทอน ใชสูตรดอปเปลอรในการคํานวณ ถาความเร็ว
เปนลบ คือดาวกําลังเคลื่อนที่ออกจากโลก ถาเปนบวก คือกําลังเคลื่อนที่เขาหาโลก หาความเร็วนีใ้ น
หนวยกม./วินาที
วาดรูปตําแหนงของโลก, ดวงอาทิตยและดาวพุธ ตามทิศทางการโคจรของดาวพุธ คําตอบที่
ไดเหมือนกับรูปหรือไม? อธิบาย

ตําราฟสิกสดาราศาสตร – คายโอลิมปกดาราศาสตร

227

คําถาม
เราทราบขนาดของวงโคจรสัมพัทธของดาวเคราะหจากกฏของเคปเลอรมานานแลวกอนที่จะ
รูขนาดในหนวยกิโลเมตรของระยะทางระหวางดวงอาทิตยกับโลก(AU.) คลื่นที่สะทอนกลับจากดาว
พุธเหมาะทีจ่ ะนํามาหาระยะทางนี้ จากการคํานวณตําแหนงของดาวพุธ เราทราบระยะหางของดาวพุธ
ในหนวย AU. ใชคานี้และเวลาที่คลื่นเดินทางไปกลับ คํานวรหาระยะทาง 1 AU ในหนวยกิโลเมตร
โดยใช c = 2.998 x 105 กม./วินาที

ตารางบันทึกขอมูล
delta t (µs)
d (m)
x (m)
y (m)
Freq-left (Hz)
Freq-right (Hz)
Delte ftotal (Hz)
Delte fc (Hz)
V0 (m/s)
V (m/s)
Prot(วัน)

120

Delta f ที่ T = 0 _______________
Vorbital __________________

210

300

390

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

