PRACTICAL TEST: THE SUN, A UNIQUE ENERGY SOURCE FOR THE SOLAR
SYSTEM

ข้ อสอบปฏิบัติ: ดวงอาทิตย์ แหล่งกาเนิดพลังงานหนึ่งเดียวสาหรับระบบสุ ริยะ
In the event of a manned mission to Mars, the sun appears to be the most immediately
accessible source of energy. The planet is further away from the sun than Earth and, therefore,
receives less energy. We will therefore determine the surface area of solar panels that
need to be deployed on the surface of Mars as part of a permanent colonization mission.

ในภารกิจการส่ งมนุ ษย์ไปยังดาวอังคาร ดวงอาทิตย์ดูเหมือนจะเป็ นแหล่งพลังงานที่สามารถเข้าถึงได้ดีที่สุด
ดาวอังคารนั้นห่ างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจึงได้รับพลังงานน้อยกว่า เราจะทาการคานวณหาพืน้ ที่ของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทีจ่ ะนาไปใช้ บนดาวอังคาร สาหรับพันธกิจการอพยพไปอยู่ทนี่ ั่นอย่ างถาวร
PART I : Measuring the solar constant.

ตอนที่ 1: การวัดค่ า Solar constant
The solar constant expresses the amount of solar energy received on a 1m2 surface located at a
distance of 1 astronomical unit (average Earth-Sun distance), and exposed perpendicular to
the Sun's rays in the absence of atmosphere. For the Earth it is therefore the energy flux at the
top of the atmosphere. It is expressed as watts per square meter (W x m-2).

Solar constant คืออัตราการส่ งพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ได้รับต่อ 1 ตารางเมตร ณ ระยะ 1 หน่วยดาราศาสตร์
(ระยะห่ างเฉลี่ ยระหว่างโลกและดวงอาทิ ตย์) โดยแสงอาทิตย์ตอ้ งตกกระทบแบบตั้งฉากและไม่ผ่านชั้น
บรรยากาศ ดังนั้นสาหรับโลกมันคือความหนาแน่นฟลักซ์ของพลังงานเหนื อชั้นบรรยากาศ โดยมีหน่วยเป็ น
วัตต์ต่อตารางเมตร (W x m-2)

รู ปที่ 1: การวัดค่า Solar constant
(A) แสดงเครื่ องวัดซึ่ งประกอบไปด้วย (1) ชุดของตัวยึด ที่มีขาตั้ง ตัวยึด ตัวหนี บและน็อต (2) Calolimeter ซึ่ งประกอบไป
ด้วยท่อ PVC โฟมกันความร้อน และก้อนทองเหลืองหรื อเหล็กตามหมายเลข (3) ซึ่ งจะถูกทาให้ร้อนโดยดวงอาทิ ตย์ (4)
ดิ จิตอลเทอร์ โมมิเตอร์ เพื่อใช้วดั อุณหภูมิขณะทาการทดลอง (B) แสดงหลักการพื้นฐานในการวัด Solar constant
เพื่อที่จะให้แสงอาทิตย์ต้ งั ฉากกับเครื่ องวัด ต้องวางแผ่นกระดาษไว้ดา้ นหลังเครื่ องวัดและปรับเครื่ องวัดจนกระทัง่ ปรากฏเงา
ที่เล็กที่สุดของเครื่ องวัดบนกระดาษ

Question 1: To evaluate the solar constant, the calorimeter is exposed such that the
brass mass receives the maximum energy. How should the device be oriented? Select the
correct answer. (Only one answer possible)

คาถามข้ อที่ 1: เพื่อที่จะคานวณหาค่ า Solar constant, Calolimeter ซึ่งต่ อกับก้ อนทองเหลืองจะต้ องได้ รับ
พลังงานสู งสุ ด จะต้ องหมุนเอียงเครื่องมืออย่างไร? เลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (มีเพียง 1 คาตอบเท่านั้น)

PART II : Measuring the terrestrial solar constant.

ตอนที่ 2 การวัดค่ า Solar constant บนพืน้ โลก

(จะมีกรรมการมาประเมินการทดลองด้วย)

Instructions :
- Take note of the material provided to you (that of Part I).
- Orient the device such that the surface of the mass is perpendicular to the sun's rays.
- Acquaint yourself with all the parameters necessary to determine the solar constant. They
are presented in the table 1 below.
- Measure the angle of the axis the device makes with the horizontal. This is the height of the
sun above the horizon.
- Start the experiment. Note the initial temperature. After 10 minutes, record the final
temperature.
- Bring the device to a shaded area.

วิธีการทดลอง:
บันทึกชนิดหรื อค่าต่างๆของวัสดุ(ทองเหลืองหรื อเหล็ก)ที่ให้มา (ในตอนที่ 1)
หมุนเครื่ องวัดเพื่อทาให้ผวิ ของก้อนทองเหลืองหรื อก้อนเหล็กตั้งฉากกับลาแสงอาทิตย์
ทาความคุน้ เคยกับค่าตัวแปรต่างๆในตารางที่ 1 ด้านล่าง ที่ตอ้ งใช้ในการคานวณค่า Solar constant
วัดค่ามุมของแนวแกนของเครื่ องวัด(ซึ่ งจัดให้ต้ งั ฉากกับลาแสงอาทิตย์แล้ว) โดยมุมนี้ วดั เทียบกับ
แนวพื้ นราบ ค่ า มุ ม นี้ จะเป็ นความสู งเชิ งมุ ม ของดวงอาทิ ตย์เหนื อขอบฟ้ าที่ ต้องบันทึก ในตาราง
(Height oft he Sun above the horizon)
- เริ่ มทาการทดลอง บันทึกค่าอุณหภูมิเริ่ มต้น (Initial temperature) หลังจากนั้น 10 นาที บันทึกค่า
อุณหภูมิสุดท้าย (Final temperature)
- นาอุปกรณ์เก็บเข้าร่ ม
-

After completing the experiment, enter the measured values in table 1 :

หลังจากทาการทดลองเสร็ จ บันทึกค่าต่างๆลงในตารางที่ 1

TABLE 1 : Experimental parameters required to determine the solar constant.

ตารางที่ 1: ตัวแปรจากการทดลองที่จาเป็ นต่อการคานวณหาค่า Solar constant
We have taken our measurements on the surface of the Earth, but the solar constant is a
calculated value that excludes the influence of the atmosphere. It is therefore necessary to
apply a correction factor.

เนื่องจากเราทาการวัดบนพื้นโลก แต่ค่า Solar constant เป็ นค่าที่คานวณโดยไม่คิดผลของบรรยากาศ
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องใส่ แฟกเตอร์ บางอย่างเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
In other words, any power value, denoted Pd, depends on the value of the solar constant F
corrected by a factor cor, which depends on the thickness and transparency properties of
the atmosphere traversed. The relationship is then written as :

โดยค่าของ Solar constant F จะเท่ากับ ค่ากาลังต่อพื้นที่ Pd (ซึ่งเป็ นค่าที่วดั ได้บนพื้นโลก) คูณกับแฟก
เตอร์ cor โดยแฟกเตอร์ น้ ี จะขึ้นอยูก่ บั ความหนาและคุณสมบัติความโปร่ งแสงของบรรยากาศ
ความสัมพันธ์น้ ีเขียนได้เป็ น

TABLE 2 : Data for the determination of the factor cor as a function of the thickness and
transparency of the layer of atmosphere traversed.

ตารางที 2: ข้ อมูลของแฟกเตอร์ cor ซึ่ งสัมพันธ์ กับความหนาและความโปร่ งแสงของชั้นบรรยากาศ
Question 2: The solar constant F is… (only one possible answer)

คาถามข้ อที่ 2: Solar constant F มีค่า............ (มีเพียง 1 คาตอบเท่านั้น)
1- smaller than that which is measured on the ground and dependent on weather

่ บั สภาพอากาศ
conditions. น้อยกว่าค่าที่วดั ได้บนพื้นโลกและขึ้นอยูก
2- smaller than that which is measured on the ground and not dependent on weather
่ บั สภาพอากาศ
conditions. น้อยกว่าค่าที่วดั ได้บนพื้นโลกและไม่ข้ ึนอยูก
3- identical to that which is measured on the ground and dependent on weather conditions.
เท่ากับค่าที่วดั ได้บนพื้นโลกและขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ
4- greater than that which is measured on the ground and not dependent on weather
่ บั สภาพอากาศ
conditions. มากกว่าค่าที่วดั ได้บนพื้นโลกและไม่ข้ ึนอยูก
5- greater than that which is measured on the ground and dependent on weather
่ บั สภาพอากาศ
conditions. มากกว่าค่าที่วดั ได้บนพื้นโลกและขึ้นอยูก
We assume that our assembly is flawless, though that is not the case. For example,
thermal insulation problems limit the accuracy of our data. The values obtained will
actually be lower than the data values from a more precise device.

เราจะสมมติ ว่าการทดลองของเรานั้นสมบูรณ์ แบบ แม้ว่าในความเป็ นจริ งจะไม่มีทางเป็ นเช่ นนั้นเลย
ยกตัวอย่างเช่นถ้าฉนวนกันความร้อนมีปัญหาจะทาให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่วดั ได้ก็จะมีค่าน้อยกว่า
ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ที่มีความแม่นยากว่าเป็ นต้น
Consider our system to perform as :

เมื่อพิจารณาการทดลองของเราจะได้วา่ :

Recall the relationship between power and energy :

โดยความสัมพันธ์ระหว่างกาลังและพลังงานคือ

The power received per unit surface area S at ground level Pd is related to the power
received Psolar by the relationship :

โดยกาลังที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ Psolar สัมพันธ์กบั กาลังต่อพื้นที่ผิวที่วดั บนผิวโลก Pd และพื้นที่ผวิ S

Question 3: The solar constant F can be calculated by the relationship deduced from
formulae (a), (b), (c) and (d). Choose the correct relationship below: (Only one
answer possible)

คาถามข้ อที่ 3: ค่ า Solar constant F สามารถคานวณได้ จากความสั มพันธ์ จากสมการ (a), (b), (c) และ
(d) จงเลือกความสั มพันธ์ ทถี่ ูกต้ อง ............ (มีเพียง 1 คาตอบเท่านั้น)

The surface area of a disc can be calculated using S    r 2 where S is the surface area
in m2 and R the radius of the mass M. Recall that the order of magnitude of a value is the
power of 10 closest to the value. For example, 32 is closer to 10 than to 100, and thus has
an order of magnitude of 101, whereas 74, which is closer to 100 than to 10, has an order
of magnitude of 102.
พื้นที่ของพื้นผิววงกลมสามารถคานวณได้จาก S    r 2 เมื่อ S คือพื้นที่ผิวในหน่วยตารางเมตร และ r

เป็ นรัศมีของก้อนมวล M โดย “order of magnitude” คือค่า 10 ยกกาลังที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น 32 ใกล้เคียง
10 มากกว่า 100 ดังนั้น order of magnitude จึงเป็ น 101 ในขณะที่ 74 ใกล้เคียง 100 มากกว่า 10 จึงมี order
of magnitude เป็ น 102 เป็ นต้น

Question 4: According to your measurements, the value of the terrestrial solar
constant has an order of magnitude of :

คาถามข้ อที่ 4: จากการวัดของคุณ ค่ า Solar constant ที่วัดได้ บนพืน้ โลกอยู่ใน order of magnitude
เท่าใด

PART III : Measuring the solar constant across the solar system.

ตอนที่ 3: การวัดค่า Solar constant ข้ามระบบสุ ริยะ (จะมีกรรมการมาประเมินการทดลองด้วย)
Measuring the solar constant in the solar system amounts to an understanding of
how this parameter changes as a function of distance from the Sun.

การวัดค่า Solar constant ในระบบสุ ริยะจะนาไปสู่ ความเข้าใจว่าตัวแปรซึ่งเป็ นฟังก์ชนั ของระยะห่างจาก
ดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
Instructions :
- Familiarize yourself with the equipment provided.
- The light meter can move inside the tube ; you can read the distance between the light
meter and the light source directly at the indicator level.
- Measure the light intensity for different distances to answer question 5.

วิธีการทดลอง:
- เรี ยนรู้และทาความคุน้ เคยกับเครื่ องมือที่จดั ไว้ให้
- เครื่ องวัดแสงในท่อสามารถขยับเลื่อนไปมาได้ คุณสามารถอ่านระยะห่ างระหว่างเครื่ องวัดแสงและ
แหล่งกาเนิดแสงได้โดยตรงจากตัวชี้ระดับ (indicator level)
- วัดความเข้มแสงที่ระยะต่างๆเพื่อตอบคาถามข้อ 5
Question 5: The solar constant is… (only one answer possible)

คาถามข้ อที่ 5: Solar constant ........... (มีเพียง 1 คาตอบเท่านั้น)
1- proportional to the distance to the Sun. แปรผันตรงกับระยะห่างจากดวงอาทิตย์
2- proportional to the square of the distance to the Sun. แปรผันตรงกับระยะห่ างจากดวงอาทิตย์
ยกกาลังสอง
3- inversely proportional to the square root of the distance to the Sun. แปรผกผันกับรากที่
สองของระยะห่างจากดวงอาทิตย์
4- inversely proportional to the distance to the Sun. แปรผกผันกับระยะห่ างจากดวงอาทิตย์

5- inversely proportional to the square of the distance to the Sun. แปรผกผันกับระยะห่ างจาก

ดวงอาทิตย์ยกกาลังสอง

FIGURE 2 : Solar constant versus the distance to the Sun for eight planets of the solar system.

รู ปที่ 2 ค่า Solar constant เทียบกับระยะห่างจากดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์ท้ งั แปดดวงในระบบสุริยะ
Question 6: The solar constant… (only one answer possible)

คาถามที่ 6: ค่ า Solar constant........... (มีเพียง 1 คาตอบเท่านั้น)
1- is about 700 W x m-2 on Mars, or between 22% and 28% of the solar constant on
2
Venus. บนดาวอังคารมีค่าประมาณ 700 วัตต์/เมตร หรื อระหว่าง 22% ถึง 28% ของ Solar constant บน

ดาวศุกร์
2- is twice as large on Mars, compared to Earth.

บนดาวอังคารมีค่าเป็ น 2 เท่าของค่า Solar

constant บนโลก
3- is very weak for the last four most distant planets. มีค่าต่ามากสาหรับดาวเคราะห์ที่อยูไ่ กล

ที่สุด 4 ดวง
4- is proportional to the distance from the Sun. แปรผันตรงกับระยะห่ างจากดวงอาทิตย์
5- is greater on Saturn than on Uranus because the former has a larger radius. บนดาวเสาร์ มี

ค่ามากกว่าบนดาวยูเรนัสเนื่องจากดาวเสาร์ มีรัศมีมากกว่า

รู ปที่ 3: (A) ภาพถ่ายของสถานีอวกาศนานาชาติหรื อ International Space Station (ISS) ในวงโคจรรอบโลก มันมีขนาด
110x74x30 (ยาวxกว้างxสูง ในหน่วยเมตร) และมีมวลรวม 400 ตัน ซึ่งใช้พลังงานจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 8 ตัว โดยเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์จะประกอบไปด้วยเสาที่ลอ้ มรอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาด 32 เมตร x 11 เมตร (B) โดมจาลองการใช้ชีวติ บนดาวอังคาร โดยโครงการ HI-SEAS ที่สร้างขึ้นที่เนินบนภูเขาไฟ
Kilauea ในฮาวาย
เงื่อนไขที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ และพลังงานที่จาเป็ นต่อการอยูอ่ าศัยบนดาวอังคาร (เพื่อสร้างความดันและความร้อนที่
เหมาะสมกับมนุษย์)จะเหมือนกับบน ISS
Question 7: Based on the information in Figures 2 and 3, how many generators
would be needed for an autonomous manned mission to Mars?

คาถามที่ 7: จากข้ อมูลในรู ปที่ 2 และ 3 ถ้ ามนุษย์ ย้ายไปดาวอังคาร จะต้ องใช้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ กตี่ ัว (ถ้ ายานทีใ่ ช้ ย้ายหรือทีอ่ ยู่อาศัยบนดาวอังคารเหมือนกับสถานีอวกาศนานาชาติ)

