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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้นาเสนอกระบวนการออกแบบรูปร่างดินขับแบบเชื้อ เพลิง แข็ง (solid propellant) ทีใ่ ช้ใน
ห้องเผ้าไหม้มอเตอร์จ รวด (combustion chamber) โดยในงานวิจ ัยนี้ได้พิจ ารณาเชื้อ เพลิง แข็ง สองชนิดมาเป็ น
ขอบเขตในการวิจยั คือ ดินขับแบบฐานคู่ (double-base (db) propellants) และดินขับแบบคอมโพสิท (composite
propellants) เพื่อหาแรงขับ (thrust), รูปร่างของกาลังขับ (thrust profile) เมือ่ เทียบกับเวลาและความดัน ณ เวลา
ต่างๆ ของการเผาไหม้เชือ้ เพลิงแข็งในการขับเคลือ่ น ซึง่ ในงานวิจยั ได้ศ ึก ษาอัตราการเผาไหม้มวลของเชื้อ เพลิง
แข็งของดินขับทัง้ สองเป็ นหลัก จากหลักการวิจยั ข้างต้นโดยในงานวิจ ัยนี้ได้นามาเขียนเป็ นโปรแกรมในการช่วย
คานวณโดยใช้โปรแกรมคิวเบสิกในการเขียนโปรแกรมการคานวณ จากผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมคานวณการ
เผาไหม้เชือ้ เพลิงแข็งเพื่อหาค่าความดัน ก าลัง ขับ รูปร่างของก าลัง ขับเมื่อ เทียบกับเวลา โดยผลการวิจ ัยน าไป
เปรียบเทียบรูปร่างกับรูปร่างมาตราฐานทีใ่ ช้ทวไปและเป็
ั่
นยอมรับความถูกต้อง ซึง่ จากการเปรียบเทียบพบว่าได้ผล
การคานวณ และรูปร่างใกล้เคียงกับรูปร่างหน้ าตั ดมาตราฐานทาให้เชื่อ มันได้ว่าโปรแกรมทีใ่ ช้ส ามารถค านวณ
แรงขับ ความดัน และลักษณะแรงขับได้อย่างค่อนข้างแม่นยา ซึง่ สามารถนาไปใช้ออกแบบรูปร่างดินขับจรวดเพื่อ
ใช้ตามเหมาะสมกับภาระกิจ และจรวดแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม ขอเสนอแนะของงานวิจยั นี้สามารถต่อยอดเพื่อ
ใช้งานในอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศและควรมีก ารพัฒนาใช้โ ปรแกรมเขียนทีม่ ฟี งั ชัน อ านวยความสะดวก
สาหรับผูใ้ ช้งานต่อไป
คำหลัก: Solid Propellant, Solid-Fuel Rocket, Composite Propellant, Propulsion Engine, Double-Base (db)
Propellants
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Abstract
This paper presents the design process of solid propellant grains used in rocket motor
combustion chamber. Two types of solid propellant; Double-Base (db) propellants and Composite
propellants were considered. The thrust profile (thrust versus time) and pressure were determined. The
burning rate of both types of propellant was studied. A computer program was written using Q-BASIC to
help calculate pressure and thrust profiles. Results from trial runs of the program were compared with
thrust profiles of rocket motors reported in the open literature. The accuracy of the results was acceptable.
The program can be used for designing rocket propellant grains in order to produce thrust profiles as
required by the mission. The recommendation from this research is to further develop the program for use
in the aerospace industry and include functions to increase user convenience.
1. บทนา
เอกสารงานวิจ ัยนี้เป็ นงานวิจ ัย เครื่อ งมือ สาหรับ
ออกแบบรูปร่างดินขับทีใ่ ช้ในระบบขับเคลือ่ นของจรวด
เชือ้ เพลิงแข็งเพื่อหาแรงขับจรวด โดยในงานวิจยั ฉบับ
นี้ได้อาศัยหลักการคานวณหาอัตราการไหลของแก๊ ส
จากการเผาไหม้ โดยทาการวิจ ัยการเผาไหม้ของดิน
ขับ 2 ชนิดมาวิจยั คือ ดินขับแบบฐานคู่ (double base
propellant) และดิ น ขับ ฐานผสมหรือ คอมโพสิ ท
(composite propellant) งานวิจ ัย ฉบับ นี้ ไ ด้ ท าการ
เปรียบเทียบกับ ก าลัง ขับของจรวดต้น แบบ CRV-7
เป็ นจรวดขนาด 2.75 นิ้ว ทีผ่ ลิต จากจากประเทศ
แคนาดาจานวน 2 รุ่นด้วยกันได้แก่ รุ่น RLU5001A/B
(C-14) ใช้ ด ิน ขับ ฐานผสมหรือ คอมโพสิท และ รุ่ น
Mk66 ใช้ดนิ ขับแบบฐานคู่มาเป็ นตัวเปรียบเทียบการ
วิเคราะห์ของโปรแกรมออกแบบวิจยั ฉบับนี้
2. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
มอเตอร์ จ รวด คื อ ส่ ว นขับ เคลื่อ นของจรวด
เชือ้ เพลิงแข็ง มีแท่งดินขับทีเ่ ป็ นของแข็ง บรรจุ ภายใน
ท่อซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นห้องเผาไหม้ เรียกแท่ง ดินขับนี้ว่า
เกรน (grain) มีส่วนผสมของสารเคมีทที่ าให้เกิดการ
เผาไหม้ ไ ด้ ส มบู ร ณ์ ภ ายในตั ว แก๊ ส ร้ อ นจากการ
เผาไหม้ของดินขับ จะไหลผ่านท่อ ท้าย (nozzle) ด้วย
ความเร็วสูง เกิดแรงขับ (thrust) ทาให้จ รวดเคลื่อ นที่
ไปข้างหน้า ดินขับสามารถแบ่งเป็ น 2 ชนิดหลัก คือ

2.1.ดินขับแบบฐานคู่เป็ นดินขับทีม่ เี ชือ้ เพลิงกับตัว
ออกซิไ ดส์ (oxidizer) รวมกัน อยู่ ใ นโมเลกุ ล ของ
สารประกอบชนิ ด เดีย ว ประกอบด้ ว ยสารไนโตร
เซลลูโ ลส, NC และ ไนโตร-กลีเซอรีน , NG โมเลกุล
ของสารทัง้ สองชนิด มีหมู่ “ไนเตรท”, -ONO2 ซึ่ง ทา
หน้ า ทีเ่ ป็ น สารออกซิไดส์ ใ นขณะทีส่ ่ว นที่เหลือ ของ
โมเลกุล ทาหน้าทีเ่ ป็ นเชือ้ เพลิง
2.2.ดินขับฐานผสมหรือคอมโพสิทเป็ นดินขับทีม่ ี
เชือ้ เพลิงกับสารออกซิไดส์ เป็ นสารต่างชนิดกัน อยูใ่ น
รูปของผสมทีม่ ผี งสารทัง้ สองประเภทรวมกันอยู่ โดยมี
ยางสังเคราะห์เป็ นตัวยึด (binder)
จรวดเชื้อ เพลิง แข็ง เมื่อ จุ ด แล้ว ไม่ส ามารถปรับ
แรงขับได้ การออกแบบจรวดต้อ งก าหนดรูปร่างของ
แท่ ง ดิ น ขับ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ล ัก ษณะแรง ขับ ที่ต้ อ งการ
โดยมากจะออกแบบแท่งดินขับให้มโี พรงกลางแท่งดิน
ขับ (port) โดยนัน้ มีหน้ าตัดเป็ นรูป ต่าง ๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทีส่ ามารถค านวณแรงขับซึ่ง ได้จ ากการ
เผาไหม้ ข องแท่ ง ดิ น ขับ ซึ่ ง มีรู ป ร่ า งต่ า ง ๆ จึ ง มี
ความสาคัญต่อการออกแบบจรวด
ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ มี ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ สาหรับใช้อ อกแบบรูปร่างดินขับจรวด
และมีก ารใช้ง านแพร่หลาย เช่น ในสหรัฐอเมริก า มี
การใช้โ ปรแกรม SPP (solid performance program)
ซึง่ มีมอดูลขีปนวิธภี ายใน ใช้สร้างรูปร่างแท่งดินขับขึน้
จากรูป ทรงมาตรฐานในฐานข้อ มูล แล้วค านวณหา
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ความดันภายในมอเตอร์จ รวดและแรงขับได้ โ ดยใช้
วิธกี ารวนซ้า (iteration) เพื่อคานวณหาอัตราการไหล
ของแก๊ส จากการเผาไหม้ [1] โปรแกรมสาเร็จ รูปนี้ม ี
ราคาค่อนข้างสูง และรัฐบาลสหรัฐควบคุมการส่ง ออก
โปรแกรมดังกล่าว
นอกจาก นั ้น ยัง มีโ ปรแกร มอย่ า งง่ า ยที่ไ ม่ ม ี
ข้อ จ ากัดในการส่ง ออก เช่น โปรแกรม BurnSim ใช้
ออกแบบและศึก ษาจรวดจ าลองขนาดเล็ก (model
rocket) ซึง่ คานวณการเผาไหม้ของแท่ง ดินขับได้ แต่
ยังไม่ครอบคลุมคุณลักษณะในการเผาไหม้ของดินขับ
ที่ส าคั ญ บางประการ เช่ น ปรากฏการณ์ Erosive
Burning [2] จึงไม่สามารถใช้ออกแบบจรวดขนาดใหญ่ได้
3. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิจยั และพัฒนาจรวดในประเทศไทย ได้ม ี
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้อ อกแบบ
รูปร่างดินขับจรวด โดยอาศัยหลักการคานวณหาอัตรา
การไหลของแก๊สจากการเผาไหม้ โดยใช้วธิ ี Iteration
ร่วมกับข้อมูลทางเรขาคณิตของแท่ง ดินขับทีค่ านวณ
ได้จากการเขียนแบบ หรือการใช้โปรแกรม CAD
การค านวณถือ ว่า จรวดทางานในภาวะเสมือ น
สถานะคงตัว โดย
 NOZZ  m p
m
(1)
โดย m NOZZ = อัตราการไหลของแก๊สทีอ่ อกจาก Nozzle
m p
= อัตราการเกิดแก๊ สจากการเผาไหม้ของ
ดินขับ
อัตราการไหลของแก๊สออกจาก Nozzle สัมพันธ์
กับความดันภายในท่อจรวด [3]
(2)
mNOZZ  Pt C *
เมือ่
P = ความดันภายในท่อจรวด
่ น้าตัดของ Nozzle
 t = พื้นทีห
*
C = Characteristic Velocity ของดินขับ
ส่วนอัตราการเกิดแก๊สจากการเผาไหม้ของดินขับ
คานวณได้จากมวลของดินขับทีเ่ ผาไหม้ต่อหน่วยเวลา
โดยทีล่ กั ษณะการเผาไหม้ของดินขับเป็ นไปตามกฎ
ของพิโอเบิร์ท (piobert’s law) คือ ทิศทางการเผาไหม้ของ
ดินขับ จะตัง้ ฉากกับผิวของดินขับเสมอ ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 ลักษณะการเผาไหม้ของดินขับจรวด มี
ทิศทางการเผาไหม้ตงั ้ ฉากกับผิวของดินขับ
ดังนัน้ จึงคานวณอัเสมอ
ตราการเกิดแก๊สจากการเผาไหม้
ของดินขับ ได้จาก
m p   rb d
(3)
เมือ่
 = ความหนาแน่นของดินขับ
rb = อัตราเผาไหม้ของดินขับ
A = พื้นทีเ่ ผาไหม้ของดินขับ
การเผาไหม้ในลัก ษณะดัง กล่าว ยัง ใช้ในการหา
รูปลักษณะของแท่งดินขับทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ด้วย
ในกรณีดนิ ขับจรวดชนิดคอมโพสิทนัน้ อัตราเผา
ไหม้ เ ป็ นฟ งั ก์ ช ัน ของความดั น ตามกฎของวีเ อ
(vielle’s law)
(4)
rb  aP n
เมือ่
a = Pre-exponential Factor เป็ น ฟงั ก์ชนั
ของอุณหภูมดิ นิ ขับ
n = Pressure Exponent ของดินขับ
ส่วนในกรณีดนิ ขับจรวดชนิด Double Base มัก มี
การ เติ ม ส าร บาง ชนิ ด ท าให้ เ กิ ด ปร ากฏก าร ณ์
Platonization กล่าวคือ ในบางช่วงความดัน Pressure
Exponent มีค่าเป็ น ศูนย์ หรือ น้อยกว่า ศูนย์
เมือ่ ดินขับเผาไหม้ภายในมอเตอร์จรวดจริง อัตรา
การเผาไหม้ยงั เป็ น ฟงั ก์ช ัน ของความเร็วของแก๊ ส ที่
ไหลผ่านผิวหน้าดินขับอีก ด้วย เรียกว่าปรากฏการณ์
Erosive Burning สามารถจาลองค่า ด้วยสมการ [3]
rb  aP n  G 0.8 D  0.2 exp(

 rb 
)
G

(5)

เมือ่ G = อัตราการไหลของมวลต่อพืน้ ทีห่ น้าตัด ของ
Port = m p / Ap โดย Ap = พื้นทีห่ น้าตัด Port
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D = Characteristic Dimension ของ
Port 

4 Ap
S

โดย S = เส้นรอบรูปของหน้าตัด Port,  และ 
เป็ นค่าคงทีเ่ อมพิรคิ ลั โดย  = 53 ในกรณีใช้หน่วย
SI

จากผิวหน้าเดิมของดินขับใน Segment นัน้ ( ) การ
หาค่า Ap ( ) และ S ( ) นี้ กระทาได้โ ดยวาดแบบ
หน้าตัดโพรงกลางของดินขับด้วยโปรแกรม CAD แล้ว
ขยายผิวการเผาไหม้ออกไปตัง้ ฉากกับผิวการเผาไหม้
เดิม ในลัก ษณะเดียวกับการเผาไหม้ของดินขับตาม
Piobert’s Law
เมื่อ เริ่มค านวณ สมมุติ (guess) ค่าความดัน P
จากนัน้ เริม่ คานวณจาก Segment ที่ 1 โดยกาหนดให้
อัต ราการไหลของมวลแก๊ ส เข้ า สู่ Segment ที่ 1
เท่ากับอัตราการไหลของแก๊สจากตัวจุดจรวด
0  m
 igniter (t )
m
(8)
กรณี t  เวลาเผาไหม้ของ Igniter
m igniter 

ั ชนั ของ
รูปที่ 2 อัตราเผาไหม้ของดินขับจรวดเป็นฟงก์
ความดัน
การหาปริพนั ธ์ของฟงั ก์ชนั ทีม่ คี วามซับซ้อน ตาม
สมการ (3) สามารถกระทาได้โดยแบ่งดินขับออกเป็ น
N ส่วน (segment) ตามความยาวแท่งดินขับ

กรณี t  เวลาเผาไหม้ของ Igniter; m igniter  0
อัตราการไหลของมวลแก๊สออกจาก Segment ที่ 1 ไป
เข้าสู่ Segment ที่ 2
m 1  m 0  rb1 ( P, (

พิจารณา Segment ที่ i ของแท่งดินขับอัตราการ
ไหลของแก๊สออกจาก Port ใน Segment ที่ i = อัตรา
การไหลเข้า Segment ที่ i จาก Segment ที่ i  1 =
อัตราการเกิดแก๊สจากการเผาไหม้ของดินขับใน
Segment ที่ i
i  m
 i1  mgen _ i
m
(6)
แต่ อัตราการเกิดแก๊สจากการเผาไหม้ของดินขับ
ใน Segment ที่ i ;
 i ) Ai
mgen _ i  rb ( P, m
(7)
ในการคานวณ จะสร้างตาราง พื้นทีห่ น้ าตัด Port
( Ap ) และ เส้นรอบรูปของหน้ าตัด Port (S) ส าหรับ
แต่ละ Segment เป็ น ฟงั ก์ชนั ของระยะทางทีเ่ ผาไหม้

m 1  m 0
)) 1 ( )
2

(9)

อัตราการไหลของมวลแก๊ส ออกจาก Segment ที่ 2
ไปเข้าสู่ Segment ที่ 3
m 2  m 1  rb 2 ( P, (

รูปที่ 3 การแบ่งแท่งดินขับออกเป็น Segment เพื่อ
คานวณหาอัตราการเกิดแก๊สจากการเผาไหม้ของดิน
ขับ

migniter
t

m 2  m 1
))  2 ( )
2

(10)

คานวณเช่นนี้เรื่อยไป จนถึง Segment ที่ N
(11)
คือ อัตราการเกิดแก๊ ส จากการเผาไหม้ของดินขับ
ทัง้ หมด โดยการตรวจสอบว่า ค่า P จากความสัมพันธ์
N  m
 p  m Nozz  PAt C * เท่ากับ ค่ า P ทีส
่ มมุติไว้
m
ในครัง้ แรกหรือไม่
หากยังไม่เท่ากัน ใช้ ค่า P ทีค่ านวณได้ใหม่ เป็ น
ค่า P ทีส่ มมุติ นากลับไปค านวณวนซ้า (Iterate) จน
ค่า P ทีส่ มมุติ กับค่า P ทีค่ านวณได้ ใกล้เคียงกัน
ภายใน Convergence Limit ทีต่ ้องการ
เมื่อ ค านวณได้ค่ า ความดัน P แล้ว สามารถ
คานวณหาค่าแรงขับ F ได้จากสมการ [3]
(12)
F  CF PAt
เมือ่
C F = ค่า Thrust Coefficient
m N  m p
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ในการวิจยั ได้ใช้วธิ กี ารทีก่ ล่าวมาพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โ ดยใช้ภาษา QBASIC เพื่อ ใช้ค านวณ
ขีปนวิธภี ายในของจรวดหาค่าความดัน ระยะเผาไหม้
และแรงขับของจรวด ณ เวลาต่างๆ สร้างแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์สาหรับดินขับทีเ่ ผาไหม้ จากภายใน
โพรงกลางของแท่ง ดินขับ (internal burning) โดยที่
หน้าตัด โพรงกลางดินขับ เป็ นรูปใด ๆ และขนาดต่อ
รูปร่างโพรงกลางดินขับ เปลีย่ นแปลงได้ แท่ง ดินขับ
สามารถประกอบด้ วยเนื้ อ ดินขับ 2 ชัน้ ทีม่ แี นวแกน
ก ลาง ร่ ว มกั น แล ะ ก า ร เผา ไหม้ ข อ ง ดิ น ขั บ มี
ปรากฏการณ์ Erosive Burning ด้วย
4. การทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้มกี ารนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ใช้ใน
การคานวณออกแบบดินขับจรวดหลายชนิด และในทีน่ ้ี
ได้ทดสอบโดยทดลองคานวณ หาก าลังขับของมอเตอร์
จรวด 2 ชนิด เปรียบเทียบกับ ค่าก าลังขับจากการจุด
ทดสอบจรวดจริงซึง่ มีรายงานไว้ในเอกสารทีเ่ ปิดเผยโดย
ในงานวิจ ัยได้น าจรวด CRV-7 เป็ นจรวดขนาด 2.75
นิ้ ว มาเป็ น ต้ น แบบในการวิจ ัย ซึ่ง ดิน ขับ ชนิ ด หุ้ ม
(inhibited) มีโพรงส่วนกลางตามแนวยาวหน้ าตัดเป็ น
รูปกลม
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของดินขับ
21 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของดินขับ 64 มม.
ความยาวแท่งดินขับ
800 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง Nozzle Throat
20 มม.

ก าลัง ขับ เปรีย บเทีย บกับค่ า ที่ม ีก ารรายงานไว้ [4]
แสดงตามรูปที่ 5

รูปที่ 4 หน้าตัดดินขับ CRV-7

รูปที่ 6 ผลการคานวณ แรงขับของมอเตอร์จรวด Mk-66
ดินขับแบบฐานคู่เปรียบเทียบกับค่าทีม่ กี ารรายงานไว้
5. สรุป วิเคราะห์ และวิจารณ์
ผลการคานวณกาลังขับเปรียบเทียบกับค่าทีว่ ดั ได้
จากการจุดทดสอบจรวดจริง ตามตัวอย่างทีแ่ สดงนัน้

มอเตอร์จ รวด CRV-7 รุ่น RLU5001A/B (c-14)
เป็ น ส่วนขับเคลื่อ นของจรวดอากาศขนาด 2.75 นิ้ว
ผลิตจากประเทศแคนาดา ใช้ดิน ขับชนิด คอมโพสิท
แท่งดินขับมีโ พรงกลางหน้ าตัดกลม ผลการค านวณ

รูปที่ 5 ผลการค านวณ แรงขับของมอเตอร์จรวด
CRV-7 ดินขับชนิด คอมโพสิทเปรียบเทียบกับค่าทีม่ ี
การรายงานไว้
มอเตอร์จรวด Mk66 เป็ นส่วนขับเคลือ่ นของจรวด
อากาศขนาด 2.75 นิ้ว ผลิตจากสหรัฐอเมริกาใช้ด ินขับ
ชนิ ด ดิ น ขั บ แ บบ ฐ า น คู่ ผ ส ม ส า ร ที่ ท า ให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ Platonization แท่ง ดินขับมีโ พรงกลาง
หน้าตัดรูปดาว 8 แฉก มีแกนโลหะเคลือบเกลือ อนินท
รีย์ติด ตัง้ ภายในโพรงกลางดินขับเพื่อ ให้เกิด ความ
เสถียรในการเผาไหม้ (stabilizing rod) ผลการค านวณ
กาลังขับเปรียบเทียบกับค่าทีม่ กี ารรายงานไว้ [5] แสดง
ตามรูปที่ 6
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ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ทัง้ ในกรณีมอเตอร์จรวดทีใ่ ช้ดิน
ขับคอมโพสิทและมอเตอร์จรวดทีใ่ ช้
ดิ น ขั บ แบบฐานคู่ โปรแกร มค อมพิ ว เตอร์ ท ี่
พัฒนาขึน้ จึงมีประโยชน์ในการออกแบบรูปร่างดินขับ
โดยสามารถใช้เป็ นเครื่องมือเบื้อ งต้น ในอุตสาหกรรม
อวกาศ สาหรับการค านวณหาค่า ก าลัง ดิน ขับ จรวด
เพื่อ ให้ไ ด้ก ราฟของก าขับจรวดเพื่อ ว่า วิเคราะห์ห า
รูปร่างทีเ่ หมาะสมกับภารกิจการใช้งานทีต่ ้องการ
ประเด็นทีค่ วรมีก ารพัฒนาต่อ ไป คือ การพัฒนา
มอดูลวาดแบบของดินขับ พร้อ มกับค านวณหาข้อ มูล
ทางเรขาคณิต เช่น พื้นทีห่ น้าตัดดินขับและเส้นรอบรูป
ของหน้าตัดดินขับ เพื่อเพิม่ ความสะดวกในการใช้ง าน
ของโปรแกรม
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