คําถามข้อที่ 1
แผนภาพด้านล่างแสดงการหมุนเวียนของบรรยากาศแบบแฮดเลย์ (Hadley circulation) ในชั้นบรรยากาศโลก
ในช่วงวสันตวิษวุ ัต (spring equinox ซึ่งคือ ช่วงทีด่ วงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรพอดี) อากาศลอยตัวขึน้ จากเส้น
ศูนย์สูตร และเคลื่อนไปในทิศเข้าหาขัว้ โลกทัง้ สอง จากนั้นก็จะตกลงยังเขตที่เย็นกว่า ที่ละติจูด ±φd (ละติจูดบวก
หมายถึงซีกโลกเหนือ และละติจูดลบหมายถึงซีกโลกใต้) บรรยากาศส่วนบนของการหมุนเวียนมีการอนุรกั ษ์โมเมนตัม
เชิงมุมรอบแกนหมุนของโลก (ส่วนที่ล้อมรอบไว้ด้วยเส้นประวงรี ในแผนภาพ) แผนภาพทีว่ าดเป็นแบบคร่าวๆ ไม่ตรง
ตามสเกลทีถ่ ูกต้อง
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ข้อที่ 1

(a)

(2 คะแนน)

สมมติว่าไม่มีความเร็วลมในแนวตะวันออก-ตะวันตก รอบๆ จุด X จงหาความเร็วลม
ในแนวตะวันออก-ตะวันตก uY ที่จุด Y
กําหนดให้ ทิศบวกของความเร็ว ชี้จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก
(ความเร็วเชิงมุมของโลกรอบแกนหมุนของโลกคือ Ω, รัศมีของโลกคือ a, และความหนาของชั้น
บรรยากาศโลกมีค่าน้อยกว่า a มากๆ)

(b)

(1 คะแนน)

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงเหตุผลว่าทําไม บรรยากาศส่วนล่างของการหมุนเวียน จึงไม่มีการ
อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม (คําตอบที่ถกู ต้องอาจมีมากกว่าหนึ่งข้อ จงเลือกคําตอบที่ถกู ต้องทัง้ หมด)
(I) มีแรงเสียดทานเนื่องจากผิวของโลก
(II) อากาศเคลื่อนไหวแบบปั่นป่วน (turbulence) ในชั้นบรรยากาศด้านล่าง ซึ่งชัน
้ ของอากาศที่
ต่างกันจะเกิดการผสมกัน
(III) อากาศด้านล่างมีความหนาแน่นมากกว่า ดังนั้นความเฉื่อยทําให้อากาศเคลื่อนที่รอบแกน
ของโลกได้ช้าลง
(IV) อากาศด้านล่างจะมีความชื้น ทําให้ลมมีความเร็วน้อยลง
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ในช่วงเหมายัน (winter solstice) หรือวันทีด่ วงอาทิตย์โคจรไปถึงสุดทางซีกโลกใต้ บรรยากาศที่ไหลเวียนจะ
ลอยตัวขึ้นที่ละติจูด φr บางส่วนไหลไปทางซีกโลกเหนือและตกลงที่ละติจดู φn และบางส่วนไหลไปทางซีก
โลกใต้และตกลงที่ละติจูด φs ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง (แผนภาพนี้ใช้กบั คําถามข้อ (c), (d) และ (e)
ด้วย)
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เส้ นศูนย์สตู ร φr

φs

(2 คะแนน)

สมมติว่าไม่มีความเร็วลมในแนวตะวันออก-ตะวันตก บริเวณจุด Z
กําหนดให้ φr = −8°, φn = 28° และ φs = −20° (รัศมีของโลก a = 6370 km)
จงหาความเร็วลมในแนวตะวันออก-ตะวันตก uP, uQ และ uR ที่จุด P, Q และ R ตามลําดับ
ดังนั้นจากข้อมูลเหล่านี้ ซีกโลกในข้อใดต่อไปนี้มีกระแสลมบนแรงที่สุด
(I) ซีกโลกเหนือ (Winter Hemisphere)
(II) ซีกโลกใต้ (Summer Hemisphere)
(III) ทั้งสองซีกโลกต่างก็มกี ระแสลมบนแรงเท่ากัน
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(d)

(1 คะแนน)

สําหรับกระแสลมส่วนล่างที่อยูใ่ กล้ผิวโลกซึ่งกําลังพัดข้ามเส้นศูนย์สูตรไปทางซีกโลกใต้
จงเขียนลูกศรลงในรูปด้านล่าง เพื่อแสดงทิศของแรงคอริออลิสในแนวตะวันออก-ตะวันตก (eastwest component) ที่กระทําต่อมวลอากาศขณะที่
(A) มวลอากาศอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร
(B) มวลอากาศอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร
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กระแสลมที่อยูใ่ กล้ผิวโลก

(e)

ข้อที่ 1

(1 คะแนน)

จากคําตอบของนักเรียนในข้อ (d) จงวาดรูปแสดงแบบรูป (pattern) ของลมบริเวณ
รอบเส้นศูนย์สตู รในช่วงเหมายัน

หน้าที่ 4 จาก 6

เราสามารถบรรยายการหมุนเวียนของบรรยากาศให้ง่ายขึ้นในรูปของเครือ่ งจักรความร้อน (heat engine) ดังแสดง
ในแผนภาพด้านล่าง เราจะสนใจการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นดังรูปข้างล่าง
มวลอากาศที่เคลื่อนจาก A ไปยัง B และจาก D ไปยัง E มีเปลี่ยนแปลงแบบแอเดียแบติก
ในขณะที่มวลอากาศที่เคลื่อนจาก B ไปยัง C, C ไปยัง D และ E ไปยัง A เป็นแบบอุณหภูมิคงตัว
อากาศได้รับความร้อนจากการสัมผัสกับผิวโลกและจากการควบแน่นของไอน้ําในบรรยากาศ ในขณะที่อากาศสูญเสีย
ความร้อนจากการแผ่รังสีสู่อวกาศ
การแผ่รงั สีแบบวัตถุดํา (Blackbody radiation)
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(f)

(2 คะแนน)

จงเรียงลําดับขนาดของความดัน pA, pB, pC, pD, pE ที่จุด A, B, C, D, E
ตามลําดับ โดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่า
(กําหนดให้ pA = 1000 hPa และ pD = 225 hPa โดยที่ 1 hPa = 100 Pa)

(g)

(2 คะแนน)

(h)

(2 คะแนน)

ให้อุณหภูมิที่ผิวโลกเป็น TH และที่ด้านบนของบรรยากาศเป็น TC และกําหนดให้
ผลต่างความดันระหว่างจุด A และจุด E เป็น 20 hPa จงคํานวณหา TC เมื่อ TH = 300 K
(อัตราส่วนระหว่างค่าคงตัวโมลาร์ของแก๊ส R ต่อความจุความร้อนโมลาร์ที่ความดันคงตัว (Cp) ของ
อากาศคือ κ และมีค่าเท่ากับ 2/7)
จงคํานวณหาค่าความดัน pB
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ข้อที่ 1

(i)

สําหรับมวลอากาศที่ไหลเวียนครบหนึ่งรอบ จงใช้ค่าคงตัวโมลาร์ของแก๊ส R และปริมาณต่างๆ ที่นิยาม
ไว้ข้างต้น เพื่อหาพจน์ (expression) ของปริมาณต่างๆ ต่อไปนี้
(A) (2 คะแนน) งานสุทธิทท
ี่ ําต่อโมล Wnet
(B) (1 คะแนน) ความร้อนที่สูญเสียต่อโมล Qloss ที่ด้านบนจากการแผ่รังสีสอู่ วกาศ

(j)

(1

(k)

(2 คะแนน)

(l)

(1 คะแนน)

คะแนน) ค่าประสิทธิภาพทางเทอร์โมไดนามิกส์ในอุดมคติ εi (ideal
efficiency) สําหรับการหมุนเวียนของบรรยากาศดังรูปข้างบนมีค่าเป็นเท่าใด

thermodynamic

จงพิสูจน์ว่าประสิทธิภาพทางเทอร์โมไดนามิกส์จริง ε (actual thermodynamic
efficiency) สําหรับการหมุนเวียนของบรรยากาศจะมีค่าน้อยว่า εi เสมอ โดยแสดงการคํานวณให้ดู
ทุกขั้นตอน
ข้อความใดต่อไปนี้ อธิบายว่าทําไม ε จึงมีค่าน้อยกว่าค่าในอุดมคติ
(คําตอบทีถ่ ูกต้องอาจมีมากกว่าหนึ่งข้อ จงเลือกทุกคําตอบทีถ่ กู ต้องทัง้ หมด)
(I) เราไม่ได้คํานึงถึงงานที่ทําโดยแรงเสียดทาน
(II) การควบแน่นเกิดขึ้นทีอ่ ุณหภูมท
ิ ี่ต่ํากว่าอุณหภูมิของแหล่งกําเนิดความร้อน
(III) มีการระเหยแบบผันกลับไม่ได้เกิดขึ้นที่ผิว
(IV) ค่าประสิทธิภาพในอุดมคติใช้ได้เฉพาะในกรณีที่น้ําไม่เปลี่ยนสถานะ
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