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บทคัดย่อ
อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กประเภทขึ้นลงในแนวดิ่งรูปแบบตั้งหาง (Tail-sitter VTOL UAV) เป็นหนึ่งในรูปแบบ
ที่ได้รับความสนใจ และถูกน�ำมาศึกษาอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพื่อตอบสนองต่อภารกิจ และเพิ่มขีดความสามารถของ
อากาศยาน แต่การออกแบบอากาศยานโดยผ่านการตั้งสมมติฐาน และการประมาณน�้ำหนักโดยเบื้องต้น จะต้องใช้เวลา
ในการออกแบบและการทดสอบที่มากขึ้น เนื่องจากต้นแบบที่ได้จากการออกแบบในแต่ละรอบจะมีความคลาดเคลื่อนไป
จากความเป็นจริง ส่งผลให้ตน้ แบบทีผ่ า่ นการออกแบบมานัน้ ไม่ใช่ตน้ แบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (ตัดสินโดยระยะเวลาการบิน) สูงสุด
งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะสร้างระเบียบวิธกี ารออกแบบเบือ้ งต้น เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการออกแบบด้วยการเก็บข้อมูล
ชุดอุปกรณ์ทมี่ อี ยูใ่ นท้องตลาดมาสร้างเป็นฐานข้อมูล และการลดระยะเวลาในการออกแบบด้วยกระบวนการหาจุดเหมาะสม
ในกระบวนการการเลือกชุดใบพัด ซึ่งผลจากการทดลองออกแบบอากาศยานบนเงื่อนไข 3 ชุด เพื่อออกแบบอากาศยานที่บิน
ได้นานทีส่ ดุ ส�ำหรับแต่ละเงือ่ นไข การใช้ระเบียบวิธกี ารออกแบบร่วมกับกระบวนการหาจุดเหมาะสมรูปแบบ Hooke-Jeeves
Pattern Search ท�ำให้สามารถเลือกชุดอุปกรณ์ (มอเตอร์ ใบพัด และแบตเตอรี่) ในท้องตลาดที่เหมาะสมต่อภารกิจ และ
สามารถลดระยะเวลาในการออกแบบลงได้เฉลี่ย 55 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเวลาในการหาชุดอุปกรณ์ที่เหมาะสมจาก
ทุกความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: อากาศยานไร้คนขับ ขึ้นลงในแนวดิ่งรูปแบบตั้งหาง การออกแบบเบื้องต้น กระบวนการหาจุดกระบวนการหาจุด
เหมาะสมรูปแบบ Hooke-Jeeves Pattern Search
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Abstract
Tail-sitter vehicle take-off and landing unmanned aerial vehicle (Tail-sitter VTOL UAV) is a type of
aircraft that is receiving a lot of attention and being widely studied today. But a design through initial
assumptions and weight estimates will have to spend more time designing and testing because the
prototype obtained from the design in each cycle will deviate from the reality. As a result, the designed
prototype is not the most efficient prototype (judged by the flight endurance). Studies are aimed to
increase its capabilities to fulfill various mission objectives. This study is aimed to create a preliminary
tail-sitter design algorithm with optimization to improve designing capabilities using collected data from
resources available in the market to make a database and decreasing design time by using optimization
in choosing propeller process. Finding the best endurance UAV for every 3 cases of design condition. By
using Hooke-Jeeves pattern search optimization method, a result show an algorithm can select the right
equipment for a require mission and designing time are decrease up to 55% from the whole time that
used to compare every possible solution.
Keywords: VTOL UAV, Tail-sitter, Preliminary Design, Hooke-Jeeves Pattern Search Optimization
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1. บทน�ำ
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
อากาศยานให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งอากาศยานประเภทขึ้นลงในแนวดิ่ง (VTOL) เป็นหนึ่ง
ในประเภทของอากาศยานที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
โดยหนึ่งในรูปแบบของอากาศยานที่ได้รับความสนใจ และ
ถู ก น� ำ มาศึ ก ษาอย่ า งแพร่ ห ลายคื อ อากาศยานไร้ ค นขั บ
ประเภทขึ้นลงในแนวดิ่งรูปแบบตั้งหาง (Tail-sitter VTOL
UAV) ซึ่งมีลักษณะเหมือนอากาศยานปีกตรึงรูปแบบปีกบิน
ดังรูปที่ 1 โดยได้ชื่อมาจากวิธีการท�ำงานของอากาศยาน
ซึ่งน�ำเครื่องตั้งตรงในแนวดิ่ง ใช้ส่วนปลายหางของเครื่อง
ในการตัง้ การน�ำเครือ่ งขึน้ จะอาศัยชุดใบพัดสร้างแรงยก เมือ่ ถึง
ความสูงทีเ่ หมาะสมจะท�ำการพลิกเครือ่ งให้อยูใ่ นแนวระนาบ
เพื่อบินไปข้างหน้า โดยใช้ปีกเป็นส่วนที่สร้างแรงยกแทนชุด
ใบพัด Wingtra [1] ได้น�ำเสนอให้เห็นถึงความเหมาะสม
ต่อการน�ำอากาศยานรูปแบบนีไ้ ปใช้งานในพืน้ ทีจ่ ริงด้วยขนาด
ที่เล็ก น�้ำหนักที่เบา และกลไกที่ไม่ซับซ้อน ใน ค.ศ. 1988 มี
การศึกษาโดย Nixon [2] พบว่า มุมบิดของใบพัดทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการบินลอยนิ่งคือ มุม 20° และมุมที่มากกว่า 45°
ส�ำหรับการบินไปข้างหน้า รวมถึงมีการศึกษาใน ค.ศ. 2012
ของ Zawawi, Grondin และ Moschetta [3] ที่ได้น�ำเสนอ
ขัน้ ตอนการออกแบบใบพัดส�ำหรับอากาศยานรูปแบบตัง้ หาง
ผ่านการน�ำกระบวนหาจุดเหมาะสมมาร่วมในกระบวนการ
ออกแบบใบพัด
ทั้ ง สองงานวิ จั ย ในข้ า งต้ น ที่ มี ค วามต้ อ งการในการ
ออกแบบใบพัดส�ำหรับอากาศยานรูปแบบนี้ ซึ่งแสดงถึง
ความส�ำคัญของใบพัดต่ออากาศยานไร้คนขับรูปแบบตั้งหาง
ในกระบวนการออกแบบอากาศยาน แต่ในแง่ของการสร้าง
อากาศยานต้นแบบโดยทั่วไปที่อาศัยการซื้อสินค้าที่มีขาย
ในท้องตลาดเป็นหลัก ปัญหาจึงเกิดจากการที่ไม่สามารถ
ออกแบบใบพัดได้ตามต้องการ การเลือกใบพัดทีม่ ใี นท้องตลาด
จึงกลายเป็นส่วนส�ำคัญที่จะต้องแน่ใจว่าใบพัดที่ถูกเลือกมา
เหมาะสมกับลักษณะของการบินทั้งสองช่วงการบิน ไม่ใช่
เหมาะสมเพียงช่วงการบินใดช่วงการบินหนึ่ง รวมถึงปัญหา

รูปที่ 1 อากาศยานไร้คนขับประเภทขึน้ ลงในแนวดิง่ รูปแบบ
ตั้งหาง (Tail-sitter VTOL UAV)
Determine the mission performed
by the UAV
Determine the specification of
the UAV
Design the UAV
No
Simulate Testing
Yes
Manufacture the UAV

รูปที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบอากาศยานไร้คนขับ [4]
ของการออกแบบอากาศยานโดยไม่มีฐานข้อมูลของอุปกรณ์
ในท้องตลาด (มอเตอร์ แบตเตอรี่) ซึ่งส่งผลให้หนักของ
ต้นแบบไม่เป็นไปตามการค�ำนวณ ซึ่งในปี 2012 Ling [4]
ได้นำ� เสนอระเบียบวิธกี ารออกแบบอากาศยานไร้คนขับรูปแบบ
ตั้งหางไว้ดังรูปที่ 2
จากระเบี ย บวิ ธี ก ารในข้ า งต้ น ถ้ า ท� ำ การออกแบบ
อากาศยานโดยผ่านการตั้งสมมติฐาน และการประมาณ
น�้ำหนักโดยเบื้องต้น จะต้องใช้เวลาในการออกแบบและการ
ทดสอบที่มากขึ้น เนื่องจากต้นแบบที่ได้จากการออกแบบ
ในแต่ละรอบจะมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง
ด้วยปัจจัยสองปัจจัย 1) การขาดฐานข้อมูลของอุปกรณ์
(ฐานข้อมูลมอเตอร์ แบตเตอรี่ และใบพัด) ที่มีส่วนส�ำคัญ
ในกระบวนการออกแบบ ถ้าออกแบบอากาศยานก่อน และ
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เลือกซือ้ อุปกรณ์ภายหลัง จะส่งผลต่อความคลาดเคลือ่ นของ
น�้ำหนักซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรส�ำคัญในการออกแบบ และ
2) ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ การออกแบบโดยการ
ประมาณค่าหลายๆ ค่านั้นส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้
อาทิ การค�ำนวณพื้นที่ปีกของอากาศยานขึ้นกับน�้ำหนักรวม
ของอากาศยานแต่เมื่อได้พื้นที่ปีกใหม่ย่อมส่งผลให้น�้ำหนัก
รวมของอากาศยานเปลี่ยนไป ไม่ตรงกับพื้นที่ของปีกที่ได้
ท�ำการค�ำนวณไว้ ซึง่ ปัญหาเหล่านีส้ ง่ ผลให้ตน้ แบบทีผ่ า่ นการ
ออกแบบมานั้นมีคุณสมบัติที่คลาดเคลื่อนจากการค�ำนวณ
หรือความต้องการ (ตัดสินโดยระยะเวลาการบิน) สูงสุด ดังนัน้
ถ้าสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ย่อมส่งผลให้สามารถสร้าง
ต้นแบบที่มีความมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามความต้องการ
อย่างแน่นอน
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการสร้างระเบียบวิธีการ
ออกแบบเบื้องต้นส�ำหรับอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลง
ในแนวดิ่งรูปแบบตั้งหาง (An Algorithm of Preliminary
Design for Tail-sitter VTOL UAV) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบอย่างครอบคลุม เช่น การน�ำ
ชุดอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดมาเป็นฐานข้อมูล การเลือก
ชุดใบพัดที่เหมาะสมผ่านกระบวนการหาจุดเหมาะสมท�ำให้
ลดระยะเวลาในการออกแบบและได้ต้นแบบที่ใช้พลังงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จากทีก่ ล่าวในข้างต้นการสร้างแรงยกใน 2 รูปแบบการบิน
(การบินแบบลอยตัวและการบินไปข้างหน้า) มีต้นก�ำเนิด
ของแรงยกที่ต่างกันจึงต้องเกิดการออกแบบแยกกัน ส�ำหรับ
2 ลักษณะการบินนี้ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุดใบพัด
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการบินไปข้างหน้าและการบินลอยตัวเป็น
ชุดใบพัดทีต่ า่ งกัน เนือ่ งจากผลของความเร็วสัมพัทธ์ทกี่ ระทบ
ต่อหน้าใบพัด แต่ชดุ ใบพัดทีอ่ ยูบ่ นอากาศยานมีได้เพียงชุดเดียว
จึงต้องหาชุดใบพัดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีส่ ามารถท�ำการบินทัง้ ใน
2 รูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบจากใบพัดต่อปีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผล
โดยตรงต่อการเลือกชุดใบพัด และก�ำหนดขนาดปีกของอากาศยาน
ตามรูปที่ 1 การติดตั้งชุดใบพัดไว้หน้าปีกนั้นจะส่งผลให้ลม
ที่เกิดจากการหมุนของใบพัดมีความเร็วสูงกว่าความเร็วของ
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รูปที่ 3 พื้นที่ปีกและผลกระทบจากลมเป่าหลังใบพัด
กระแสอากาศอิสระ จากขั้นตอนที่ถูกพัฒนาโดย Jameson
[5] ผ่านทฤษฎีโมเมนตัม แรงจากใบพัดสามารถค�ำนวณร่วม
กับทฤษฎีแผ่นกระตุ้น (Actuator Disk) จากแรงขับ (T)
ความเร็วของกระแสอากาศอิสระ (V∞) ความเร็วของลมเป่า
หลังชุดใบพัด (Vjet) และพื้นที่หน้าตัดของแผ่นกระตุ้น (Sp)
ดังสมการที่ (2)
(1)
และสามารถค�ำนวณความกว้างของลมเป่าหลังใบพัดที่
เข้าสู่ช่วงพัฒนาเต็มที่ดังที่แสดงในรูปที่ 3 ร่วมกับความกว้าง
ของใบพัด (bpc) ผ่านสมการที่ (2)
(2)
จุดส�ำคัญของการท�ำให้ต้นแบบมีความใกล้เคียงความ
เป็นจริงมากที่สุดคือ การประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์
ไฟฟ้าซึง่ เป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้พลังงานมากทีส่ ดุ ในอากาศยาน และ
มีผลต่อประสิทธิภาพของอากาศยานโดยตรง MIT Laboratory
[6] ได้อธิบายประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านความ
สัมพันธ์ของค่าคงทีข่ องมอเตอร์ไฟฟ้า แรงต้านทานไฟฟ้าของ
มอเตอร์ (R) กระแสไฟฟ้า ณ ภาระกรรมเท่าศูนย์ (i0), ค่าคงที่
ความเร็วของมอเตอร์ (kv) เป็นไปดังสมการที่ (3)
(3)
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จากที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถแก้ไข และพัฒนาการ
ออกแบบอากาศยานให้แม่นย�ำ และได้ต้นแบบที่สามารถน�ำ
ไปใช้งานได้แต่ความซับซ้อนในการออกแบบที่เพิ่มขึ้นส่งผล
ให้ระยะเวลาส�ำหรับการออกแบบเพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน การน�ำ
กระบวนการหาจุดเหมาะสม (Optimization) เข้ามาร่วม
ระหว่างขั้นตอนการออกแบบจะสามารถลดระยะเวลาใน
การออกแบบลงได้ โดยรูปแบบของกระบวนการที่ใช้ในการ
หาจุดเหมาะสมมีหลากหลายรูปแบบ แต่ส�ำหรับงานวิจัยนี้
รูปแบบของกระบวนการทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือ รูปแบบ Direct
Search [7] เนือ่ งจากเป็นรูปแบบทีไ่ ม่ตอ้ งการข้อมูลความชัน
ประกอบการค�ำนวณโดยรูปแบบ Direct Search ที่น�ำมา
พิจารณาคือ วิธี Evolutionary และ Hooke-Jeeves Pattern
Search
Evolutionary: พัฒนาโดย G.E.P. Box วิธีการนี้
ต้องการจุดข้อมูลจ�ำนวน 2N+1 จะเป็นจุด ณ มุมของกล่อง
ขนาด N มิติและเป็นจุดกลางอีกหนึ่งจุดโดยผลของค�ำตอบ
ในทุกๆ จุดจะถูกเปรียบเทียบเพือ่ หาจุดทีด่ ที สี่ ดุ และจุดๆ นัน้
จะเป็นจุดเริ่มต้นในการค�ำนวณรอบถัดไป
Hooke-Jeeves Pattern Search เป็นวิธีที่รวมการ
เดินส�ำรวจและการเดินเพื่อหาค�ำตอบโดยการเดินส�ำรวจ
จะท�ำการหาจุดทีด่ ที สี่ ดุ รอบจุดเริม่ ต้น และการเดินหาค�ำตอบ
จะท�ำการเดินแบบก้าวกระโดดไปในทิศทางของจุดที่ดีที่สุด
จากการเดินส�ำรวจ ในปัญหาจ�ำนวน N มิติ จะต้องการข้อมูล
จ�ำนวน N ระนาบ
2. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ ท�ำการเขียนระเบียบวิธีการการออกแบบ
เบื้องต้นส�ำหรับอากาศยานประเภทตั้งหาง เก็บฐานข้อมูล
และค�ำนวณบนโปรแกรม Matlab
2.1 ผังระเบียบวิธีการออกแบบ
การออกแบบระเบี ย บวิ ธี ก ารออกแบบอากาศยาน
รูปแบบตั้งหางเริ่มจากการน�ำปัจจัยที่มีผลต่ออากาศยาน
มาสร้างความสัมพันธ์ต่อกันและกันจึงได้ความสัมพันธ์ใน
การออกแบบ

Input/Requirements
DATA

Weight estimation
Motor + Propeller
Selection
Power efficiency
Prop - Wing
interaction

Wing design
Preliminary design model

รูปที่ 4 ผังระเบียบวิธีการออกแบบอากาศยานเบื้องต้น
ตามรูปที่ 4 แสดงถึงวิธีการออกแบบเบื้องต้นของ
อากาศยานแบบปีกตรึงที่เพิ่มรายละเอียด จะสังเกตได้ว่า
ความสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละกลุม่ กระทบต่อกันและกัน ดังนัน้
การออกแบบในระเบียบวิธีนี้จึงอยู่ในรูปแบบของการวนซ�้ำ
(Loop-design) เพื่อที่จะได้ค�ำตอบที่คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
โดยส่วนส�ำคัญในระเบียบ วิธีการออกแบบมี 7 ส่วนด้วยกัน
ดังนี้
2.1.1 ค่าเริ่มต้น
งานวิจัยนี้มีความตั้งใจที่จะปรับการกรอกค่าเริ่มต้นให้
อยูใ่ นรูปแบบทีผ่ ใู้ ช้สามารถให้ขอ้ มูลได้งา่ ยโดยการเก็บข้อมูล
เพียงน�้ำหนักของภาระกรรม (Wp) ความกว้างของปีกและ
ลักษณะของภารกิจ ซึ่งลักษณะของภารกิจจะเป็นส่วนที่บ่ง
บอกถึงความเร็วในการบิน (Vc) และอัตราส่วนระยะเวลาการ
บินลอยนิ่งต่อระยะเวลาการบินทั้งหมด (H/T)
2.1.2 การประมาณน�้ำหนัก
การประมาณน�้ำหนักรวมของอากาศยานเป็นส่วนที่
ส�ำคัญที่สุดในการออกแบบอากาศยาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้
จึงแบ่งลักษณะของน�้ำหนักออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 น�ำ้ หนักทีค่ งทีใ่ นทุกรอบของการออกแบบนัน่ คือ
น�้ำหนักของอุปกรณ์ที่ทุกอากาศยานต้องใช้ เช่น Control
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Board, Pitot Tube เป็นต้น ส่วนที่ 2 น�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลง
ตามอุปกรณ์ น�้ำหนักส่วนนี้ ได้แก่ น�้ำหนักของแบตเตอรี่และ
มอเตอร์ไฟฟ้า และส่วนที่ 3 น�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปใน
แต่ละรอบการออกแบบโดยน�้ำหนักของส่วนนี้จะอยู่ในรูป
ของสมการทีข่ นึ้ กับตัวแปรทีจ่ ะเปลีย่ นไปในแต่ละรอบ ได้แก่
น�้ำหนักของปีก [8] และใบพัด ดังสมการที่ (4), (5)
(4)
(5)
2.1.3 การเก็บข้อมูล
หัวใจส�ำคัญของงานวิจัยคือ การสร้างฐานข้อมูลเพื่อ
ความแม่นย�ำของต้นแบบที่จะถูกออกแบบบนฐานข้อมูลนี้
ข้อมูลที่เก็บมี 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลใบพัด ข้อมูลมอเตอร์ไฟฟ้า
และข้อมูลแบตเตอรี่ โดยมีเกณฑ์สำ� คัญในการเลือกเก็บข้อมูล
คือ ต้องเป็นสินค้าที่สามารถหาซื้อในท้องตลาด
ข้อมูลใบพัดมีเป้าหมายหลักในการน�ำไปใช้คือ การ
ค�ำนวณพลังงานส�ำหรับการสร้างแรงขับ (T) โดยข้อมูลเหล่านี้
เป็นข้อมูลจากผลการทดลองของผู้ผลิต (APC Propeller)
ข้อมูลของใบพัดทัง้ หมด 99 ใบ ทีถ่ กู เก็บเป็นฐานข้อมูล ได้แก่
พลังงาน (Pwr) และแรงขับในแต่ละความเร็วปะทะ (V) ใน
แต่ละความเร็วรอบของการหมุน (RPM)
ข้อมูลมอเตอร์ไฟฟ้า นอกเหนือจากข้อมูลน�้ำหนักที่
ส�ำคัญต่อการประเมินน�ำ้ หนักรวมของอากาศยานอีกส่วนหนึง่
ที่ส�ำคัญคือ ข้อมูล ส�ำหรับการค� ำนวณประสิทธิภ าพของ
มอเตอร์ไฟฟ้าตามสมการที่ (3) เช่นเดียวกับข้อมูลแบตเตอรี่
ซึง่ จะถูกเก็บข้อมูลของความต่างศักย์ (V) จ�ำนวนเซลล์ (Cell)
และน�้ำหนัก
2.1.4 การออกแบบปีก
พื้นที่และขนาดของปีกจะขึ้นตรงต่อน�้ำหนักรวมของ
อากาศยาน ในกรณีออกแบบอากาศยานรูปแบบตั้งหางตาม
สมการที่ (1) และสมการที่ (2) แรงยกและแรงต้านที่เกิด
จากลมเป่าหลังใบพัดจะมีผลต่อแรงยก (Lreq) และแรงขับ
ที่อากาศยานต้องสร้าง ดังสมการที่ (6)–(8)
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(6)
(7)
(8)
โดยที่ CL คือ สัมประสิทธิ์แรงยกของปีกที่แปรผันตาม
สัมประสิทธิแ์ รงยกของแพนอากาศ (Cl) และอัตราส่วนความ
กว้างและความยาวของปีกเครื่องบิน (AR) ดังสมการที่ (9)
(9)
2.1.5 การเลือกใบพัด
เป้าหมายของการเลือกใบพัดคือ การหาใบพัดทีส่ ามารถ
สร้างแรงขับทีต่ อ้ งการ (Treq) โดยใช้พลังงานน้อยทีส่ ดุ ซึง่ แรงขับ
ที่ต้องการในระหว่าง 2 ช่วงการบินจะมีค่าที่แตกต่างกัน ดัง
สมการที่ (10), (11)
(10)
(11)
หลั ง จากทราบแรงขั บ ที่ ต ้ อ งการสามารถค� ำ นวณ
พลังงานที่จ�ำเป็นในการหมุนใบพัดตามรูปที่ 5
2.1.6 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างใบพัดและปีก
ตามสมการที่ (1) สมการที่ (2) และข้อมูลที่ได้จาก
กระบวนการเลือกใบพัดร่วมกับขนาดความกว้างของปีก
(Chord) สามารถค�ำนวณแรงยก และแรงต้านที่เพิ่มขึ้นบน
พื้นที่ปีกที่ถูกลมเป่า (Sjet) และความเร็วของลมเป่า (Vjet) ดัง
สมการที่ (12)–(14)
(12)
(13)
(14)
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Propeller Picth
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รูปที่ 5 ผังการค�ำนวณพลังที่ใบพัดต้องการ

(15)
(16)
พลังงานรวมของอากาศยานแปรตามอัตราส่วนระยะ
เวลาการบินลอยนิ่งต่อระยะเวลาการบินทั้งหมด (H/T) ดัง
สมการที่ (17)
(17)

5 6 7
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Propeller Diameter

(ก)
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6000

Power

2.1.7 ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า
จากกระบวนการเลือกใบพัด ข้อมูลของพลังงานส�ำหรับ
การหมุนใบพัดนั้นเป็นพลังปลายทางที่ยังไม่ผ่านการรวม
พลังที่สูญเสียไประหว่างมอเตอร์ไฟฟ้า โดยสามารถค�ำนวณ
พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ถู ก ใช้ ทั้ ง หมดผ่ า นค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของ
มอเตอร์ไฟฟ้า (ηm) ดังสมการที่ (3) และ (15), (16)
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(ข)
รูปที่ 6 (ก) การกระจายตัวของข้อมูลใบพัด (ข) ผลพลังงาน
ที่ต้องการของข้อมูลใบพัดแต่ละจุด

และต่อหนึ่งแบตเตอรี่นั้นส่งผลต่อจ�ำนวนของกรณีที่จะต้อง
2.2 กระบวนการหาจุดเหมาะสมแบบ Direct Search
ค�ำนวณเป็นอย่างมาก
หนึ่งในเป้าหมายของงานวิจัยคือ การลดระยะเวลาใน
การคัดเลือกรูปแบบของกระบวนการหาจุดเหมาะสม
การออกแบบ โดยพื้นฐานค�ำตอบที่ดีที่สุดย่อมเกิดจากการ มีเกณฑ์ที่เป็นไปตามลักษณะของฐานข้อมูล จากรูปที่ 6 (ก)
เปรียบเทียบค�ำตอบทั้งหมด ซึ่งการน�ำกระบวนการหาจุด แสดงให้เห็นถึงการกระจายของข้อมูลใบพัดที่มีลักษณะการ
เหมาะสมเข้ามาร่วมในระเบียบวิธีการออกแบบจะสามารถ กระจายตัวแบบไม่ตอ่ เนือ่ งและมีระยะห่างชองจุดข้อมูลไม่คงที่
ลดระยะเวลาในการหาค�ำตอบที่ดีที่สุดได้ ในงานวิจัยนี้จะน�ำ ซึ่งส่งผลให้ค�ำตอบของชุดข้อมูลไม่สามารถแสดงในลักษณะ
กระบวนการหาจุดเหมาะสมมาใช้ในขั้นตอนการเลือกใบพัด ของพื้นผิวได้ดังรูปที่ 6 (ข)
เนือ่ งจากการเปรียบเทียบใบพัด 99 ใบต่อหนึง่ มอเตอร์ไฟฟ้า
ด้วยลักษณะของข้อมูลที่มีการกระจายตัวแบบไม่คงที่
ลักษมณ์ สวัสดิผล และคณะ, “การออกแบบเบื้องต้นโดยการหาจุดเหมาะสมส�ำหรับอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงในแนวดิ่งแบบตั้งหาง.”
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จึงไม่สามารถน�ำกระบวนการหาจุดเหมาะสมมาใช้โดยไม่ผา่ น
การปรับปรุง ซึ่งสองส่วนที่ท�ำการปรับปรุงคือ การข้ามจุดที่
ไม่มีข้อมูล และการสรุปค�ำตอบของการหาจุดเหมาะสม โดย
ท�ำการปรับปรุงกระบวนการทั้งในวิธี Evolutionary และ
Hooke-Jeeves Pattern Search
การปรับปรุง Evolutionary ได้ท�ำการเปลี่ยนรูปแบบ
การเดิน จากการส�ำรวจจุด ณ มุมสี่จุดเป็นการส�ำรวจจุดบน
ล่าง ซ้าย และขวาแทน รวมถึงการข้ามจุดที่ขาดไปของ
ข้อมูล ตามทิศทางจากจุดเริ่มต้นต่อจุดที่ขาดไปเพื่อเลือกจุด
ข้อมูลใหม่ สรุปวิธีการดังนี้
ขั้นที่ 1: เลือกค่า (x0, y0) 3 คู่อันดับและตั้งค่า i = 3
ขั้นที่ 2: ถ้า i > 3 เปรียบเทียบหาค่า fmin(i) ที่น้อยที่สุด
และสิน้ สุดการหาจุดเหมาะสม ถ้าไม่ ตัง้ ค่าเริม่ ต้น (x0(i), y0(i))
ขั้นที่ 3: เปรียบเทียบค�ำตอบทัง้ 5 จุด เพือ่ หาค่าทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ
จุดที่ 1. f(x0, y0)
จุดที่ 2. f(x0 + 1, y0) ถ้าเป็นจุดที่ขาดข้อมูล x = x + 1
จุดที่ 3. f(x0, y0 + 1) ถ้าเป็นจุดที่ขาดข้อมูล y = y + 1
จุดที่ 4. f(x0 – 1, y0) ถ้าเป็นจุดที่ขาดข้อมูล x = x – 1
จุดที่ 5. f(x0, y0 – 1) ถ้าเป็นจุดที่ขาดข้อมูล y = y – 1
ขั้นที่ 4: ถ้า fmin = f(x0, y0) ไปที่ขั้นที่ 2 ถ้าไม่ ก�ำหนด
ให้ (x0, y0) = (xmin, ymin) และไปขั้นที่ 3
วิธีการ Hooke-Jeeves Pattern Search มีการ
ปรับปรุงการเดินส�ำรวจให้สามารถข้ามจุดทีข่ าดไปของข้อมูล
ได้ และในขัน้ ตอนการเดินเพือ่ หาค�ำตอบสามารถกระโดดข้าม
จุดตามทิศทางจากที่ก�ำหนดจากการเดินส�ำรวจ
ขั้นที่ 1: เลือกค่า (x0, y0) 3 คู่อันดับและตั้งค่า i = 3
ขั้นที่ 2: ถ้า i > 3 เปรียบเที่ยบหาค่า fmin(i) ที่น้อยที่สุด
และสิน้ สุดการหาจุดเหมาะสม ถ้าไม่ ตัง้ ค่าเริม่ ต้น (x0(i), y0(i))
ขั้นที่ 3: ค�ำนวณหาผลของค�ำตอบ
f = f(x0, y0)
f + = f(x0 + 1, y0) ถ้าเป็นจุดทีข
่ าดข้อมูล x = x + 1

		
f = f(x0 – 1, y0) ถ้าเป็นจุดทีข
่ าดข้อมูล x = x – 1
ขั้นที่ 4: หาค่าต�่ำที่สุด fmin = min(f, f +, f –) และก�ำหนด
ค่า xN ให้สอดคล้องกับค่า fmin
ขั้นที่ 5: ค�ำนวณหาผลของค�ำตอบ
–
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f = (xN, y0)

ถ้าเป็นจุดที่ขาดข้อมูล y = y + 1
f – = (xN, y0 – 1) ถ้าเป็นจุดที่ขาดข้อมูล y = y – 1
ขั้นที่ 6: หาค่าต�ำ่ ทีส่ ดุ fmin = min(f, f +, f –) และก�ำหนด
ค่า yN ให้สอดคล้องกับค่า fmin
ขั้นที่ 7: ถ้า (xN, yN) = (x0, y0) ไปขั้นที่ 2
ขั้นที่ 8: ก�ำหนด (xp, yp) = 2(xN, yN) – (x0, y0)
ถ้า (xp, yp) อยู่ในจุดที่ขาดข้อมูล ท�ำการข้ามจุดตาม
เงื่อนของ xN ต่อ x0 และ yN ต่อ y0 และท�ำการปรับค่า xN,
x0, yN และ y0 ไปหนึ่งหน่วย
ขั้นที่ 9: หาค่า f(xp, yp)
ถ้า f(xp, yp) < f(xN, yN) ก�ำหนดให้ (x0, y0) = (xp, yp)
และไปขั้นที่ 3
ถ้า f(xp, yp) > f(xN, yN) ก�ำหนดให้ (x0, y0) = (xN, yN)
และไปขั้นที่ 3
f + = (xN, y0 + 1)

3. ผลการทดลอง
ท� ำ การทดลองเพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของ
ระเบียบวิธีการออกแบบทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ระเบียบวิธี
การร่วมกับการเปรียบเทียบทุกจุด 2) ระเบียบวิธกี ารร่วมกับ
กระบวนการ Evolutionary และ 3) ระเบียบวิธีการร่วมกับ
กระบวนการ Hooke-Jeeves Pattern Search โดยท�ำการ
ทดลองบนฐานข้อมูลแบตเตอรี่จ�ำนวน 7 ก้อน และมอเตอร์
ไฟฟ้าจ�ำนวน 38 ลูก ตามเงื่อนไข 3 ชุด โดยแนวคิดของ
เงื่อนไขการทดลองทั้งสามชุดสื่อถึงตัวแทนของขนาดของ
อากาศยานที่ต่างกันตั้งแต่ เล็ก กลาง และใหญ่ ส่วนในกลุ่ม
ตัวแปลอื่นๆ เป็นการสุ่มค่าเพื่อให้เกิดความหลากหลายของ
ต้นแบบเพื่อศึกษาถึงระยะเวลาการค�ำนวณต่อชุดตัวแปรต้น
ที่แตกต่างกัน
เงื่อนไขของอากาศยานชุดที่ 1: Wp = 100 g, Span(b)
= 1 m, Vc = 10 m/s, H/T = 0.1

เงื่อนไขของอากาศยานชุดที่ 2: Wp = 700 g, Span(b)
= 1.2 m, Vc = 10 m/s, H/T = 0.68

เงื่อนไขของอากาศยานชุดที่ 3: Wp = 500 g, Span(b)
= 2 m, Vc = 11 m/s, H/T = 0.2
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3.1 เปรียบค�ำตอบของระเบียบวิธีการ
ตารางที่ 3 ผลค�ำตอบของระเบียบวิธกี ารร่วมกับกระบวนการ
เปรียบเทียบผลค�ำตอบทีด่ ที สี่ ดุ 5 อันดับแรก ของแต่ละ
Hooke-Jeeves Pattern ตามเงื่ อ นไขของ
ระเบียบวิธี โดยใช้ความสามารถในการท�ำระยะเวลาการบิน
อากาศยานชุดที่ 1
เป็นตัวตัดสินล�ำดับ
ล�ำดับ ระยะเวลา น�้ำหนัก แบตเตอรี่ มอเตอร์ ใบพัด
การบิน (นาที) (กรัม) (ล�ำดับที่) (ล�ำดับที่) (นิ้ว)
3.1.1 ผลค�ำตอบที่ดีที่สุด 5 อันดับ ตามเงื่อนไขของ
1
68.70 1,375.80
7
14
13×6
อากาศยานชุดที่ 1
2
68.40 1,380.00
7
6
13×6
ผลของการใช้ระเบียบวิธกี ารออกแบบจากตารางที่ 1–3
3
63.10 1,406.10
7
30
11×5
แสดงให้เห็นว่าผลทีไ่ ด้จากการน�ำกระบวนการหาจุดเหมาะสม
4
58.40 1,636.00
7
8
15×7
มาใช้จะให้ค�ำตอบที่แตกต่างจากการเปรียบเทียบผลจาก
5
53.60 1,793.60
7
19
19×11
ทุกความเป็นไปได้ เนื่องจากกระบวนการหาจุดเหมาะสม
จะหาใบพั ด ที่ ดี ที่ สุ ด เพี ย งหนึ่ ง ใบส� ำ หรั บ มอเตอร์ ห นึ่ ง ตั ว
ต่างจากการเปรียบเทียบทุกจุด เช่น ล�ำดับที่ 1 และล�ำดับที่ 3 ตารางที่ 4 ผลค�ำตอบของระเบียบวิธกี ารร่วมกับการเปรียบเทียบ
ทุกจุดตามเงื่อนไขของอากาศยานชุดที่ 2
ของตารางที่ 1 ที่ได้ค�ำตอบมาจากแบตเตอรี่และมอเตอร์
ตัวเดียวกัน
ล�ำดับ ระยะเวลา น�้ำหนัก แบตเตอรี่ มอเตอร์ ใบพัด
ตารางที่ 1 ผลค�ำตอบของระเบียบวิธกี ารร่วมกับการเปรียบเทียบ
ทุกจุดตามเงื่อนไขของอากาศยานชุดที่ 1
ล�ำดับ ระยะเวลา
การบิน (นาที)
1
68.70
2
68.40
3
65.30
4
65.00
5
63.10

น�้ำหนัก แบตเตอรี่ มอเตอร์
(กรัม) (ล�ำดับที่) (ล�ำดับที่)
1,375.80
7
14
1,380.00
7
6
1,375.80
7
14
1,380.00
7
6
1,406.10
7
30

ใบพัด
(นิ้ว)
13×6
13×6
13×7
13×7
11×5

ตารางที่ 2 ผลค�ำตอบของระเบียบวิธกี ารร่วมกับกระบวนการ
Evolutionary ตามเงือ่ นไขของอากาศยานชุดที่ 1
ล�ำดับ ระยะเวลา
การบิน (นาที)
1
68.70
2
68.40
3
62.40
4
58.40
5
52.40

น�้ำหนัก แบตเตอรี่ มอเตอร์
(กรัม) (ล�ำดับที่) (ล�ำดับที่)
1,357.80
7
14
1,380.00
7
6
1,412.20
7
30
1,636.00
7
8
1,805.20
7
17

ใบพัด
(นิ้ว)
13×6
13×6
12×4
15×7
17×8

1
2
3
4
5

การบิน (นาที)
28.30
26.50
25.90
25.40
24.80

(กรัม) (ล�ำดับที่) (ล�ำดับที่)
1,973.90
7
30
2,230.90
7
8
2,215.20
7
8
2,391.70
7
17
2,244.10
7
8

(นิ้ว)
13*4
17*6
16*7
20*8
18*8

3.1.2 ผลค�ำตอบที่ดีที่สุด 5 อันดับ ตามเงื่อนไขของ
อากาศยานชุดที่ 2
ความแตกต่างของการใช้กระบวนการหาจุดเหมาะสม
จากตารางที่ 5 และตารางที่ 6 กับการเปรียบเทียบค�ำตอบทุกจุด
จากตารางที่ 4 มีแนวโน้มเช่นเดียวกันจากข้อ 3.1.1 ที่จะมี
ค�ำตอบแต่ตา่ งกันจากการใช้มอเตอร์ตวั เดียวกันแต่ตา่ งใบพัด
3.1.3 ผลค�ำตอบที่ดีที่สุด 5 อันดับ ตามเงื่อนไขของ
อากาศยานชุดที่ 3
ผลจากกระบวนการหาจุดเหมาะสมรูปแบบ Evolutionary
จากตารางที่ 8 และกระบวนการหาจุดเหมาะสมรูปแบบ
Hooke-Jeeves Pattern Search จากตารางที่ 9 แสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการหาค�ำตอบที่แตกต่างกัน และ
แตกต่างจากตารางที่ 7 ซึง่ ผลของความสามารถจะแปรผกผัน
กับระยะเวลาที่ต้องใช้ในการค�ำนวณตามตารางที่ 10

ลักษมณ์ สวัสดิผล และคณะ, “การออกแบบเบื้องต้นโดยการหาจุดเหมาะสมส�ำหรับอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงในแนวดิ่งแบบตั้งหาง.”
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ตารางที่ 5 ผลค�ำตอบของระเบียบวิธกี ารร่วมกับกระบวนการ
Evolutionary ตามเงือ่ นไขของอากาศยานชุดที่ 2

ตารางที่ 8 ผลค�ำตอบของระเบียบวิธกี ารร่วมกับกระบวนการ
Evolutionary ตามเงือ่ นไขของอากาศยานชุดที่ 3

ล�ำดับ ระยะเวลา
การบิน (นาที)
1
26.50
2
23.70
3
22.00
4
22.00
5
21.70

ล�ำดับ ระยะเวลา
การบิน (นาที)
1
59.00
2
57.50
3
51.50
4
51.50
5
49.80

น�้ำหนัก แบตเตอรี่ มอเตอร์
(กรัม) (ล�ำดับที่) (ล�ำดับที่)
2,230.90
7
8
1,989.70
7
14
1,994.10
7
30
2,238.50
7
36
2,344.80
7
38

ใบพัด
(นิ้ว)
17*6
17*6
15*6
15*6
13*4

น�้ำหนัก แบตเตอรี่ มอเตอร์
(กรัม) (ล�ำดับที่) (ล�ำดับที่)
1,790.40
7
30
2,038.80
7
8
1,793.20
7
14
2,207.20
7
17
2,028.30
7
33

ใบพัด
(นิ้ว)
13*4
16*6
16*6
17*12
13*4

ตารางที่ 6 ผลค�ำตอบของระเบียบวิธกี ารร่วมกับกระบวนการ
Hooke-Jeeves Pattern ตามเงื่ อ นไขของ
อากาศยานชุดที่ 2

ตารางที่ 9 ผลค�ำตอบของระเบียบวิธกี ารร่วมกับกระบวนการ
Hooke-Jeeves Pattern ตามเงื่ อ นไขของ
อากาศยานชุดที่ 3

ล�ำดับ ระยะเวลา
การบิน (นาที)
1
24.80
2
23.70
3
22.00
4
22.00
5
21.70

ล�ำดับ ระยะเวลา
การบิน (นาที)
1
59.00
2
57.50
3
54.20
4
51.50
5
48.10

น�้ำหนัก แบตเตอรี่ มอเตอร์
(กรัม) (ล�ำดับที่) (ล�ำดับที่)
2,244.10
7
8
1,989.70
7
14
1,994.10
7
30
2,238.50
7
36
2,344.80
7
38

ใบพัด
(นิ้ว)
18*8
17*6
15*6
15*6
13*4

ตารางที่ 7 ผลค�ำตอบของระเบียบวิธกี ารร่วมกับการเปรียบเทียบ
ทุกจุดตามเงื่อนไขของอากาศยานชุดที่ 3
ล�ำดับ ระยะเวลา
การบิน (นาที)
1
59.00
2
57.50
3
54.20
4
52.00
5
51.90

น�้ำหนัก แบตเตอรี่ มอเตอร์
(กรัม) (ล�ำดับที่) (ล�ำดับที่)
1,790.40
7
30
2,038.80
7
8
2,221.90
7
17
1,790.40
7
30
2,056.2
7
8

ใบพัด
(นิ้ว)
13*4
16*6
18*11
13*6
17*6

3.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการหาจุดเหมาะสม
ประสิทธิภาพของระเบียบวิธีการและกระบวนการหา
จุดเหมาะสม นอกจากความแม่นย�ำของค�ำตอบ ระยะคือ หนึง่ ใน
ปัจจัยส�ำคัญเช่นเดียวกัน ความแตกต่างของระยะเวลาเกิดได้

น�้ำหนัก แบตเตอรี่ มอเตอร์
(กรัม) (ล�ำดับที่) (ล�ำดับที่)
1,790.40
7
30
2,038.80
7
8
2,221.90
7
17
1,793.20
7
14
2,038.70
7
36

ใบพัด
(นิ้ว)
13*4
16*6
18*11
16*6
13*7

ตารางที่ 10 ระยะเวลาในการหาค�ำตอบของแต่ละกระบวนการ
รูปแบบ

เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขที่ 3 เฉลี่ย
(นาที)
(นาที)
(นาที) (นาที)

ระเบียบวิธีการร่วมกับการ
เปรียบเทียบทุกจุด

78.73

74.72

74.40

75.95

ระเบียบวิธีการร่วมกับ
กระบวนการ EVOLUTIONARY

62.24

50.42

53.41

55.36

ระเบียบวิธีการร่วมกับ
กระบวนการ Hooke-Jeeves
Pattern

40.87

29.74

30.05

33.55

จากทั้งรูปแบบการเดินของกระบวนการ และความซับซ้อน
ของกระบวนการ ซึง่ มีลกั ษณะของเดินหาค�ำตอบดังรูปที่ 7 (ก)
และ 7 (ข)
จากตารางที่ 10 ความแตกต่างของระยะเวลาในการ
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Init(3,3)
Init(5,6)
Init(11,11)

(ก)
Init(3,3)
Init(5,6)
Init(11,11)

(ข)
รูปที่ 7 (ก) ลั ก ษณะการเดิ น หาค� ำ ตอบของรู ป แบบ
Evolutionary (ข) ลักษณะการเดินหาค�ำตอบของ
รูปแบบ Hooke-Jeeves Pattern Search

ของการใช้คอมพิวเตอร์ตัวชุดเดียวกัน)
4. สรุป
งานวิจยั ชิน้ นีน้ ำ� เสนอการสร้างระเบียบวิธกี ารออกแบบ
เบื้องต้นส�ำหรับอากาศยานไร้คนขับแบบตั้งหางพบว่า การ
รวบรวมความสันพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ให้เป็นระบบร่วมกับ
การน� ำ กระบวนการหาจุ ด เหมาะสมท� ำ ให้ ส ามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการออกแบบ และสามารถลดระยะเวลาใน
การออกแบบลงได้ แต่ความเร็วในการออกแบบท�ำให้ความ
แม่นย�ำในการออกแบบลดลงเช่นเดียวกัน กล่าวคือ หากใช้
การพิจารณาทุกความเป็นไปได้ของค�ำตอบจะมีโอกาสเกิด
ค�ำตอบทีใ่ ช้แบตเตอรีแ่ ละมอเตอร์ตวั เดียวกันแต่ใบพัดต่างกัน
ใน 5 ล�ำดับ แต่เมื่อน�ำกระบวนการหาจุดเหมาะสมมาร่วม
เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งในแง่ของการน�ำไปใช้ความ
แม่นย�ำในระดับนีไ้ ม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เนือ่ งจากอุปกรณ์
ที่ต้องใช้ที่แตกต่างกัน 5 อันดับ ที่เกิดจากความคลาดเคลื่อน
กลายเป็นทางเลือกส�ำรองส�ำหรับการสร้างต้นแบบในกรณี
ที่ไม่สามารถหาซื้ออุปกรณ์ในล�ำดับต้นๆ ได้ โดยการใช้
ระเบียบวิธีการร่วมกับวิธี Hooks-Jeeves Pattern Search
สามารถลดระยะเวลาการออกแบบเฉลีย่ ได้ถงึ 55 เปอร์เซ็นต์
เมื่ อ เที ย บกั บ เวลาในการหาชุ ด อุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสมจาก
ทุกความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
5. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทสี่ นับสนุน
การวิจัยและให้ค�ำปรึกษาตลอดการวิจัยนี้

ค�ำนวณ ระเบียบวิธีการร่วมกับกระบวนการ Evolutionary
สามารถลดระยะเวลาได้ 27.11% และระเบียบวิธกี ารร่วมกับ
กระบวนการ Hooke-Jeeves Pattern สามารถลดระยะ
เวลาลงได้ถึง 55.83% และอีกหนึ่งข้อสังเกตที่ได้จากตาราง
ที่ 10 คือ ระยะเวลาในการค�ำนวณของสามกระบวนการมี เอกสารอ้างอิง
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