
 

����������	
����ก��������� 

�������������������� 

Copyright©by 
Faculty of Engineering 
Chiang Mai University 

All Rights Reserved 

Engng.J.CMU.[2010] 17 (1),23-31 

 
 

23 

วารสารวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
Engineering Journal  

Chiang Mai University 

การแผนแบบโครงสรางปกอากาศยานในขั้นตน  
โดยอาศัยวิธีการหาคําตอบที่เหมาะสม 

Air Vehicle’s Lifting Surface  
Preliminary Structural Design and Optimization  

 
จิรวุฒิ คลองตรวจโรค1, โอฐศิลป นิลุบล2 และ รพี อุชชิน3  

1, 2ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109001, 2

กองวิชาวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบิน โรงเรียนนายเรืออากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
3หลักสูตรวิศวกรรมการซอมบํารุงอากาศยาน  มหาวิทยาลัยรังสิต 

Jiravud Klongtrujrok, Otsin Nilubol and Rapee Ujjin 
2Department of Aerospace Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand 

1, 2Aeronautical Engineering and Aviation Technology Division, Royal Thai Air Force Academy, 
Bangkok 10220, Thailand 

3Aircraft Maintenances Division, Rangsit University, Bangkok 
E-mail : 1jiravud22metz@yahoo.com, 2o.nilubol@gmail.com, 3r.ujjin@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการพัฒนากรอบการทํางานสําหรับการแผนแบบโครงสรางภายในของปกอากาศยานโดยพัฒนาชุดคําสั่ง

ในการวิเคราะหภารกรรมปกรวมกับการวิเคราะหโครงสรางอากาศยาน ผนวกกับเทคนิกการหาคําตอบที่เหมาะสม ชุดคําสั่ง
จะรับขอมูลแผนแบบรูปรางปกเพื่อทําการวิเคราะหกระจายแรงยกตามแนวกางปก และทําการวิเคราะหความเคนที่เกิดขึ้น
บนโครงสรางปกโดยพิจารณาการบิดตัวของหนาตัดโครงสรางปกอันสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระจายแรงยกรวม
ดวย ใชชุดคําสั่งที่พัฒนาขึ้นศึกษาความสัมพันธระหวางภารกรรมที่เกิดขึ้นบนโครงสรางปกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนแบบ
โครงสรางภายใน สุดทายไดนําเทคนิกการหาคําตอบที่เหมาะสมดวยวิธีทางพันธุกรรมมาผนวกกับชุดคําสั่งที่สรางขึ้นและทํา
การหาแผนแบบโครงสรางภายในที่เหมาะสมของปก โดยเปรียบเทียบน้ําหนักโครงสรางที่ไดกับวิธีการประมาณที่ใชในการ
แผนแบบเชิงหลักการ การวิจัยนี้จะชวยลดชองวางจากการกระบวนการแผนแบบอากาศยานเชิงแนวคิดไปสูการแผนแบบใน
รายละเอียดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนการแผนแบบอากาศยานในอนาคต  

 
ABSTRACT 

The framework was developed to find the optimal wing preliminary structural design by 
developing the wing load analysis and structural analysis codes combined with optimization 
algorithm. The analysis will receive the wing design parameters and calculate spanwise loading 
distribution which will be used to determine stress distribution on the wing structure, the effect of 
structural twist to the overall lift distribution is also be considered in developing analysis codes. The 
effect of stress distribution due to wing structural arrangement is studied. Finally, the genetic 
algorithm is assembled  



 

����������	
����ก��������� 

�������������������� 

Copyright©by 
Faculty of Engineering 
Chiang Mai University 

All Rights Reserved 

จ.คลองตรวจโรค อ.นิลุบล และ ร.อุชชิน  

24 

with the analysis codes to obtain the optimal structural design. An optimized structural weight will be 
compared with the weight estimation method using in the aircraft conceptual design phases. This study 
will “bridge” the gap between conceptual and detailed design phases. Resulting in benefit for overall 
aircraft design process 
 
1.  บทนํา 

การแผนแบบโครงสรางอากาศยาน มีเปาหมายหลัก
คือทําใหอากาศยานมีโครงสรางที่มีน้ําหนักเบาที่สุดเทาที่
จะทําได และยังคงความสามารถในการรองรับแรงภาร
กรรม (Load Factors) ในสภาวะการบินตางๆไดอยาง
ปลอดภัย จึงจําเปนที่จะตองมีกระบวนการแผนแบบและ
วิเคราะหโครงสรางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการที่ใช
อยูโดยทั่วไป เริ่มจากการนํารูปรางภายนอกของอากาศยาน
ที่ไดจากการแผนแบบขั้นตนมาวิเคราะหภารกรรมที่เกิดขึ้น 
การจัดวางตําแหนงของชิ้นโครงสราง การกําหนดขนาด
ช้ินโครงสราง  และการวิ เคราะหความแข็งแรงของ
โครงสรางนั้น จะวิเคราะหแยกกันโดยใชโดยกลุมวิศวกรที่
มีความเชี่ยวชาญดานตางๆ โดยสงผานขอมูลการวิเคราะห
ระหวางกัน และมีการพิจารณารวมกันเพื่อที่จะหาแผน
แบบโครงสรางที่เหมาะสมที่สุดภายใตเงื่อนไขที่กําหนด 
โดยตองทําการวิเคราะห ปรับปรุง และแกไขเปนวงรอบ
ซ้ําๆกันไป จนไดแผนแบบโครงสรางตามตองการ ซึ่งใช
เวลาและทรัพยากรมาก งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษา
การพัฒนากรอบการทํางานของการแผนแบบโครงสราง
อากาศยาน (Aircraft Structural Design 

Framework) สําหรับใชแผนแบบโครงสรางในขั้นตน
ของปกอากาศยาน โดยอาศัยวิธีการหาคําตอบที่เหมาะสม 

พิจารณาหารูปแบบการจัดวาง  และขนาดของชิ้ น
โครงสรางภายในปกอากาศยานที่เหมาะสมภายใตเงื่อนไข
ที่กํ าหนด  และเพื่ อศึกษาผลกระทบของการจัดวาง
โครงสรางแบบตางๆ ตอความสามารถในการรับแรงทาง
อากาศพลศาสตร ทั้งในแนวกางปก (Spanwise) และแนว
ชยา (Chordwise) 

 
 
 

 
2.  กรอบการทํางานของกระบวนการแผนแบบ
โครงสรางอากาศยาน 

กรอบการทํ า งานที่ ได รับพัฒนาขึ้ น  ดั งรูปที่  1 
ประกอบดวยชุดคําสั่งสําหรับการวิเคราะหภารกรรมปก
และชุดคําสั่งสําหรับวิเคราะหโครงสรางปกอากาศยาน ซึ่ง
ถูกพัฒนาดวยโปรแกรม MATLAB โดยชุดคําสั่งทั้งสอง
สวนจะทํางานเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ  

 

 
 

รูปท่ี 1 ลักษณะของกรอบการทํางานที่ใชในการแผน 
แบบโครงสรางปกอากาศยาน 

 
กรอบการทํางานจะนําขอมูลแผนแบบปกมาทําการ

วิเคราะหการกระจายแรงยก ตามสภาวะการบินที่กําหนด 
และทําการวิเคราะหความแข็งแรงของโครงสราง โดย
พิจารณาถึงภารกรรมปกที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการเปลี่ยน
รูปของปกภายใตภารกรรมที่เกิดขึ้น ใหผลลัพทอยูในรูป
ของการกระจายความเคนต้ังฉากและความเคนเฉือนบนชิ้น
โครงสรางตลอดแนวกางปก และจะผนวกเทคนิคการหา
คําตอบที่เหมาะสม เขากับชุดคําสั่ง เพื่อพิจารณาหาแผน
แบบของโครงสรางภายในปกที่เหมาะสมโดยอัตโนมัต 
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2.1  การวิเคราะหภารกรรมปก 
 การวิเคราะหภารกรรมปกที่ใชจะเปนการพิจารณา

การกระจายแรงยกตลอดแนวกางปก [1] ในรูปผลรวมของ
การกระจายแรงยกเสริม  (Additional Lift 

Distribution) เปนผลมาจากรูปฝงปกแปรผันตรงกับมุม
ปะทะของปก และการกระจายแรงยกมูลฐาน (Basic Lift 

Distribution) เปนผลมาจากการกระจายมุมบิดตลอดแนว
กางปก ในกรณีการกระจายแรงยกสมมาตร (Symmetric 

Lift Distribution) สามารถพิจารณาการกระจายคา

สัมประสิทธิ์แรงยกมูลฐาน 
b

cClb  ไดจาก 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+

−
≈ a

b
cC

A
ab

cC lallb

2
3601
π

εε      (1) 

โดย 
c    = ความยาวชยาของแพนอากาศ ณ ตําแหนง 
        ใดๆตามแนวกางปก 
ε    = มุมบิดของแพนอากาศ 
ε    = มุมบิดเฉลี่ยของแพนอากาศตลอดทั้งปก 
a    = เสนความชันแรงยก (Lift Curve Slope) 
A    = อัตราสวนสนทรรศ 

lalC  = สัมประสิทธิ์แรงยกเสริมของหนาตัดปก ณ  
          ตําแหนงใดๆตามแนวกางปก พิจารณาที่   
          สัมประสิทธิ์แรงยกของทั้งปกมีคาเทากับ 1 
b     = ระยะกางปก 

 
2.2 การวิเคราะหโครงสรางปกอากาศยาน 

การวิเคราะหโครงสรางปกอากาศยาน  จะใชการ
วิ เคราะหตามหนาตัดโครงสรางของปก  และเปลี่ ยน
โครงสรางจริงดังรูปที่ 2 ใหอยูในรูปของแบบจําลอง
โครงสรางอยางงาย [2] ดังรูปที่ 3 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงหนาตัดโครงสรางปกอากาศยานจริง 
 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงหนาตัดโครงสรางปกอากาศยานที่ถูกทํา 
             ใหอยูในรูปแบบจําลองอยางงาย 
 
ความเคนต้ังฉาก zσ ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากโมเมนตดัด zσ  
พิจารณาไดจาก [5]  
 

( ) ( )
22
xyyyxx

xyxxy

xyyyxx

xyyyx
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โดยคา xxI , yyI และ xyI  คือคุณสมบัติของหนาตัด

โครงสรางและ x , y คือตําแหนงที่ตองการพิจารณาเทียบ
กับจุดศูนยกลางมวล 

ก ร ณีหน า ตั ด โ ค ร งส ร า ง ถู ก ก ร ะทํ า ด ว ย แ ร ง
เฉือน yx SS , เพียงอยางเดียวจะสามารถพิจารณาแรง

เฉือน sq ที่เกิดขึ้นไดจาก [3, 5] 
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แรงเฉือนที่กระทําตอหนาตัดจะกอใหเกิดแรงบิดรวมดวย
หากแนวของแรงเฉือน มิไดกระทําผานจุดศูนยกลางแรง
เฉือน (Shear Center) [5] โดยสามารถพิจารณาหาจุด
ศูนยกลางแรงเฉือน 00 ,ξη ไดจาก 
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  ∑∑∫
==

+=−
n

R
RsR

n

R
R byx qAdsPqSS

1
,0,

1
000 2ξη         (4) 

 
โดย RA คือพ้ืนที่ปดภายในหนาตัดโครงสรางแตละ

เซลล กรณีหนาตัดโครงสรางถูกกระทําดวยแรงบิด T
เพียงอย าง เดียว  การกระจายแรงเฉือน Rq ที่ เกิดขึ้น           
จะสามารถพิจารณาไดจาก 

 

∑
=

=
n

R
RRqAT

1
2                      (5) 

 
2.3 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงภารกรรมปกเนื่องจาก
การเปลี่ยนรูปของปกภายใตแรง กระทํา 

หนาตัดของโครงสรางปกเมื่อถูกกระทําดวย แรงเฉือน

และแรงบิดนั้น สามารถหาอัตราการบิด
dz
dθ ของหนาตัด

โครงสรางไดจาก [2] 
 

∫=
R

R t
dsq

GAdz
d

2
1θ                   (6) 

 
โดยคาG หมายถึงคาความตานทานแรงเฉือน (Shear 

Rigidity) ของหนาตัดโครงสราง ทั้งนี้มุมบิดที่เกิดขึ้นจะ
ทําใหเกิดการกระจายมุมบิดใหมจะสงผลใหภารกรรมปกมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 
2.4 การหาคําตอบที่เหมาะสมดวยวิธีทางพันธุกรรม 
(Genetic Algorithm) 

วิธีทางพันธุกรรม เลียนแบบการคัดสรรตามธรรมชาติ 
[3] โดยการพิจารณาตัวแปรแผนแบบที่ใชในการแกปญหา
ให อ ยู ใ น รู ป ขอ งชุ ด ข อ มู ล ที่ เ รี ย ก ว า โ ค ร โม โซม
(Chromosome) ดังรูปที่ 4 

 

 

รูปท่ี 4 ตัวแปรแผนแบบในรูปของโครโมโซม 

ขั้นตอนโดยทั่วไปของวิธีทางพันธุกรรมจะเริ่มจาก
การสุมสรางกลุมของโครโมโชมขึ้นมาจํานวนหนึ่ง เรียกวา 
ประชากร (Population) จากนั้นทําการประเมินความ
แข็งแรง (Fitness Evaluation) เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการแกปญหาของแตละโครโมโซมภายใน
ประชากรที่สรางขึ้น และทําการ  คัดสรรโครโมโซมมาใช
เปนพอพันธุและแมพันธุ (Parents) เพื่อนําไปสราง
โครโมโซมชุดใหม เรียกวาลูกหลาน (Children / 

Offspring) สําหรับนําไปเปนประชากรในวงรอบการ
คํานวณถัดไป ดังรูปที่ 5  

 

  
รูปท่ี 5 ขั้นตอนทั่วไปของวิธีทางพันธุกรรม 
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3.  การดําเนินงาน 
การดําเนินงานในระยะที่  1 เปนการศึกษา

ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของชิ้น
โครงสรางและความเคนที่ เกิดขึ้น  โดยนําชุดคําสั่งที่
พัฒนาขึ้นมาทําการวิเคราะห ตัวอยางปกที่นํามาพิจารณา
เปนปกแบบตรงเรียว มีระยะกางปก 6.68m มีอัตราสวน
สนทรรศ 10 มีอัตราสวนความเรียวเทากับ 0.5 และมีการ
บิดปกอยางสม่ําเสมอจากโคนปกที่ +2 องศา ไปจนถึง -1 
องศาที่ปลายปก อากาศยานมีน้ําหนักว่ิงขึ้นสุทธิ 20000 N 
กําหนดคาปจจัย     ภารกรรมจํากัด (Limit Load Factor) 
ที่ +4G และคาปจจัยความปลอดภัย (Safety Factor)      
ที่ 1.55 โครงสรางประกอบดวยคานปกหนา คานปกหลัง 
ผิวปกบน ผิวปกลาง และชายหนาปก ทั้งหมดสรางดวย
วัสดุผสม โดยใชคาคุณสมบัติทางกลดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกลของวัสดุผสมที่นํามาใชในการ
แผนแบบโครงสรางปกอากาศยาน [4] 

Mechanical Property 

Material: 
CFRP 

(IM6/SC1081) 

Density: g/cm3 1.6 

Longitudinal Modulus : GPa 177 

Transverse Modulus: GPa 10.8 

In-plane Shear Modulus: GPa 7.6 

Major Possion’s ratio 0.27 

Minor Poisson’s ratio 0.02 

Longitudinal tensile Strength: MPa 2,860 

Transverse tensile Strength: MPa 49 

Longitudinal compressive Strength: 
MPa 

1,875 

Transverse compressive Strength: 
MPa 

246 

In-plane shear strength: MPa 83 

 

และใชรูปแบบการจัดเรียงช้ันวัสดุของช้ินโครงสราง
ทั้งหมดเปนแบบเสถียรและสมมาตร ดําเนินงานโดยแบง
การทดสอบออกเปน 2 ชุด ประกอบดวย 

การทดสอบชุดที่ 1: กําหนดใหคานปกหนา คานปก
หลัง และผิวปกมีความหนาคงที่ตลอดแนวกางปก 

การทดสอบชุดที่ 2: กําหนดใหผิวมีความหนาคงที่
ตลอดแนวกางปก คานปกหนาและคานปกหลัง มีการ
กระจายความหนาตลอดแนวกางปก 

ในการทดสอบทั้ง 2 ชุด จะเปลี่ยนแปลงตําแหนงการ
วางคานปกหนา ต้ังแตระยะ 12% ของความยาวชยา ไป
จนถึง 25% ของความยาวชยา โดยคานปกหลังมีตําแหนง
ตายตัวอยูที่ 60% ของความยาวชยา ตามตําแหนงของพื้น
บังคับและอุปกรณชวยแรงยก 

การดําเนินงานระยะที่ 2 เปนการผนวกวิธีทาง 
พันธุกรรมเขากับชุดคําสั่งที่สรางขึ้น เพื่อนํามาใชพิจารณา
หาแผนแบบที่เหมาะสมของโครงสรางปก โดยใชรูปผังปก
แบบเดียวกับในการดําเนินงานระยะที่ 1 กําหนดใหช้ิน
โครงสรางปกทุกช้ินมีการกระจายความหนาแบงเปน 3 
ชวง แสดงดังรูปที่ 6 กําหนดตัวแปรแผนแบบเปนจํานวน
ช้ันวัสดุผสมที่วางทํามุมตางๆกันบนลามิ เนตของชิ้น
โครงสราง และตําแหนงการวางคานปกหนารวมทั้งหมด 
28 ตัวแปร 

 

 
รูปท่ี 6 ชวงการกระจายความหนาของชิ้นโครงสราง 

 
กําหนดใหความเคนต้ังฉากและความเคนเฉือนที่

เกิดขึ้นบนลามิ เนตของชิ้นโครงสรางจะตองไม เกิน
ความสามารถในการรองรับความเคนตั้งฉาก และความเคน
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เฉือนของลามิ เนตนั้นๆ  เปนเงื่ อนไขบังคับเชิ ง
โครงสราง ใชเงื่อนไขบังคับรวมทั้งสิ้น 63 เงื่อนไข 
กําหนดใหน้ําหนักของโครงสรางปก  WstructureW ,     เปน

ฟงกช่ันเปาหมายที่ตองการใหมีคานอยที่สุด พิจารณาได
จ า ก ก า ร    อิ น ทิ เ ก ร ต พื้ น ที่ ข อ ง ชิ้ น โ ค ร ง ส ร า ง
ภายใน WstructureA , ตลอดแนวกางปกดังสมการ 

∫=
2

0
,, )(2

b

WstructureplyWstructure dyAW ρ     (7) 

 

โดย plyρ คือคาความหนาแนนของวัสดุที่ใช 
 

4.  ผลการดําเนินงาน 
4.1  ผลการดําเนินงานระยะที่ 1 

การทดสอบชุดที่ 1 พิจารณาการกระจายแรงยก กอน
และหลังการบิดตัวของโครงสรางดังรูปที่  7 พบการ
เปลี่ยนแปลงการกระจายแรงยกมูลฐาน ทําใหแรงเฉือน
และโมเมนตดัดมีการเปลี่ยนแปลงดังรูปที่ 8 

 

 

รูปท่ี 7 การกระจายแรงยกเสริมและการกระจายแรง 
ยกมูลฐาน จากการทดสอบชุดที่ 1 
 

 
 

รูปท่ี 8 โมเมนตดัด และแรงเฉือนที่เกิดขึ้นตลอด 
  แนวกางปก จากการทดสอบชุดที่ 1 
 
การกระจายความเคนตั้งฉาก และความเคนเฉือนมีคา

เพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอตลอดแนวกางปก มีคาสูงสุด ณ 

ตําแหนงโคนปก ดังรูปที่ 9 และเมื่อพิจารณาความเคนต้ัง
ฉาก ณ จุดปลายสุดของคานปกหนาและคานปกหลังพบวา 
ณ ตําแหนงคานปกหนาที่ระยะ 12% ของความยาวชยา มี
เพียงปลายบนสุดของ  คานปกหนาที่ เกิดความเคนอัด   
เนื่องจากระนาบเปนกลางของการโกง (Bending 

Neutral Axis) ทํามุมออกจากระนาบแนวนอนปกติ เมื่อ
คานปกหนาเคลื่อนไปดานหลังมากขึ้น จะทําใหมุมของ
ระนาบเปนกลางเปลี่ยนไปอีกจนถึงตําแหนงที่ 19% ของ
ความยาวชยา ระนาบเปนกลางจะเริ่มทํามุมที่กอใหเกิด
ความเคนอัดทั้งตอปลายบนสุดของคานปกหนา และปลาย
บนสุดของคานปกหลังดังรูปที่ 10 

 

 
 

รูปท่ี 9 การกระจายความเคนเฉือนและความเคน 

ต้ังฉากตลอดแนวกางปกจากการทดสอบชุดที่ 1 
 

 

รูปท่ี 10 ความเคนต้ังฉากที่เกิดขึ้น ณ โคนปกเมื่อ 
เปลี่ยนแปลงตําแหนงคานปกหนา                                  

จากการทดสอบชุดที่ 1 
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รูปท่ี 11 ความเคนเฉือนที่เกิดขึ้น ณ โคนปกเมื่อ 

เปลี่ยนแปลงตําแหนงคานปกหนา จากการทดสอบชุดที่ 1 
 

พิจารณาความเคนเฉือนในรูปที่ 11 พบวา ทั้งคานปก
หนา คานปกหลัง และผิวชายหนาปกจะมีคาความเคน
เฉือนเพิ่มขึ้นเมื่อตําแหนงคานปกหนาคลอยมาดานหลัง 
ในขณะที่ผิวปกบนและผิวปกลางจะมีคาความเคนเฉือน
ลดลง 

ในการทดสอบชุดที่ 2 พบการเปลี่ยนแปลงของการ
กระจายแรงยกมูลฐานเพียงเล็กนอยเชนเดียวกับที่เกิดขึ้น
ในทดสอบชุดที่ 1 ดังรูปที่ 12 โดยแรงเฉือนและโมเมนต
ดัดที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการบิดตัว
แสดงดังรูปที่ 13 
 

 

รูปท่ี 12 การกระจายแรงยกเสริมและการกระจาย 
แรงยกมูลฐาน จากการทดสอบชุดที่ 2 

 

รูปท่ี 13 โมเมนตดัด และแรงเฉือนที่เกิดขึ้นตลอด 

             แนวกางปก จากการทดสอบชุดที่ 2 

พิจารณาความเคนเฉือนและความเคนต้ังฉากตลอด
แนวกางปก ในการทดลองที่  2  พบความไมสม่ําเสมอ     
ณ  จุดเปลี่ยนความหนาของชิ้นโครงสรางอยางชัดเจนที่
คานปกหนา คานปกหลังและผิวชายหนาปก ดังรูปที่ 14 

ณ ตําแหนงคานปกหนาที่ 12% ของความยาวชยา 
พบวาเกิดความเคนอัดตัวที่ปลายดานบนและปลายดานลาง
ของคานปกหนา ปลายดานบนและปลายดานลางของคาน
ปกหลังจะเริ่มไดรับความเคนตึงเมื่อคานปกหนาเคลื่อน
ผานตําแหนง 15% ของความยาวชยา ปลายบนสุดของคาน
ปกหลังจะเริ่มไดรับความเคนอัดเมื่อคานปกหนาเคลื่อน
ผานตําแหนง 17% ของความยาวชยาดังรูปที่ 15 

 

รูปท่ี 14 การกระจายความเคนเฉือนและความเคน 
ต้ังฉากตลอดแนวกางปกจากการทดสอบชุดที่ 2 
 

 
 

รูปท่ี 15 ความเคนต้ังฉากที่เกิดขึ้น ณ โคนปกเมื่อ 
เปลี่ยนแปลงตําแหนงคานปกหนาจากการทดสอบชุดที่ 2 
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พิจารณาคาความเคนเฉือนสูงสุดที่เกิดขึ้น ณ โคนปก
ในรูปที่ 16 พบวา เมื่อตําแหนงคานปกหนาเคลื่อนไป
ดานหลังมากขึ้น จะทําใหคาความเคนเฉือนบนคานปก
หนา คานปกหลัง และผิวชายหนาปกเพิ่มขึ้น โดยที่ผิวชาย
หนาปกจะมีการเปลี่ยนแปลงคาความเคนเฉือนนอยมาก 
เมื่อเทียบกับการทดลองที่ 1 ณ ตําแหนงคานหนาที่ 23% 
ของความยาวชยา ผิวปกบนและผิวปกลาง จะมีคาความ
เคนเฉือนเปนศูนย 

 

 
 

รูปท่ี 16 ความเคนเฉือนที่เกิดขึ้น ณ โคนปกเมื่อ 
เปลี่ยนแปลงตําแหนงคานปกหนา จากการทดสอบชุดที่ 2 

 

4.2  ผลการดําเนินงานระยะที่ 2 
คาความแข็งแรงของโครโมโซมที่ดีที่สุดในแตละ

วงรอบการคํานวณจนเขาสูจุดที่เหมาะสม โดยอาศัยวิธีทาง
พันธุกรรม แสดงดังรูปที่ 17 

 

 
 

รูปท่ี 17 คาความแข็งแรงของโครโมโซมที่ดีที่สุด            
ในแตละวงรอบการคํานวณดวยวิธีทางพันธุกรรม 

 

แผนแบบที่เหมาะสมที่ไดจากวิธีทางพันธุกรรมมีน้ําหนัก
โครงสรางปกขางละ 61.736 kg เทียบกับวิธีการประมาณ
น้ําหนักโครงสรางปกที่ใชในขั้นตอนการแผนแบบอากาศ
ยานเชิงแนวคิด   ที่พิจารณาเพียงขอมูลรูปผังปกโดยไม
คํานึงถึงขอมูลของโครงสรางภายใน ซึ่งใหคาน้ําหนักปก
ขางละ 51.164 kg แลว คิดเปนคาความแตกตางที่ 17% 
 

5. ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
ผลจากการแผนแบบโครงสรางปกที่ไดโดยอาศัย

วิธีการหาคําตอบที่เหมาะสม ใหแนวโนมความนาเช่ือถือ
มากกวาวิธีการประมาณที่ใชในการแผนแบบขั้นแนวคิด 
กรอบการทํางานที่สรางขึ้นถือเปนตนแบบในการพัฒนา
กระบวณการแผนแบบอากาศยานอัตโนมัติในขั้นสูง โดย
การเพิ่มขีดความสามารถของชุดคําสั่ง รวมทั้งอาจนําทฤษฎี
การวิเคราะหอื่นมาประยุกตใช อีกทั้งยังสามารถพัฒนา
วิธีการหาคําตอบที่เหมาะสมในรูปแบบอื่นๆ    เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคํานวณ ในการศึกษาการกระจายความ
เคน   เมื่อเปลี่ยนแปลงตําแหนงช้ินโครงสราง พบวาแมมี
เพียงคานปกหนาและคานปกหลังที่มีการกระจายความ
หนา คาความเคนที่เกิดขึ้นจะยังคงสงผานไปยังผิวของชาย
หนาปกและผิวอื่นๆดวย ซึ่งสรุปไดวา ทั้งการกระจายความ
หนาของชิ้นโครงสรางและตําแหนงช้ินโครงสรางลวนแต
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการกระจายความเคนที่เกิด
ขึ้นกับโครงสรางทั้งหมด ดังนั้นการสงผานแรงจึงเปน
สิ่ งจํ า เปนอย างยิ่ งตอการพิจารณาในการแผนแบบ
โครงสรางอากาศยาน 
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