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บทคัดย่อ
เนื่องจากกองทัพอากาศมีความประสงค์ทจี่ ะสร้างอากาศยานฝึกนักบิน จึงดาเนินการให้กรมช่างอากาศทา
การสร้างอากาศยานฝึ ก นัก บินต้นแบบจ านวน 1 เครื่อ ง และตัง้ ชื่อ ว่า บ.ทอ6 ซึ่ง เป็ นการสร้างโดยใช้หลัก การ
วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) โดยมีการเปลีย่ นเครื่องยนต์ใหม่ทมี่ สี มรรถนะทีส่ ูงขึน้ จึงทาให้มนี ้าหนัก
มากกว่าเครื่องยนต์ตวั เดิม เพื่อชดเชยน้าหนักส่วนเกินจึงทาการลดน้าหนักโครงสร้างส่วนอื่นๆ งานวิจยั นี้ ให้ค วาม
สนใจกับการลดน้าหนักของแกนปีกอากาศยาน บ.ทอ6 ซึง่ เดิมเป็ นแบบแผ่นเรียบ (Plate-like) ไปเป็ นแบบโครงข้อ
อ่อ น (Truss-like) ด้วยวิธ ี Topology optimization และใช้แนวคิดแบบ SIMP (Solid Isotropic Material with
Penalization) ซึง่ โมเดลนี้ไม่จาเป็ นต้องใช้ Mesh ทีล่ ะเอียด ควบคู่ด้วยการกาหนดค่าของ Volume fraction of void
วิธนี ้เี ป็ นการหารูปร่างทีเ่ หมาะสมของโครงสร้างแกนปีกเมือ่ มีแรงกระทาตามขวางต่อโครงสร้างแกนปีก โดยจาลอง
รูปแบบของแกนปีกอากาศยาน บ.ทอ6 ด้วยโปรแกรม Solidworks และวิเคราะห์หารูปร่างทีเ่ หมาะสม ภายใต้ภ าร
กรรมตามมาตรฐานการบิน แล้วคานวณความแข็งแรงจาก โปรแกรม Advanced Finite Element Analysis จนได้
โครงสร้างแกนปีกทีย่ งั คงให้ความแข็งแรงไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างเดิมทีท่ าจากวัสดุชนิดเดียวกัน และมีน้ าหนัก ที่
น้อยกว่าโครงสร้างแกนปีกทีเ่ ป็ นแผ่นเรียบและมีการลดน้าหนักด้วยการเจาะรูเบาอย่างน้อย 10%
คำหลัก: บ.ทอ6, วิศวกรรมย้อนกลับ,Topology optimization, SIMP, Advanced Finite Element Analysis.
Abstract
Royal Thai Air Force (RTAF) has objected to construct the training aircraft. RTAF has assigned
this work to Directorate of Aeronautical Engineering to build a prototype of training Aircraft. It’s name is
“RTAF6” that was built by Reverse Engineering technique. Because of changing new engine for gaining
high performance more than the old version, to reduce weight from new engine, we reduce the weight
from other structure. This research pays attention to reduce weight from main wing spar of RTAF6. The
old type is plate-like. The target will be truss-like by using Topology optimization method. SIMP (Solid
Isotopic Material with Penalization) is applied because this model don’t want complicate mesh with a
suitable volume fraction of void. This method is a way to find appropriate configuration of wing spar
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subjected by transversal force. The main wing spar RTAF6 was modeled by Solidworks and analyzed
with standard load for aviation. Then the model was simulated by using Advance Finite Element Analysis
until the weight of main wing spar is enough diminished but the strength remains as the old structure.
Finally, 10% of weight reduction was attainable.
Keywords: RTAF6 , Reverse Engineering , Topology optimization, SIMP, Advanced FEA.
1. บทนา
เนื่องจากกองทัพอากาศได้มโี ครงการสร้าง
อากาศยานฝึ ก นัก บินโดยสร้างอากาศยานต้ นแบบ
จานวน1 เครื่อ ง คือ บ.ชอ2 ในปี พ.ศ. 2548 อากาศ
ยานแบบ บ.ชอ2 นั ้นเป็ น การสร้า งแบบวิศ วกรรม
ย้อนกลับและสาเร็จในปี พ.ศ. 2551 กรมช่างอากาศจึง
ได้นาประสบการณ์และความรู้ในการสร้าง บ.ชอ2 มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างอากาศยานทีม่ ีส มรรถนะทีส่ ูง
กว่า นัน้ ก็คอื บ.ทอ6 ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2551 เป็ นต้นมาซึ่ง
ได้ ม ีก ารปรั บ ปรุ ง และ เปลี่ ย นแปลงในส่ ว นขอ ง
โครงสร้างและเครื่องยนต์ ให้มสี มรรถนะทีส่ ูง ขึ้นจาก
เดิม จึง ทาให้ มนี ้ าหนัก ของเครื่อ งยนต์ เพิ่มมากขึ้น
ดังนัน้ ก็ควรทีจ่ ะลดน้าหนักของโครงสร้างปี ก เพื่อ ทีจ่ ะ
ทาให้อากาศยานนัน้ มีค วามสามารถทีจ่ ะปฏิบัติตาม
ภารกิจฝึกนักบินได้ตามทีก่ องทัพอากาศต้องการ
2. ทฤษฎีที่นามาใช้
2.1 ระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิ เมนต์
หลัก การของ ระเบียบวิธ ีไฟไนต์เอลิเมนต์
(Finite Element) ในขัน้ ต้น เริ่มจากการแบ่ง รูปร่าง
ของปญั หาออกเป็ นพื้นทีห่ ลายๆพื้นทีห่ รือเป็ นปริมาตร
หลายๆปริมาตรอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะเรียกว่าเอลิเมนต์
(Element) ผลเฉลยที่ได้ รับ จะเป็ น ผลเฉลยทีจ่ ุ ดต่ อ
(Node) ของแต่ละเอลิเมนต์ โดยผลเฉลยของแต่ละเอลิ
เมนต์ ต้องสอดคล้องกับสมการเชิงอนุพนั ธ์และเงือ่ นไข
ขอบเขตทีก่ าหนดมาให้ซึ่ง ก็หมายความว่าหลัก การ
ระเบีย บวิธ ี ไฟไนต์ เ อลิเ มนต์ จ ะเริ่ ม ต้ น จากการ
พิจ ารณาเอลิเมนต์ ทีละเอลิเมนต์ และทาการสร้าง
สมการสาหรับเอลิเมนต์ จากนัน้ นาสมการของแต่ละเอ
ลิเมนต์ มาประกอบรวมกันก่อให้เกิดระบบสมการรวม
ซึง่ ในความหมายทางกายภาพก็คล้ายกับการนาทุก เอ

ลิเมนต์ มาประกอบรวมกันก่อ ให้เกิดเป็ นรูปร่างของ
ปญั หาทีจ่ ะทาการวิเคราะห์ [1]
2.2 การหาค่าความเหมาะสมทางโทโปโลยีออฟติ
ไมส์เซชัน
หลักการของการหาค่าความเหมาะสมทางโท
โปโลยี ออฟติไมส์เซชัน (Topology optimization) คือ
การหาโครงร่างหรือรูปทรงโดยประมาณของวัตถุหรือ
โครงสร้างทีเ่ ราต้องการนามาใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในมุมมองทางคณิตศาสตร์ปญั หาการออกแบบนี้ค ือ
การหาค่าเหมาะสมทีส่ ุดสาหรับโครงสร้างแบบแผ่นนัน้
โดยทัว่ ไปจะแบ่ ง พื้น ที่อ อกแบบ(Design domain)
ออกเป็ นเอลิเมนต์เล็กๆสาหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง
ด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ ดังรูปที1่

Load

รูปที่ 1 รูปแบบของกระบวนการหาค่าความเหมาะสม
ทาง โทโปโลยีออฟติไมส์เซชันสาหรับโครงสร้างทีเ่ ป็ น
แผ่นเรียบ
ฟงั ก์ชนเป
ั ่ ้ าหมายทีน่ ิยมใช้คอื ค่าพลังงานความเครียด
ความถีธ่ รรมชาติ และน้าหนัก ของโครงสร้าง ส่วนตัว
แปรออกแบบทีเ่ ป็ นไปได้คอื ความหนาของเอลิเมนต์
หลังจากการหาค่าเหมาะสมทีส่ ุดแล้วถ้าเอลิเมนต์ ไหน
มีความหนาเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าต้องทาการเจาะรู [2]
พื้นทีต่ รงนัน้ นอก จากนี้ยงั สามารถพิจารณาใช้ตวั แปร
อื่น เช่นความหนาแน่นของเอลิเมนต์ ค่ายังโมดูลสั ของ
เอลิเมนต์ เป็ นต้น การหาค่าความเหมาะสมทางโท
โปโลยีอ อฟติไมส์เซชัน แบ่ง เป็ น 2 วิธ ีใหญ่ คือ วิธ ี
Solid Isotropic Material with Penalization (SIMP)
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และ Evolutionary Structural Optimization (ESO)
ส่วนในงานวิจยั นี้เลือกใช้วธิ ี SIMP คือการหาค่าความ
เหมาะสมของโครงสร้างแบบต่อ เนื่อ งโดยต้อ งการให้
ค่า Compliance น้อยทีส่ ุดและกาหนดค่าของ volume
fraction ตามทีต่ ้อ งการ โดยค่าของ volume fraction
นัน้ คือ อัต ราส่วนระหว่า ง ความหนาแน่ น ของเอลิ
เมนต์ ทีส่ ามารถดึงออกได้ต่อความหนาแน่ นของเอลิ
เมนต์ ทัง้ หมด และวิธ ี SIMP นี้จ ะให้รูปร่างค่าความ
เหมาะสมทีล่ ะเอียดและไม่มขี ้อ จ ากัดด้วยจ านวนของ
mesh [2] โดยกาหนดการหาค่าทีเ่ หมาะสมเริม่ แรกคือ
Min: C
Subject to: V<Vc
(1)
Vector coordinates  
เมือ่
C= Compliance
V= Volume fraction
 =Vector coordinates
 = Design domain
กาหนดสมการ ไฟไนต์เอลิเมนต์ในสมการที่ 2
F  Ku
(2)
เมือ่
K = Global stiffness matrix
F = Load vector
u = Displacement
stiffness สามารถเขียนให้อยูใ่ นเทอมของ x
x  x1 , x2 ,..., xn 

Ki  xip K0

เมือ่

xi  (0,1]
K i = Element stiffness constant

กาหนดสมการ Compliance ในสมการที่ 3
C p  F T u  uT Ku   xipuiT K0ui

(3)

i

เมือ่ p = Penalised by power-low(p~3)
กาหนดกระบวนการ SIMP optimization เพื่อทาการ
หาค่าโทโปโลยีสามารถทาได้ตามสมการ (4)
n

min : C p ( x)   xipuiT K 0ui
x

i 1

subject to : V ( x)  Vc
: 0  x( )min  x( )  1

(4)

3.ขัน้ ตอนการทางาน
3.1 สร้างแบบจาลอง
ในขัน้ ตอนการดาเนินงานนัน้ จะเริ่มต้นจาก
การสร้ า งแบบจ าลองปี ก อากาศยานบ.ทอ6 ด้ ว ย
โปรแกรม Solidworks โดยที่ปี ก จะประกอบด้ ว ย
โครงสร้ า งภายในที่เ หมือ นปี ก จริ ง โดยการสร้ า ง
แบบจ าลองนั ้น จะสร้ า งให้ ม ีล ัก ษณะเป็ น surface
ทัง้ หมด ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แบบจาลองปีก บ.ทอ6 ทีส่ ร้างจากโปรแกรม
Solidworks
เมือ่ ได้ปีก บ.ทอ6 ทีเ่ ป็ นแบบแผ่นเรียบแล้ว ต่อ มาทา
การสร้างแบบจ าลองปี ก บ.ทอ6 ทีแ่ กนปี ก มีก ารลด
น้าหนักด้วยการเจาะรูเบาเพื่อ ทีจ่ ะเป็ นแบบจ าลองที่
น ามาเปรี ย บเทีย บน้ า หนั ก และความแข็ง แรงกั บ
โครงสร้างทีผ่ า่ นกระบวนการโทโปโลยี กับโครงสร้าง
แผ่นเรียบ โดยรูปแบบของปีกทัง้ 2 แบบนัน้ สร้างจาก
วัส ดุ อ ะลู ม ิเ นี ย ม 2024-T3 โดยมีค วามหนาและ
คุณสมบัตขิ องวัสดุคอื
1. ความหนาของผิวปีกมีค่าเท่ากับ 0.8 mm
2.ความหนาของ rib เท่ากับ 0.8 mm
3. ความหนาของ web main spar เท่ากับ
1.6 mm
4. ความหนาของ web front spar เท่ากับ
0.8 mm
5. ความหนาของ web rear spar เท่ากับ 0.8
mm
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6. ความหนาของ flange main spar มี
ด้วยกัน 2 ช่วงคือ rib 1-6 มีความหนา 2.5 mm rib 614 มีความหนา 2 mm
7. Young’s modulus เท่ากับ 72.4 GPa
8. Posion’s ratio เท่ากับ 0.33
โดยโครงสร้างทีจ่ ะน ามาหาค่าของโทโปโลยี นัน้ คือ
web main spar โดยมีลกั ษณะรูปร่างตามขวางและ
รูปร่างหน้าตัดในช่วงต่างๆตามความยาว ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 รูปร่างตามขวางและรูปร่างหน้ าตัดขวางของ
main spar ของปีกอากาศยานในแต่ละของปีก บ.ทอ6
3.2เอลิ เมนต์ที่ใช้ในแบบจาลอง
แบบจ าลอง ถู ก แบ่ ง ออกเป็ นเอ ลิเ มน ต์
ทัง้ หมดเท่ากับ 21,326เอลิเมนต์ และ จุดต่อ 20,678
จุดต่ อ รู ปแบบของเอลิเ มนต์ ทใี่ ช้นัน้ เป็ น แบบ 2DPshell แบบสีเ่ หลีย่ มและสามเหลีย่ มซึ่ง มีก ารรับแรง,
stiffness matrix และรู ป แบบของค่ า stress ที่
เหมือนกับเอลิเมนต์แบบ QUAD4 และ TRI3ดังรูปที่ 4

3.3 แรงที่กระทากับโครงสร้างปี ก บ.ทอ6
นาแบบจ าลองทีไ่ ด้นัน้ มาทาการจ าลองภาร
กรรมทีเ่ กิดขึน้ และจุดจับยึดของปีกโดยภารกรรมของ
ปี ก นัน้ ได้ มาจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่า ง
Load factor กับ ความเร็ว ดัง กราฟที่ 1 จากนัน้ เมื่อ
ทราบถึงภาระกรรมสูง สุดทีป่ ี ก อากาศยานได้ร ับแล้ว
น ามาค านวณหาว่า แรงกระท านั ้น จะส่ ง ผลมายัง
โครงสร้าง rib แต่ละ rib มีค่าเท่าไรโดยแรงทีไ่ ด้นัน้ มี
การอ้างอิงมาจากการทดสอบโครงสร้างปีกอากาศยาน
บ.ทอ.6 จากกองสนับสนุ นการวิจ ัยอากาศยาน ศูนย์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน กองทัพอากาศ โดยมี
การทดสอบด้วยวิธ ี wiffle tree ซึง่ เป็ นการใช้ชุด สร้าง
แรงกระท า (actuator) ทาการดึง ปี ก ทีต่ าแหน่ ง rib
2,4,6,8,10 และ 12 ตามลาดับ ระยะยืดของชุด สร้าง
แรงกระทานัน้ มีค่าเท่ากับ 6 นิ้ว ดังรูปที่ 5

กราฟที่ 1 กราฟแสดงภาระกรรมสู ง สุ ด เทีย บกั บ
ความเร็ว ทีป่ ีกอากาศยาน บ.ทอ6 ได้รับจะมีค่าอยู่ท ี่
+6g และ –3g
แรงกระทาต่อปีกทีไ่ ด้จากการคานวณและมากระทาที่
ตาแหน่ ง rib นัน้ มีค่าเท่ากับ 1700 lb,1400 lb,1400
lb,1200 lb,750 lb,750 lb ตามลาดับดังรูปที่ 5

รูปที่ 4 แบบจาลอง ไฟไนต์เอลิเมนต์ของปีก บ.ทอ6

.
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รูปที่ 5 แรงกระทาทีไ่ ด้จ ากการค านวณและกระทาที่
ตาแหน่ง rib ของปีก บ.ทอ6
เมื่อ ได้ ภ ารกรรมทีก่ ระท าต่อ ปี ก แล้วน ามาใส่ล งใน
แบบจาลอง ไฟไนต์เอลิเมนต์โดย load ทีใ่ ส่นนั ้ จะมีค่า
เท่า กับ +6g ดัง รู ป ที่ 6-ก และก าหนดจุด จับยึด ให้
เหมือนกับการทดสอบ จุดจับยึดนัน้ จะมีด้วยกัน 3 จุด
ดังรูปที่ 6-ข

รูปที่ 6-ก ภารกรรมทีจ่ าลองลงในแบบจาลองไฟไนต์เอ
ลิเมนต์

รูปที่ 6-ข จุดจับยึดทีจ่ าลองลงบนแบบจาลอง ไฟไนต์
เอลิเมนต์
3.4 กาหนดตัวแปรกระบวนการ Topology
optimization
เมื่อ ท าการใส่ภ ารกรรมและเงื่อ นไขบัง คับ
ให้กบั แบบจาลอง ไฟไนต์เอลิเมนต์แล้วดาเนิน การหา

ค่าทีเ่ หมาะสมด้วยกระบวนการ โทโปโลยีออฟติไมส์เซ
ชันโดยทีก่ าหนดให้ค่าของ compliance ให้มคี ่าทีน่ ้ อ ย
ทีส่ ุด และก าหนดค่าของ volume fraction ให้มกี าร
เปลีย่ นแปลง โดยการกาหนดค่า volume fraction นัน้
จะเป็ นการทดลองเปลีย่ นค่าไปเรื่อยๆโดยในงานวิจยั นี้
ขัน้ แรกจะกาหนดค่า volume fraction ที่ 50% และทา
การลดค่าของ volume fraction ลงทีละ 10% โดยค่า
ของ volume fraction ในงานวิจ ัย นี้ จ ะอยู่ท ี่ 40%
เพราะรูปแบบของโครงสร้างที่ 40% นัน้ จะมีน้าหนัก ที่
น้อยกว่าโครงสร้างแบบเดิม อย่างน้ อ ย 10% และยัง
สามารถรับภารกรรมทีป่ ี ก ได้รับได้ตามต้อ งการ โดย
รูปแบบของโครงสร้างทีผ่ ่านกระบวนการ โทโปโลยี
ออฟติ ไ มส์ เ ซชัน แล้ ว นั ้ น มีล ัก ษณะ ที่เ หมื อ นกั บ
โครงสร้าง truss ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 main spar ทีผ่ า่ นกระบวนการ โทโปโลยีออฟติ
ไมส์เซชัน มี volume fraction เท่ากับ 40% ส่วนทีเ่ ป็ น
สีแดงนัน้ จะเป็ นส่วนทีย่ งั สามารถคงอยูไ่ ว้ได้ ส่วนสีน้ า
เงินนัน้ เป็ นส่วนทีส่ ามารถตัดออกได้
3.5. แบบจาลองปี ก บ.ทอ.6 ที่ได้จาก Topology
optimization
สร้างแบบจาลองปีก บ.ทอ6 ทีไ่ ด้มกี ารหาค่า
ความเหมาะสมด้วยวิธ ี โทโปโลยีอ อฟติไมส์เซชัน ทีม่ ี
ค่าของ volume fraction เท่ากับ 40% ด้วยโปรแกรม
Solidworks จากนัน้ สร้างแบบจาลอง ไฟไนต์เอลิเมนต์
ของปี ก ทีเ่ ป็ นรูปแบบของ truss ทีม่ กี ารหาค่าความ
เหมาะสมด้ วยวิธ ี โทโปโลยีอ อฟติไ มส์ เซชัน โดยมี
ความหนาของชิ้นส่ว นต่างๆ เหมือ นกับปี ก จริง เอลิ
เมนต์ ที่ใช้นั ้น เป็ น 2-D P-shell element แบบ
สีเ่ หลีย่ มและสามเหลีย่ มผสมกัน มีเอลิเมนต์ ทัง้ หมด
23,234เอลิเมนต์ และมี จุดต่อ 22,871 จุดต่อ ดัง รูปที่
8
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รูปที่ 8 แบบจาลอง ไฟไนต์เอลิเมนต์ของปีก บ.ทอ6 ที่
มีก ารหาค่าความเหมาะสมด้วยวิธ ี โทโปโลยีอ อฟติ
ไมส์เซชันทีม่ คี ่าของ volume fraction เท่ากับ 40%
4. ผลลัพธ์
4.1 น้าหนักโครงสร้างแกนปี ก
โครงสร้างแกนปีกของอากาศยาน บ.ทอ6 นัน้
ทาด้วยอะลูมเิ นียม 2024-T3 ซึง่ มีคา่ ความหนาแน่น
เท่ากับ 2.78g/cm3โดยทีน่ ้าหนักของแกนปีกนัน้ มีค่า
เท่ากับ 2.73 kg และเมือ่ มีการลดน้าหนักโดยการเจาะ
รูเบาแกนปีกของอากาศยาน บ.ทอ6 นัน้ จะมีน้าหนัก
2.1 kg ส่วนแกนปีกของอากาศยาน บ.ทอ6 ทีห่ าค่า
ความเหมาะสมด้วยกระบวนการ โทโปโลยีออฟติไมส์
เซชันนัน้ มีน้าหนัก 1.95 kg ดังตารางที่ 1

ความแข็งแรงโครงสร้างปีก บ.ทอ6 ของกองสนับสนุน
การวิจยั อากาศยานนัน้ ได้ทาการทดสอบเพียงแค่ +4g
เพราะปี ก บ.ทอ6 ทีน่ ามาทดสอบนัน้ มีอ ยู่จ านวน 1
ปีกเท่านัน้ ดังนัน้ การทดสอบเก็บผลการทดสอบจึง ยัง
ไม่ให้แรงกระทาถึง +6g เพราะปี ก อาจเกิดการชารุด
เสี ย หาย จากการทดสอบและการวิ เ คราะห์ด้ ว ย
โปรแกรม FEA ได้ทาการเปรียบเทียบระยะโก่งตัวของ
ปีกที่ แรงกระทา+1g ถึง +4g เพื่อสังเกตแนวโน้ มการ
โก่งตัวของปีกทีแ่ รงกระทาต่างๆตามลาดับ ระยะโก่ง
ตัวนัน้ จะวัดจากการโก่ง ของแต่ละ rib ดัง กราฟที่ 2
แสดงการเปรียบเทียบทีภ่ ารกรรม +1g ถึง +4g

กราฟที่ 2-ก แสดงค่าระยะโก่งระหว่างการทดสอบกับ
Topology optimization wing ทีภ่ ารกรรม +4g

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบน้ าหนัก ของแกนปี ก อากาศ
ยานและเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของน้าหนัก
รูปแบบปีก

Original
wing

Lighting hole
wing

Topology
optimization
wing

น้ าหนัก(kg)

2.73

2.1
23%

1.95
27%

%ทีล่ ดลงเทียบกับ
original wing

4.2 ระยะโก่งตัวของโครงสร้างแกนปี ก
ระยะโก่งตัวของโครงสร้างแกนปี ก นัน้ จะทา
การเปรียบเทียบกับการทดสอบของ กองสนับสนุนการ
วิจยั อากาศยาน ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีก ารบิน
กองทัพอากาศ โดยทาการเปรียบเทียบเมื่อ ปี ก ได้รับ
ภารกรรมตัง้ แต่ +1g จนถึง +4g เนื่องจากการทดสอบ

กราฟที่ 2-ข แสดงค่าระยะโก่งระหว่างการทดสอบกับ
Topology optimization wing ทีภ่ ารกรรม +3g
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กราฟที่ 2-ค แสดงค่าระยะโก่งระหว่างการทดสอบกับ
Topology optimization wing ทีภ่ ารกรรม +2g

กราฟที่ 2-ง แสดงค่าระยะโก่งระหว่างการทดสอบกับ
Topology optimization wing ทีภ่ ารกรรม +1g
จากกราฟทีแ่ สดงสรุปได้วา่ ปีกทีม่ โี ครงสร้างแกนปี ก ที่
เป็ นรูปแบบของ truss จะมีระยะโก่งตัวทีม่ ากกว่าปีกที่
เป็ น โครงสร้ างแบบแผ่น เรีย บทีท่ ุก ภาระกรรมทีป่ ี ก
ได้รบั เพราะการรับแรงของโครงสร้างแบบแผ่นเรียบ
กับแบบ truss ไม่เ หมือ นกัน โครงสร้า งทีเ่ ป็ นแผ่น
เรียบนัน้ จะรับแรงทีเ่ ป็ นแรงเฉือ นส่วนโครงสร้างที่ม ี
ลักษณะเป็ น truss นัน้ จะรับแรงในแนวแกนในแต่ละ
member คือแรงกดและแรงดึง ดัง นัน้ จึง ทาให้รูปแบบ
ของการโก่ ง ตัว แตกต่า งไปจากเดิมทีเ่ ป็ น แบบแผ่น
เรียบ ทีภ่ าระกรรม +1g มีแนวโน้ มของการโก่ ง ที่
ต่างกันมากเนื่องจาก ภารกรรมที่ +1g นัน้ เป็ นแรงที่
น้ อ ยจึ ง ท าให้เ กิ ด ค่ า ความผิด พลาดที่ม ากดัง นั ้น
ลักษณะของการโก่งจึงแตกต่างจากทีแ่ รงกระทาอื่นๆ
4.3 ความแข็งแรงของโครงสร้าง
ความแข็งแรงของโครงสร้างนัน้ สามารถวัดได้
จากค่าความเค้นทีเ่ กิดขึน้ กับโครงสร้างโดยทีก่ ารบอก
ค่าความเค้นนัน้ เปรียบเทียบจากค่าคุณสมบัตขิ องวัสดุ

คือ อะลูมเิ นียม 2024-T3 โดยทีม่ คี ่าความเค้นสูง สุด
เท่ากับ 483 MPa ความเค้นทีย่ อมรับได้มคี ่าเท่ากับ
340 MPa ค่าความเค้นเฉือ นเท่ากับ 283 MPa ค่ า
ความเค้นทีน่ ามาเปรียบเทียบนัน้ คือ
-Vonmises stress ซึ่ง เป็ น ค่ า ความเค้ น
โดยรวมทีเ่ กิดขึน้ กับโครงสร้าง
-Principle stress 1(P1 Major) เป็ นค่าความ
เค้นหลักตามแนวแกน X ของเอลิเมนต์ เมื่อ เอลิเมนต์
เอียงทามุม  กับแนวแกน X
-Principle stress 2 (P2 Minor) เป็ นค่าความ
เค้นรองตามแนวแกน Y ของเอลิเมนต์ เมื่อ เอลิเมนต์
เอียงทามุม  กับแนวแกน X
-Normal stress X (NX) เป็ นค่าความเค้นที่
เกิดขึน้ กับโครงสร้างตามแนวแกน X หรือตามแนวยาว
ของโครงสร้างปีก
-Normal stress Y (NY) เป็ นความเค้นทีเ่ กิด
ขึน้ กับโครงสร้างตามแนวแกน Y หรือ ตามแนวขวาง
ของโครงสร้างปีก
-Shear stress XY เป็ นความเค้นเฉือ นทีเ่ กิด
ขึน้ กับโครงสร้าง
ค่าความเค้นทีเ่ กิดขึน้ กับโครงสร้างแกนปี ก แบบแผ่น
เรียบแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าความเค้นทีเ่ กิดกับปี ก ทีม่ แี กนปี ก เป็ น
แผ่นเรียบ ทีไ่ ด้จากโปรแกรม FEA
Load factor Max.stress(MPa) Min.stress(MPa)
+4g
Vonmises
233.8
0.621
P1-Major
209
-208
P2-Minor
13.9
-221
Normal X
183
-212
Normal Y
32.2
-22.7
Shear XY
80
-0.635
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รูปที่ 9 แถบสีแสดงค่าความเค้นแบบ Vonmises ที่
เกิดขึน้ กับแกนปีก บ.ทอ6 ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นแผ่นเรียบ
ในรูปแบบแกนปี ก ทีเ่ ป็ นแผ่นเรียบนัน้ มีค่าของความ
เค้น ทีไ่ ม่เ กิน กว่าค่ าที่ส ามารถรับได้ดัง นั ้นสามารถ
รับภาระกรรมที่ +4g ได้ตามต้อ งการ จากนัน้ หาค่า
ความเค้นทีเ่ กิดขึน้ กับปีกทีม่ แี กนปีกผ่านกระบวนการ
โทโปโลยีออฟติไมส์เซชันดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าความเค้นทีเ่ กิดกับปี ก ทีม่ แี กนปี ก เป็ น
รูปแบบของ truss ทีไ่ ด้จากโปรแกรม FEA
Load factor Max.stress(MPa) Min.stress(MPa)
+4g
Vonmises
371
0.159
P1-Major
356
-47
P2-Minor
59.9
-291
Normal X
324
-224
Normal Y
218
-254
Shear XY
181
-205

รูปที่ 10 แถบสีแสดงค่าความเค้นแบบ Vonmises ที่
เกิดขึน้ กับแกนปีกทีม่ โี ครงสร้างเป็ นแบบ truss
ในรูปแบบแกนปีกทีผ่ า่ นกระบวนการ โทโปโลยีออฟติ
ไมส์ เ ซชัน นั ้น มีค่ า ของความเค้ น ที่ไ ม่เ กิน กว่า ค่ า ที่
สามารถรับได้ดัง นัน้ สามารถรับภารกรรมที่ +4g ได้
ตามต้องการ จากนัน้ หาค่าความเค้นทีเ่ กิดขึน้ กับปีกที่
มีแกนปีกเป็ นแผ่นเรียบและมีก ารลดน้ าหนัก ด้วยการ
เจาะรูเบา ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าความเค้นทีเ่ กิดกับปี ก ทีม่ แี กนปี ก เป็ น
แผ่นเรียบเจาะรูเบา ทีไ่ ด้จากโปรแกรม FEA
Load factor Max.stress(MPa) Min.stress(MPa)
+4g
Vonmises
296
0.354
P1-Major
251
-46.6
P2-Minor
56.2
-265
Normal X
198
-218
Normal Y
157
-164
Shear XY
150
-64.7

รูปที่ 11 แถบสีแสดงค่าความเค้นแบบ Vonmises ที่
เกิดขึน้ กับแกนปีกทีเ่ ป็ นแผ่นเรียบและมีการลดน้าหนัก
ด้วยการเจาะรูเบา
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าความเค้นของแกนปี ก ทัง้ 3
รูปแบบ
Stress

Original
233.5

Linghting
Hole
296

Topology
Optimization
371

Max.Vonmises
(MPa)
Min.Vonmises
(MPa)
P1
Max.Major(MPa)
P1
Min.Major(MPa)
P2
Max.Minor(MPa)
P2
Min.Minor(MPa)
Max.Normal
X(MPa)

0.621

0.354

0.159

209

251

356

-208

-46.6

-47

13.9

56.2

59.9

-221

-265

-291

183

198

324
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าความเค้นของแกนปี ก ทัง้ 3
รูปแบบ (ต่อ)
Min.Normal
X(MPa)
Max.Normal
Y(MPa)
Min.Normal
Y(MPa)
Max.Shear
XY(MPa)
Min.Shear
XY(MPa)

-212

-218

-224

32.2

157

218

-22.7

-164

-254

80

150

181

-0.635

-64.7

-205

จากตารางที่ 5 จะสามารถสรุปได้ ว่าแกนปี ก ทีผ่ ่า น
กระบวนการ โทโปโลยีอ อฟติไมส์เซชัน และมีค่าของ
ความแข็ง แรงไม่เกินกว่าทีก่ าหนดและมีน้ าหนัก เบา
กว่า ปี ก รูปแบบเดิม อยู่ 27% ดัง นั ้นจึง พิจ ารณาถึง
รายละเอียดของแกนปีกทีเ่ ป็ นรูปแบบของ truss ว่าแต่
ละ member ของโครงสร้างแกนปีกนัน้ มีค่าความเค้น
เกิดขึน้ เท่าไร ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าความเค้นทีเ่ กิด ขึ้นแต่ละ member ของ
โครงสร้างแกนปีกรูปแบบ truss
Member

Vonmis
es MPa

P1
MPa

P2
MPa

NX
MPa

NY
MPa

S XY
MPa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

156.8
137
136
89.7
153.8
104
93.45
45.3
52.12
27.17
32.37
34.42
25.06

0.022
0.71
0.25
-0.069
0.25
-0.9
-0.0768
0.0718
-0.1788
0.0142
-0.219
3.42
2.4

-155
-136
-133
-88
-147.8
-99
-90
-43
-47
-26
-31
0.025
0.017

-40.5
-35.7
-69.6
-42.2
-80.6
-53.5
-49.9
-24.4
-29.7
-16.2
-20.4
2.25
1.65

-111
-98
-64
-43
-67
-45.2
-38.8
-18.6
-20.3
-9.9
-11.3
1.22
0.7

37.8
37.1
41.3
27.1
46.8
31.0
28.9
13.1
14.8
6.92
8.06
-0.07
-0.05

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
วิธ ีก ารหาค่าความเหมาะสมของโครงสร้า ง
แบบ โทโปโลยีออฟติไมส์เซชันนัน้ สามารถลดน้าหนัก
ของโครงสร้างโดยทีย่ งั สามารถคงความแข็ง แรงไว้ได้
นัน้ ขึน้ อยูก่ บั การกาหนดค่า volume fraction ถ้ามีค่าที่
มากก็ จ ะทาให้โ ครงสร้ า งนั ้นมีค วามแข็ง แรงทีน่ ้ อ ย
กว่าเดิมดังนัน้ การก าหนด volume fraction เป็ นสิ่ง ที่
สาคัญของกระบวนการ โทโปโลยีออฟติไมส์เซชันและ
การหาค่าความเหมาะสมของโครงสร้างแบบ SIMP
นัน้ จะมีขอ้ ดีอยูท่ ไี่ ม่จาเป็ นทีต่ ้องทาให้ design domain
มีจานวนเอลิเมนต์ให้มคี วามละเอียดมาก รูปร่างความ
เหมาะสมที่แ สดงออกมานั ้น ก็ ม ีล ัก ษณะที่ช ัด เจน
สาหรับแกนปีก บ.ทอ6 ทีเ่ ป็ นโครงสร้างแบบ truss ที่
ได้ผา่ นกระบวนการ โทโปโลยีอ อฟติไมส์เซชัน นัน้ จะ
ก าหนดค่าของ volume fraction อยู่ท ี่ 40% ทาให้ม ี
น้าหนักลดลง 27% ซึง่ เกินกว่าเป้าหมาย (10%) และมี
ค่า ความเค้ นที่เกิดขึ้นไม่เ กิน กว่าที่ก าหนดคือ 483
MPa ซึง่ เป็ นค่าทีไ่ ด้มาจากค่าคุณสมบัติของวัส ดุ AL2024-T3 ดังนัน้ กระบวนการ โทโปโลยีอ อฟติไมส์เซ
ชัน นี้ ส ามารถน าไปพัฒ นากับ โครงสร้ า งอื่น ๆของ
อากาศยานได้อ ีก เช่น rib , landing gear และอื่นๆ
รวมทัง้ อาจจะใช้ก ารหาค่าความเหมาะสมแบบ ESO
หาค่ า ความเหมาะสมเพื่อ มาเปรีย บเทีย บกับ แบบ
SIMP ได้อ ีก เช่นกัน และในการศึก ษาวิจ ัยต่อ ไปนัน้
ควรจะท าการวิเ คราะห์ค่ า ของความเค้ น เฉือ นใน
แนวแกนด้วยว่าความเค้นเฉือนในแต่ละ member นัน้
จะต้อ งมีค่าทีเ่ ข้าใกล้ศูนย์ เพราะเมื่อ โครงสร้างเป็ น
แบบ truss แล้วจะต้องมีค่าความเค้นกดและความเค้น
ดึงเท่านัน้
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