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บทที  1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 อากาศยานหลายใบพดัมีการวิจยัครังแรกในปี ค.ศ. 1920 โดยกองทพัสหรัฐอเมริกา ซึง

เริมแรกมีแนวคิดจากแบบหกใบพดั และพฒันาต่อเนืองเป็นแบบสีใบพดัและแปดใบพดั ตามลาํดบั 

โดยมีจุดประสงคเ์พือนาํไปใชใ้นภารกิจทางทหาร ในยุคแรกอากาศยานแบบสีใบพดัทีสร้างไดน้นัมี

ขนาดใหญ่มาก แต่ปัจจุบนัด้วยเทคโนโลยีทีก้าวหน้าจึงทําให้อากาศยานสีใบพัดมีขนาดเล็กลง

เหมาะสมกบัการใชง้าน 

 สําหรับภูมิประเทศไทยส่วนใหญ่ทงั 6 ภูมิภาค ตงัแต่พืนที ภาคกลาง ภาคใต ้ภาคเหนือ  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ในแต่ละภูมิภาคมีฤดูทงัสามฤดู ตงัแต่ฤดู

หนาว ฤดูร้อน ฤดูฝนซึงแต่ละภูมิภาคนนัไดมี้การสร้างอ่างเก็บนาํเพือใชใ้นการอุปโภค บริโภค ใน

ฤดูร้อนประเทศไทยทงั 6 ภูมิภาคนนัจะมีสภาพอากาศทีร้อนมาก จึงทาํใหป้ระชากรส่วนใหญ่ เลือก

หาสถานทีพกัผอ่นคลายร้อน เช่น ทะเล อ่างเก็บนาํ ทีเป็นสถานทีพกัผ่อนอย่างดีเพือคลายร้อน โดย

การเล่นนาํเพือคลายร้อน ซึงการเล่นนาํนันอาจเกิดอุบัติเหตุขึนได ้และเป็นสาเหตุของการจมนาํ

เสียชีวิตของเด็กไทยเป็นอนัดบัหนึง ในปัจจุบนัมีการนาํเทคโนโลยีมาใชช่้วยผูป้ระสบภยั เช่น การ

สาํรวจทางอากาศเพือลดความเสียงในการเกิดอบุติัเหตุทีจะเกิดขึน 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ทางผูวิ้จยัมีแนวคิดทีจะออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนขบัเพือใชใ้น

การสํารวจตรวจสอบอุบติัเหตุทีจะเกิดขึนต่าง ๆ เช่น การจมนาํ และสามารถช่วยผูป้ระสบภยัได้

อย่างปลอดภยั โดยให้เกิดการสูญเสียนอ้ยทีสุด การเลือกใชอ้ากาศยานสีใบพดั เนืองจากสามารถ

เคลือนทีขึนลงไปหนา้ไดอ้ย่างรวดเร็วควบคุมง่าย อีกทงัอากาศยานสีใบพดัยงัให้แรงยกค่อนขา้งสูง 

จึงเหมาะสมทีจะนาํมาขนอุปกรณ์กูภ้ยั อยา่งห่วงยาง เพือช่วยผูป้ระสบภยัในยามเกิดอุบตัิจมนาํ 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 สําหรับงานวิจยันี มีวตัถุประสงค์ของงานวิจัยในดา้นการออกแบบและสร้างอากาศยาน

ตน้แบบเพือบินขนส่งเอกสารระหวา่งอาคาร ซึงวตัถุประสงคห์ลกั ๆ ของงานวิจยันีมีดงัต่อไปนี 

 1.2.1เพือออกแบบและสร้างเครืองตน้แบบอากาศยานแบบสีใบพดัควบคุมอตัโนมติั 
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1.3  ขอบเขตของโครงงาน 

 งานวิจยันีจะกาํหนดขอบเขตการวิจยัเพือสามารถเป็นเป้าหมายและวิธีการในการแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งเป็นระบบ ขอบเขตของงานวิจยันีประกอบดว้ย 

 1.3.1  อากาศยานตน้แบบทีสร้างขึนจะมีสีใบพดั และทาํงานในสภาพอากาศทีลมสงบ 

 1.3.2  อากาศยานตน้แบบสามารถสาํรวจทางอากาศแบบเรียลไทม ์(real  time) 

 1.3.3  การเคลือนทีของอากาศยานสามารถเคลือนทีไดม้ากกว่า500 เมตร 

 

1.4 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1ไดอ้ากาศยาน4  ใบพดัทีสามารถสาํรวจสิงตา่งๆได ้

 1.4.2ไดอ้ากาศยาน4  ใบพดัทีสามารถกูภ้ยัได ้

 1.4.3 ช่วยพฒันาระบบการออกแบบอากาศยานสีใบพดัใหใ้ชง้านไดจ้ริง 

 1.4.4 เป็นการพฒันาระบบการบินของอากาศยานแบบไร้คนควบคุมให้มีประสิทธิภาพ

สูงขึน 
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1.5   กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที1.6  บลอ็กไดแกรมและการทาํงาน 

 

 

1.6  วธิกีารศึกษา 

 1.6.1  ศึกษาขอ้มลูจากหอสมดุสถาบนัราชภฎับุรีรัมย ์

 1.6.2  ศึกษาคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต 

 1.6.3  ศึกษาการทาํงานของวงจร และโปรแกรมไมโครคอลโทรนเลอร์ 

 1.6.4  ศึกษาเกียวกบัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทีนาํมาประยกุตใ์ชร่้วมกบัวงจร 

 1.6.5  ทาํการทดลองและทดสอบกบัอุปกรณ์เพือบรรลเุป้าหมายทีวางไว ้

 

2.4GHz 

มอเตอร์ 1 ชุดควบคุมความเร็วที 1 1 2 
 

ส่วนประมวล 

ผลกลาง 
 

4                       3 

ชุดควบคุมความเร็วที 2 มอเตอร์ 2 

มอเตอร์ 4 ชุดควบคุมความเร็วที 4 มอเตอร์ 3 ชุดควบคุมความเร็วที 3 

 

ชุดรับสญัญาณ 

ไจโรแกน 

Roll 

ไจโรแกน 

pitch 

ไจโรแกน 

Yaw 

 

ชุดรับสญัญาณ 

2.4GHz 



4 
 

1.7  ระยะเวลาดําเนินโครงงาน 

 

กจิกรรม 
ระยะเวลาการดาํเนินการ 

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เสนอโครงการ         

คน้ควา้ขอ้มลูทีเกียวขอ้ง         

ศึกษาการทาํงานของวงจร         

จดัหาอุปกรณ์         

ทดลอง         

จดัพิมพแ์ละนาํเสนอ         
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บทที  2 

ทฤษฎทีีเกยีวข้อง 

 

 ในบทนีจะเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบังานวิจยัฉบบันีและยงักล่าวถึงความเป็นมา

ของอากาศยานหลายใบพดั ซึงมีการค้นคว้าและวิจัยในด้านนีมาเป็นระยะเวลากว่า 90 ปี โดย

กองทพัสหรัฐอเมริกาซึงมีจุดประสงคเ์พือนาํไปใชใ้นภารกิจทางทหารปัจจุบนัอากาศยานสีใบพดัจึง

เป็นทีนิยมและไดรั้บความสนใจมากขึน จึงทาํให้สามารถนาํไปปฏิบติัภารกิจทงัภายในและภายนอก

อาคารได ้ไม่ว่าจะเป็นงานดา้นการสํารวจหรือถ่ายภาพทางอากาศ และเริมมีการพฒันาให้สามารถ

บินส่งของตามพิกดัทีกาํหนด 

 ในส่วนแรกจะเป็นส่วนทีผูว้ิจยัไดท้าํการคน้ควา้เอกสารรายงานการวิจยัวิทยานิพนธ์ต่างๆที

เกียวขอ้งกบังานวิจยัทีไดด้าํเนินการอยู่ และตามทีไดก้ล่าวมาแลว้ว่างานวิจยัดา้นนีมีระยะเวลานาน 

จึงมีบทความและเอกสารต่างๆทีเกียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก ดังนันผูวิ้จัยได้เลือกเฉพาะส่วนของ

งานวิจัยที เ กียวข้องหรือมีส่วนค ล้ายกับงานวิจัยทีกําลังดําเ นินการอยู่มานํา เสนอเท่ านัน

นอกเหนือจากนนัส่วนทีสองของในบทนี ผูว้ิจยัจะนาํเสนอประวติัความเป็นมาของอากาศยานแบบ

สีใบพดั ทงัเฮลิคอปเตอร์แบบสีใบพดัขนาดใหญ่และแบบขนาดเลก็ทีไดพ้ฒันามาจนถึงปัจจุบนั 

 สําหรับในส่วนต่อมาได้กล่าวถึงทฤษฎีหลกัการทาํงานของอากาศยานแบบสีใบพดั ทงั

หลกัการการบินลอยตัวของอากาศยาน การบินขึน -ลง การเอียงซ้าย-ขวา หรือการหมุนตวัของ

อากาศยาน นอกจากหลกัการการทาํงานของอากาศยานแลว้ในบทนี ยงักล่าวถึงส่วนประกอบของ

อากาศยานชนิดสีใบพดั ซึงจะแสดงเนือหาทีสามารถนาํไปใชใ้นการเลือกใชอุ้ปกรณ์ และเขา้ใจใน

รายละเอียดของแต่และอุปกรณ์มากยิงขึน รวมไปถึงการกล่าวถึงโปรแกรมสาํหรับควบคุมการบิน 

 

2.1ทฤษฎทีเีกยีวข้อง 

 DiCesaretal. (2013) กล่าวว่านาํหนักของอากาศยานแบบสีใบพดัมีผลต่อเวลาในการบิน

และทาํให้สินเปลืองพลงังาน ดงันนัจึงไดมี้การออกแบบโครงสร้างอากาศยานให้มีนาํหนักลดลง 

10% แลว้วิเคราะห์ดูความแข็งแรงทีเป็นไปได ้จึงทาํการจดัสร้างอากาศยานแบบสีใบพดั โดยไดท้าํ

การออกแบบระบบควบคุมทีทาํงานผ่านไมโครโปรเซสเซอร์ และระบบตรวจจบัสัญญาณอืน ๆ 

หลกัจากทาํการบินทดสอบ พบว่าการลดนาํหนกัของตวัอากาศยานลง ส่งผลใหเ้วลาในการบินของ

อากาศยานเพิมขึน 
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 ธิติ นิลทองคาํ (2555) ไดน้าํเสนอการใชต้วัควบคุมแบบคลาสสิคมาควบคุมเสถียรภาพของ

อากาศยานไร้คนขับแบบสีใบพดัขนาดเล็ก บทความนีไดแ้สดงถึงแบบจาํลองระบบสมการทาง

พลศาสตร์ของอากาศยานและแสดงการออกแบบระบบควบคุมเพือรักษาเสถียรภาพทางการบิน 

(Attitude Stabilization) ของอากาศยานสีใบพดัดว้ยระบบควบคุมแบบคลาสสิคใหส้ามารถบินรักษา

ระดบั (Hovering) 

 Jeong and Jung (2011) ไดน้าํเสนอการออกแบบและควบคุมระบบของอากาศยานแบบสี

ใบพดั จุดประสงคต์อ้งการลดค่าใชจ่้ายในการสร้างอากาศยานทีตอ้งการใชใ้นการศึกษาหรือสําหรับ

ทาํเป็นงานอดิเรกทวัไป โดยเริมตน้จะทาํการลดขนาดของตวัอากาศยานลง ซึงมีผลทาํใหอ้ากาศยาน

เกิดความคล่องตวัมากยิงขึน ส่วนทีสองทาํการควบคุมขนาดของฮาร์ดแวร์ ส่วนทีสามเกียวขอ้งกบั

ระบบควบคุมการตรวจจบัต่างๆทีจะตอ้งใชเ้วลาทีสนัลง เพือลดเวลาในการคาํนวณใหเ้หมาะสมกบั

ขนาดของหน่วยประมวลผลทีใชอ้ยู่ บทความนีจึงทาํการทดลองเพือตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง

ระบบทีไดท้าํการออกแบบ 

 Jaimes et al. (2008) ไดน้าํเสนอวิธีการเฝ้าระวงัของฝูงเครืองบินและอากาศยานสีใบพดั

แบบไร้คนขบั ซึงวิธีการจะนาํเสนอเกียวกบัสถานการณ์จริงทีเครืองบินและอากาศยานสีใบพดัแบบ

ไร้คนขบัทาํงานร่วมกนั เพือเฝ้าระวงัพืนที โดยอากาศยานสีใบพดัแบบไร้คนขบัจะเป็นตวักาํหนด

ความสูงของพืนทีเฝ้าระวงัโดยใช้พิกดั GPS ทีอยู่บนตวัอากาศยานเป็นตวักาํหนดตาํแหน่ง และใช้

ในการสือสารและส่งภาพกลบัมายงัภาคพืนดิน ซึงขอ้มูลทีไดรั้บนนัอยู่ในระดบัทีสามารถยอมรับ

ไดใ้นสถานการณ์นี ระบบและการควบคุมของมนุษยส์ามารถทาํงานร่วมกนัไดโ้ดยมีปฏิสัมพนัธ์ใน

ระบบการทาํงาน 

 Bousbaine et al. (2012) กล่าวว่าอากาศยานแบบสีใบพดั เป็นอากาศยานทีง่ายต่อการสร้าง

และดูแลรักษา แถมยงัมีข้อดีทีสามารถบินลอยตวัขึน-ลงในแนวดิงได ้ซึงขนัตอนแรกไดพ้ฒันา

ระบบควบคุม คือการสร้างแบบจาํลองบทความนีนาํเสนอรูปแบบการวิเคราะห์รายละเอียดแบบได

นามิกของอากาศยานแบบสีใบพดั โดยใช้การประมาณเชิงเส้นของทฤษฎีเทย์เลอร์ และพฒันา

รูปแบบการวเิคราะห์ใหเ้สมือนจริงในโปรแกรม MatLab/Simulink 

 Rodic and Mester(2011) บทความนี ไดจ้ากการสร้างแบบจาํลองควบคุมอากาศยานโดย

เนน้การพฒันาการใชเ้ครืองมือทีทนัสมยัทีเหมาะสมการออกแบบระบบควบคุมและแบบจาํลองของ

แบบอากาศยานสีใบพดัซึงจะใชส้ําหรับการพฒันาขนัตอนวิธีการควบคุมและตรวจสอบก่อนทีจะ

ทาํงานร่วมกบัระบบจริง 
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 Senkul and Altug(2013) กล่าวว่าการเอียงตวัของอากาศยานจะส่งผลต่อมุมมองของกลอ้ง

ในบทความนีไดน้าํเสนอการออกแบบและควบคุมอากาศยานแบบสีใบพดัแบบใหม่ ซึงแตกต่างจาก

การศึกษาทวัๆไปในบทความนีไดน้าํระบบเครืองยนต์ทีเลือกจากการเอียงของใบพดั การออกแบบ

นีจะช่วยลดการเอียงของระบบโครงสร้าง โดยใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์มาออกแบบขนัตอน

วิธีการควบคุม ซึงผลทีไดอ้ากาศยานแบบสีใบพดัให้ประสิทธิภาพในการบินเพิมขึน 

 Gonzalez et al. (2011) บทความนี ไดแ้นะนาํการแกไ้ขปัญหาของระดับความสูงและการ

ควบคุมความสูงของอากาศยานแบบสีใบพดัไร้คนขบัขนาดเล็กทีบินลอยตวัในร่มและกลางแจ้ง 

ดงันันในบทความนีไดท้าํการควบคุมความสูงโดยใชก้ารตรวจวดัความเร็วรอบของมอเตอร์แต่ละ

ตวั โดยจะส่งผลใหอ้ากาศยานขนาดเล็กมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพในการบินลอยตวัเคลือนที

ตามแนวแกนนอน นอกจากนียังอธิบายถึงการควบคุมการทรงตัวของอากาศยาน โดยใช้การ

ตรวจวดัความเร็วของอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ 

 Flynn (2013) ไดก้ล่าวถึงขอ้เสียของการสร้างอากาศยานไร้คนขบั ซึงก็คือค่าใชจ่้ายของการ

ออกแบบและค่าใชจ่้ายในการผลิตตวัอากาศยาน เนืองจากในตวัอากาศยานจะมีจํานวนอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ทีซับซ้อนจาํนวนมาก ไม่เพียงแค่นนัการออกแบบยงัช่วยในเรืองของการเลือกใช้

พลงังานทีเหมาะสม ดงันนัขนาดและนาํหนกัของอากาศยานถือเป็นปัจจยัหลกัทีจะช่วยในเรืองของ

การออกแบบ 

 

2.2 ประวตัิความเป็นมาของอากาศยานสีใบพดั 

 2.2.1 เฮลคิอปเตอร์แบบสีใบพัดขนาดใหญ่ 

 เฮลิคอปเตอร์แบบสีใบพดัลาแรกมีชือว่า “Breguet-Richet Gyroplan No.1” ถูกสร้าง

ขึนเมือปี ค.ศ. 1907 ประกอบไปดว้ยโครงสร้างแบบคานกากบาท (Cross beam fuselage) มีโรเตอร์

แบบหมุนกลบัดา้น (Bi-plane) 4 ชุด (มีใบพดัทงัหมด 32 ใบ) ดงัรูปที 2.1 เครืองสามารถบรรทุกคน

ได ้1 คน แต่ไมส่ามารถบินขึนใหพ้น้จากผลของแรงลมปะทะพืนดินได ้(Ground effect)ทาํใหเ้ครือง

ขาดเสถียรภาพในการบินขณะลอยตวัอยู่กบัที (Hovering) ในปี ค.ศ. 1921 EtienneOehmichenได้

สร้างและปรับปรุงเฮลิคอปเตอร์แบบสีใบพดัจนทาํสถิติบินไดสู้งถึง 360 เมตรในปีค.ศ. 1924 ดงัรูป

ที 2.2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที2.1แสดงเฮลิคอปเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปที 2.2แสดงเฮลิคอปเตอร์แบบสีใบพดัของ 

 

 ในปี ค.ศ. 1922 Jerome

ชือ “Flying Octopus” ดังรูปที 

สามารถลอยตวัและบินเดินทางไดอ้ย่างชา้ๆ แต่โครงการถูกยกเลิกไปเนืองจากตน้ทุนสูงสมรรถนะ

การบินต่างๆ และกองทพัใหค้วามสนใจเครืองบินแบบออโตไ้จโร 
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แสดงเฮลิคอปเตอร์แบบสีใบพดัลาํแรกมีชือว่า “Breguet-Richet Gyroplan No

แสดงเฮลิคอปเตอร์แบบสีใบพดัของ Etienne Oehmichen 

1922 Jerome-de Bothezatไดส้ร้างและพฒันาเฮลิคอปเตอร์แบบสีใบพดั

ดังรูปที 2.3 ร่วมกับกองทัพสหรัฐ และบินได้อย่างประสบผลสําเร็จคือ

และบินเดินทางไดอ้ย่างชา้ๆ แต่โครงการถูกยกเลิกไปเนืองจากตน้ทุนสูงสมรรถนะ

การบินต่างๆ และกองทพัใหค้วามสนใจเครืองบินแบบออโตไ้จโร (Auto gyro plane)

Richet Gyroplan No.1” 

ไดส้ร้างและพฒันาเฮลิคอปเตอร์แบบสีใบพดั

รัฐ และบินได้อย่างประสบผลสําเร็จคือ

และบินเดินทางไดอ้ย่างชา้ๆ แต่โครงการถูกยกเลิกไปเนืองจากตน้ทุนสูงสมรรถนะ

)มากกวา่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที 2.3 แสดงเฮลิคอปเตอร์แบบสีใบพดัชือ 

 

 ในปี ค.ศ. 1956

ที 2.4 โดยไดป้รับปรุงขอ้ดอ้ยของ 

เครืองปรับแรงยกใบพดัดา้นหน้าและดา้นหลงั แต่โครงการก็ถูกยกเลิกไปเนืองจากไม่ไดรั้บความ

สนใจในเชิงพาณิชย์และทางทหารซึงเฮลิคอปเตอร์ แบบนีใช้การควบคุมแบบใหม่ถือว่าเป็น

จุดเริมตน้ในการพฒันาเฮลิคอปเตอร์ แบบสี ใบพดัในปัจจุบนั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที 2.4 แสดงเฮลิคอปเตอร์แบบสีใบพดัแบบ 
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แสดงเฮลิคอปเตอร์แบบสีใบพดัชือ “Flying Octopus” 

1956 ไดมี้การพฒันาเฮลิคอปเตอร์แบบสี ใบพดัแบบ Convertawing

โดยไดป้รับปรุงขอ้ดอ้ยของ Oehmichenเพือให้การบินเดินทางไดดี้ขึน โดยใชเ้ครืองยนตส์อง

เครืองปรับแรงยกใบพดัดา้นหน้าและดา้นหลงั แต่โครงการก็ถูกยกเลิกไปเนืองจากไม่ไดรั้บความ

สนใจในเชิงพาณิชย์และทางทหารซึงเฮลิคอปเตอร์ แบบนีใช้การควบคุมแบบใหม่ถือว่าเป็น

จุดเริมตน้ในการพฒันาเฮลิคอปเตอร์ แบบสี ใบพดัในปัจจุบนั 

แสดงเฮลิคอปเตอร์แบบสีใบพดัแบบ Convertawing 

Convertawingดงัรูป

โดยใชเ้ครืองยนตส์อง

เครืองปรับแรงยกใบพดัดา้นหน้าและดา้นหลงั แต่โครงการก็ถูกยกเลิกไปเนืองจากไม่ไดรั้บความ

สนใจในเชิงพาณิชย์และทางทหารซึงเฮลิคอปเตอร์ แบบนีใช้การควบคุมแบบใหม่ถือว่าเป็น



 

 ในยุคทศวรรษ 

โครงการว่า “X-Plane” โครงการนีไดพ้ฒันาอากาศยานสองแบบคือ 

รูปที 2.6 ทงัคูใ่ชก้ารปรับมุมพิทของใบพดั

ขับของเครืองเทอร์โบเจททังสี เพือควบคุมการลอยตัวของอากาศยาน 

ทดสอบเทียวแรก (First flight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที 2.5 แสดงอากาศยานแบบสีใบพดัแบบ 

 

 ส่วน x-22 ใช้ท่อลม 

ปรับท่อลมในแนวระดบัเพือบินดว้ยความเร็วดงัรูปที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที2.6 
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ในยุคทศวรรษ 1960 สหรัฐอเมริกามีโครงการพฒันาอากาศยานแบบสี

โครงการนีไดพ้ฒันาอากาศยานสองแบบคือ x-19 ดงัรูปที 2.5

ใชก้ารปรับมุมพิทของใบพดัเพือเพิม-ลดแรงยก ซึงโครงการ x-19 ใชป้รับมุมของแรง

ขับของเครืองเทอร์โบเจททังสี เพือควบคุมการลอยตัวของอากาศยาน x-19 บินตกขณะทีบิน

First flight) ทาํใหโ้ครงการถูกยกเลิกไป 

แสดงอากาศยานแบบสีใบพดัแบบ Curtiss-Wright X-19 

ใช้ท่อลม (Ducted fan) จาํนวนสีชุดเป็นส่วนควบคุมการเคลือนทีและ

ปรับท่อลมในแนวระดบัเพือบินดว้ยความเร็วดงัรูปที 2.6 

2.6 แสดงอากาศยานแบบสีใบพดัแบบ Bell X-22 

กามีโครงการพฒันาอากาศยานแบบสีใบพดัใชชื้อ

2.5 และ x-22 ดงั

ใชป้รับมุมของแรง

บินตกขณะทีบิน

จาํนวนสีชุดเป็นส่วนควบคุมการเคลือนทีและ



 

 หลงัจากที Boing 

แบบสองใบพดั ก็ไดเ้ริมโครงการพฒันาอากาศยานแบบสีใบพดัแบบปรับมุมได ้ดงัรูปที 

ในระหวา่งการออกแบบและทดสอบแบบจาํลองอุโมงคล์ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที 2.7 

 

 2.2.2 เฮลคิอปเตอร์สีใบพัดขนาดเล็ก

 เฮลิคอปเตอร์แบบสี

ขนาดเลก็ (Unmanned Aerial Vehicle, UAV

1992 ไดมี้การพฒันาอากาศยานชือว่า 

เซนเซอร์แบบตวัตา้นทานปรับค่าไดที้แกนกลางเป็นตวับอกระดบั แลว้ปรับมุมพิททีใบพดัแต่ละ

แกนเพือควบคุมระดบัความเอียง

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที 2.8 แสดงอากาศยานแบบสี ใบพดัขนาดเลก็ชือว่า 
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Boing ประสบความสําเร็จกบัโครงการ V-22 Osprey ซึงเป็นอากาศยาน

แบบสองใบพดั ก็ไดเ้ริมโครงการพฒันาอากาศยานแบบสีใบพดัแบบปรับมุมได ้ดงัรูปที 

ในระหวา่งการออกแบบและทดสอบแบบจาํลองอุโมงคล์ม 

2.7 แสดงอากาศยานแบบสองใบพดั V-22 Osprey 

สีใบพัดขนาดเลก็ 

เฮลิคอปเตอร์แบบสีใบพดัขนาดเล็กไดถู้กพฒันาสําหรับเป็นอากาศยานไร้นักบิน

Unmanned Aerial Vehicle, UAV) แบบขึนลงในแนวดิง เพือใชใ้นกิจการต่างๆในปี ค

ไดมี้การพฒันาอากาศยานชือว่า “Hover bot” ดงัรูปที 2.8 การรักษาการทรงตวัทาํไดโ้ดยใช้

บตวัตา้นทานปรับค่าไดที้แกนกลางเป็นตวับอกระดบั แลว้ปรับมุมพิททีใบพดัแต่ละ

แกนเพือควบคุมระดบัความเอียง 

แสดงอากาศยานแบบสี ใบพดัขนาดเล็กชือว่า “Hover bot” 

ซึงเป็นอากาศยาน

แบบสองใบพดั ก็ไดเ้ริมโครงการพฒันาอากาศยานแบบสีใบพดัแบบปรับมุมได ้ดงัรูปที 2.7 ซึงอยู่

ใบพดัขนาดเล็กไดถู้กพฒันาสําหรับเป็นอากาศยานไร้นักบิน

แบบขึนลงในแนวดิง เพือใชใ้นกิจการต่างๆในปี ค.ศ.

การรักษาการทรงตวัทาํไดโ้ดยใช้

บตวัตา้นทานปรับค่าไดที้แกนกลางเป็นตวับอกระดบั แลว้ปรับมุมพิททีใบพดัแต่ละ
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 ช่วงกลางทศวรรษที 90 ไดมี้การสร้างอากาศยานสีใบพดัขนาดเล็กเชิงพาณิชยเ์พือ

งานอดิเรกโดยใช้เซนเซอร์ไจโรแบบโครงสร้างจักรกลไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือเรียกว่า MEMs 

(MicroElectro Mechanical structure) ชือว่า “Roswell flyer” และ HMX-4 ต่อมากลายเป็น “Dragon 

flyer” มีโครงสร้างขนาดเลก็ นาํหนกัเบาบรรทุกนาํหนกัไดไ้มม่าก ราคาถูกดงัรูปที 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที 2.9แสดงอากาศยานแบบสี ใบพดัขนาดเลก็ชือวา่ “Dragon flyer” 

 

 ช่วงปลายทศวรรษที 90 มหาวิทยาลยั Standfordไดพ้ฒันาอากาศยานสีใบพดัขนาด

เลก็ในเชิงวิจยัชือว่า “Mesicopter” มีลกัษณะใบพดัอยู่ดา้นล่างมวลส่วนใหญ่อยู่ดา้นบนซึงตรงขา้ม

กบัอากาศยานสีใบพดัในปัจจุบนั ดงัรูปที 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที 2.10 แสดงอากาศยานแบบสี ใบพดัขนาดเล็กชือวา่ “Mesicopter” 
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 ช่วงปี ค.ศ. 2000 เป็นตน้มาอากาศยานแบบสีใบพัดไดก้ลายเป็นของเล่นและเป็น

เครืองมือสาํหรับงานวิจยั นกับินตอ้งควบคุมเครืองร่วมกบัไจโร ต่อมา Dragonfly ไดก้ลายเป็นส่วน

หนึงในงานวิจยัทัวโลก นักวิจัยใช้ลาํตัวและมอเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักเพือพฒันาระบบควบคุม

อตัโนมติั 

 

2.3 หลกัการทาํงานของอากาศยานแบบสีใบพดั 

 การควบคุมการเคลือนทีของอากาศยานแบบสีใบพดัจะควบคุมโดยการกาํหนดใหค้วามเร็ว

รอบของใบพดัอากาศยานทังสีใบมีความแรงในรูปแบบต่างๆ กัน ซึงอุปกรณ์ทีทาํการควบคุม

ความเร็วรอบของใบพดัอากาศยานนนัทุกวนันีจะใชไ้มโครคอนโทลเลอร์ (Micro Controller) ซึงใน

ปัจจุบนันีจะมีบอร์ดสําเร็จรูปทีไดร้ับการออกแบบและสร้างขึนมาสําหรับควบคุมการเคลือนทีของ

อากาศยานแบบสีใบพัดโดยเฉพาะ ซึงนอกจากไมโครคอนโทลเลอร์แลว้บนแผงวงจรยงัจะมี

อุปกรณ์ทีตรวจจับต่างๆ ทีจําเ ป็นในการควบคุมอากาศยานอีก  เช่น อุปกรณ์วัดความเร่ง 

(Accelerometer) อุปกรณ์วดัมุมเอียง (Gyroscopic Sensor) อุปกรณ์หาตาํแหน่ง (GPS) และอุปกรณ์

อืนๆ ทงันีทาํใหก้ารควบคุมอากาศยานแบบนีสามารถทาํไดง่้ายมากขึนสาํหรับลกัษณะการควบคุม

อากาศยานแบบปีกหมนุนนัเพือใหไ้ดก้ารเคลือนทีตามทีตอ้งการจะประกอบดว้ยการเคลือนทีหลกัๆ 

ดงันี 

 2.3.1 การลอยตวัอยู่กบัท ี(Hovering) 

 ทาํไดโ้ดยควบคุมให้ความเร็วใบพดัทงัสีตวัมีความเร็วทีเท่ากนัเพือสร้างโมเมนต์บิด

ทีเกิดจากดา้นหนึงหักลา้งกบัโมเมนต์บิดทีเกิดขึนจากอีกดา้นหนึง ตามทีแสดงในรูปที 2.11 โดย

กาํหนดแกน X ชีไปในทิศทางดา้นหน้าของอากาศยานแกน Z อยู่ในทิศทางทีชีขึนดา้นบนและแกน 

Y เป็นไปตามกฎมือขวา สาํหรับชือของใบพดัทงัสีก็จะเป็นใบพดัหนา้ (Front Rotor) ใบพดัหลงั 

(Rear Rotor) ใบพดัขวา (Right Rotor) ใบพดัซ้าย (Left Rotor) เพือให้อากาศยานลอยหยุดอยู่นิงได ้

อุปกรณ์ควบคุมจะทาํการควบคุมใบพดัทีอยูใ่นแนวเส้นทแยงมุม กนัหมุนไปในทิศทางเดียวกนัดว้ย

ความเร็วเท่ากนั โดยใบพดัทงัสีจะมีความเร็วรอบเท่ากนั ดว้ย Hove speed ΩHนนัคือΩ1 = Ω2 = Ω3 

= Ω4 = ΩHการหมุนของใบพดัเช่นนีจะทาํใหโ้มเมนตร์อบแกน Z ของอากาศยานหกัลบกนัไปหมด 

ทาํใหอ้ากาศยานหยุดนิง ไม่มีการหมุนรอบแกนใดๆ แรงถา้เมือแรงยกทีเกิดจากใบพดัทงัสีเท่ากบั

นาํหนกัของอากาศยาน ก็จะทาํใหอ้ากาศยานลอยนิงได ้
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รูปที 2.11 แสดงการลอยตวัอยูก่บัทีของอากาศยานแบบสีใบพดั (Hovering) 

 

 2.3.2 การทําให้อากาศยานสามารถบินขึน-ลง (Throttle) 

 จากการทีอากาศยานหยุดนิงในอากาศได้เนืองจากแรงยกเท่ากับนําหนักและ

ความเร็วรอบของใบพดัทงัสีเท่ากนัที ΩHการทีจะให้อากาศยานยกตวัขึนจะสามารถเพิมความเร็ว

รอบให้มากขึนกว่า ΩH ตามทีแสดงในรูปที 2.12 โดยเพิมความเร็วรอบของใบพดัทังสีให้เป็น 

Q1+∆Aเท่ากนัทงัหมดการกระทาํเช่นนีจะทาํใหโ้มเมนตร์อบแกน Z ยงัคงเท่ากบัศูนยแ์ต่แรงในแกน 

Z จะมากขึน ทําให้แรงยกมากกว่านําหนัก ก็จะทาํให้อากาศยานยกตวัขึนต่อเนืองดว้ยความเร็ว

เท่ากบั Z ตามทีแสดงในรูปส่วนในกรณี เราตอ้งการจะลดระดบัความสูง ก็จะทาํในลกัษณะเดียวกนั

เพียงแต่ใหค่้าความเร็วรอบตาํลงเป็นΩH + ∆Aก็จะทาํให้แรงยกมีค่านอ้ยกว่านาํหนกัอากาศยานจะ

ค่อยๆ เคลือนตวัตาํลงดว้ยอตัราเร่ง Z ดว้ยวิธีการนี เราสามารถทีจะควบคุมการบินขึนและลงของ

อากาศยานได ้

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.12 แสดงการบินขึนของอากาศยานแบบสีใบพดั (Throttle) 
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 2.3.3การเอยีงตัวซ้าย-ขวา (Roll) 

 หากเราตอ้งการใหอ้ากาศยานหมุนรอบแกน X หรือเรียกว่าการเอียงตวัซา้ย-ขวาสิงที

เราต้องทาํคือทาํให้แรงบิดรอบแกน X ไม่เป็นศูนย์เหมือนกับการลอยตัว เพือจะได้แรงตาม

วตัถุประสงคนี์เราจะตอ้งควบคุมใบพดัหนา้และใบพดัหลงัมีความเร็วเท่าเดิม แต่ความเร็วใบพดัซ้าย

ใบพดัขวาจะเปลียนไป ยกตวัอยา่งเช่นเราตอ้งการใหอ้ากาศยานหมุนตวัเป็นมุมบวกรอบแกน X เรา

ก็จะกาํหนดให้ใบพดัซ้ายหมุนเร็วขึนให้มีความเร็วเป็นΩH+ΔA เพือเพิมแรงยกดา้นซ้ายในขณะ

เดียวกบัทีลดความเร็วใบพดัขวาลงใหเ้ป็นΩH+ΔB แรงทีมากขึนทางดา้นซา้ยและลดลงดา้นขวา จะ

ทาํใหอ้ากาศยานเริมหมุนรอบแกน X หมุนตามตอ้งการ ดว้ยความเร่งเชิงมุมเท่ากบั ɸ โดยการเพิม

ความเร็วทางใบซ้ายดว้ยΔA และลดความเร็วทางใบพดัขวาดว้ยปริมาณ ΔB นนัไม่จาํเป็นตอ้งเป็น

อตัราเดียวกนั ทงันีขึนกบัอตัราเร่งในการหมุนตวัทีเราตอ้งการ ดงัรูป 2.13 

 

 

 

 

 

รูปที 2.13 แสดงการเอียงตวัทางขวาของอากาศยานแบบสีใบพดั (Roll) 

 

 2.3.4การควบคมุอากาศยานเงยหรือก้ม (Pitch) 

 การควบคุมนีจะคลา้ยกบัการหมุนรอบแกน X หรือ Roll เพียงแต่เราเปลียนแกนการ

หมุนให้เป็นแกน Y ตามทีแสดงในรูป 2.14 โดยถา้หากเราตอ้งการจะกม้หน้าอากาศยานเราจะ

กาํหนดใบพดัซ้ายและขวาให้มีความเร็วรอบเท่ากนัและลดความเร็วรอบของใบพดัหน้าลงให้เป็น 

ΩH+ΔBและเพิมความเร็วของใบพดั หลงัใหเ้ป็น ΩH+ΔAแรงทีเกิดจากความแตกต่างของแรงยกที

ใบพดัหนา้และหลงั จะทาํใหเ้กิดโมเมนตร์อบแกน Y ขึน ทาํใหอ้ากาศยานเริมหมุนตวัรอบแกน Y 

ดว้ยความเร่ง 𝜗 เพือเขา้สู่สมดุลใหม ่

 

 

 

 
 

 

รูปที 2.14 แสดงการกม้ของอากาศยานแบบสีใบพดั (Pitch) 
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 เพือเข้าใจการเคลือนทีของอากาศยานปีกหมุนได้ดีขึนในขณะอากาศยานอยู่ใน

ลกัษณะกม้หน้าลง แรงยกทีไดจ้ากใบพดันันจะไม่อยู่ในแนวดิงอีกต่อไป แต่จะอยู่ในแนวทีทาํมุม

เอียงเล็กนอ้ยกบัแนวดิง ทาํให้แรงจากใบพดัแตกออกได้สองแนวคือ แนวดิง และในแนวระดบัซึง

แรงในแนวนีจะทาํหน้าทีขับเคลือนอากาศยานไปขา้งหน้า ในขณะทีแรงในแนวดิงจะทาํหน้าที

สมดุลกบันาํหนักเพือให้อากาศยานลอยตวัในระดบัความสูงทีคงทีจะเป็นการแสดงการเคลือนที

ของอากาศยานไปขา้งหนา้จะเห็นวา่ในขณะเคลือนทีไปขา้งหนา้นนั อากาศยานจะอยู่ในลกัษณะกม้

ลง คือใบพดัหลงัจะสูงกวา่ใบพดัหนา้เลก็นอ้ย ซึงจะทาํให้แรงทีไดจ้ากใบพดัสร้างทงัแรงยก เพือให้

อากาศยานลอยตวัอยู่ไดแ้ละแรงผลกั เพือใหอ้ากาศยานเคลือนทีไปขา้งหนา้พร้อมๆกนั 

 2.3.5การหมุนตวั (Yaw) 

 เป็นการกาํหนดใหอ้ากาศยานหมุนตวัรอบแกน Z ของอากาศยาน ซึงสามารถทาํโดย

การกาํหนดให้ความเร็วใบพดัหนา้เท่ากบัใบพดัหลงัและมีความเร็วตาํกว่าใบพดัซ้ายและใบพดัขวา 

เพือให้แรงบิดทางดา้นซ้ายหรือขวามากกว่าดา้นหนา้หรือดา้นหลงั จึงทาํใหเ้ครืองบินหมุนตวัรอบ

แกน Z ดว้ยความเร็วเชิงมุมเท่ากบั    ตามทีแสดงในรูปที 2.15การควบคุมนีจะทาํให้อากาศยานหมุน

ตวักลบัหนา้หลงัได ้

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.15 แสดงการหมนุตวัทางซ้ายของอากาศยานแบบสีใบพดั (Yaw) 
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2.4ส่วนประกอบของอากาศยานแบบสีใบพดั 

 2.4.1 ตวัลาํ (Frame) 

 ตวัลาํของอากาศยานแบบสีใบพดัคือโครงสร้างหลกัของตวัอากาศยานทีมีหนา้ทีรับ

นาํหนกัของอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถออกแบบไดห้ลายรูปแบบแต่เน้นความแข็งแรง ดว้ยเหตุนีเองตวั

ลาํของอากาศยานตอ้งทาํดว้ยวสัดุทีมีความแข็งแรง เพือให้สามารถทนต่อแรงยกและรับแรงบิดของ

มอเตอร์ไดดี้โดยไม่มีการบิดตวั และสามารถรับแรงสนัสะเทือนจากมอเตอร์ไดดี้ นอกจากตวัลาํจะมี

ความแข็งแรงแลว้ วสัดุทีเลือกใชจ้ะตอ้งเป็นวสัดุทีมีนาํหนกัเบา เช่น อลูมิเนียม, คาร์บอน ไฟเบอร์ 

หรือแผน่ G10 ดงัรูปที 2.16 เพือลดนาํหนกัของตวัอากาศยานและใชพ้ลงังานในการยกนอ้ยทีสุด 

 

 
 

รูปที 2.16  แสดงตวัลาํของอากาศยานแบบสีใบพดั 

 

 2.4.2ชุดควบคุมการบิน (Flight Controller) 

 ชุดควบคุมการบินถือว่าเป็นหัวใจหลกัของอากาศยานสีใบพดั ทําหน้าทีควบคุม

เสถียรภาพในการบินทงัหมด ไดแ้ก่ ควบคุมระดบัความเอียง (Attitude Control) ควบคุมความสูง

(Altitude Control) ควบคุมตาํแหน่ง (Position Control) ควบคุมทิศทาง (Heading Control) และนาํ

ทางการบิน (Navigation) นอกจากจะควบคุมการบินแลว้ ชุดควบคุมยงัรับคาํสังการบินจากนกับิน

ผ่านทางวิทยุบงัคบัทางไกลอีกดว้ย ชุดควบคุมการบินใชไ้มโครคอนโทลเลอร์ ขนาดเลก็เป็นส่วน

ประมวลผลการควบคุมทงัหมด โดยจะรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์หลายแบบเพือใชใ้นการความคุม

การบินแบบต่าง ๆ ดงัรูป 2.17 

 

 
Sensors Module 

- Gyro 

- Accelerometer 

ESC 1 Motor 



 

GPS 

Transmitter 

PC 

Laptop 

Tablet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที 2.17

 

 2.4.3ชุดรับ-ส่งสัญญาณ 

 ชุดรับ–ส่งสญัญาณทาํหนา้

การบินทงัหมดกลบัมายงัฐานบนพืนดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.18 

รับ-ส่งสัญญาณควบคุม
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Receiver 

Data telemetry 

 

2.17แสดงระบบควบคุมของอากาศยานแบบสีใบพดั 

ส่งสัญญาณ (Signal transmit ขReceive system) 

ส่งสญัญาณทาํหนา้ทีรับส่งสัญญาณควบคุมจากนกับินและทาํหนา้ทีส่งขอ้มูล

การบินทงัหมดกลบัมายงัฐานบนพืนดิน (GroundStation) 

Motor 

ทีรับส่งสัญญาณควบคุมจากนกับินและทาํหนา้ทีส่งขอ้มูล

แสดงชุด

การบิน 
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รูปที 2.19 แสดงชุดรับ-ส่งขอ้มูลการบิน 

 

 2.4.4ส่วนสร้างแรงยก 

 เป็นส่วนสร้างแรงยกให้กับอากาศยานแบบสีใบพัด ประกอบด้วยมอเตอร์ ซึง

โดยทวัไปจะเป็นแบบใชไ้ฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน (Brushless DC Motor) ตอ้งใชง้าน

ร่วมกนักบัชุดควบคุมความเร็วรอบแบบอิเลค็ทรอนิคส์ (Electronic Speed Controller, ESC) และ

ใบพดัเป็นตวัสร้างแรงยกใบพดัที ใช้ส่วนมากจะเป็นแบบทีให้กาํลงัขับมากในรอบตาํ และเป็น

ใบพดัแบบหมุนกลบัทิศทางกันเพือสร้างความสมดุลแรงบิดของใบพดัทงัหมด นอกจากนีส่วน

สร้างแรงยกยังทําหน้าทีสร้างแรงในการควบคุมทิศทางต่างๆ ของอากาศยานอีกด้วย ส่วน

รายละเอียดต่าง ๆ จะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

 2.4.5แบตเตอรี(Battery) 

 เป็นส่วนเก็บพลงังานสาํรองสาํหรับใชใ้นการบินแบตเตอรีทีใชเ้ป็นชนิดทีมีนาํหนกั

เบาและมีความสามารถจ่ายพลงังานสูงไดอ้ย่างต่อเนือง (มีค่ากาํลงัวตัตต่์อนาํหนกัสูง) ระยะเวลาใน

การบินจะขึนอยู่กบัค่าความจุของแบตเตอรี แบตเตอรีทีนิยมใชก้นัในปัจจุบนันนัมีอยู่ดว้ยกนัหลาย

แบบ ในทีนีจะกล่าวถึงเพียงสองแบบใหญ่ ๆ คือ 

 1. แบตเตอรีแบบ NiMH (Nickel Metal Hydride)สาํหรับอากาศยานขนาดเลก็แบบ 

FP นนั บางรุ่นก็จะใช้แบตเตอรีแบบ NiMH (Nickel Metal Hydride) แบตเตอรีแบบนีใชง้านง่าย

และการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากนัก ในปัจจุบนัแบตเตอรีแบบนีเป็นทีนิยมใช้กนัมากกว่าแบตเตอรี

แบบ NiCd(Nickel Cadmium) แต่ทีใชก้นัมากเนืองจากมีความจุมากกว่าถึง 2 - 3 เท่า นอกจากนี 

NiCdยงัมีสารทีเป็นพิษต่อสิงแวดลอ้มอีกด้วยความจุของแบตเตอรีนิยมบอกในรูปของค่าประจุที

แบตเตอรีจ่ายไดเ้ช่น 1000mAhจากสมการความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า (I) และประจุไฟฟ้า 

(Q) 
 

    Q =It 
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 โดยที Q คือประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นคูลอมบ ์

   I คือกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมป์ 

   t คือเวลา มีหน่วยเป็นวินาที 

 

 เมือ t เป็นเวลาจะพบว่าในเวลา 1 ชัวโมง แบตเตอรีจ่ายกระแสออกมาอย่าง

ต่อเนืองได ้1000 mA หรือ 1 A คิดเป็นประจุไฟฟ้า Q =1 ×60 ×= 3600 C พลงังานไฟฟ้าทีไดเ้กิด

จากปฏิกิริยาเคมีทีขวับวกและขวัลบซึงเป็นปฏิกิริยาระหว่างโลหะกบันาํเกิดเป็น Metal Hydride 

และปฏิกิริยาระหว่างนิกเกิลไฮดรอกไซดก์บันาํโดยทวัไปแลว้แบตเตอรีแบบนี หนึงเซลลจ์ะมีความ

ต่างศักยป์ระมาณ 1.2 V ตามทีระบุไวข้้างเซลล์ เมือทาํการชาร์จเต็มทีจะให้ความต่างศกัยเ์ฉลีย

ประมาณ 1.25 V เมือนาํมาใชก้บัอากาศยานบงัคบัจะตอ้งนาํมาต่อเขา้ดว้ยกนัแบบอนุกรมเพือเพิม

ความต่างศกัยเ์ป็น 9 - 12 V สําหรับอากาศยานบังคบัขนาดเล็ก ถา้อากาศยานมีขนาดใหญ่กว่านี 

แบตเตอรีแบบ NiMH จะไม่สามารถจ่ายพลงังานไดเ้พียงพอกบันาํหนกัแบตเตอรีทีเพิมขึนมา 

 ตัวอย่างของแบตเตอรีแบบนี แสดงอยูในรูปที 2.20 ปัจจุบันนีแม้แ ต่ใน

เฮลิคอปเตอร์บังคับแบบของเล่นราคาถูกก็ใช้แบตเตอรี แบบ LiPoกันเป็นส่วนใหญ่เนืองจากให้

พลงังานสูงกวา่และมีนาํหนกัเบา 

 ดงันนั ในทีนีเราจะเนน้ไปทีแบตเตอรีแบบ LiPo 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.20 แสดงแบตเตอรีแบบ NiMH ขนาดต่างๆ 

 

 

 

 2. แบตเตอรีแบบ LiPo(Lithium Polymer)เทคโนโลยีใหม่ทีทาํใหอ้ากาศยานบงัคบัที
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ใช้พลังงานไฟฟ้าได้รับความนิยมมากในปัจจุบันคือแบตเตอรีแบบ LiPo(Lithium Polymer) 

แบตเตอรีแบบนีมีขอ้ไดเ้ปรียบกว่าแบบ NiMH หลายอย่างเช่น มีนาํหนกัเบาใหพ้ลงังานสูงความจุ

สูง และประสิทธิภาพสูงกว่ามาก นอกจากนี แบตเตอรีแบบ LiPoยงัมีอตัราการคายประจุสูงมากทาํ

ให้มอเตอร์ไดร้ับพลงังานเพียงพอกบักาํลงัทีตอ้งการ ส่วนขอ้เสียของแบตเตอรีแบบนีก็คือ มีราคา

สูงถา้ดูแลรักษาไม่ดี แบตเตอรีแบบนีจะชาร์จไดเ้พียง 300-400 ครังเท่านนั สารประกอบทีอยู่ภายใน

แบตเตอรีแบบ LiPoติดไฟง่ายจึงอาจเกิดการระเบิดไดถ้า้ไม่ชาร์จหรือจดัเก็บอย่างถูกวิธี รวมทงัถา้

ติดตงัไวใ้นตาํแหน่งทีไม่ปลอดภัยจะทําให้เกิดการระเบิดไดเ้มือเกิดการกระแทก ดงันันการใช้

แบตเตอรีแบบนีจึงตอ้งมีขอ้ควรระวงัทีตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

 แบตเตอรี LiPoคือ แบตเตอรี LiPoHybrid โดยทวัไปเซลลข์องแบตเตอรีแบบนี

จะห่อหุ้มดว้ยแผ่นฟอยล ์แต่ละเซลลจ์ะให้ความต่างศกัย ์3.7 V ในการใชง้านกบัอากาศยานขนาด

เลก็ไปจนถึงขนาดกลาง จาํนวนเซลลที์มาต่ออนุกรมกนัจะมีประมาณ 1 - 6 เซลล ์โดยจะระบุไวที้

ขา้งแบตเตอรีว่า 1S 2S 3S หรือ 4S ซึงบอกว่ามีกีเซลลต์่อกนัแบบอนุกรม (S-series) บางแบบก็จะมี

การต่อเซลลแ์บบขนานดว้ยเพือเพิมปริมาณกระแส (หรือเพิมความจุ) ทีจ่ายออกมาซึงในกรณีนีก็จะ

ระบุตวั P (Parallel) เพิมขึนมาเช่น 3S2P ก็หมายความวา่มีเซลลส์องชุดต่อขนานกนัโดยทีแต่ละชุดมี

สามเซลลต์่ออนุกรมกนัอยู่ซึงโดยรวมแลว้จะให้ความต่างศกัย ์3.7 ×3 = 11.1V และมีความจุเท่ากบั

ความจุของแต่ละชุดรวมกนั รูปที 2.21 แสดงตวัอยา่งของแบตเตอรีแบบ LiPoขนาดต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.21 แสดงแบตเตอรีแบบ LiPoขนาดต่าง ๆ 

 

 

 

 เรืองความจุและอตัราการคายประจุของแบตเตอรี LiPoเช่นเดียวกับแบตเตอรี 
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NiMH ความจุของแบตเตอรีแบบนีจะระบุดว้ยค่า mAhซึงย่อมาจาก mili-ampere hours หมายถึง 

ความจุต่อชวัโมงทีสามารถจ่ายไดจ้นแบตเตอรีหมด และมีความหมายเช่นเดียวกันกับปริมาณที

สาํคญัอีกอย่างคืออตัราการคายประจุหรือบางครังเรียกว่าค่า C-rating (C: capacity) ค่านีจะปรากฏ

อยู่บนแบตเตอรีแต่ละกอ้น ตวัอย่างเช่น แบตเตอรีกอ้นหนึงจะระบุว่า 3S 11.1 V 25 C 2000 mAh 

หมายความว่า แบตเตอรีกอ้นนีประกอบดว้ย 3 เซลลต์่ออนุกรมกนัมีความต่างศกัยร์วม 11.1 V และ

คายประจุไดสู้งสุดถึง 25 เท่าของค่าความจุทีกาํหนด นนัคือ25 ×2000mAh=50A  ในเวลาหนึง

ชวัโมงเราสามารถคาํนวณเวลาทีแบตเตอรี สามารถจ่ายกระแสไดโ้ดยนาํค่าความจุมาหาร 60 นาที

ในหนึงชวัโมงจะได ้2000/60 = 33.3 mAh/mi จากนนัคูณดว้ย C-rating ได ้833 mAh/min ซึงคิด 

เป็นเวลา 2000/833 = 2.4 นาที นนัคือถา้ดึงกระแสออกมาดว้ยอตัราสูงสุด 25 C จะใชง้านแบตเตอรี

นีไดเ้พียง 2.4 นาทีเท่านนั แต่โดยทวัไปแลว้ในการบินปกติทีไม่ใช่การบินผาดโผนแบบหนกั ๆ จะ

ไม่ไดดึ้งกระแสจากแบตเตอรีดว้ยอตัราสูงสุดทาํใหเ้วลาในการบินยาวกว่าทีคาํนวณไวข้า้งตน้ การ

คาํนวณนีโดยทัวไปสามารถคิดได้ว่าเวลาทีแบตเตอรีจะคายประจุหมดดว้ยอตัราสูงสุดนันมีค่า

เท่ากบั 60/C-rating นาที ในกรณี นีคือ 60/25 = 2.4 นาที เป็นตน้ 

 ในการเลือกแบตเตอรีมาใชง้านนันควรเลือกซือแบตเตอรีทีมีค่า C สูงๆ การใช้

แบตเตอรีทีมีค่า C ตาํเกินไปจะทาํให้มอเตอร์และตวัควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็คทรอนิคส์ 

(Electronic Speed Controller: ESC) เสียหายได ้บางครังค่า C-rating ทีกาํหนดมาให้จะระบุทงัค่า

ต่อเนืองและค่าการระเบิดพลงังานออกมาในช่วงเวลาสันๆ (burst) เช่น 20 C Continuous/40 C 

Bursts หมายความว่าในการใชง้านปกติสามารถจ่ายกระแสไดต้่อเนืองทีอตัราสูงสุด 20 C แต่ถา้ใน

การบินทีรุนแรงซึงมอเตอร์ตอ้งการกาํลงัมากในเวลาอนัสัน แบตเตอรีนีจะจ่ายกระแสไดเ้ต็มที 40 ที 

10 วินาที) นอกจากเรืองของปริมาณและเท่าของค่าความจุในเวลาอนัรวดเร็ว (โดยปกติจะอยู่อตัรา

การจ่ายกระแสแลว้การใชแ้บตเตอรีทีมีค่า C ตาํเกินไปจะทาํใหแ้บตเตอรีร้อนมากการเปลียนไปใช้

แบตเตอรีทีมีค่า C สูงขึนจะทําให้แบตเตอรีเย็นกว่าในขณะใช้งานทําให้อายุการใช้งานของ

แบตเตอรียาวนานขึน 

 มีข้อควรรู้อีกขอ้คือในการคายประจุของแบตเตอรี LiPoนันจะต้องไม่ใช้งาน

แบตเตอรีจนเหลือความต่างศกัยใ์นแต่ละเซลลไ์ม่ถึง 3 V เนืองจากจะทาํให้แบตเตอรีร้อนมากและมี

อายุการใชง้านไม่นาน คาํแนะนาํโดยทวัไปในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี LiPoคือไม่ควรใช้

งานเกิน 80% ของค่าความจุของแบตเตอรี เช่นแบตเตอรีทีมีความจุ 2500mAhไม่ควรถูกใชง้านเกิน 

2500 × 0.8 = 2000 mAhและเมือแบตเตอรีมีอายุการใชง้านทีนานขึนค่าความจุจะลดลงไปตามเวลา

ทีใชอี้กดว้ยหลงัจากชาร์จเต็มทีแลว้ แบตเตอรี LiPoจะมีความต่างศกัย ์4.2 Vต่อเซลล ์ถา้ยงัชาร์จ

ต่อไปอีกอาจทาํให้เกิดระเบิดและไฟไหมไ้ด ้ดงันันจึงตอ้งหยุดชาร์จทันทีหรือใชเ้ครืองชาร์จทีตดั



 

กระแสไฟฟ้าทีชาร์จเขา้ไปทนัทีทีความต่างศกัยข์องเซลลมี์ค่า 

 สรุปหลักการใช้งานแบตเตอรี 

 1.  ชาร์จแบตเตอรี

 2.  หลงัจากใชง้านแลว้ควรรออย่างนอ้ย 

จะนาํไปชาร์จ 

 3.  อยา่ชาร์จแบตเตอรีทิงไวโ้ดยไม่มีคนดูแล

 4.  อย่าแกะหีบห่อบรรจุแบตเตอรีออกจากกนั ถา้ชาํรุดหรือมีรูรัวให้นาํไปวางไวใ้ห้

ห่างไกลจากผูค้นและทรัพยสิ์นเพือดูอาการเพราะอาจเกิดการระเบิดได ้จากนนัใหน้าํไปกาํ

วิธีต่อไป 

 5.  หากอากาศยานตก ให้รีบตรวจสอบความเสียหายของแบตเตอรี แลว้ถอดออกไป

ไวก้ลางแจ้งให้ห่างไกลจากผูค้น เพือป้องกนัการระเบิดทีอาจจะเกิดขึนตามมา จากนันให้นาํไป

กาํจดัใหถู้กวิธีต่อไป 

 6.  อย่าชาร์จแบตเตอรีดว้ยเครืองชาร์จทีไม่ไดม้าตรฐาน และอ

กาํหนดในกรณีทีใชเ้ครืองชาร์จทีไม่ตดัไฟหลงัจากชาร์จเตม็แลว้

 7.  ประการสุดทา้ยเมือแบตเตอรีหมดอาย ุตอ้งทิงให้เป็นทีอย่าทิงปนกบัขยะอืนๆ ถา้

จาํเป็นตอ้งทิงให้ทาํตามขนัตอนการทาํลายแบตเตอรี 

โดยเฉพาะเท่านนั 

 

2.5ชุดควบคุมการบิน 

 ชุดควบคุมการบินทาํหน้าทีควบคุมเสถียรภาพทางการบินของอากาศยานประกอบดว้ย

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นส่วนประมวลผลและควบคุมการบิน และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ 

ส่วนวดัสภาพการบิน 

 2.5.1การควบคุมระดบัมุมเอยีง 

 การควบคุมความอียงเป็นการควบคุมมุมเอียง 

(Angle Control) ไดแ้ก่ Roll Pitch 

อ า กา ศ ย า นบิ น ไ ด้

ดงัรูปที 2.22 
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กระแสไฟฟ้าทีชาร์จเขา้ไปทนัทีทีความต่างศกัยข์องเซลลมี์ค่า 4.2 V 

สรุปหลกัการใช้งานแบตเตอรี LiPoเพือความปลอดภยั ดังนี 

ชาร์จแบตเตอรีในบริเวณทีไมติ่ดไฟหรือมีผนงักนัไฟไหมไ้ด ้

หลงัจากใชง้านแลว้ควรรออย่างน้อย 15 - 30 นาทีเพือใหแ้บตเตอรี

อยา่ชาร์จแบตเตอรีทิงไวโ้ดยไม่มีคนดูแล 

อย่าแกะหีบห่อบรรจุแบตเตอรีออกจากกนั ถา้ชาํรุดหรือมีรูรัวให้นาํไปวางไวใ้ห้

ห่างไกลจากผูค้นและทรัพยสิ์นเพือดูอาการเพราะอาจเกิดการระเบิดได ้จากนนัใหน้าํไปกาํ

หากอากาศยานตก ให้รีบตรวจสอบความเสียหายของแบตเตอรี แลว้ถอดออกไป

ไวก้ลางแจ้งให้ห่างไกลจากผูค้น เพือป้องกนัการระเบิดทีอาจจะเกิดขึนตามมา จากนันให้นาํไป

อย่าชาร์จแบตเตอรีดว้ยเครืองชาร์จทีไม่ไดม้าตรฐาน และอย่าชาร์จเกินเวลาที

ทีใชเ้ครืองชาร์จทีไม่ตดัไฟหลงัจากชาร์จเตม็แลว้ 

ประการสุดทา้ยเมือแบตเตอรีหมดอาย ุตอ้งทิงให้เป็นทีอย่าทิงปนกบัขยะอืนๆ ถา้

จาํเป็นตอ้งทิงให้ทาํตามขนัตอนการทาํลายแบตเตอรี LiPoควรนําไปทิงในทีสําหรับทิงแบตเตอรี

ชุดควบคุมการบินทาํหน้าทีควบคุมเสถียรภาพทางการบินของอากาศยานประกอบดว้ย

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นส่วนประมวลผลและควบคุมการบิน และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ 

การควบคุมระดับมุมเอียง (Attitude Control) 

การควบคุมความอียงเป็นการควบคุมมุมเอียง (Orientation) ในแนวแกนต่าง ๆ

Roll Pitch และ Yaw (หรือ X, Y, Z) ถือเป็นการควบคุมพืนฐานทีทาํให้

อย่างมีเสถียรภาพ 

นาทีเพือให้แบตเตอรีเยน็ลงก่อนที

อย่าแกะหีบห่อบรรจุแบตเตอรีออกจากกนั ถา้ชาํรุดหรือมีรูรัวให้นาํไปวางไวใ้ห้

ห่างไกลจากผูค้นและทรัพยสิ์นเพือดูอาการเพราะอาจเกิดการระเบิดได ้จากนนัใหน้าํไปกาํจดัให้ถูก

หากอากาศยานตก ให้รีบตรวจสอบความเสียหายของแบตเตอรี แลว้ถอดออกไป

ไวก้ลางแจ้งให้ห่างไกลจากผูค้น เพือป้องกนัการระเบิดทีอาจจะเกิดขึนตามมา จากนันให้นาํไป

ย่าชาร์จเกินเวลาที

ประการสุดทา้ยเมือแบตเตอรีหมดอาย ุตอ้งทิงให้เป็นทีอย่าทิงปนกบัขยะอืนๆ ถา้

ควรนําไปทิงในทีสําหรับทิงแบตเตอรี

ชุดควบคุมการบินทาํหน้าทีควบคุมเสถียรภาพทางการบินของอากาศยานประกอบด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นส่วนประมวลผลและควบคุมการบิน และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ (Sensor) เป็น

ในแนวแกนต่าง ๆ

ถือเป็นการควบคุมพืนฐานทีทาํให้

อย่างมีเสถียรภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.22

 

 เซนเซอร์พืนฐานทีใชส้ําหรับการควบคุมมุมเอียงไดแ้ก่ ไจโรสโคป 

กรณีทีตอ้งการควบคุมระดบั 

โคปร่วมกบัเซนเซอร์วดัความเร่

ประมาณค่ามุมทาํไดโ้ดยใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์ เช่น 

ต้น หลังจากประมาณค่ามุมต่างๆได้แล้ว จึงควบคุมมุมต่างๆด้วยเทคนิคการควบคุม เช่น 

PID(Proportion Integral Derivative Control

ส่วนการควบคุมทิศทางในแนวแกน 

(Magnetometer) ปัจจุบนัไดมี้การรวมเซนเซอร์ทงัสามเขา้ดว้ยกนั เรียกว่า 

หรือ IMU ดงัรูปที 2.23 การต่อสัญญาณ 

แบบอนาลอก (Analog) และแบบดิจิตอล 

จะมีความสะดวกมากว่าแบบอนาลอกใชส้ายสัญญาณนอ้ยกว่า นอกจากนี เซนเซอร์แบบดิจิตอลจะ

มีตวัแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอลภายในซึงมีความละเอียดมา

เอง 
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2.22 แรงต่างๆทีกระทาํบนอากาศยานแบบสีใบพดั 

เซนเซอร์พืนฐานทีใชส้ําหรับการควบคุมมุมเอียงไดแ้ก่ ไจโรสโคป 

กรณีทีตอ้งการควบคุมระดบั Roll กบั Pitch (Level Control) หรือแกน X กบั Y นนัตอ้งใชไ้จโรส

วมกบัเซนเซอร์วดัความเร่ง (Accelerometer) เพือชดเชยข้อด้อยของเซนเซอร์

ประมาณค่ามุมทาํไดโ้ดยใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์ เช่น Kalman Filter Complementary Filter

ต้น หลังจากประมาณค่ามุมต่างๆได้แล้ว จึงควบคุมมุมต่างๆด้วยเทคนิคการควบคุม เช่น 

Proportion Integral Derivative Control) การควบคุมแบบฟูซซี (Fuzzy Logic Control

ส่วนการควบคุมทิศทางในแนวแกน Yaw หรือแกน Z ใช้ร่วมกับเซนเซอร์วดันามแม่เหล็กโลก 

ปัจจุบนัไดม้ีการรวมเซนเซอร์ทงัสามเขา้ดว้ยกนั เรียกว่า InertialMeasurementUnit 

การต่อสัญญาณ IMU เขา้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ทาํไดส้องแบบ ไดแ้ก่ 

และแบบดิจิตอล (Digital) ซึงดิจิตอลจะใช้การเชือมต่อแบบ 

จะมีความสะดวกมากว่าแบบอนาลอกใชส้ายสัญญาณนอ้ยกว่า นอกจากนี เซนเซอร์แบบดิจิตอลจะ

มีตวัแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอลภายในซึงมีความละเอียดมากกว่าตวัแปลงในไมโครคอนโทรลเลอร์

เซนเซอร์พืนฐานทีใชส้ําหรับการควบคุมมุมเอียงไดแ้ก่ ไจโรสโคป (Gyroscope)ใน

นนัตอ้งใชไ้จโรส

เพือชดเชยขอ้ด้อยของเซนเซอร์ทังสองการ

Kalman Filter Complementary Filter เป็น

ต้น หลังจากประมาณค่ามุมต่างๆได้แล้ว จึงควบคุมมุมต่างๆด้วยเทคนิคการควบคุม เช่น 

Fuzzy Logic Control) เป็นตน้ 

ใชร่้วมกบัเซนเซอร์วดันามแม่เหล็กโลก 

InertialMeasurementUnit 

ากบัไมโครคอนโทรลเลอร์ทาํไดส้องแบบ ไดแ้ก่ 

ซึงดิจิตอลจะใชก้ารเชือมต่อแบบ I2Cหรือ SPI 

จะมีความสะดวกมากว่าแบบอนาลอกใชส้ายสัญญาณนอ้ยกว่า นอกจากนี เซนเซอร์แบบดิจิตอลจะ

กกว่าตวัแปลงในไมโครคอนโทรลเลอร์
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รูปที 2.23 แสดง Inertial Measurement Unit หรือ IMU 

 

 Inertial Measurement Unit (IMU) เซนเซอร์ หรืออุปกรณ์ทีใช้ใน INS (Inertial 

Navigation System) เป็นส่วนประกอบหลกัทีใชใ้นเครืองบินยานอวกาศและเรือเช่นเดียวกบัจรวด

ขีปนาวุธ IMU ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัคือ accelerometers 3 ทิศทาง และ gyroscopes 3 ทิศทาง 

ซึงรับความเร่งยานพาหนะและความเร็วเชิงมุมตามลาํดบั 

 Accelerometer เป็นอุปกรณ์ทีใช้วดัความเร่งตามแนวแกนทีเฉพาะเจาะจง ตัง

ขอ้สังเกตไดว้่า accelerometers ใน IMU รับเพียง specific forces แนวคิดนี เป็นสิงสาํคญัใน inertial 

navigation หรือระบบนาํทางอาศยัแรงเฉือย 

 หลกัการของเซนเซอร์วดัความเร่ง (Accelerometer)ทาํหนา้ทีวดัความเร่งในการ

เอียงทงัสามแกน X, Y, Z ทีอา้งอิงกบัแรงโน้มถ่วงของโลก สามารถอธิบายโดยมีลูกบอลบรรจุ

ภายในกล่องสีเหลียม ลูกบอลทีบรรจุภายในกล่องนนัลอยอยู่ระหว่างแกน X,Y,Z โดยไม่สัมผสักบั

ผิวของกล่อง ซึงเปรียบเสมือนค่าทีส่งออกมาไดคื้อ X,Y,Z = 0g (โดยที g = 9.8m/s2) เมือลูกบอล

นนัสมัผสักบัผนงัทางขวาซึงแสดงผลเป็นค่าแกน –X ของ Accelerometer ซึงจะไดค่้า X = -1g, Y = 

0g, Z = 0g 

 สมมุติลูกบอลทีบรรจุในกล่องนนัอยู่ในสภาวะมีแรงโนม้ถ่วง ซึงจะทาํใหลู้กบอลมี

แรงกดลงทีแกน –Z ของกล่องเนืองจากค่า g จะส่งผลทาํใหค้่าของ X = 0 g, Y = 0 g,Z = -1g ซึงจะ

เห็นไดว้่า ถา้ในสภาวะปกติของ Accelerometer จะมีผลต่อค่าแรงโนม้ถ่วงของโลกตลอดเวลา โดย

จากแบบจาํลองขา้งตน้ลูกบอลไดก้ดลงทีแกน –Z จะทาํใหค่้าของ Z = 1 g เสมอตามแรงกดของแรง

โน้มถ่วงโลกอยูต่ลอดในสภาวะปกติ 

 เมือเราเอียงกล่องไป 45 องศา โดยยงัคงให้อยู่ภายใตส้ภาวะแรงโนม้ถ่วงของโลกจะ

ทาํใหลู้กบอลกดทีผนงัของกล่องทงัสองดา้น คือกดลงทีแกน –Z และ –X โดยจะทาํให้ค่าของ X = -
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0.71 g, Y = 0 g และ Z = -0.71 g ซึงเป็นผลจากการแตกแรงกดของค่าแรงโนม้ถ่วงของโลกทีกระทาํ

ต่อแกน –Z และ –X ซึงทาํมุมเป็น 45 องศา 

 Gyroscopeเป็นอุปกรณ์สาหรับการวดั หรือการรักษาการปรับทิศทางขึนอยู่กบั

หลกัการของการอนุรักษ ์

 โมเมนตมัเชิงมุมหลกัการเซนเซอร์ วดัความเร็วเชิงมุม (Gyroscope)ตามหลกัการ

แลว้เป็นอุปกรณ์ทีอาศยัแรงเฉือยของ Rotor ทีหมนุ เพือช่วยในการรักษาทิศทางของแกนหมุนใหอ้ยู่

ในตาํแหน่งเดิมตลอดเวลาทีมีการหมุนดงัรูปที 2.28 ซึงประกอบดว้ย Rotor บรรจุใน Gimbal อีกที

หนึง ทาํให้เอียงในทิศทางต่างๆโดยอิสระ โมเมนตมัเชิงมุมของ Rotor ดงักล่าวจะทาํการรักษา

ตาํแหน่งไว ้แมว้า่ Gimbal จะเกิดการเอียงตวัไปมา 

 จากคุณสมบัติดังกล่าว ทําให้สามารถนําหลักการนีไปประยุกต์ใช้เพือประโยชน์

ต่างๆ เช่น เขม็ทิศ (Compass) ใชเ้ป็นระบบนาํร่องของเครืองบินเรืออุปกรณ์ป้องกนัการกลิงบนเรือ

ขนาดใหญร่วมถึงระบบในยานอวกาศและสถานีอวกาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.24 แสดงเซนเซอร์วดัความเร็วเชิงมุม (Gyro) 

 

 

 

 

 Gyroscope มีบทบาทอยา่งไรใน IMU 
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 ในเมือ Accelerometer สามารถวดัความเอียงไดเ้รียบร้อย ไม่มีความจาํเป็นจะตอ้งวดั

ความเร็วเชิงมุม เพราะว่า Output ของ Accelerometer มีผลกบัแรงโนม้ถ่วง นนัหมายถึงค่า Output 

ของ Accelerometer ไม่มีทางหยุดนิงเฉย แมป้ล่อยทิงไวก้็จะเคลือนทีขึน-ลง สันไปมา ต่างกับ 

Gyroscope ทีปล่อยทิงไวค่้า Output ทีไดก็้จะนิงไม่เกิดการสัน และถา้นาํ Output ของGyroscope มา

ใชก้รรมวิธีการ Discrete Integral ก็จะสามารถหามุมได ้

 2.5.2 การควบคุมระดบัความสูง (Altitude Control) 

 การควบคุมความสูงของอากาศยานแบบสีใบพัดทําได้โดยการควบคุมร่วมกับ

อุปกรณ์เซนเซอร์ทีทาํหนา้ทีวดัความสูงโดยตรงหรือโดยทางออ้ม เช่น เซนเซอร์ชนิดอลัตร้าโซนิค 

(Ultrasonic)  เซนเซอร์วัดค วามดันบรร ยากาศ (Barometer)  เซนเ ซอร์จับภาพเค ลือนไหว 

(OpticalFlow) 

 2.5.3 การควบคุมตาํแหน่ง (Position Control) 

 GPS คือ ระบบระบุตาํแหน่งบนพืนโลก ย่อมาจากคาํว่า Global PositioningSystem 

ชือเต็มของระบบนี คือ NAVSTAR Global Positioning System คาํว่า NAVSTAR เป็นอกัษรย่อมา

จาก Navigation SatelliteTiming and Ranging ภาคของคาํว่าดาวเทียมสําหรับนาํร่อง คือ ระบบที

ระบุตาํแหน่งทุกแห่งบนโลก จากกลุ่มดาวเทียม 24 ดวง ทีโคจรอยู่รอบโลกในระดบัสูงทีพน้จาก

คลืนวทิยรุบกวนของโลกและวิธีการทีสามารถใหค้วามถูกตอ้งเพียงพอทีจะใชชี้บอกตาํแหน่งไดทุ้ก

แห่งบนโลกตลอดเวลา 24 ชัวโมง จากการนํามาใช้งานจริงจะให้ความถูกต้องสูงโดยทีความ

คลาดเคลือนมาตรฐานของตําแหน่งทางราบตํากว่า 50 เมตร และถ้าเป็นแบบวิธี “อนุพันธ์” 

(Differential) จะใหค้วามถูกตอ้งถึงระดบัเซนติเมตรจากการพฒันาทางดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทาํ

ใหส้ามารถผลิตเครืองรับ GPS ทีมีขนาดลดลงและมีราคาถูกลงกว่าเครืองรับระบบ TRANSIT เดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 ชุดรับ-ส่งสัญญาณ (Signal transmit -Receive system) 
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 ชุดรับ -ส่งสัญญาณทาํหนา้ทีรับส่งสัญญาณควบคุมจากนักบิน และทาํหนา้ทีส่งขอ้มูลการ

บินทงัหมดกลบัมายงัฐานบนพืนดิน (Ground Station) 

 2.6.1ชุดส่งสัญญาณ (Signal Transmitter) หรือวิทยุบังคับ 

 เป็นอุปกรณ์ทีทําหน้าทีแปลงสัญญาณวัดเซนเซอร์แบบต่างๆ มาเป็นสัญญาณ

ส่วนประกอบต่างๆของ Signal Transmitter มีหนา้ทีดงันี 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.25 แสดงส่วนต่างๆของ Signal Transmitter 

 

 - Input Amplifier เป็นส่วนทีขยายสญัญาณจากเซนเซอร์ ซึงเป็นสัญญาณไฟฟ้าค่าตาํ

ใหมี้ระดบัสัญญาณแรงขึน 

 - Linearizer เนืองจากคุณสมบติัของเซนเซอร์แต่ละชนิดมีความไม่เชิงเส้น (Non-

linear) กบัค่าวดัLinearizer จึงมีหนา้ทีแกไ้ขความไม่เชิงเส้นของเซนเซอร์ 

 -Isolate ทาํหนา้ทีแยกสัญญาณไฟฟ้าระหว่างดา้น Sensor Input และสัญญาณไฟฟ้า

ดา้น Output เขา้ Isolate เพือป้องกนัสัญญาณรบกวนจากเซนเซอร์ไม่ใหอ้อกไปทาง Output ป้องกนั

สัญญาณรบกวนอนัเนืองมาจากการเกิด Ground Loop และป้องกันความเสียหายทีเกิดขึนกับ

อุปกรณ์ทีต่อพ่วง 

 -Output ในกรณีทีเกิดความผิดปกติทางดา้นเซนเซอร์ 

 - Output มีหนา้ทีแปลงสัญญาณจาก Isolate มาเป็นสญัญาณมาตรฐาน 

 2.6.2ชุดรับสัญญาณ (Receive system) 

 ชุดรับสัญญาณหรือ Receiver มีอยู่หลายแบบ โดยมีการทํางานตังแต่ง่ายๆ ไม่

ซบัซอ้นจนถึงซบัซอ้นมาก และแบบทีซบัซ้อนมากกต็อ้งมีความสามารถในการรับสัญญาณไดดี้กว่า

ดว้ย แต่ในหัวขอ้นี จะกล่าวถึงเครืองรับวิทยุทีใชก้นัในเครืองบินบงัคบัวิทยุ (R/C) จะเป็นแบบที

เรียกวา่ Super Heterodyne 

 การทาํงานของเครืองรับวิทยุในเครืองบินบงัคบัวิทยุ(R/C) แบบ Super Heterodyneมี

การทาํงานดงัรูปที 2.33 

ส่งสญัญาณมาตรฐาน 
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เสาอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.26 แสดง FM radio block diagram สาํหรับเครืองบินบงัคบัวิทย ุ(R/C) 

 

 จากรูปที 2.26 เครืองรับวิทยุระบบ FM ทีใชใ้นเครืองบินบงัคบัวิทยุ (R/C) ทวัไปจะ

รับสัญญาณวิทยุทีผ่านเขา้มาทางสายอากาศ สัญญาณวิทยุนีมีกาํลงัอ่อนมากตอ้งทาํการขยายให้มี

กาํลงัสูงขึนดว้ยภาคขยายสัญญาณ ซึงจะทาํการขยายสัญญาณทุกความถี ดงันนัหากตอ้งการเฉพาะ

ย่านความถีทีต้องการซึงทาํไดโ้ดยการใชภ้าคจูนความถี (Tuner) วงจรจูนความถีจะสามารถเลือก

ความถีเขา้มาไดถู้กตอ้งระดบัหนึง เช่น ความถีย่าน 7.2 MHz ทงัหมด แต่ไม่สามารถทีจะเลือกเอา

เฉพาะความถีเพียงหนึงช่องในย่าน 72 MHz ได ้ดงันนัถา้มีเครืองรับวิทยุสาํหรับความถี 40 MHz 

และจะนาํไปใชก้บัความถี 72 MHz จึงไม่สามารถทาํได ้เพราะภาคจูนความถีจะทาํงานอยู่คนละช่วง

ความถีกนั แต่สาํหรับเครืองรับวิทยุย่าความถี 72 MHz ซึงยงัมีการแบ่งเป็นแบบ Lo-Band กบั Hi-

Band เราอาจจะนาํเอาแร่ของย่านความถี Hi-Band ไปใชก้บั Lo-Band ไดแ้ต่ไม่ควรทาํเพราะภาคจู

นความถีจะทาํงานคนละช่วงความถีกนัจะทาํให้มีสัญญาณอืนแทรกเขา้มาถา้คลืนแทรกนีไม่แรง

มากก็จะไมมี่ปัญหาอะไร แตถ่า้แรงมากเราก็จะควบคุมเครืองบินไม่ไดเ้พือทีจะเลือกเอาความถีเพียง

หนึงช่องเท่านัน เราต้องเพิมภาคกาํเนิดสัญญาณและภาคผสมสัญญาณเข้ามา โดยเราจะใช้ภาค

กาํเนิดสัญญาณโดยใชแ้ร่ Crystal ทาํการกาํเนิดความถีทีมีความถี 455 kHz แตกต่างจากความถีของ

ช่องทีตอ้งการ เช่น ถา้เราต้องการรับความถีช่องที 48 ซึงตรงกบัความถี 72.750 MHz เราจะตอ้ง

สร้างสัญญาณความถี 72.295 MHz เป็นตน้ เมือเรานาํความถีทีผลิตไดม้าผสมกบัความถีทีรับเขา้มา

ความถีทงัสองจะถูกหกัลา้งกนัเองเหลือแต่ความถี 455 kHz แต่เนืองจากอาจจะมีความถีอืนๆ ปนอยู่

ในความถี 455kHz นี เราจะนาํสัญญาณทีไดม้าผา่นอุปกรณ์ทีเรียกว่า Ceramic Filter 455 kHz ซึงทาํ

ใหส้ญัญาณมีความบริสุทธิ มากยิงขึนสัญญาณทีไดย้งัเป็นสัญญาณวิทยุระบบ FM อยู่ เราจะตอ้งนาํ

ภาคขยาย

สญัญาณ 

ภาคจน

ความถี 

ภาคผสม

สญัญาณ 

Ceramic 

Filter 

455  KHz 

FM 

Demodulaor 

 

Decoder 

ภาคกาํเนิด

สญัญาณ 
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สัญญาณวิทยุนีไปแปลงเป็นสัญญาณเสียงดว้ยวงจร Demodulator แลว้นําไปถอดรหัสดว้ยวงจร 

Decoder ก่อนนําไปใช้ควบคุมเซอร์โวต่อไป การทาํงานทงัหมดทีกล่าวมาเป็นการทาํงานของ

เครืองรับวิทยุแบบ Single Conversion 

 ส่วนเครืองรับวิทยุแบบ Dual Conversion จะใชภ้าคกาํเนิดสัญญาณและภาคผสม

สัญญาณสองชุด โดยในชุดแรกวงจรกาํเนิดสัญญาณโดยใช้แร่ Crystal กาํเนิดความถีทีมีความถี

แตกต่างจากความถีของช่องทีเราตอ้งการอยู่ 10.7 MHz พอนาํสัญญาณมาผสมกนักจ็ะเหลือความถี 

10.7 MHz จากนนันําสัญญาณนีมาผ่านCeramic Filter 10.7 MHz เพือกรองสัญญาณอืนๆทีไม่

ตอ้งการออกไป จากนันจะนาํความถีทีได้มาผสมกบัความถี 10.245 MHz ซึงสร้างมาจากวงจร

กาํเนิดความถีอีกชุดสัญญาณทีออกจากวงจรผสมความถีชุดทีสองจะเหลือแต่ความถี 455 kHz

จากนนัก็นาํมาผ่าน Ceramic Filter 455 kHz ซึงทาํใหส้ัญญาณมีความบริสุทธิมากยิงขึน สัญญาณที

ไดย้งัเป็นสัญญาณวิทยุระบบ FM อยู่ จะตอ้งนาํสัญญาณวิทยุนีไปแปลงเป็นสัญญาณเสียงดว้ยวงจร

Demodulator แลว้นาํไปถอดรหสัดว้ยวงจร Decoder ก่อนนาํไปใชค้วบคุมเซอร์โวต่อไป จะเห็นว่า

เครืองรับวิทยุแบบ Dual Conversion จะสามารถกรองสัญญาณรบกวนออกไปไดม้ากกว่า เพราะ

ตอ้งผ่านการกรองความถีถึงสองชนั จึงทาํให้มีการรบกวนตาํกว่าจะเห็นว่าแร่ Crystal สําหรับ

เครืองรับแบบ Single Conversion กบั Dual Conversion จะกาํเนิดความถีทีแตกต่างกนัใหภ้าคผสม

สัญญาณ แมว้่าเครืองรับวิทยุจะทาํงานทีช่องเดียวกนั ดงันนัเราจึงไม่สามารถนาํเอาแร่ Crystal ของ

เครืองรับแบบ Single Conversion ไปใชก้บัแบบ Dual Conversion ได ้

 

2.7ส่วนสร้างแรงยก 

 เป็นส่วนสร้างแรงยกให้กับอากาศยานแบบสีใบพัด ประกอบด้วย มอเตอร์ (Brushless 

DCMotor) ชุดควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Speed Controller) และใบพดั

เป็นตวัสร้างแรงยก 

 2.7.1มอเตอร์(Motor) 

 มอเตอร์ไฟฟ้า หมายถึงเครืองกลไฟฟ้าชนิดหนึง ใชส้ําหรับเปลียนพลงังานไฟฟ้า

เป็นพลงังานกลเพือไปขบัเคลือนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น พดัลม ปัม เครืองปรับอากาศหรือใชใ้นโรงงาน

เพือควบคุมเครืองจกัรกลต่างๆ ในโรงงาน สามารถแบ่งตามการใชก้ระแสไฟฟ้าได ้2 ชนิด คือ 

 1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor: DC) 

 2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating Current Motor: AC) 

 1.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor:DC) 

 หลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
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 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงประกอบดว้ย แม่เหลก็ถาวร 2 ขวัวางอยู่ระหว่างขดลวด

ตวันาํ ขดลวดตวันาํจะไดรั้บแรงดนัไฟตรงป้อนใหใ้นการทาํงาน ทาํใหเ้กิดอาํนาจแม่เหล็ก 2 ชุดมี

ขวัแม่เหลก็เหมือนกนัวางใกลก้นัเกิด แรงผลกัดนัทาํใหข้ดลวดตวันาํหมุนเคลือนทีได ้

 การทาํงานเบืองตน้ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มีแรงดนัไฟตรงจ่ายผ่านแปรง

ถ่าน (Brushes) ไปคอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ผ่านไปใหข้ดลวดตวันาํทีอาร์เมเจอร์ (Armature) 

ทาํใหข้ดลวดอาร์เมเจอร์ เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึนมา ทางดา้นซ้ายมือเป็นขวัเหนือ (N) และดา้น

ขวามือเป็นขวัใต ้(S) เหมือนกบัขวัแม่เหล็กถาวรทีวางอยูใกล้ๆ เกิดอาํนาจแม่เหล็กผลกัดนักนัอาร์

เมเจอร์หมุนไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกา พร้อมกบัคอมมิวเตเตอร์ หมุนตามไปดว้ยแปรงถ่านสัมผสั

กบัส่วนของคอมมิวเตเตอร์เปลียนไปในอีกปลายหนึงของขดลวด แต่มีผลทาํให้เกิดขวัแม่เหล็กที

อาร์เมเจอร์เหมือนกบัขวัแม่เหล็กถาวรทีอยู่ใกล้ๆ อีกครัง ทาํให้อาร์เมเจอร์ยงัคงถูกผลกัใหห้มุนไป

ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ตลอดเวลาเกิดการหมุนของอาร์เมเจอร์ คือมอเตอร์ไฟฟ้าทาํงาน 

 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีโครงสร้างและส่วนประกอบคลา้ยกบัเครืองกาํเนิด

ไฟฟ้ากระแสตรง มีส่วนประกอบทีสาํคญัเหมือนกนั มีรูปร่างลกัษณะภายนอกคลา้ยกนัแตกต่างกนั

ตรงการนําไปใช้งาน โดยเครืองกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจะทาํให้เกิดไฟฟ้าในรูปของแรงดนัไฟ

ออกมา ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เมือจ่ายแรงดนัไฟตรงให้มอเตอร์ทาํให้มอเตอร์หมุนเกิด

พลงังานกลขึนมา ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแสดงดงัรูปที 2.27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที 2.27 แสดงส่วนประกอบของมอเตอร์ 

 1.  ขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Coil) คือ ขดลวดทีถูกพนัอยู่กบัขวัแม่เหล็กทียึด

ติดกับโครงมอเตอร์ทาํหน้าทีกําเนิดขวัแม่เหล็กขวัเหนือ (N) และชันใต ้(S) แทนแม่เหล็กถาวร 

ขดลวดทีใชเ้ป็นขดลวดอาบนาํยาฉนวน สนามแมเ่หลก็จะเกิดขึนเมือจ่ายแรงดนัไฟตรงใหม้อเตอร์ 
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 2.  ขวัแม่เหลก็ (Pole Pieces) คือแกนสาํหรับรองรับขดลวดสนามแม่เหลก็ถูกยึด

ติดกับโครงมอเตอร์ด้านใน ขัวแม่เหล็กทํามาจากแผ่นเหล็กบางๆอัดซ้อนกัน (Lamination 

SheetSteel) เพือลดการเกิดกระแสไหลวน (Edy Current) ทีจะทาํให้ความเขม้ของสนามแม่เหล็ก

ลดลงขวัแม่เหลก็ทาํหนา้ทีใหก้าํเนิดขวัสนามแม่เหลก็มีความเขม้สูงสุดแทนขวัสนามแม่เหลก็ถาวร 

ผิวดา้นหน้าของขวัแมเ่หลก็ทาํใหโ้คง้รับกบัอาร์เมเจอร์พอดี 

 3. โครงมอเตอร์ (Motor Frame) คือส่วนเปลือกหุ้มภายนอกของมอเตอร์ และยึด

ส่วนอยู่กับที (Stator) ของมอเตอร์ไวภ้ายในร่วมกบัฝาปิดหัวท้ายของมอเตอร์ โครงมอเตอร์ทํา

หนา้ทีเป็นทางเดินของเสน้แรงแมเ่หลก็ระหว่างขวัแมเ่หลก็ใหเ้กิดสนามแมเ่หลก็ครบวงจร 

 4. อาร์เมเจอร์ (Armature) คือส่วนทีเคลือนที (Rotor) ถูกยึดติดกบัเพลา (Shaft) 

และรองรับการหมุนดว้ยทีรองรับการหมุน (Bearing) ตวัอาร์เมเจอร์ ทาํจากเหล็กแผน่บางๆอดัซอ้น

กนั ถูกเซาะร่องออกเป็นส่วนๆ เพือไวพ้นัขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature Winding) ขดลวดอาร์

เมเจอร์เป็นขดลวดอาบนาํยาฉนวน ร่องขดลวดอาร์เมเจอร์จะมีขดลวดพนัอยู่และมีลิมไฟเบอร์อดั

แน่นขึงขดลวดอาร์เมเจอร์ไว ้ปลายขดลวดอาร์เมเจอร์ต่อไวก้บัคอมมิวเตเตอร์อาร์เมเจอร์ผลกัดนั

ของสนามแม่เหลก็ทงัสองทาํใหอ้าร์เมเจอร์หมุนเคลือนที 

 5. คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) คือส่วนเคลือนทีอีกส่วนหนึงถูกยึดติดเขา้กับ

อาร์เมเจอร์และเพลาร่วมกนั คอมมิวเตเตอร์ทาํจากแท่งทองแดงแข็งประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นรูป

ทรงกระบอก แต่ละแท่งทองแดงของคอมมิวเตเตอร์ถูกแยกออกจากกนัดว้ยฉนวนไมกา้ (Mica) อาร์

เมเจอร์ คอมมิวเตเตอร์ ทาํหนา้ทีเป็นขวัรับแรงดนัไฟตรงทีจ่ายมาจากแปรงถ่านเพือส่งไปใหข้ดลวด

อาร์เมเจอร์ 

 6. แปรงถ่าน (Brush) คือตวัสัมผสักบัคอมมิวเตเตอร์ ทาํเป็นแท่งสีเหลียมผลิตมา

จากคาร์บอนหรือแกรไฟต์ผสมผงทองแดง เพือให้แข็งและนําไฟฟ้าไดดี้ มีสายตวันาํต่อร่วมกบั

แปรงถ่านเพือไปรับแรงดนัไฟตรงทีจ่ายเขา้มา แปรงถ่านทาํหนา้ทีรับแรงดนัไฟตรงจากแหล่งจ่าย

จ่ายผา่นไปใหค้อมมิวเตเตอร์ 

 การควบคุมมอเตอร์ โดยทวัไปการควบคุมมอเตอร์ จะควบคุม 3 ส่วน คือ 

 1. ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ (Speed Control) 

 2. ควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ (Torque Control) 

 3. ควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ (Direction Control) 

 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงนัน จะทาํไดโ้ดยการปรับแรงดนัที

จ่ายใหม้อเตอร์ ส่วนการควบคุมแรงบิดทาํโดยการควบคุมกระแสทีผ่านขดลวดอาเมเจอร์ และทีจ่าย

ให้กบัขดลวดสเตเตอร์ ในกรณีสเตเตอร์ แบบใช้ขดลวดพนัสําหรับการควบคุมการหมุนหรือการ
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สลับทิศทางการหมุนนัน ในกรณีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถทําได้โดยการสลับขัว

แหล่งจ่ายไฟทีจ่ายให้แก่มอเตอร์สําหรับกรณีของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็ก แบบใช้

แมเ่หล็กถาวรเป็นสเตเตอร์จะไม่สามารถควบคุมไดม้ากนกั โดยการควบคุมความเร็วของมอเตอร์จะ

ถูกจาํกดัดว้ยขนาดแรงดนั โดยสามารถปรับได้ไม่เกินค่าแรงดันสูงสุดทีจ่ายให้มอเตอร์ ส่วนการ

ควบคุมแรงบิด อาจทาํโดยใชต้วัตา้นทานปรับค่าแบบขดลวด (Wire Wound Resistor) แต่ก็จะเกิด

กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียทีตวัตา้นทาน ฉะนนัในปัจจุบนัจึงมกันิยมใชก้ารควบคุมดว้ยวงจรพลัซ์วิธมอดูเล

เตอร์ (Pulse Width Modulator) ซึงจะใชวิ้ธีจ่ายไฟใหแ้ก่ มอเตอร์เป็นช่วงๆ โดยการควบคุมแรงดนั 

คือการปรับช่วงกวา้งของพลัซ์ทีจ่ายให้นนัเอง ซึงวิธีนีจะทาํให้ลดกาํลงัสูญเสียไดม้ากสําหรับการ

กลบัทางหมุนของมอเตอร์ อาจใชวิ้ธีสลบัขวัดว้ยมือหรือใช้วงจรรีเลยห์รืออิเล็กทรอนิกส์เขา้ไป

ควบคุมรายละเอียดบนมอเตอร์ 
 

 
 

รูปที 2.28 แสดงมอเตอร์แบบไม่ใชแ้ปรงถ่านชนิดเอาทร์ันเนอร์  รุ่น x4110SKV 400 

 

 จากรูปที 2.28คือ รูปมอเตอร์แบบไม่ใชแ้ปรงถ่านชนิดเอาทรั์นเนอร์ (Outrunner) 

ทีใชใ้นอากาศยานแบบสีใบพดั ซึงจะพบว่าบนมอเตอร์จะมีตวัเลขระบุค่าต่างๆไว ้ตวัเลขสีหลกัที

แสดงบนมอเตอร์ คือ ตวัเลขทีบอกขนาดของมอเตอร์โดยสองหลกัแรก หมายถึง ขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางของสเตเตอร์ การทีเส้นผ่านศูนยก์ลางของสเตเตอร์มากขึน มอเตอร์ก็จะมีขนาดใหญ่ขึน 

นนัคือ รัศมียาวมากขึนจากกฎของแรง มอเตอร์เอาท์รันเนอร์ใชเ้ปลือกนอกเป็นตวัหมุน เปลือกนอก

เป็นทีอยู่ของแม่ เหล็กทีมีสนามแม่เหล็กตัดกับสนามแม่ เหล็กของลวดบนสเตเตอร์ จุดที

สนามแม่เหล็กออกแรงผลกักนัก็เปรียบเสมือนการออกแรงทีปลายดา้นหนึงของคานโดยมีแกน

มอเตอร์เป็นจุดหมุน เมือเราใส่ใบพดัเขา้ไปความยาวของใบตงัแต่ปลายถึงจุดหมุนคือสิงทีคานตอ้ง

งดั ยงิเสน้ผา่ศูนยก์ลางมากขึนเท่าไรเส้นรัศมีก็ยาวมากขึนเท่านนั เปรียบหมือนคานงดัทียาวมากขึน 
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ยิงรหสั 2 ตวัแรกมาค่ามากขึนก็จะสามารถใชใ้บพดัขนาดใหญ่ไดม้ากขึน ส่วนตวัเลขสองหลกัหลงั

หมายถึง ความหนาของสเตเตอร์ ยิงความหนาของสเตเตอร์มากขึนเท่าไร จาํนวนความยาวของแท่ง

แมเ่หล็กบนเปลือกกจ็ะเพิมมากขึนเท่านนั จะช่วยในเรืองของการเพิมกาํลงัของสนามแม่เหลก็ (คาน

ยาวขึนอยา่งเดียวไม่พอ ตอ้งมีแรงผลกัทีเพิมมากขึนดว้ย) 

 ค่า KV (Knowledge Vision) ทีแสดงบนมอเตอร์ คือ ค่าแรงดันหรือ

แรงเคลือนไฟฟ้า ซึงจะแสดงรอบทีทาํไดต้่อแรงดนัไฟที 1 โวลต์ โดยความเร็วรอบของมอเตอร์คิด

เป็นรอบต่อนาที (RPM) หาไดจ้ากการเอาค่าแรงดนัของแบตเตอรีคูณดว้ยค่า KV ทีแสดงอยูบน

มอเตอร์ก็จะไดค้วามเร็วรอบทีมอเตอร์จะสามารถทาํได ้

 

  VBattery× [KV]  Motor  =  rpm 

 

 VBattery คือค่าแรงดนัของแบตเตอรี 

 [KV]  Motor คือความเร็วรอบในการหมุนมอเตอร์ ต่อ 1 โวลต ์KV 

 rpm  คือค่าความเร็วรอบต่อนาที 

 

 จากรูปที 2.28 เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านชนิดเอาทรั์นเนอร์ 

ของค่าย Tiger Motorรุ่น sunny sky x4110s KV: 4000 จากรุ่นของมอเตอร์จะพบว่า มอเตอร์รุ่นนีมี

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของสเตเตอร์ เท่ากบั 41 มิลลิเมตร และความหนาของสเตเตอร์ มีค่าเท่ากบั 

10 มิลลิเมตร 

 2.7.2 ชุดควบคุมความเร็วรอบแบบอเิลค็ทรอนิคส์ (Electronic Speed Controller:ESC) 

 ชุดควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็คทรอนิคส์หรือสปีดคอนโทรลหรือ ESC เป็น

อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าทาํให้เราสามารถเร่งหรือเบารอบของมอเตอร์ได ้

ซึงสปีดคอนโทรลจะมีสายไฟออกมาทงัสองดา้น ดา้นหนึงจะใชจ่้ายกระแสไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์

ส่วนอีกดา้นหนึงก็จะมีสายไฟออกมาอีก 2 เส้นเพือรับกระแสไฟจากแบตเตอรี และในดา้นทีมี

สาย ไฟ นี ก็จะ มีสาย ไฟ เส้นเล็กพ ร้อมแ จ๊ค อีก  1 ตัว เ พื อ เ สีย บ เข้า กับ เค รื อง รับสัญญา ณ 

(receiver)สําหรับรับค่าสังจากเครืองส่งวิทยุผ่านเครืองรับสัญญาณอีกทีเมือเร่งเดินเบาทีเครืองส่ง

วิทยุ เครืองรับวิทยุจะรับค่าสังจากเครืองส่งผ่านสปีดคอนโทรลเพือจ่ายกระแสมากหรือน้อยให้

มอเตอร์เร่งหรือเดินเบาไดต้ามความตอ้งการ สปีดคอนโทรลแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
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 1. แบบกระแสตรง DC ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบมีแปรงถ่าน (Brushed 

Motor) สปีดคอนโทรลชนิดนีจะควบคุมการจ่ายกระแสไฟกระแสตรง DC จากแบตเตอรีสู่มอเตอร์ 

ถา้จ่ายไฟมากมอเตอร์ก็หมุนเร็วจ่ายไฟนอ้ยมอเตอร์ก็หมนุชา้ตามแต่ทีเราบงัคบัผา่นเครืองส่งวิทย ุ

 2. แบบกระแสสลบั AC ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน (Brushless 

Motor) สปีดคอนโทรลชนิดนีจะแปลงไฟจากกระแสตรงทีไดรั้บจากแบตเตอรีเป็นไฟกระแสสลบั

เพือจ่ายไฟให้แก่มอเตอร์ แบบไร้แปรงถ่าน (Brushless Motor) ซึงมกัมีสายไฟออกมาจากตวัสปี

ดคอนโทรล3 เส้น 

 สปีดคอนโทรล นอกจากจะทาํหนา้ทีควบคุมความเร็วของมอเตอร์แลว้ยงัทาํหน้าที

จ่ายกระแสไฟใหแ้ก่เครืองรับสญัญาณอกีดว้ย โดยจะทาํการควบคุมกระแสของแบตเตอรีทีถูกใชไ้ป

กบัมอเตอร์ไม่ให้ตาํกว่า 5 V เมือกระแสไฟในแบตเตอรีถูกมอเตอร์ใชไ้ปจนถึงจุดที 5Vสปีดคอน

โทรลจะทาํหนา้ทีตดักระแสไฟทีจ่ายไปยงัมอเตอร์เพราะหากสปีดคอนโทรลไม่ตดัการทาํงานของ

มอเตอร์ กระแสไฟจากแบตเตอรีจะถูกมอเตอร์ใชไ้ปจนหมดหรืออาจมีกระแสไฟทีตาํมากจน

เครืองรับสญัญาณไม่สามารถทาํงานไดอ้ากาศยานก็จะขาดการบงัคบักบัเครืองส่งวิทยุ อากาศยานก็

อาจหลุดลอยไปไมอ่าจบงัคบัทิศทางไดห้รือตกพงัเสียหายได ้

 หลักการของESCมีหลกัการดงันี 

 -  ค่า Voltage Cut-off เป็นค่าทีรู้กนัในอนัดบัแรกๆ เป็นค่าการตดัการทาํงานของ

มอเตอร์ ทีแรงดนัของแบตเตอรีทีถูกใชจ้นลดลงถึงจุดทีไม่ก่อความเสียหายแบตเตอรี โดยเฉพาะ

แบตเตอรีแบบ LiPoหากมีการใชแ้รงดนัจนเกินจากทีกาํหนด เช่น ตาํกว่า 3 V/Cell มอเตอร์ก็จะตดั

การทาํงานหรือค่อยๆ ลดกาํลงัมอเตอร์ ลงเพือ Safe Battery 

 -  ค่า Motor Brake เป็นค่าทีใชก้ารเปิด-ปิดโหมดการหยุดของมอเตอร์ เมือลดคนัเร่ง

จนสุดการหยุดของมอเตอร์จะใชง้านกบัเครืองบินเป็นส่วนใหญ่ ทงันีก็เพือลดการหมุนของใบทีจะ

เป็นการตา้นลมจากแรงลมที ปะทะเวลาบินร่อนสาํหรับอากาศยานสีใบพดัจะไม่ใชง้านโหมดนี 

 -  ค่า Soft Start เป็นค่าทีใชล้ดแรงบิดของมอเตอร์ ในขณะที Start โดยปกติมอเตอร์

ทีใชก้บอากาศยานจะมีค่าแรงดนัไฟฟ้า (KV) ของมอเตอร์ทีสูง เมือเริม Start ก็จะเกิดแรงบิดสูงซึง

อาจจะกระชากจนเกิดความเสียหายกบัระบบเกียร์ได ้โหมด Soft Start จึงเป็นตวัทาํหนา้ทีหน่วง

แรงบิดใหก้บัมอเตอร์จนถึงรอบใชง้านจริงตามทีตอ้งการ 

 - ค่า Throttle Response เป็นค่าการหน่วงอตัราเร่งของมอเตอร์เพือป้องกนัหางอากาศ

ยานปัดจากแรงบิดของมอเตอร์เวลาทีเร่งหรือลดเครือง สําหรับค่านีต้องปรับให้เหมาะสมหรื

อประมาณกลางๆ ของโหมด 



36 
 

 - ค่า Motor Timing เป็นทีเรียกเอาประสิทธิภาพของมอเตอร์มาใชง้าน ตอ้งเขา้ใจ

โครงสร้างการทาํงานของมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน (Brushless Motor) แต่ละแบบ และรอบการ

ทาํงานทีใชจึ้งจะกาํหนดได ้โดยกาํหนดเป็นองศาการทาํงาน ตงัแต่ 0 - 30 องศา โดยปกติ 0 - 5 

องศา สาํหรับมอเตอร์ Out Runner และ 10 - 20 องศาสาํหรับ In Runner แต่ในปัจจุบนั ESC รุ่นใหม่

มีโหมด Auto มาใหเ้รียบร้อยแลว้ก็ควรเลือกไปทีโหมด Auto น่าจะดีทีสุด แต่อย่างไรก็ตามก็ควรที

จะศึกษาคู่มือของ ESC แต่ละรุ่นใหล้ะเอียดเสียก่อน ก่อนทาํการ Setup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.29 แสดงชุดควบคุมความเร็วรอบแบบอิเลค็ทรอนิคส์ (Electronic Speed Controller: ESC) 

 

 2.7.2ใบพดั (Propeller) 

 ใบพดั คือ กลอุปกรณ์หมุนชนิดขบัดว้ยกาํลงัมีดุมหนึงดุมและแขนหรือกลีบ รูปร่าง

ปิดอย่างเกลียวตงัแต่สองอนัขึนไป กลอุปกรณ์นีติดอยู่บนอากาศยานหรือเรือบางแบบ และใช้

สําหรับขับเคลือนหรือดึงอากาศยานไปข้างหน้าผ่านอากาศ โดยการกระทาํของใบพดัหมุนกิน

อากาศหรือของไหลอืน 

 

 

 ข้อมูลทัวไปของใบพัด 

 Thrust เป็นแรงทีใชข้บัเคลือนอากาศยานไปในอากาศ Thrust เป็นระบบทีสร้างขึน

เพือใช้ผลกัดนัอากาศยาน ซึงมีอยู่หลายแบบและหลายวิธีการในการสร้างระบบผลกัดนันีขึนมา 
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ใบพดักเ็ป็นหนึงในระบบขบัเคลือนอากาศยาน จุดมุ่งหมายของใบพดัก็คือการขบัเคลือนอากาศยาน

ใหเ้คลือนทีไปในอากาศ ใบพดัประกอบใบหรือกลีบตงัแต่สองกลีบหรือสองใบขึนไปต่อกนัดว้ยที

ศูนยก์ลาง ซึงเรียกว่า Hub ทาํหนา้ทียึดใบพดัแต่ละกลีบหรือแต่ละใบเขา้กบั Shaft ของเครืองยนต ์

 ชนิดของใบพดั 

 ใบพดัไม ้เป็นใบพดัทีแขง็มากทีสุดและมีนาํหนกัเบา การทีใบพดัไมมี้นาํหนกัเบาจะ

ช่วยในเรืองลดนาํหนกัทาํใหไ้ดร้อบทีสูงขึน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.30 แสดงใบพดัไม ้

 

 ใบพดัคาร์บอนเสริมไนลอนหรือใบพดั APC เป็นใบพดัทีนิยมใช้ทวัไปมีนาํหนัก

มากกว่าใบพดัชนิดไมแ้ละมีความยืดหยุ่นสูงกว่า สําหรับในการลงจอดของอากาศยานทีใช้ใบพดั

ชนิดนีอาจจะทาํไดไ้ม่ดีแต่ดีกวา่ใบพดัชนิดไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.31 แสดงใบพดัคาร์บอนเสริมไนลอนหรือใบพดั APC 

 ใบพดัคาร์บอนไฟเบอร์ เป็นใบพัดทีนิยมใชใ้นการแข่งขนั ใบพดัมีความยืนหยุ่น

มากกวา่ใบพดัชนิดอืนๆ และมีพืนทีใบขนาดใหญ่ 
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รูปที 2.32 แสดงใบพดัคาร์บอนไฟเบอร์ 

 

 ใบพดัทีนิยมใชก้บัอากาศยานหลายใบพดั แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 1. ใบพดัแบบรอบจดั (Speed Propeller) ซึงใบพดัชนิดนีจะใชก้บัอากาศยานประเภท

บินเร็วและมีนาํหนกัเบา เนน้รอบจดั เพือความคล่องตวัในการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.33 แสดง APC 6x4 Speed 400 Electric Propeller 

 

 

 

 

 2.  ใบพดัแบบรอบตาํ (Slow Propeller) ใบพดัชนิดนีจะใชก้บัอากาศยานทีมีขนาด

ใหญ่ มีนาํหนกัตวัลาํทีมาโดยใบพดัชนิดนีจะเนน้สาํหรับสร้างแรงดึงใหร้อบตาํและทอร์คสูง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 

 

 ส่วนลกัษณะของใบพดัทีแตกต่างกนันนั เกิดจากการออกแบบให้มีลกัษณะพิเศษ 

เช่น การออกแบบมาเพือลดเสียงการรบกวน หรือออกแบบมาเพือเนน้รอบของการบิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8  หลกัการทํางานของวทิยุบงัคบั

39 

รูปที 2.34 แสดง APC 10x4.7 Slow-Flyer Propeller 

ส่วนลกัษณะของใบพดัทีแตกต่างกนันนั เกิดจากการออกแบบให้มีลกัษณะพิเศษ 

เช่น การออกแบบมาเพือลดเสียงการรบกวน หรือออกแบบมาเพือเนน้รอบของการบิน

รูปที 2.35 แสดงใบพดัรูปแบบต่างๆ 

หลกัการทํางานของวทิยุบงัคับ 

ส่วนลกัษณะของใบพดัทีแตกต่างกันนนั เกิดจากการออกแบบให้มีลกัษณะพิเศษ 

เช่น การออกแบบมาเพือลดเสียงการรบกวน หรือออกแบบมาเพือเนน้รอบของการบิน 
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 วิทยุบงัคบัเป็นอุปกรณ์ทีใชส่้งสัญญาณควบคุมไปยงัอากาศยาน สัญญาณควบคุมจากคนั

บงัคบัและสวิทซ์ควบคุมตา่งๆ จะถูกเขา้รหัส (Encode) ให้เป็นสัญญาณพลัซ์อนุกรม (PulsePosition 

Modulation, PPM) 

 สัญญาณ PPM จะถูกนาํมามอดดูเลชันกบัสัญญาณวิทยุแลว้ส่งออกไปหลงัจากนนัภาครับ

สญัญาณจะนาํสญัญาณมาถอดรหสัใหเ้ป็นสัญญาณสาํหรับควบคุมตาํแหน่งเซอร์โวต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.36 แสดงระบบการรับ – ส่งสญัญาณวิทยุบงัคบั 

 

 

 

 

 

 

 

 2.8.1  ระบบการส่งคลืนวิทยุบังคับ 

ภาครับ 

สญัญาณ 

Receiver 

ถอดรหสั 

Decoder 

 

เซอร์โวServo 

เซอร์โวServo 

เซอร์โวServo 

เขา้รหสั 

สญัญาณ 

Encoder 

คนับงัคบั 

Gimbal 

ขยายสญัญาณ 

RF Amplifier 

มอดดูเลชนั 

Modulation 
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 การรับ -ส่งสญัญาณวิทยุนนัประกอบไปดว้ยส่วนสาํคญั 3 ส่วนดว้ยกนัคือ เครืองส่ง

วิทยุ (Transmitter) ตวัคลืนวิทยุ (Radio wave) และเครืองรับวิทยุ (Receiver) กระบวนการรับ-ส่ง

วิทยุเริมจากการทีเครืองส่งวิทยุสร้างคลืนวิทยุออกมาในการสร้างคลืนวิทยุของเครืองส่งนัน

คลืนวิทยุจะถูกสร้างจากวงจรกาํเนิดความถี (Generating circuit) ซึงมีหลกัการทาํงานคือ การเร่ง

ประจุไฟฟ้า (ในทีนีคืออิเลก็ตรอน) ใหเ้คลือนทีกลบัไปกลบัมาโดยทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์

เวลล์ การทีประจุไฟฟ้าเคลือนทีด้วยความเร่งจะทําให้เกิดคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าขึนซึงคลืนนีก็คือ 

พลงังานทีประจุไฟฟ้าปลดปล่อยออกมาขณะทีมีความเร่งนนัเอง จากนนัสัญญาณทีเราตอ้งการส่ง 

(ในทีนีก็คือสัญญาณการควบคุมอากาศยานแต่สําหรับเครืองรับวิทยุทีเราฟังกันอยู่ทุกวันนัน 

สญัญาณนีก็คือสญัญาณเสียงทีไดรั้บการแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าดว้ยไมโครโฟน) จะถูกรวมเขา้ไป

ในคลืนทีถูกสร้างขึนนี ซึงเป็นขนัตอนทีเรียกว่าModulation คลืนวิทยุทีผ่านการผสมสัญญาณแลว้

จะถูกส่งออกจากเครืองส่งผ่านทางเสาอากาศของเครืองส่งเมือคลืนนีเดินทางมาถึงเครืองรับเสา

อากาศของเครืองรับจะจับคลืนนีไว ้หลกัการทีเกียวขอ้งก็คือการเหนียวนําแม่เหล็กไฟฟ้า คลืน

แมเ่หลก็ไฟฟ้าประกอบไปดว้ยคลืนสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็ทีสนั เมือคลืนมากระทบกบัเสา

อากาศทีเป็นโลหะตวันาํจะเหนียวนาํใหเ้กิดไฟฟ้ากระแสสลบัขึนในเสาอากาศ กระแสไฟฟ้านีจะถูก

ส่งผ่านไปยงัวงจรขยายสัญญาณเพือใหมี้ความแรงมากขึน จากนนัสัญญาณทีถูกขยายแลว้จะถูกส่ง

ต่อไปยงัวงจรแยกสัญญาณซึงเป็นกระบวนการทีเรียกว่า demodulation ในกรณีของอากาศยาน

บงัคบัสัญญาณทีแยกออกมาไดจ้ะไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตวัอากาศยาน เช่น Electronic 

Speed Controller (ESC) ในการเร่งความเร็วรอบของใบพดัเพือยกให้เฮลิคอปเตอร์ยกตวัสูงขึนหรือ

ลดระดบัตาํลง 

 2.8.2  ระบบModulation 

 ระบบ AM 

 ในระบบนี สัญญาณการควบคุมจะถูกส่งไปกบัคลืนวิทยุโดยการบงัคบัให้แอม

พลิจูดของคลืนวิทยุเปลียนแปลงไปดงัรูปที 2.46 ในรูปนี A คือสัญญาณทีจะส่ง B คือคลืนวิทยุและ 

C คือคลืนทีเกิดจากการผสมสัญญาเขา้ไปกบัคลืนวิทยุ การเปลียนแปลงนีจะมีลกัษณะทีจาํเพาะต่อ

สญัญาณแบบต่าง ๆ ทีมาจากการโยกคนับงัคบัหรือการกดปุ่มต่างๆ บนตวัเครืองส่งวิทยุระบบนีไม่

ค่อยนิยมนํามาใช้เนืองจากการเปลียนแปลงแอมพลิจูดของคลืนวิทยุถูกรบกวนได้ง่ายจาก

สิงแวดล้อมภายนอก เช่น ฟ้าผ่าหรือสัญญาณรบกวน (noise) ทางไฟฟ้าทีมาจากอุปกรณ์อืนๆ 

อย่างเช่น การสตาร์ทรถยนต์เป็นต้น ข้อดีของระบบAM คือ เครืองรับสามารถคัดกรองการ

เปลียนแปลงแอมพลิจูดสูงตาํของคลืนวิทยุไดโ้ดยง่ายและในการส่งวิทยุกระจายเสียงย่านความถี

ประมาณ 560kHz ถึง 1650 kHz ของคลืนวิทยุ AM ทวัไปนนั คลืน AM จะส่งไดไ้กลกว่าโดยไม่
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ต้องมีสถานีถ่ายทอดระหว่างทางเนืองจากคลืนสามารถสะท้อนกลับลงมายงัพืนโลกได้จาก

บรรยากาศชนัไอโอโนสเฟียร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.37 แสดงระบบ modulation แบบ AM 

 

 ระบบ FM หรือระบบ PPM (Pulse Position Modulation) 

 ในระบบนีสัญญาณการควบคุมจะถูกส่งไปโดยการเปลียนแปลงความถีของ

คลืนวิทยุ ดงัรูปที 2.47 ในรูปนี A คือคลืนวิทยุ B คือสัญญาณทีจะส่ง และ C คือคลืนทีเกิดจากการ

ผสมสัญญาณแบบ FM ในแวดวงของ RC ระบบนียงัเรียกกนัอีกชือหนึงว่า PPM ดว้ย ชือนีย่อมาจาก 

Pulse Position Modulation ในระบบนี สัญญาณรบกวนทีส่งผลต่อแอมพลิจูดของคลืนวิทยุจะไม่มี

ผลกระทบใดๆ ต่อระบบ FM เนืองจากเครืองรับจะสนใจแต่การเปลียนแปลงความถีของคลืนวิทยุ

เท่านัน ระบบนีอาจเกิดความผิดพลาดขึนได้เนืองมาจากชินส่วนทีหมุนได้สามารถก่อให้เกิด

สัญญาณรบกวนไดซึ้งเครืองรับอาจจะคิดว่าเป็นสัญญาณทีถูกส่งมาสิงนีจะส่งผลใหอ้ากาศยานเกิด

การกระตุก นอกจากนีเครืองรับของระบบ PPM จะส่งผ่านการแทรกสอดของสัญญาณรบกวนกบั

คลืนวทิยทีุส่งมาไปยงัเซอร์โวโดยตรง ระบบ PCM ทีจะกล่าวถึงต่อไปนีสามารถจดัการกบัสัญญาณ

รบกวนไดดี้กว่า 
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รูปที 2.38 แสดงระบบ modulation แบบ FM 

 

 ระบบ PCM (Pulse Code Modulation) 

 ระบบนีจดัว่าเป็นการ Modulation แบบดิจิตอลเนืองจากเป็นการผสมสัญญาณ

ดิจิตอลเขา้ไปกบัคลืน FM ปกติ สัญญาณควบคุมโดยทวัไปแลว้เป็นสัญญาณอนาล็อก ดงันนัใน

เครืองส่งจะต้องมีตัวแปลงสัญญาณเหล่านีให้เป็นสัญญาณดิ จิตอลทีเรียกว่ากระบวนการ 

Digitization ภายในเครืองส่งจะมีชิปทีทาํหนา้ทีเขา้รหัสแลว้ส่งสัญญาณดิจิตอลออกไปกบัคลืนวิทยุ

และทีเครืองรับก็จะมีชิปทีจะแยกเอาสัญญาณดิจิตอลออกมาแลว้ถอดรหัสใหเ้ป็นสัญญาณอนาล็อก

ของการควบคุมปกติออกมา ระบบนีลดความผิดพลาดไปไดม้ากเนืองจากเครืองรับจะตอบสนองต่อ

สัญญาณดิจิตอลทีเครืองรับเข้าใจเท่านันโดยไม่สนใจกบัสัญญาณรบกวนอืนๆ ในระบบนียงัมี

ฟังก์ชนัทีเรียกว่า ความปลอดภยัเมือลม้เหลว (failsafe) อีกดว้ย เมือใดก็ตามทีมีความผิดพลาดเรือง

ของการรับส่งสัญญาณฟังก์ชันนี จะทําหน้าทีปรับตําแหน่งของเซอร์โวและลดคันเร่งลงมายัง

ตาํแหน่งตาํสุดตามทีตงัค่าไว ้ฟังก์ชนันีมีขอ้ดีสําหรับเครืองบินบงัคบัซึงช่วยลดความเสียหายจาก
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การตกได ้นอกจากนีแลว้ระบบ PCM ยงัมีการรบกวนระหว่างเครืองส่งทีใชค้วามถีเดียวกนัเมือใช้

พร้อมๆ กนัดว้ย 

 2.8.3  ระบบSpread Spectrum 

 ระบบนีจะใชค้วามถี 2.4 GHz ซึงจะพบไดท้วัไปในเครืองส่งวิทยุราคาแพง ระบบนี

มีฟังก์ชันทียึดเหนียวเครืองรับเครืองใดเครืองหนึงไวก้ับเครืองส่งทีใช้อยู่หลงัจากการเชือมโยง 

(Binding) แลว้เครืองรับจะตอบสนองต่อสัญญาณจากเครืองส่งเครืองทีเชือมต่อไวเ้ท่านัน จึงไม่มี

ปัญหาของการรบกวนจากการใชย้านความถีเดียวกันในระบบ 2.4 GHz นี ใชก้ารกระจายย่าน

ความถีออกไปซึงมีชือเรียกวา่ SpreadSpectrum ซึงการกระจายนีจะเป็นแบบสุ่มจึงมีโอกาสนอ้ยมาก

ทีจะรบกวนกบัเครืองส่งอืนๆ นอกจากนีถา้มีการรบกวนเกิดขึนก็จะเกิดในช่วงเวลาทีสันมากๆ จน

ไม่อาจสังเกตเห็นได ้นอกจากนีการกระจายความถียงัส่งผลใหส้ัญญาณรบกวนถูกกระจายออกไป

ดว้ย ทาํให้สัญญาณรบกวนเหล่านีอ่อนลงไปมากจนแทบจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อการส่งสัญญาณเลย 

ระบบนีเป็นการ modulation แบบดิจิตอลเช่นเดียวกบัระบบ PCM จึงมีขอ้ดีทุกอย่างทีระบบ PCM มี

สิงทีสังเกตไดจ้ากรูปร่างภายนอกของเครืองส่งทีใชค้วามถี 2.4 GHz คือเสาอากาศทีสันกว่าระบบ

อืนมาก เหตุผลก็เนืองมาจากการใชค้วามถีทีสูงกว่าจึงมีความยาวคลืนนอ้ยกว่า ซึงถา้คาํนวณโดยใช้

สมการพืนฐานของวิชาฟิสิกส์เกียวกบัคลืน 
 

    c =fλ 

 

 โดย c  คืออตัราเร็วของคลืนในอากาศมีค่า 3 × 10 m/s2 

  F  คือความถี 

  λ  คือความยาวคลืน 

 

 จะไดว่้าทีความถี 2.4 GHz หรือ 2.4 ×10 Hz เราจะไดค้วามยาวคลืน 12.5 cm 

ในขณะทีความถี 72 MHz จะใหค้วามยาวคลืน 4.17 m ซึงจะเห็นไดว้่าเครืองส่งระบบ PPM และ 

PCMจะมีเสาอากาศทียาวกว่ามาก การทีมีความยาวคลืนนอ้ยนี มีผลเสียคือความยาวคลืนนอ้ยจะทาํ

ให้คลืนเกิดการสะทอ้นมากขึน ถา้คลืนทีมีความยาวคลืนมากเคลือนทีมากระทบกบัวตัถุขนาดเล็ก

คลืนจะเคลือนทีออ้มวตัถุนนัไปซึงในทางฟิสิกส์ เราเรียกปรากฏการณ์นีว่าการเลียวเบนของคลืนแต่

ถา้คลืนมีความยาวคลืนสันกว่าขนาดของวตัถุ แนวโนม้ทีคลืนจะสะทอ้นกลบัจะมีมาก การดูดกลืน

และสะทอ้นกลบัของชินส่วนต่างๆ ในอากาศยานทีทาํจากคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมสามารถ

ทาํให้เกิดความผิดพลาดขึนไดถ้า้สัญญาณจากเครืองส่งไม่แรงพอ ปัญหานีไดรั้บการแกไ้ขโดยการ
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เพิมเครืองรับตวัทีสองเขา้ไปโดยจดัวางการวางตวัของสายอากาศทีเครืองรับให้อยู่คนละแนวกนั

เพือตรวจจบัสญัญาณทีมาในทิศทางต่างๆ ในขณะทีเฮลิคอปเตอร์กาํลงับินอยู่ในทิศทางต่างๆ กนัได้

ระบบ Spread Spectrum ยงัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 

 Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) 

 เป็นระบบแรกทีเกิดขึนใน Spread Spectrum Modulation การส่งผ่านสัญญาณ

ดว้ยวิธีการนี ใชก้ารกระโดด (hop) จากย่านความถีแคบๆ ช่องหนึงไปอีกช่องหนึงทีอยู่ภายในช่วง

ความถีย่านกวา้งนีหลายร้อยครังต่อวนิาที ลาํดบัของการกระโดดและอตัราการกระโดดจะมีรูปแบบ

เฉพาะ เครืองรับในระบบนีจึงตอ้งรับรูปแบบการเปลียนแปลงความถีนีได้จึงจะรับสัญญาณได ้

ระบบนีสามารถหลบหลีกการรบกวนไดโ้ดยการสกดักนัความถีทีกาํหนดไว ้บริษทัผลิตวิทยุบงัคบั

ทีใชร้ะบบนีคือ Futaba 

 Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 

 เป็นระบบทีนิยมใชก้นัมากโดยบริษทั Spektrumซึงเป็นบริษทัทีผลิตวิทยุบงัคบั

ออกมาหลายรุ่นดว้ยกนั เริมตงัแต่ 2 - 3 channel ไปจนถึง 12 channel ในระบบนีสัญญาณจะถูก

กระจายลงบนช่วงความถีย่านกวา้งโดยตรงดว้ยลาํดบัโคด้ทีเฉพาะเจาะจง ระบบนีส่งผ่านขอ้มูลได้

รวดเร็วกว่าและไม่ล่าชา้เนืองจากเครืองรับและเครืองส่งไม่ตอ้งเสียเวลาในการเปลียนช่องความถี

กลบัไปกลบัมา แต่ดว้ยเทคโนโลยีเกียวกบัโพรเซสเซอร์ในปัจจุบนัความล่าชา้ทีเกิดขึนนีจึงไม่เป็น

ปัญหาแต่อยา่งใด ระบบนีช่วยใหก้ารตอบสนองของเฮลิคอปเตอร์ต่อการโยกคนับงัคบัเป็นไปอย่าง

รวดเร็วจึงทาํให้การเล่นดูสมจริงและรวดเร็วทนัใจมากยิงขึน ระบบนีสามารถเลียงการรบกวนได้

โดยตงัค่าฟังก์ชันให้กบัเครืองรับเพือให้เครืองรับสนใจแต่เฉพาะสัญญาณทีส่งมาเท่านนัและใน

ขณะเดียวกนักก็ระจายสัญญาณรบกวนออกไป 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการโครงการ 

 

 การออกแบบและจดัสร้างอากาศยานแบบสีใบพดัทีสามารถบินสํารวจ - ทิงห่วงยางกูภ้ัย 

โดยเริมตน้จากการศึกษาลกัษณะการทาํงานของอากาศยานแบบสีใบพดัดู ลกัษณะโครงสร้างและ

ส่วนประกอบต่าง ๆ เพือนํามาเป็นข้อมูลสําหรับการออกแบบอากาศยาน โดยทางผูแ้นวคิดที

ตอ้งการให้อากาศยานสามารถบินขึน-ลงแบบคนบงัคบัพร้อมทงับินสํารวจระหว่างตามเส้นทางที

กาํหนด ซึงในขนัตอนของการออกแบบเป็นขนัตอนทีสําคญัมากในการสร้างอากาศยานเราจะตอ้ง

คาํนึงเรืองนาํหนกัเป็นอยา่งมาก เพราะฉะนนัการเลือกใชว้สัดุและอปุกรณ์ทุกชินมีส่วนสาํคญัเพราะ

ถา้นาํหนักมากเกินไปอาจส่งผลให้ตัวอากาศยานบินไม่ได้แลว้อาจจะต้องเปลียนอุปกรณ์ใหม่

ทงัหมด ทาํใหเ้กิดความสินเปลืองและเพือให้อากาศยานสามารถบินขึน- ลงแบบไดโ้ดยควบคุมจึง

ได้ทําการออกแบบชุดอุปกรณ์เพือควบคุมวิทยุบังคับอีกส่วนหนึงนอกเหนือจากในส่วนของ

โปรแกรม เมือจดัสร้างอากาศยานตน้แบบเรียบร้อยแลว้นาํไปบินทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ ทงัการ

บินทีควบคุมดว้ยวิทยุบงัคบับินเพือนาํไปเป็นตน้แบบของอากาศยานแบบสีใบพดัทีใชส้าํหรับบิน

สาํรวจ-ทิงห่วงยางกูภ้ยัต่อไป 

 

3.1  ข้อกาํหนดการออกแบบ 

 ในการสร้างอากาศยานแบบสีใบพัดส่วนของการออกแบบถือว่าเป็นส่วนทีสําคัญทีสุด 

เพราะฉะนนัเพอืใหก้ารออกแบบออกมาสมบูรณ์แบบตามลกัษณะของงานทีเรากาํหนดหรือตอ้งการ

เราจะตอ้งมีการกาํหนดขอ้กาํหนดทีจะใชใ้นการออกแบบซึงขอ้กาํหนดนีเกิดจากความตอ้งการใน

การใช้งานจริงและยงัเป็นตัวกําหนดข้อจาํกดัของการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ โดย

โครงงานนีมีขอ้กาํหนดดงันี 

 3.1.1 นําหนักบรรทุก(Payload) 

 สําหรับการสร้างอากาศยานแบบสีใบพดั เรืองของนาํหนกัถือว่าเป็นสิงทีสําคญัมากเรา

ควรจะออกแบบและเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีนาํหนักรวมเบาทีสุด เพือเป็นการประหยดั

พลงังานและเพิมระยะเวลาในการบิน เนืองจากอากาศยานทีเราทาํการออกแบบนนัเป็นอากาศยาน

เพือการสํารวจ-ทิงห่วงยางกูภ้ยัดงันันเราจึงจาํเป็นต้องมีขอ้กาํหนดของนาํหนักบรรทุก(Payload) 

โดยจะประกอบไปดว้ยนาํหนกัห่วงยาง 3ชิน หนกัรวมไม่เกิน500 กรัม เพือทีอากาศยานจะสามารถ

บินไดอ้ย่างปลอดภยั 



47 
 

 3.1.2 เวลาในการบิน (Flight Time) 

 อีกขอ้กาํหนดของการออกแบบทีสําคญัคือเวลาทีใชใ้นการบิน ซึงเวลาทีกาํหนดจะใช้

เป็นขอ้มูลสาํหรับการคาํนวณเพือเลือกใชข้นาดของแบตเตอรีทีเหมาะสมกบัขนาดและนาํหนกัของ

ตัวอากาศยาน ซึงทางผูจ้ัดทาํได้กําหนดให้อากาศยานสํารวจ-ทิงห่วงยางกู ้ภัย โดยมีระยะทาง

ขอบเขตประมาณ 1,000 เมตร ซึงน่าจะใชเ้วลาในการบินประมาณ 3-4 นาทีต่อการบินหนึงครัง

ดงันนัเพือความปลอดภยัและสามารถทีจะบินไป - กลบัไดห้ลายครังผูจ้ดัทาํจึงกาํหนดเวลาในการ

บินทีจะใชใ้นการออกแบบอยูที่8 นาที ทีระดบัเพดานบินไม่เกิน1,000 เมตร 

 

3.2 การออกแบบอากาศยานสีใบพัด 

 สาํหรับในขนัตอนของการออกแบบ ผูจ้ดัทาํไดแ้บ่งการออกแบบออกเป็น 3 ส่วนคือระบบตน้

กาํลงัในส่วนนีจะทาํการคาํนวณหาแรงยกค่าการกินกระแสและอืน ๆ เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการเลือก

ชุดอุปกรณ์อาทิเช่น มอเตอร์แบตเตอรีขนาดของใบพดั ในส่วนต่อมาจะทาํการออกแบบ ระบบ

โครงสร้าง เมือทราบขนาดของใบพดัจะสามารถกาํหนดขนาดของตวัลาํของอากาศยานได ้หรือการ

ทราบนาํหนกัโดยรวมของอากาศยานจะสามารถเลือกใชว้สัดุทีเหมาะสมกบันาํหนกัของอากาศยาน

ไดเ้ช่นเดียวกนั และในส่วนสุดทา้ย ระบบควบคุม ซึงในส่วนนีจะเป็นระบบควบคุมการทาํงาน

ทงัหมดดงัต่อไปนีในรูปแบบบลอ๊คไดอะแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

 
 

 

 

   
    

    

  

 
 

รูปที 

 

 

 

 

 

 

มอเตอร์ 

กล้อง - ตัวรับสัญญาณ 

มอเตอร์2 
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รูปที 3.1 ออกแบบโครงสร้างและการวางอุปกรณ ์

 

มอเตอร์  1 

แบตเตอรีลิโพ

ไมโครคอลโทรลเลอร์ 

ห่วงยาง 

เซอร์โวมอเตอร์

มอเตอร์  4 

 

  

  

แบตเตอรีลิโพ 

เซอร์โวมอเตอร์ 

สปีดคอลโทรลเลอร์ 

มอเตอร์3 
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3.3  ขันตอนการดําเนินโครงงานภาคนิพนธ์ 

 3.3.1  ศึกษารวบรวมขอ้มูลเพือนํามาพัฒนาโครงงานอากาศยานสีใบพัด มีข้อมูลจาก4 

แหล่งทีมาไดแ้ก่ 

 3.3.1.1  สืบคน้จากเวบ็ไซต ์

 3.3.1.2  สืบคน้จากหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 3.3.1.3  สอบถามจากผูเ้ชียวชาญการทาํอากาศยานสีใบพดั 

 3.3.1.4  ปรึกษาอาจารยที์ปรึกษาโครงงาน 

 3.3.2  เตรียมเครืองมือและอุปกรณ์ในการทาํโครงงานภาคนิพนธ์ 

 

 
 

รูปที3.2เครืองมือและอุปกรณ์ในการทาํโครงงาน 
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 3.3.3  วิธีการทาํอากาศยานสีใบพดั 

 1)วดัและตดัอลูมิเนียมเพือจดัทาํส่วนแขนและขาของอากาศยานสีใบพดั 

 

 
 

รูปที 3.3ตดัและเตรียมอลูมิเนียม 

 

 
 

รูปที 3.4เจาะรูเพือเตรียมยึดกบัอปุกรณ์ 
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 2)ออกแบบและตดัแบบงานใหเ้ป็นโครงสร้างหลกั 

 
รูปที3.5แผนปรินEPOXI 

 

 
 

รูปที3.6ทาํการตดัแผน่ปริน เพือเป็นโครงสร้างหลกั 
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 3)ทาํการประกอบยึดปีกเขา้ดว้ยกนั 

 

 
 

รูปที 3.7ประกอบแผ่นปรินกบัอลูมิเนียม 

 

 4) ติดตงัอุปกรณ์กล่องคอลโทเลอร์ 

 

 
 

รูปที 3.8ติดตงักล่องคอลเทโทลเลอร 
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รูปที 3.9 ติดตงั GPS 

 

 
 

รูปที 3.10แสดงจุดทีติดตงัควรอยู่กึงกลางลาํ 
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 5)ประกอบมอเตอร์ใบพดัและติดตงัแบตเตอรี 

 

 
 

รูปที 3.11 ทาํการติดตงัมอเตอร์ 

 

 
 

รูปที 3.12 ทาํการติดตงัใบพดั 
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รูปที 3.13 ทาํการเตรียมแบตเตอรีลิโพ 

 

 
 

รูปที3.14 ทาํการติดตงัแบตเตอรีลิโพ 
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 6) ทาํการคาริเบท (calibrate)เพือใหม้อเตอร์รับรู้คาํสังจากรีโมทวา่เร่งสุดและเบาสุด 

 

 
 

รูปที 3.15 ทาํการลดลองมอเตอร์ใหร้ับรู้คาํสังจากรีโมทคอลโทล 

 

 7)ทาํการประกอบขาและยึดเซอร์โว (servo)เขา้กบัขา 

 

 
 

รูปที 3.16 ทาํการตดิตงัเชอร์โวกบัขาของตวัลาํ 
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รูปที 3.17 ทาํการทดลองใส่ห่วงยาง 
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 8)ทาํการยึดติดตงักลอ้ง 

 

 
 

รูปที 3.18ทาํการติดตงักลอ้ง 

 

 
 

รูปที3.19 ทาํการติดตงัตวัรับ-ส่งสญัญาณภาพ 
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 9)ทาํการทดลองการบิน 

 

 
 

รูปที3.20ตวัอากาศยานสีใบพดั 
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รูปที 3.21ทาํการทดลองบิน 

 

 
 

รูปที 3.22ทาํการทดลองบินสํารวจและปล่อยห่วงยาง 
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บทท4ี 

ผลการวิจัย 

 

 ในบทนีจะกล่าวถึงการนาํเสนอผลการดาํเนินการสร้างอากาศยานสีใบพดัทีบงัคบั สําหรับ

บินสาํรวจและกูภ้ยั โดยจะเริมตน้จากการออกแบบระบบโครงสร้าง ในส่วนนีไดก้าํหนดนาํหนกัที

บรรทุกของการบินและระยะทางในการบินมาช่วยในการออกแบบ เพือใช้เป็นขอ้มูลในการเลือก

มอเตอร์ ใบพดั ชุดควบคุมความเร็วรอบแบบอิเลค็ทรอนิกส์ (ESC) และแบตเตอรี ส่วนต่อมาทาํการ

ออกแบบระบบโครงสร้าง ระบบควบคุม และชุดควบคุมเชอร์โวเมือไดอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ตามทีได้

ออกแบบแลว้นนั จึงนาํมาสร้างเป็นอากาศยานตน้แบบเพือนาํไปบินทดสอบอุปกรณ์ทีเหมาะสมกบั

การใชง้านจริง โดยกระบวนการวิจยันีไดแ้บ่งการทดสอบออกเป็น 2 ระบบ คือระบบการควบคุม

อากาศยานดว้ยวิทยุบังคบั และระบบการควบคุมเชอร์โว ดงันนัเมือนาํผลทีไดจ้ากการทดสอบการ

บินมาวิเคราะห์และปรับปรุงแกไ้ขจนกระทงั ไดผ้ลตามวตัถุประสงคแ์ลว้นนั ทาํให้ไดอ้ากาศยานสี

ใบพดัสามารถสาํรวจและกูภ้ยั ดงัรูปที4.1 

 

 
 

รูปที4.1แสดงอากาศยานสีใบพดัเพือสาํรวจและกูภ้ยั 
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4.1  ผลการออกแบบอากาศยานต้นแบบ 

 ในการออกแบบอากาศยานนนั ไม่ไดมี้การกาํหนดเงือนไขของการบรรทุกนาํหนกัเขา้มา

เกียวขอ้ง มีเพียงการกาํหนดระยะทางในการบิน การใส่ห่วงยางไดม้ากกว่า 2 ห่วงขึนไป โดยในการ

ออกแบบนนัทางผูวิ้จยัไดท้าํการเลือกใช้รีโมททีมีกาํลงัส่งสูงใชเ้ชอร์โวเป็นตวัควบคุมการปล่อย

ของห่วงยาง ซึงเป็นตวัทีค่อยหมุนปิดเปิดเพือปล่อยห่วงยาง 

 

 
 

รูปที4.2 แสดงการติดตงัเชอร์โวมอเตอร์และห่วงยาง 

 

4.2  การทดลองบนิ 

 จากการทดลองบินของอากาศยานสีใบพดัเพือสาํรวจและกูภ้ยัพบวา่ การบินไดม้ากกว่า 500 

เมตร ความสูงทีไดคื้อ 1,000 เมตรซึงไดต้ามตอ้งการ ส่วนการบรรทุกห่วงยางนนัเกิดปัญหาในเวลา

การบินคือ ทาํใหก้ารบินนนัเกิดการสันของตวัลาํและทาํใหม้อเตอร์ทาํงานหนกั ซึงส่งผลต่อการกิน

กระแสของมอเตอร์และทาํใหแ้บตเตอรีหมดไวขึ้น 

 สาเหตุที1 เกิดจากกระแสลมทีแรงในช่วงทดลอง ซึงช่วงนีเป็นฤดูหนาวและลมแรงจึงทาํ

ใหอ้ากาศยานสีใบพดัทาํงานหนกัขึนเพือรับลมและตา้นหมด โดยอากาศยานสีใบพดันนัทาํการบิน

ตามGPSจะไม่สามารถเคลือนทีไปไหนตามกระแสลม เพราะจะทาํการลอ็กตาํแหน่งทีทาํการบินใน

ตอนนนั ทาํใหอ้ากาศยานสีใบพดัเกิดการตา้นกระลม 

 สาเหตุที 2 เกิดจากการการบรรทุกนาํหนกัทีเบาของวตัถุในการกูภ้ยั 
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 การแกปั้ญหา : คือทาํการเสริมแบตเตอรีทีขนาดใหญ่ขึน และเพิมขนาดมิลลิแอมป์ของ

แบตเตอรี ซึงทาํให้สามารถเพิมนาํหนักของตวัลาํ สามารถบินไดน้านขึน สามารถตา้นลมไดดี้กว่า

เดิมเวลาเกิดลมแรง ทาํให้อากาศยานสีใบพดัไม่ค่อยเกิดการเอียงหรือส่ายของตวัลาํ ซึงทําให้

มอเตอร์ไม่ทาํงานหนกัส่งผลต่อการกินกระแสทีนอ้ยลงจนถึงไดผ้ลการบินนานขึน ดงัรูปที4.8 

 

 
 

รูปที4.3  แสดงถึงการเปลียนแบตเตอรี 

 

 
 

รูปที4.4  ทดลองทาํการบิน 
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 การการทดลองในรูปที 4.4 ทาํให้อากาศยานสีใบพดัทาํงานดีขึน และสามารถทาํงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม อย่างไรก็ตามอากาศยานสีใบพดันนั สามมารถประยุกต์ใชง้านได้

อยา่งหลายรูปแบบ 

 

4.3ทดสอบระยะทางการบนิ 

 4.3.1  ทดลองการบินจบัเวลาระยะทาง100 เมตร 
 

 
 

รูปที 4.5  การทดลองบินระยะทาง 100 เมตร 

 

 การการทดลองในรูปที 4.5 ไดท้าํการจบัเวลาในการบินในระยะทาง 100 เมตร ผลปรากฏ

ว่า ในระยะทาง 100 เมตรนนั ไดใ้ชเ้วลาในการบิน คือ 15 วินาที ถา้คาํนวณระยะทาง 100 - 1,000 

เมตร จะไดด้งัตารางที4.1 

 

ตารางที4.1  การจบัเวลาการบินตงัแต่ 100 เมตรถึง1,000 เมตร 
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65 
 

 จากตารางที4.1 จะพบไดว้่าในแต่ระยะทางตงัแต่100 เมตร ไปจนถึง1,000 เมตร จะใชเ้วลา

ในการบินทีมนัคงเพราะในช่วงทดลองนนัสภาพแวดลอ้มลมสงบ ซึงเป็นผลดีต่อการทดลองบินใน

พืนทีต่าง ๆส่วนในเวลาทีลมไม่สงบนนัตวัอย่างเช่นในฤดูหนาวนนัลมแรง และไดท้าํการทดลอง

บินผลปรากฏว่าการบงัคบัโดรนนนั เคลือนตวัไดช้้ากว่าในพืนทีลมสงบ เพราะในฤดูหนาวนนัลม

แรงทาํใหก้ารบินนนัตา้นลม ฉะนนัการบินควรบินในพืนทีลมสงบ 

 

4.4  ทดสอบการถ่ายภาพแบบเรียวโทม์ 

 4.4.1  ทดลงบินเพือถ่ายภาพแบบเรียวไทม ์

 

 
 

รูปที 4.6  ทาํการทดลองบินและถ่ายภาพ 

 

 จากรูปที4.6 พบว่าการบินถ่ายภาพนนัถ่ายไดป้กติและสามารถถ่ายภาพไดทุ้กทิศทางทีโด

รนสามารถบินไปได ้ แต่การถ่ายภาพนันอาจจะไม่ชดัเท่าไร เพราะว่ากลอ้งทีเราทาํการติดตงันนัมี

คุณภาพตาํ ซึงทาํใหภ้าพทีถ่ายมานนัมีคุณภาพตาํตามไปดว้ย 
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4.5  ทดสอบการบนิ GPS แบบ Lockhome 1-5 รอบ 

 4.5.1  ทาํการทดลองบิน1 - 5 รอบ 

 

 
 

รูปที4.7  ทดลองบิน1 - 5  รอบในรูปแบบlockhome 

 

 จากรูปที 4.7 พบการการบินในแบบลอ็กโอมนนัสามารถบินไดต้ามทีกาํหนด ซึงการบิน

แบบนีเรียกว่า การบินไปแลว้ ให้บินกลบัมายงัตาํแหน่งเดิมทีทาํการบินขึนโดยอตัโนมติั โดยจะมี 

GPS เพือลอ็กตาํแหน่งทีตงัไวต้ลอดเวลา ทงัตอนบินและตอนเครืองขึน 
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4.6  ทดสอบการปล่อยห่วงยางกู้ภยั 

 

 

 

รูปที 4.8  การทดสอบปล่อยห่วงยาง 

 

 จากรูปที4.8 พบการการปล่อยห่วงยางทัง 3 ห่วงนัน สามารถปล่อยได้ตรงจุดทีตามที

ตอ้งการทงั3 จุดทีตงัไวแ้ต่อาจจะมีคาดเคลือนเล็กน้อยตามแรงลม หรือกระแสลมทีมากระทบห่วง

ยาง โดยห่วงยางแต่ละห่วงนนัสามารถปล่อยไดที้ละห่วงหรือพร้อมกนัได ้และเราสามารถกาํหนด

จุดทีจะปล่อยไดต้ามทีตอ้งการ 
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บทท5ี 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการวจิยั 

 งานวิจยันีเป็นการออกแบบและสร้างตน้แบบอากาศยานสีใบพดัทีบงัคบัเพือสําหรับสํารวจ

และกูภ้ยั ซึงโครงสร้างทีไดท้าํการออกแบบมานนัมีการตอบสนองต่อการบินในทีโล่งอย่างดี จาก

ผลของการทดสอบการบินของอากาศยานสีใบพดั อากาศยานสามารถเคลือนทีไปยงัจุดต่าง ๆ ตามที

เรามองเห็น โดยอาศยัขอ้มูลในการบินดงันี ภาพทีไดร้ับแบบเรียลไทมค์วามสูงและความเร็ว พบว่า

การบินลอยตัวอยู่กับทีของอากาศยาน สามารถบินได้เป็นเวลาประมาณ 10 นาที ส่วนการบิน

เคลือนทีตามตาํแหน่ง สามารถบินได้เป็นเวลาประมาณ 6 นาที และระยะทางการบินมากกว่า      

500 เมตร โดยใชรี้โมทคอลโทลเป็นตวักาํหนดระยะทางในการบินสาํรวจ ผูวิ้จยัไดก้าํหนดให้รีโมท

คอลโทลเป็นตวัควบคุมการบินและการปล่อยห่วงยาง ระยะทางทีทดสอบการบินของอากาศยานได้

นนัไดต้ามขอ้กาํหนดเวลาทีใช้ในการออกแบบคือ มากกว่า 500 เมตร สําหรับในการบินทดสอบ

ปล่อยห่วงยางนนั อากาศยานสามารถปล่อยห่วงยางทีกาํหนดไดอ้ย่างแม่นยาํ ส่วนการสันสะเทือนที

เกิดขึนกบัอากาศยาน ซึงขึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ สัญญาณรบกวนภายนอก หรือแมก้ระทงัจาํนวน

ดาวเทียมทีนบัไดใ้นขณะนนั 

 ในทุกการบินทดสอบจะพบว่ามีปัญหาเกิดขึนไดห้ลายสาเหตุ ปัญหาส่วนใหญ่ทีทาํให้เกิด

ความเสียหายต่อตวัอากาศยาน จะเกิดจากปัญหาการ Failsafe GPS มากสุด สัญญาณ GPS ถือเป็นสิง

ทีสาํคญัสําหรับการบินแบบอตัโนมติั ดงันนัในทุกครังก่อนการบินแบบอตัโนมติัควรจะตรวจสอบ

ค่าสัญญาณให้แน่นอน ว่าอยู่ในเกณฑที์ปลอดภยัหรือไม ่ปัญหาทีพบรองลงมาคือ Failsafe Battery 

แบตเตอรีเป็นแหล่งพลงังานเดียวทีใหก้บัอากาศยาน ดงันนัแบตเตอรีเป็นสิงทีสาํคญัทีตอ้งใหค้วาม

สนใจ ควรจะตอ้งรู้ขอบเขตในการใชง้านของแบตเตอรีว่าสามารถบินไดน้านเท่าไรต่อนาํหนกัของ

อากาศยาน ควรจะมีการติดตวัวดัแรงดนัไปกบัแบตเตอรีขณะบิน เพือช่วยใชแ้จง้เตือนอีกทางหนึง 

ส่วนปัญหาสุดทา้ยคือ Failsafe Radio ปัญหานีจะไม่เกิดขึนถา้อากาศยานบินอยู่ในสถานทีโล่งแจง้

ไม่มีสิงกีดขวางสญัญาณ ทงัสามปัญหาการแจง้เตือนนนันอกเหนือจากการตรวจสอบดว้ยตวัผูบิ้น 

 ในทุกปัญหาทีเกิดขึนย่อมเกิดความเสียหายทงัต่อบุคคลและตวัอากาศยานเอง นอกจากจะตอ้ง

ระมดัระวงัตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบต่างๆ การใช้งานให้ถูกต้องแล้ว การออกแบบระบบของ

โครงสร้างของอากาศยานก็เป็นส่วนหนึงทีช่วยลดความเสียหายไดม้ากพอสมควร ในส่วนของ

โครงสร้างและการติดตงัอุปกรณ์ไม่ควรให้อุปกรณ์ทุกอย่างยึดติดแน่นเกินไป ควรจะให้สามารถ
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แยกออกจากกนัไดง่้ายเมือเกิดการตกของอากาศยาน เพือเป็นการกระจายแรงและลดความเสียหาย

ต่ออุปกรณ์ได ้จากผลการบินทดสอบจะพบว่าความเสียหายส่วนใหญ่จะมีแค่ในส่วนของใบพัด

เท่านนั เพราะในส่วนของโครงสร้างขาอลูมิเนียมทีมีความแข็งแรงทรงตวัไดดี้ ลดแรงกระแทกได้

ส่วนแขนก็ทาํจากอลูมิเลียม ทาํให้เมือตกแบบเอียงตวัแทนทีแขนจะรับแรงกระแทกโดยตรง ก็ลด

แรงและความเสียหายลงได ้

 

5.2ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1  รีโมทคอลโทลหรือวิทยุบงัคบั การเลือกใชค้วรดูถึงคุณภาพในการส่งสัญญาณและ

ช่องสัญญาณในการรับเพือประยุกตก์ารใชง้านของอากาศยาน 

 5.2.2  เนืองจากในการทดสอบระบบการบินของอากาศยาน ผูวิ้จยัไดท้าํการเลือกใชแ้บตเตอรี

กอ้นใหม่ ซึงอาจจะมีประสิทธิภาพของแบตเตอรีถึง 100% จึงส่งผลให้อากาศยานสามารถบินได้

ตามเวลาทีไดท้าํการออกแบบและสร้างมา แต่เมือแบตเตอรีมีประสิทธิภาพลดลงจะเป็นสาเหตุให้

อากาศยานบินไม่สามารถบินไดร้ะยะเวลาตามขอ้กาํหนดทีไดก้าํหนดไว ้

 5.2.3  นาํหนกัของตวัอากาศยานถือวา่มีส่วนสาํคญั การทีอากาศยานมีนาํหนกัรวมนอ้ยทีสุดจะ

ช่วยประหยดัพลงังานและเพิมระยะเวลาในการบินได ้ดงันนัในการออกแบบควรจะเลือกใชว้สัดุที

แขง็แรงและมีนาํหนกัเบาเสมอ 

 5.3.4  ในการนาํอากาศยานออกบินควรบินในสภาพอากาศทีแจ่มใส เพือลดปัญหาการเกิด

สัญญาณรบกวนทีจะส่งผลต่อค่าความแม่นยาํของ GPS ซึงสัญญาณ GPS ถือเป็นสิงสําคญัทีใชใ้น

การระบุตาํแหน่งการบินในโหมด Loiter, Return To Lanch mode และ Go home ถา้สภาพอากาศที

แปรปรวนอาจจะทาํให้การจบัสัญญาณจาํนวนดาวเทียมลดลง ค่าความแม่นยาํลดลง และส่งผลต่อ

การบินของอากาศยานได ้

 5.2.2  ในการบินของอากาศยานสิงทีควรคาํนึงมากทีสุดคือความปลอดภยัต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของผูอื้น ก่อนออกบินทุกครังควรตรวจสอบอปุกรณ์ว่าอยูใ่นสภาพทีพร้อมใชง้านหรือไม่ 

 


