
Introduction to UAV

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอากาศยานไร้นักบิน
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หัวข้อในการบรรยาย

• ประเภทของอากาศยาน

• อากาศพลศาสตร์

• ระบบของอากาศยาน

• สภาพอากาศ

• การวางแผนการบิน



ประเภทของอากาศยาน

• Drone เป็นอากาศยานที่สามารถควบคุมจากระยะไกล

• UAV (Unmanned Aerial Vehicle) หรืออากาศยานไร้นักบิน เป็น
อากาศยานที่สามารถบินได้อัตโนมัติ โดยไม่มีนักบินประจ าการอยู่ที่
อากาศยาน มีโปรแกรมในการควบคุมการบินเพื่อให้สามารถบินตาม
แนวบินที่ต้องการ



UAV Model 2012



First person View :FPV 



Mapping Drone



ประเภทของอากาศยาน

• แบบปีกตรึง Fixed wing

• แบบปีกหมุน Rotary wing



อากาศยานประเภทปีกตรึง Fixed wing, aeroplane, airplane

• Airplane

• Delta wing

• VTOL : Vertical take off and Landing



Airplane

เครื่องปีกบน เครื่องปีกกลาง

เครื่องปีกล่าง



Delta wing



▪ รูปแบบการ Take off ของอากาศยานประเภท Airplane และ Delta 
wing
▪ Hand launch

▪ Launcher

▪ Run way



Hand launch Wind Direction



Launcher



Runway Take off



VTOL : Vertical take off and Landing



Fixed wing VTOL



Delta wing VTOL



อากาศยานประเภทปีกหมุน Rotary wing

• Single rotor

• Multi rotor



Multirotor



ข้อดีข้อเสียของอากาศยานประเภท 
Fixed wing กับ Rotary wing

Fixed wing Rotary Wing
ระยะเวลาบินได้นานต่อ 1 เที่ยวบิน ระยะเวลาท าการบินได้ไม่เกิน 40 นาที

เพดานบินสูงประมาณ 10 กิโลเมตร เพดานบินไม่เกิน 500 เมตร

รับน  าหนักได้ค่อนข้างมาก รับน  าหนักได้น้อย

ความเร็วในการเคลื่อนที่สูง ความเร็วในการเคลื่อนที่ต่ า

ระยะท าการไกล ระยะท าการไม่เกิน 4 กิโลเมตร

บางประเภทใช้พื นที่มากในการขึ นลง ใช้พื นที่น้อยในการขึ นลง



การประยุกต์ใช้ UAV
• จุดประสงค์ของการประดิษฐ์โดรนขึ้นในอดีตนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงอย่างในปัจจุบัน แต่มีเพื่อ

อ านวยความสะดวกทางการทหาร และรักษาชีวิตความปลอดภัยของกองทัพในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 
แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีโดรนหลากหลายรูปแบบขึ้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไป 
ดังนี้
· โดรนกู้ภัย : ใช้ส าหรับการค้นหาผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ หรือในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น 
อาคารถล่ม ไฟไหม้ โดยมุ่งการค้นหาต าแหน่งที่แน่นอนก่อนส่งพิกัดให้แก่หน่วยกู้ภัยเพื่อท าการ
ช่วยเหลือต่อไป
· โดรนพยากรณอ์ากาศ : ใช้ส าหรับการส ารวจความกดอากาศ ความชื้น แรงลม ก่อนส่งข้อมูล
กลับมายังศูนย์บังคับการ อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์ว่าจะเกิดพายุหรือไม่ได้อีกด้วย
· โดรนถ่ายภาพ : เป็นโดรนที่สามารถพบเห็นได้มากที่สุด เนื่องจากในยุคปัจจุบันการถ่ายภาพ
ด้วยกล้องระนาบปรกติไม่ตื่นตาต่ืนใจเพียงพอ โดรนถ่ายภาพจะบินขึ้นเพื่อเก็บภาพมุมสูงได้ไม่ว่า
กลางวันหรือกลางคืน นอกจากน้ันแล้วอาจใช้ส าหรับการถ่ายทอดสดได้อีกด้วย
· โดรนเกษตรกรรม : เพื่อหว่านเมล็ดหรือพ่นสารเคมีทางการเกษตร อ านวยความสะดวกในแง่
แรงงาน เรื่องจากสามารถพ่นได้ในระยะกว้าง โดยใช้เวลาและแรงงานน้อย อีกทั้งยังท าให้ไม่ต้อง
สัมผัสกับสารเคมีโดยตรงอีกด้วย
· โดรนขนส่งสินค้า : แม้ว่าโดรนจะมีขนาดเล็กและรับน้ าหนักได้ไม่มาก แต่บริษัทต่าง ๆ ก็เริ่มน า
โดรนมาใช้ส่งสินค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือ Domino’s เป็นต้น



หลักการอากาศพลศาสตร์เบื องต้น

▪ แรงทางอากาศพลศาสตร์ที่กระท าต่ออากาศยาน : 
Aerodynamic Force on Aircraft

▪ โมเมนตัม

▪ ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงของปีกอากาศยาน

▪ Ground effect



แรงทางอากาศพลศาสตร์ที่กระท าต่ออากาศยาน : 
Aerodynamic Force on Aircraft

• แรงยก, แรงขับเคลื่อน, แรงต้าน, น้ าหนัก



โมเมนตัม

• ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุ

• โมเมนตัม = มวล x ความเร็ว

• โมเมนตัมมาก = ใช้แรงในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่มาก

• โมเมนตัมน้อย = ใช้แรงในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่น้อย





ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงของปีก

• อากาศเคลื่อนที่จากจุดที่ความดันสูงไปจุดที่ความดันต่ า

• ความเร็ว

• ความหนาแน่นของอากาศ

• พื้นที่ปีก

• รูปร่างแพนอากาศ

• แรงยก









Chord
มุมปะทะ
Leading edge
Trailing edge
camber





แรงต้าน
แรงต้าน

• Induced drag - แรงต้านที่เกิดจากการสร้างแรงยก



• Parasite drag - แรงตา้นท่ีเกิดการการไหลผา่น

▪ Form
▪ Skin
▪ Interference การรบกวน



ผลกระทบต่ออากาศยานที่มาจากสภาพพื นผิวภูมิประเทศ 
Ground Effect





ระบบของอากาศยานไร้นกับิน

• อุปกรณ์พื นฐาน
• Electronic

– IMU: Inertial measurement unit
• Accelerometer
• Gyro sensor
• GNSS
• Barometer

• ช่วงคลื่น
• Center of Gravity
• ท่าทางการบิน Fix wing, Multirotor
• Types Of Static And Dynamic Aircraft Stability
• การเกิดอาการ Stall , Spin



อุปกรณ์พื นฐานของเครื่องบิน

Aileron

Aileron

Ruder

Elevator



ESC:Electric speed control
BEC:Balance electric control
Telemetry
Servo
Motor
Battery
Grimbal
Swith
Buzzer
Receiver
Transmitter
GPS/Compass
Battery Warning



Basic circuit



Electronic

Inertial measurement unit :IMU
• Accelerometer เครื่องตรวจวัดความเร่ง

• Gyro sensor เครื่องตรวจวัดความเร็วเชิงมุม

• Global navigation satellite system :GNSS เครื่องตรวจวัดต าแหน่ง

• Barometer เครื่องวัดความกดอากาศ



Accelerometer
• Accelerometer คืออะไร ?

ถ้าแปลตรงตัวก็คือ Acceleration + Meter หรือมิเตอร์ความเร่ง ตามนิยามก็คือ Sensor วัดความเร่งเพิ่มขึ้น หรือลดลง (ในหน่วย 
m/s2)
ตย. ความเร่งของแรงโน้มถ่วงก็คือ 9.8 m/s2 หรือ a (มาจาก Acceleration)
โดยหลักการท างาน ให้นึกถึงห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ท่ีทุกด้านของก าแพงจะมีสปริงติดอยู่ เวลาท่ีห้องนี้เอียงไปทางใดทางหนึ่ง สปริงก็จะ
ยุบไปด้านนั้นๆ โดยติ๊ต่างว่าแรงดันของสปริงมีน้อยกว่าแรงโน้มถว่งของโลก และใช้วงจรไฟฟ้าในการดึง Output Analog ออกมาใช้
งาน (หรือ Output Digital ซึ่งก็แล้วแต่ตัว Sensor)



Gyro sensor
Sensor Gyro จะท าหน้าที่วัดความเร็วเชิงมุม คือโอเมก้าในวิชาฟิสิกส์ (วัตถุน้ีจะหมุนรอบแกนด้วยความเร็วเท่าใด ?) พูดด้วย
นิยามอาจจะไม่เข้าใจว่าต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่าง ถ้าเราจับ Accelerometer มาเอียงแล้ววัด Output เราจะได้ค่า 
ค่านึงซึ่งบ่งบอกถึงการเอียงในรูปแบบนั นๆ ถ้าเราเปลี่ยนไปค่านี ก็จะเปลี่ยนตามแต่ถ้าเราจับ Gyro มาเอียงแล้ววัด 
Output เราจะพบว่า Output ของ Gyro จะออกก็ต่อเมื่อเกิดการเอียง หรือก าลังจะเอียง หรือเกิดการเคลื่อนไหว (วัตถุ
อยู่น่ิง Gyro วัดค่าไม่ได้ เพราะไม่มีความเร็ว)



Global navigation satellite system :GNSS เครื่องตรวจวัดต าแหน่ง



Barometer



ช่วงคล่ืนท่ีใชใ้นอากาศยานไร้นกับิน

• 433 MHz

• 915 MHZ

• 1.2 GHZ

• 2.4 GHZ

• 5.8 GHZ



จุดศุนย์ถ่วงของเครื่องบิน Center of Gravity

Center of Lift



ลักษณะ CG ที่เหมาะสม



ท่าทางการบิน

• Fixed wing



• Multirotor



Types Of Static And Dynamic Aircraft Stability





การเกิดอาการ Stall , Spin





สภาพอากาศส าหรับการใช้งานอากาศยาไร้นักบิน

• ลม
• เมฆ
• ทัศนวิสัยการบิน
• หยาดน้ าฟ้า
• ความชื้น
• อุณหภูมิ
• พายุ
• ข่าวอากาศ



Wind
 Definition :

- is  the  air  in  motion  relative  to  
the  surface of the earth,

generally  used  to  denote  
horizontal  movement

 Wind  direction :

- the  direction  from  which  wind  is  
blowing

- wind  vane  is  an  instrument  to  
indicate  wind  direction

 Wind  speed  :

- rate  of  wind  movement  in  distant  
per  unit  time

- anemometer  is  an  instrument  to  
indicate  wind  speed



Local Winds

Sea Breeze

Land Breeze



MOUNTAIN AND VALLEY WIND



Anabatic and Katabatic Winds



Clouds





Cloud Cover



ทัศนวิสัยการบิน VISIBILITY

Restrictions 
to visibility 

• Fog

• Smoke

• Smog

•Dust

•Volcanic Ash



FOG



Smoke



Smog



Dust



Vocanic Ash



Storm









Downburst

Microburst



Thunderstorm structure



Microburst



Downburst







Turbulence



UAV Flight Testing in Turbulent Wind Tunnel



Wind shear

• any rapid change in wind direction or speed

• severe windshear - a rapid change in wind direction or 
speed causing airspeed changes > 15 kts or vertical speed 
changes > 500 ft per min.

• occurs at all altitude - particularly hazardous when 
happens within 2,000 ft of the ground





Prebailing
Surface
wind

Sea breeze front
Advancing inland

Open sea

Wind Shear with Sea – Land Breeze



Wind shear



ข่าวอากาศ

• METAR : Aviation Routine Weather Report

• TAF : Terminal Area Forecast



METAR : Aviation Routine Weather Report



TAF : Terminal Area Forecast



TAF : Terminal Area Forecast

• VTBS / 48429 (Suvarnabhumi Intl. Airport)
• METAR VTBS 031900Z 32005KT 260V360 8000 -RA18CB SCT030 

BKN110 25/22 Q1008 CB NE,NW-N NOSIG
• TAF VTBS 031700Z 0318/0424 30006KT 9000 -RA FEW018 SCT035 

BKN110
• TEMPO 0318/0322 5000 SHRA FEW018CB SCT030 BKN110
• BECMG 0321/0323 04005KT 8000 NSW FEW020 BKN110 BKN300
• BECMG 0401/0403 34005KT 9999
• BECMG 0407/0409 19008KT 
• TEMPO 0409/0414 VRB15KT 5000 TSRA FEW018CB SCT030 BKN110



เกณฑ์การพยากรณ์อากาศจ านวนเมฆ



เกณฑ์การพยากรณ์อากาศทัศนวิสัยทางระดับ



เกณฑ์การพยากรณ์บริเวณที่จะมีฝนตก

 บางแห่ง(Isolated) น้อยกว่า 20 % ของพื นที่

 แห่ง ๆ (Few) > 20 % - < 40%

 กระจาย (Scattered) > 40% - < 60%

 เกือบทั่วไป (Almost Widespread) > 60% - <80%

 ทั่วไป (Numerous) >80%



เกณฑ์การพยากรณ์อุณหภูมิ (0C)

 หนาวจัด (Very Cold) 0 - 7

 หนาว (Cold) 8 - 15

 เย็น (Cool) 16 - 23

 ร้อน (Hot) 35 - 39

 ร้อนจัด (Very hot) >40      



การวางแผนการบิน

• การวางแผนการบินด้วย Trimble access Aerial imaging การประเมิน
พื้นที่ปฏิบัติการ
– การวางแผนจุดขึ้นลงอากาศยานไร้นักบิน

– การวางแผนแนวการบิน

– การแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

• การวางแผนกานบินด้วย Mission Planner



วงจรการบิน Circuit of Flight



Question


