รายวิชาเลือกเฉพาะ เทอมตน ป 2554
01225361 Aviation Logistics & Supply Chain Management
แนวคิดการจัดการหวงโซอุปทานและลอจิสติกสในอุตสาหกรรมการบิน การจัดการพัสดุคลังสินคาทางการบิน การ
ออกแบบโครงขายการขนสงทางอากาศ การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาทางการบิน
Supply chain management concepts in aviation industry. Aviation inventory management. Air
transportation and network design. Warehouse and distribution center management.
01215371 Aerospace Organization Management
สภาพแวดลอมและพลวัตของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

วิวัฒนาการทฤษฎีการจัดการ

โลกาภิวัตนกับ

อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในการจัดการองคกร การวางแผนและการติดตาม
ประเมินผล การจัดระบบองคกร การนําองคกรในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ กระบวนการตัดสินใจ การจัดการความ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม และการจัดการระหวางประเทศใน อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
Environment and dynamics in aerospace industry. Evolution of management theory. Globalization and
aerospace industry. Ethics and social responsibility in organizational management. Planning and controlling,
organizing, and leading the organization in aerospace industry. Decision making process. Managing change
and innovation. International management in aerospace industry.
01215421 กลศาสตรโครงสรางเชิงคํานวณ
พื้นฐาน : Computational Methods in Aerospace Engineering
การโปรแกรมคอมพิวเตอร

การวิเคราะหเชิงตัวเลขและเชิงชิ้นประกอบจํากัด

การประยุกตกับปญหาทางดาน

วิศวกรรมการบินและอวกาศ
Computer programming. Numerical and finite element analysis. Application to aerospace engineering
problems.

01215441 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
พื้นฐาน : Computational Methods in Aerospace Engineering, Fluid Mechanics in Aerospace Engineering
แนวคิดพื้นฐานของวิธีทางอากาศพลศาสตรและวิธีแพนแนล ชั้นชิดผิวและการทํานายแรงตาน วิธีแพนแนลสําหรับ
การไหลแบบสามมิติ วิธีวอรเทคแลตทิซ แนวคิดพื้นฐานของพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ กริดและการสรางกริด การแยก
เปนสวนเชิงตัวเลข วิธีผลเฉลยสําหรับการไหลแบบคงตัวและแบบไมคงตัว การจําลองความปนปวนเบื้องตน การไหลผาน
รูปทรงที่ซับซอน
Basic concept of aerodynamic and panel methods. Boundary layer and drag prediction. Panel method
for three-dimensional flows. Vortex lattice method. Basic concept of computational fluid dynamics. Grid and
grid generation. Numerical discretization. Solution methods for steady and unsteady flows. Introduction to
turbulence modeling. Flows over complex geometries.
01215461 การควบคุมการบินอัตโนมัติ I
พื้นฐาน : Computational Methods in Aerospace Engineering
การวิเคราะหและการออกแบบระบบควบคุมยอนกลับโดยวิธีความถี่ และเวลาการประยุกตใชกับ ระบบควบคุมการ
บินทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล
Analysis and design of feedback control systems using both frequency and time domain techniques.
Application to analog and digital automatic flight control systems.
01215496 Selected Topics
Sec 1 Advanced Engineering Research and Design
Lecturers:
1. Assoc. Prof. Dr.Pongwit Siribodhi
2. Asst. Prof. Dr.Phacharaporn Bunyawanichakul
Research and study methods, design project, strength of components, mechanical engineering design,
simulation and modeling, CAD/CAM, materials engineering and joining technology, computer aided
animation, numerical methods and applications.

Sec 2 MAV
Lecturers:

Dr.Chinnapat Thipyopas

หลักมูลฐานของอากาศยานไรคนขนาดเล็ก สวนประกอบของอากาศยานไรคนขนาดเล็ก อากาศพลศาสตรที่เลขเลย
โนดต่ําสําหรับอากาศยานไรคนขนาดเล็ก อากาศยานไรคนขนาดเล็กแบบปกตรึง-แข็ง อากาศยานไรคนขนาดเล็กแบบปก
ตรึง-ออน อากาศยานไรคนขนาดเล็กแบบปกหมุนและอากาศยานไรคนขนาดเล็กแบบปกกระพือ หลักมูลฐานของใบพัด
และผลกระทบของอากาศเหนี่ยวนําจากใบพัดตออากาศพลศาสตรของปกตรึง การออกแบบของอากาศยานไรคนขนาด
เล็กแบบปกตรึงและแบบปกหมุน ระบบควบคุมอัตโนมัติและการนํารองของอากาศยานไรคนขนาดเล็ก
Fundamental of Micro Unmanned Air Vehicles (Micro Air Vehicles; MAVs), Components of MAVs, Low
Reynolds Number Aerodynamics for MAVs, Rigid-Fixed Wing MAVs, Flexible-Fixed Wing MAVs, Rotor Wing
MAVs and Flapping Wing MAVs, Fundamental of Propeller, Effect of Propulsive Induced-Flow on Fixed-Wing’s
Aerodynamics, Fixed-Wing and Rotor-Wing MAV Design, Autopilot and Navigation System of MAVs.
01215498 Special Problems
Sec 1 Mechanics of composite materials
Lecturers:
Asst. Prof. Dr.Phacharaporn Bunyawanichakul
Definition and overview of composite technology. Fundamental concepts of mechanical behavior of
composite materials with an emphasis on laminated fiber-reinforced polymeric composite materials. Theory of
elastic anisotropic materials; micromechanics and macromechanics of a lamina; lamination theory; stiffness
and strength of composite materials; structural behavior of laminated plate; and design considerations.
Sec 2 Experimental aerodynamics and flow testing
Lecturers:
Asst. Prof. Dr.Phacharaporn Bunyawanichakul
Study of flow field using wind tunnel. Desing, construction and calibration. Data acquisition and signal
processing. Flow measurement instruments for wind tunnel and industry. Pressure measurements. Force and
moment measurements. Instrument calibration. Use of wind tunnel data. Terbulent flow. Study of flow in
details. Flow visualization.
Require three lab assignments at Si Racha campus. 9 weeks Lectures/computer labs and 6 weeks wind
tunnel labs. No midterm. Only Final.
Class time: Thursday (probably 9-12 am but may need afternoon for Si Racha)

