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การก าหนดตั้งค่าตัวแปรในโปรแกรม XFlow ส าหรับการค านวณความต้านทานเรือ 

(XFlow Setting for Estimation of Ship Resistance) 

1. โปรแกรม XFlow  

 โปรแกรม XFlow เป็นโปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ หรือ computational fluid dynamics 
(CFD) ทีใ่ช้ตัวแก้ปัญหาทางจลน์ (kinetic solver) ที่อยู่บนพ้ืนฐานของ Lattice Boltzmann Method (LBM) ใน
การวิเคราะห์การไหลของของไหล ซึ่งข้อเด่นของวิธี LBM ได้แก่ ความสามารถในการแสดงกระบวนการการไหล
และการชนกันของอนุภาคของไหลได้อย่างชัดเจน โครงสร้างอัลกอริทึมไม่ซับซ้อน การก าหนดเงื่อนไขขอบเขตท า
ได้ง่าย นอกจากนี้คุณลักษณะส าคัญของโปรแกรม XFlow ที่แตกต่างจากโปรแกรม CFD ทั่วไปที่มีพ้ืนฐานอยู่บน
สมการ Navier-Stokes คือ ไม่มีขั้นตอนการสร้าง mesh ท าให้ลดความผิดพลาดที่เกิดจากข้ันตอนการสร้าง mesh 
ได้ 

2. การตั้งค่าตัวแปรในโปรแกรม XFlow ส าหรับการค านวณความต้านทานเรือ 

ส าหรับการก าหนดตัวแปรในโปรแกรม XFlow เพ่ือการค านวณความต้านทานเรือนั้น แบ่งออกเป็น 4 4 
ส่วนมีดังต่อไปนี้ 

2.1. การก าหนดสภาพแวดล้อม (Environment Setting)  

ในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถึงการก าหนดวิธีในการพิจารณา และคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมท่ี
จะใช้ในการค านวณ สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนด้วยกัน ดังนี้ 

2.1.1 การก าหนดวิธีการพิจารณาสิ่งแวดล้อม (Engine Setting)  

การก าหนดวิธีการพิจารณาสิ่งแวดล้อม เป็นการก าหนดว่าจะให้โปรแกรมท าการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมอย่างไร มีการก าหนดพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 

มิติ (Kernel): 3d; ปัญหาที่ก าหนดนั้นพิจารณาของไหลเป็นแบบ 3 มิต ิกล่าวคือจะพิจารณาทั้ง
ความยาว ความกว้าง และความสูง  

แบบจ าลองการไหล (Flow Model): Free surface; ก าหนดให้การไหลในการตรวจสอบนี้เป็น
การไหลที่มีเฟสเดียวและมีผิวหน้าอิสระ (Free Surface)  
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รูปแบบการวิเคราะห์ (Analysis Type): External; เนื่องจากเป็นการหาค่าความต้านทานของ
เรือจึงก าหนดให้ของไหลไหลผ่านภายนอกวัตถุ ซึ่งถ้าก าหนดค่านี้กับแบบจ าลองการไหลแบบ Free 
Surface จะเป็นการสร้างถังน้ า (Water Channel)  

แบบจ าลองทางความร้อน (Thermal Model): Isothermal; ในการตรวจสอบนี้จะก าหนดให้
ไม่มีการสูญเสียพลังงานความร้อน กล่าวคือของไหลจะมีอุณหภูมิเท่ากันตลอดการค านวณ 

แบบจ าลองการปั่นป่วน (Turbulence Model): Automatic; ก าหนดให้แบบจ าลองการ
ปั่นป่วนเป็นแบบอัตโนมัติ กล่าวคือการปั่นป่วนจะถูกต้องจ าลองด้วยวิธี Large Eddy Simulation (LES) 
ซึ่งเป็นวิธีปกติของโปรแกรม XFlow  

2.1.2 การก าหนดคุณลักษณะของสภาพแวดล้อม (Environment Setting)  

ในส่วนของการก าหนดคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมนี้จะกล่าวถึงคุณลักษณะส าหรับการหา
ความต้านทานเรือว่ามีการก าหนดค่าเป็นเช่นไรบ้าง การก าหนดคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมเป็นดังนี้ 

ความเร่งภายนอก (Ext acceleration laws): Y: -9.81 m.s^(-2); เป็นการก าหนดค่าความเร่ง
ภายนอกที่มากระท าต่อของไหล ซึ่งในการค านวณนี้จะก าหนดค่าความเร่งในทิศทางแกน y โดยมีขนาด
เป็น 9.81 m.s-2 ซึ่งเป็นค่าของแรงโน้มถ่วงของโลก 

สถานะเริ่มต้น (Initial Conditions): Water channel default; ในการค านวณนี้จะก าหนด
สถานะเริ่มต้นเป็นถังน้ าแบบปกติ กล่าวคือ ความเร็วของของไหลในถังน้ าจะเท่ากับความเร็วที่ได้ก าหนด
ไว้ในส่วนของถังน้ า แต่ในส่วนของความดันจะตั้งไว้ให้เท่ากับศูนย์ 

พื้นที่ อ้างอิง (Reference area): Custom, ค่าของพ้ืนที่ อ้างอิง (Reference area value): 
3.689 m2; ส่วนนี้เป็นการก าหนดพ้ืนที่อ้างอิงที่จะใช้ในการค านวณสัมประสิทธิ์ทางชลพลศาสตร์  ในการ
ค านวณนี้จะก าหนดเองซึ่งจะก าหนดให้เป็นค่าพ้ืนที่ผิวเปียกของเรือ ต.991  

ความเร็วอ้างอิง (Reference velocity): Automatic; ส่วนนี้เป็นการก าหนดความเร็วที่อ้างอิงที่
จะใช้ในการค านวณสัมประสิทธิ์ทางชลพลศาสตร์ ในการศึกษานี้ก าหนดให้เป็นอัตโนมัติ กล่าวคือความเร็ว
จะเท่ากับความเร็วของของไหลในทางเข้าถังน้ า  

ต าแหน่งและขนาดของถังน้ า (Position, Dimension): (0, 0, 0), (30, 6, 8); ในส่วนนี้จะเป็น
การก าหนดต าแหน่งและขนาดของถังน้ า โดยเริ่มจากวางถังน้ าไว้ตรงกลางแนวอ้างอิงของโปรแกรม ซึ่งก็
คือต าแหน่ง (0, 0, 0) และก าหนดขนาดถังให้มีความยาวเท่ากับ 30 เมตร กว้าง 6 เมตร และสูง 8  
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ความเร็ว (Velocity laws): X: 4.959 m s-1; ส่วนนี้จะเป็นการก าหนดความเร็วของของไหลที่
ทางเข้าถังน้ า ในกรณีก าหนดให้มีค่า 4.959 m/s ซึ่งเป็นความเร็วของของไหลที่ไหลผ่านตัวเรือตรวจการณ์ 
ต.991 ล าที่ใช้ศึกษา ที่ค่า Froude number เท่ากับ 0.3  

ผิวหน้าอิสระของของไหลเริ่มต้น (Water initial surface): y < 0; ส่วนนี้เป็นการก าหนด
ผิวหน้าอิสระของไหล ซึ่งในการศึกษานี้จะก าหนดให้ของไหลเริ่มจากท่ีต าแหน่ง y น้อยกว่าศูนย ์ 

 ผิวหน้าอิสระของน้ าทางเข้า (Water inlet wave function): y < 0; ในค านวณนี้ ของไหลจะ
ไหลเข้าถังน้ าแบบไม่มีการเกิดคลื่น จึงก าหนดให้เป็น y น้อยกว่า 0  

ก าแพงของถังน้ า (Ground walls): Free-slip; ส่วนนี้เป็นการก าหนดคุณลักษณะของก าแพง
ของถังน้ า การก าหนดให้เป็น Free-slip คือการก าหนดให้ไม่คิดความเค้นเฉือนที่ก าแพง ดังนั้นของไหลจะ
สะท้อนออกอย่างสมมาตร 

การก าหนดสภาพแวดล้อมในโปรแกรม XFlow ได้แสดงดังรูปที่ 1 

2.2 การก าหนดคุณสมบัติของไหล (Materials Setting)  

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการก าหนดคุณลักษณะของไหลที่จะใช้ในการค านวณซึ่งก็คือน้ า  ส าหรับการ
ค านวณนี้จะก าหนดคุณสมบัติของของไหลดังต่อไปนี้  

ความหนาแน่นอ้างอิง (Reference density): 998.3 kg.m-3; เป็นการก าหนดความหนาแน่นที่
ใช้ในการอ้างอิง ในการค านวณนี้ใช้ 998.3 kg.m-3 ซึ่งเป็นความหนาแน่นของน้ าที่อุณหภูมิ 15 องศา
เซลเซียส  

อุณหภูมิที่ใช้ในการทดลอง (Operating temperature): 288.15 K; เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ใน
การศึกษาคือ 15 องศาเซลเซียส จึงก าหนดค่าอุณหภูมิให้เป็น 288.15 เคลวิน  

แบบจ าลองความหนืด (Viscosity model): Newtonian; แบบจ าลองความหนืดที่ใช้เป็น 
Newtonian Fluid กล่าวคือของไหลมีความหนืดเป็นไปตามกฎของ Newton ซึ่งเกี่ยวกับความเค้นและ
ความเครียด 

ความหนืดพลศาสตร์ (Dynamic viscosity): 0.001 Pa.s; ส่วนนี้เป็นการก าหนดความหนืด
พลศาสตร์ของของไหล ซึ่งในการศึกษานี้ก าหนดให้เป็น 0.001 Pa.s  

ปฏิสัมพันธ์ (Interactions): Surface tension model: Off: ในการศึกษานี้ของไหลมีเพสเดียว 
จึงไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุล 
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การก าหนดคุณสมบัติของไหลในโปรแกรม XFlow ได้แสดงดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 1 การก าหนดสภาพแวดล้อมในโปรแกรม XFlow 

 

รูปที่ 2 การก าหนดคุณสมบัติของไหลในโปรแกรม XFlow 
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2.3 การก าหนดคุณลักษณะของวัตถุที่ใช้ในการทดลอง (Geometry Setting)  

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงคุณลักษณะของวัตถุที่จะใช้ในการทดลองซึ่งก็คือแบบจ าลองสามมิติของเรือ  
ต. 991 การก าหนดคุณลักษณะของวัตถุเป็นดังนี้  

รูปทรงวัตถุ (Shape): 991_EvenKeelCGN; ส่วนนี้จะเป็นการน าตัวเรือตรวจการณ์ ต.991 ไปไว้
ในถังน้ าที่ได้ก าหนดไว้  

พฤติกรรมของวัตถุ (Behavior): Rigid body dynamics; ตัวเรือที่จะศึกษาจะถูกก าหนดเป็น 
rigid body dynamics กล่าวคือตัวเรือมีลักษณะเป็นวัตถุแข็งเกร็ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงอัน
เนื่องจากแรงภายนอก  

สภาวะเริ่มต้น (Initial condition): Position: ( -5, 0.0887, 0); ในส่วนนี้จะเป็นการก าหนด
สภาวะเริ่มต้นของวัตถุ ในการค านวณนี้จะก าหนดต าแหน่งเรือ (position) ให้อยู่ก่อนแนวอ้างอิงเป็นระยะ 
5 เมตร และก าหนดค่ากินน้ าลึกให้มีค่าเท่ากับ  0.0887 เมตร ส่วนค่าอ่ืน ๆของเรือ เช่น ความเร็ว 
(Velocity) การเอียงของเรือ (Orientation) ความเร็วเชิงมุม (Angular Velocity) มีค่าเป็นศูนย์  

คุณสมบัติทางกล (Mechanical properties): Mass: 374.322 kg; ส่วนนี้จะเป็นการก าหนด
คุณสมบัติทางกลให้กับวัตถุ ส าหรับการศึกษานี้จะเป็นการก าหนดมวลเรือให้มีค่าประมาณ 374.322 kg 
ส่วนคุณสมบัติทางกลอ่ืน ๆ โปรแกรมจะค านวณให้โดยอัตโนมัติ  

การเคลื่อนที่ของวัตถุ (Translation): axis y; ในการศึกษานี้ก าหนดให้เรือมีการเคลื่อนที่ขึ้นและ
ลง ดังนั้นต้องก าหนดค่าเป็น axis y 

การหมุนของวัตถุ (Rotation): axis z; ในการศึกษานี้ก าหนดให้เรือมีการเคลื่อนที่แบบหมุน 
ดังนั้นจึงก าหนดค่าเป็น axis z  

แรงภายนอกที่กระท าต่อวัตถุที่จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ  (External force local): Y:-
3670.54 N; ในการค านวณนี้มีแรงที่เกิดจากน้ าหนักเรือกระท าต่อวัตถุในแนวแกน  y      จึงก าหนด
ค่าแรงภายนอกให้เป็น  -3670.54 N 

การก าหนดคุณลักษณะของวัตถุในโปรแกรม XFlow ได้แสดงดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 การก าหนดคุณลักษณะของวัตถุในโปรแกรม XFlow 

 

2.4 การก าหนดคุณลักษณะการค านวณ (Simulation Setting)  

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการก าหนดคุณลักษณะในการค านวณของโปรแกรม  การก าหนดตัวแปรใน
ส่วนนี้จะขึ้นอยู่การตั้งค่าความละเอียดในโปรแกรมซึงจะมีผลต่อค่าความถูกต้องในการค านวณ  ใน
การศึกษานี้จะก าหนดคุณลักษณะการค านวณดังนี้  
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เวลาในการทดลอง (Simulation time): 20; เป็นการก าหนดระยะเวลาที่จะใช้ในการค านวณ 
ในการค านวณนี้ก าหนดไว้ที่ 20 วินาที  

ช่วงเวลา (Time step mode): fixed automatic; ส่วนนี้ เป็นการก าหนดช่วงเวลาที่จะใช้
ค านวณ ในค านวณนี้จะให้โปรแกรม XFlow ค านวณช่วงเวลาขนาดเท่า ๆกันที่เหมาะสมอย่างอัตโนมัติ จึง
ก าหนดเป็น fixed automatic  

Resolve scale: 0.5 m; เป็นการก าหนดขนาดของของไหลในส่วนที่ห่างจากวัตถุ  

Target resolved scale: 0.0625 m; เป็นการก าหนดขนาดของของไหลบริเวณใกล้กับวัตถุ 

Interface/wake resolution: 0.0625 m; เป็นการก าหนดขนาดของของไหลบริเวณที่มีการ
ไหลแบบปั่นป่วน  

การก าหนดคุณลักษณะการค านวณในโปรแกรม XFlow ได้แสดงดังรปูที่ 4 

 

 

ภาพที่ 4 การก าหนดคุณลักษณะการค านวณในโปรแกรม XFlow 

 


