PDU 18 หน่วย

หลักสูตรการอบรมเรื่อง

ออกแบบโครงสร้างด้วย PROTA STRUCTURE
ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
ดำเนินกำรจัดโดย วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.)

รุ่นที่ 3

เป็นซอฟต์แวร์ที่สำหรับวิศวกรโครงสร้ำงอำคำร เพื่อช่วยในงำนออกแบบควำมแข็งแรงของอำคำร ทั้งคอนกรีต และโครงสร้ำงเหล็ก
ซึ่งรองรับโค้ดมำตรฐำนทำงวิศวกรรมทั่วโลก อำทิ อเมริกำ ยุโรป ญี่ปุ่น และ มำตรฐำนของแต่ละประเทศอย่ำงสิงคโปร์ มำเลเซีย
อินโดนีเซีย และประเทศไทย วิศวกรโครงสร้ำงสำมำรถใช้ PROTA STRUCTURE เพื่อสร้ำงแบบจำลองโครงสร้ำงอำคำรแบบ 3 มิติ โดย
กำหนดมำตรฐำนเหล็ก และคอนกรีตที่ใช้แล้วทำกำรวิเครำะห์ ควำมแข็งแรงของอำคำรที่ออกแบบเพื่อตรวจสอบว่ำสำมำรถคงอยู่ได้ใ น
สภำวะต่ำง ๆ เช่น กำรเกิดแผ่นดินไหว, กำรเกิดพำยุ ฯลฯ พร้อมสร้ำงรำยงำนกำรคำนวณออกมำให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้งำนออกแบบ
มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งนี้เมื่อได้ควำมแข็งแรงของอำคำรที่ต้องกำรแล้ว PROTA STRUCTURE สำมำรถช่วยเขียนแบบโครงสร้ำงต่ำง ๆ
ของอำคำร เช่น ฐำนรำก เสำ คำน พื้น หน้ำตัดต่ำง ๆ ให้ออกมำโดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลำในกำรเขียนแบบไปได้กว่ำ 50-70%

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้สำมำรถใช้คำสั่งในกำรสร้ำงชิ้นส่วนอำคำรใน PROTA STRUCTURE ได้อย่ำงถูกต้อง อ่ำนค่ำผล
กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง และสำมำรถนำไปออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้ำงได้ และเพื่อให้สำมำรถใช้งำน Prota Detail และ Prota Steel ได้
วิทยากรโดย

ว่ำที่ร้อยตรี อุดมศักดิ์ บุญไกร

กำหนดกำร
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

10.45 – 12.00 น.

ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องนา Noteboook มาในวันอบรม

ลงทะเบียน
- แนะนำโปรแกรม Prota structure Prota Detail และ Prota Steel
- อธิบำยถึงกำรจัดเก็บไฟล์ของโปรแกรม / แนะนำหน้ำต่ำงกำรทำงำนของโปรแกรม/เปิดโปรแกรม
- เลือก Template
- กำรสร้ำง Gide Line แก้ไข และสร้ำงเส้น Grid ในรูปแบบต่ำง ๆ ด้วย Axis Tool และ Orthogonal Axia Generator
- กำรสร้ำงโมเดลเสำคอนกรีต (Columns Creation) / ผนังคอนกรีต (Walls Creaton) / คำนคอนกรีต (Beams
Creation) / พื้นยื่นคอนกรีต (Stab Creation)
- กำรปรับมุมมองของหน้ำต่ำงกำรทำงำน (Views Creation)
- Storey และกำหนดกำรเชือ่ มโยงของแต่ละชิ้น (Define selected storeys as similar) / Generate Storey
- กำรสร้ำงโมเดลพืน้ ยืน่ Inserting Cantilever Slabs (Type 12)
- กำรสร้ำงน้ำหนักผนัง Wall Loads กำรสร้ำงช่องเปิดพื้น Slab Opening Creation และ Slab Load
- กำรตั้งค่ำ กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง Buliding Analysis / ตั้งค่ำวัสดุ (Materials)
- กำรจัด Load Combinations / Building Analysis Model Option
- กำรวิเครำะห์โมเดลและกำรตรวจผลจำกกำรวิเครำะห์ (Analysis Model and Results Display)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.30 น. - กำรออกแบบเสำและผนังคอนกรีต (Column & Wall Design) กำรออกแบบคำนคอนกรีต (Beam Design) กำรวิเครำะห์
และกำรออกแบบพื้นคอนกรีต (Slab Analysis & Design) และกำรตั้งค่ำกำรแสดงผลของกรำฟฟิก (Design Status)
- กำรตั้งค่ำ Quantity Extraction Tables และ Project Properties
- กำรสร้ำง Report Manager / กำรจัดเอกสำร / รำยกำรคำนวณ / เอกสำรผลกำรออกแบบ
- กำรสร้ำงฐำนรำก (Foundation) /กำรกำหนดค่ำกำรออแบบฐำนรำก
- ส่งโมเดลที่ออกแบบเข้ำไปใน Prota Detail
14.45 – 16.00 น. - เลือกแบบทีต่ ้องกำรทำ Detail แบบเลือกทั้งหมด (Draw All Model Details)
- กำรสร้ำงแบบแปลนของโครงสร้ำง (Crestiong Plan / Layout Detail)
- กำรแสดงแบบหน้ำตัดและเหล็กเสริมคอนกรีตในพื้น (RC slab cross section with reinforcement detailing)
- กำรสร้ำงรำยละเอียดของแบบเสำและผนังคอนกรีต (Creating Column & Wal Sehedules)
- กำรสร้ำงรำยละเอียดโปรไฟล์เหล็กเสริมในเสำคอนกรีต (Creating Column Elevation Details)
- กำรสร้ำงแบบแปลนเสำคอนกรีต (Creating Column Application Plans) กำรสร้ำงโปรไฟล์คำนคอนกรีต
(Creating Beam Elevation Details) กำร Export ไฟล์เป็นแบบ .dwg

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
09.00 – 10.30 น.

10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.45 – 16.00 น.

- แนะนำหน้ำต่ำงกำรทำงำนในกำรสร้ำงโมเดลโครงสร้ำงเหล็ก / กำรออกแบบ
- กำรสร้ำงโมเดลเสำเหล็กรูปพรรณ (Steel Columns Creation) กำรสร้ำงโมเดลคำนเหล็กรูปพรรณ (Steel Beam
Creation) กำรสร้ำงโมเดลโครงถัก (Steel Truss Creation) กำรสร้ำงโมเดลค้ำยันโครงสร้ำง (Braces Creation)
- กำรสร้ำงโครงรัดรอบ (Grits Creation)
- กำรสร้ำงจุดต่อเสำ Column Splice Creation / วิเครำะห์โครงสร้ำงอำคำร
- ออกแบบโครงสร้ำง เสำ / คำน / และโครงถัก กำรส่งโมเดลที่ออกแบบเข้ำไปใน Prota Steel
- หน้ำต่ำงกำรทำงำนของ Selection Methods / Views & Views Settings
- กำรสร้ำงมุมมองใหม่ (Creating new Views) / Visibility & Setectability / Macros
- กำรสร้ำงจุดและกำรปรับระยะชิ้นส่วน (Adjustment of members by creating points) และกำรปรับแบบพิกัด
(Adjustment of members orientation & coordinates)
พักรับประทำนอำหำร
- กำรสร้ำงจุดต่อโครงสร้ำงเหล็กในรูปแบบต่ำง อันได้แก่ Stiffened End Plate Connection / Haunch Connection /
Stiffened End Plate Connection / Corner Bolted Gusset Plate Connection / Bolted Gusset Plate
Connection / Splice Connection / Truss End Plate With Gusset Plate / Welded Pipi Conneciton / Beam
to (RC) Wall/Column Connecton / Intelliconnect for fully automated steel connection design
- ตำรำงสรุปชิ้นส่วนกำรออกแบบจุดต่อ (Connection Design Summary Table)
- Collision / Clash Checks / Audit Model /Deail Item Manager/ Preparing Engineering Drawings / Module
- กำรสร้ำงแบบโดยกำรใช้ Drawing Manager
- กำรบอกขนำดเหล็กและกำรให้ขนำดแบบ
- กำรสร้ำงแบบรำยละเอียดจุดต่อโครงสร้ำง Creating Connection Detail
- กำรสร้ำงแบบ Creation of Part and Assembly Drawings
- ถำม-ตอบ ข้อสงสัยในกำรลองใช้โปรแกรม(

-ใบสมัคร- หลักสูตรการอบรมเรื่อง

ออกแบบโครงสร้างด้วย PROTA STRUCTURE รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
ดาเนินการจัดโดย วิศ วกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม ภ์ (วสท.)
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ...........................................................................
เลขที่ ............ หมู่ที่ .............. อาคาร ...................... ซอย

.......................

ถนน ...................... ตาบล/แขวง ..................... อาเภอ/เขต...........................
จังหวัด ...................... รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ ............................
โทรสาร ......................................... E-mail :......................................
ผู้ประสานงานโดย ................................. โทรศัพท์ ......................................
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี .............................  สานักงานใหญ่

 สาขา ....................

ขอสารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดั งต่อ ไปนี้ (กรุณาเขียนชือ่ -นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒบิ ัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. .................................................
2) ชื่อ – นามสกุล ......................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. .................................................

อัตราค่าลงทะเบียน
 สมาชิก วสท.
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิส าหกิจ
 บุคคลทั่วไป

5,500
6,500
7,500

บาท/ท่าน
บาท/ท่าน
บาท/ท่าน

(อัตรานี้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

การชาระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่ 140-2-30221-6
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ์
เลขที่ 147-4-32388-6

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชาระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาที่ 0-2184-4662
หรือส่งมาที่ E-mail มาที่ runglawan@eit.or.th

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ รุ่งลาวรรณ์ แนมสัย
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 510 FAX:(02)184-4662
E-mail :

runglawan@eit.or.th ,Website :

www.eit.or.th

