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การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen รุ่นที่ 1
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (พุธ-พฤหัสบดี)
เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุ บัน เทคโนโลยีการสร้างแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling
Technology) ในส่วนของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง มี 2 แนวทาง แนวทางที่คุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบัน คือ “รอ”โมเดล 3
มิติ จากสถาปนิก ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างแบบจาลอง และการแก้ไข ที่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับวิศวกรออกแบบโครงสร้างโดยเฉพาะ midas nGen จึงเป็นสิ่งที่จาเป็น เพราะจะทาให้การสร้างแบบจาลอง
ที่ไม่ต้อง “รอ” เป็นอีก 1 แนวทางที่น่าสนใจ คือสามารถทางานพร้อมกับสถาปนิก โดยเริ่มงานสร้างแบบจาลองจาก
แบบเบื้องต้น (Preliminary) จากนั้นเมื่อกระบวนการทางานของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง เสร็จสมบูรณ์ ก็ยังสามารถส่ง
แบบจาลอง 3 มิติ ไปทางานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้
โปรแกรม midas nGen เป็น โปรแกรมประเภทวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้ างจากประเทศเกาหลีใต้
โปรแกรมมีความสามารถสูงเนื่องจากเป็นโปรแกรมคานวณแบบ 3มิติ สามารถออกแบบได้ทั้งเหล็ก STEEL ,คอนกรีต
เสริมเหล็ก RC ตัวโปรแกรมมีดีไซด์โค้ดมากมายให้เลือกใช้ครอบคลุมทุกทวีป
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่า โปรแกรมนี้สามารถนามาใช้ในการประวิชาชีพใน
งานก่อสร้างได้ จึงได้เรียนเชิญ ผู้เชี่ยวชาญในในการใช้โปรแกรม มาสอบวิธีใช้งานโปรมแกรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ เรียน
เข้าใจหลักการ และแนวทางในการใช้โปรแกรม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมการออกแบบงานก่อสร้าง และ ยกระดับการ

ทางานให้สามารถทางานในรูปแบบ ทีม BIM และ ลดข้อขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ
วิทยากร

นาย มัทนะ วิริยะนุเคราะห์ สามัญวิศวกรโยธา ( CEO ) BOSCO CONSULTANTS., LTD
นายกิตติ บุญแสง วุฒิวิศวกรโยธา ( CEO ) Umbau., LTD

กาหนดการและเนื้อหาการบรรยาย

กรุ ณา!!!

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
นา Notebook มาด้วยในวันอบรม
เวลา 09.00-12.00 น.
และ Notebook ของท่านต้องเป็ น
Introduction Midas nGen
windows เท่านั้น
1. Basic Finite Element ( FEM )
1.1 การเริ่มต้นทาความเข้าใจ FEM เบื้องต้น
1.2 การทาความเข้าใจลักษณะของ จุดต่อ ต่างๆของชิ้นส่วน Node , Member , Pate
1.3 การทาความเข้าใจชนิดชิ้นส่วนอาคารหลัก Type of Member

- Beam , PateBeam ,SubBeam
- Column , Wall Column
- Wall membrane , Wall Pate Meshed
- Slab membrane , Slab pate -out-in
- Flat slab
-Isolated Footing , Mat Footing
- Pile spring
2.
Basic Modelling of Define gird
2.1 New project
2.2 Project information กรอกข้อมูลอาคาร ชื่อ วิศวกรออกแบบ รายละเอียดโครงการ, อื่นๆ
2.3 Design Code ACI-318 , LRFD ,ASD
2.4 Section member , Material Concrete(KS) , Steel ( TIS )
2.5 เริ่มจาลองโดยวิธีกาหนด Gird line
2.6 จาลองชิ้นส่วนอาคาร Structure Model คสล. 5 ชั้น Column , Beam , SubBeam , Slab ,Opening , Footing
, Pile , etc
2.7 ทาความเข้าใจคาสั่งช่วย Model ต่างๆ Copy ,Move, Rotate, Merge , Generate ,etc
2.8 Mesh side ( การแบ่งขนาด Element )
เวลา 12.00- 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
เวลา 13.00- 16.00 น.
3.
การกาหนดแรงและวิธีการใส่แรงกับโครงสร้าง Static load set and Method of loading
3.1 Self Weight
3.2 Point load
3.3 Beam Load
3.4 Pressure load
3.5 Slab load
3.6 Arbitrary Load
3.7 Wind Load ( ASCE7-05 )
4.
Boundary
4.1 Type of Support , Fixed , Pin , Roller
4.2 Pile Support , Soil Support
4.3 Diaphragm ( wind , seismic )
5.
Load Combinations
5.1 สร้างอัตโนมัติ Auto Generation case ACI 318
5.2 Strength(General) , Serviceability (General)
5.3 กาหนดเอง User define
6.
Analysis
Run analysis and show Result
7.
Designed Member
7.1 Setting and Designed Group

7.2 Designed Case
7.3 Run Designed
8.
Report & Drawing
บรรยายโดย นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
เวลา 9.00- 12.00 น.
1.Tracing File
1.1 เตรียมไฟล์ DWG
1.2 Structure model
1.3 การสร้าง Tracing ใน Midas Drawing
1.4 การเข้าไฟล์ ใน Midas nGen
1.5 การนาเข้าไฟล์ ฐานรากและเสาเข็ม Import file
2. การสร้าง Story Data
2.1 กาหนดแบบแปลนแต่ละชั้นของอาคาร Story set
3. จาลองชิ้นส่วนอาคาร Structure Model คสล. 8 ชั้น
3.1 Column , Beam SubBeam , Slab ,Opening , Footing , Pile , etc
4. Static load set and Method of loading
5. Boundary
6. Load Combinations
7. Analysis
8. Designed
9. Report & Drawing
A . จาลอง Model ตัวอย่างอาคาร 30 ชั้น ด้วยวิธี Tracing File
เวลา 12.00- 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
เวลา 13.00- 16.00 น. บรรยายโดย คุณกิตติ บุญแสง
1. Introduction Equivalent Static seismic and Response Spectrum ( RSA )
1.1 ข้อกาหนดเบื้องต้นในการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว
1.2 หลักในการออกแบบแผ่นดินไหว ด้วยวิธี RSA ตามมาตรฐาน มยภ 1302-61
1.3 การพิจาราณาข้อมูล parameter , Sd1 ,Sds , TL , R , etc ตามมาตรฐาน มยภ 1302-61
1.4 วิธีการอ่านค่า Base shear Equivalent Static และ Base shear Response Spectrum ( RSA )
ด้วยโปรแกรม Midas nGen เพื่อพิจาราณา การเพิ่มลดค่า Scale factor
1.5 ตารางสรุปค่าต่างๆ Response Spectrum ( RSA )
สอบถามเพิม่ เติม หรื อ ส่ งใบสมัคร
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
โทรศัพท์ 02-184-4600 -9 โทรสาร 0-2184-4662
E-Mail : runglawan@eit.or.th
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windows เท่านั้น

ใบสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen รุ่นที่ 1
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (พุธ-พฤหัสบดี)
เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
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