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เปนจุดตัง้ ตนใหแนวทางในการวิเคราะหโครงสรางทีต่ อ งการได
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปการศึกษา 2543

ลายมือชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา

ค

ALONGKORN LAMOM: STRUCTURAL ANALYSIS PROGRAM FOR EDUCATION
THESIS ADVISOR: Dr. TANONGSAK BISARNSIN
ISBN 974-7359-85-5
The use of computer program for the analysis and design of structures is becoming more
and more widespread. Most computer programs employ the direct stiffness matrix method to
analyze forces and deflection in structures. Since the calculation is very lengthy and complicated
all programs to date only show the final results, which does not help the students to understand.
To overcome this problem the author develops a computer-assisted instruction (CAI) program
“SUTStructor” to mentor students in learning structural analysis.
The program analyzes two dimensional frame/truss. It has the abilities to display
graphically the following:
- Structure, member properties and loads
- Reactions
- Bending moment, shear force and axial force diagrams
- Deflection and point of inflection
The program can analyze several structures simultaneously and display the results on the
same page with graphical animation. It can analyze frame, truss, or combined frame and truss
structures. It can display and sort final results in order of magnitude. It can handle inclined
supports and members that are shorter or longer than designed. The program can compile
problems in the form of handbook to assist students’ learning.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
งานทางดานวิศวกรรมโยธา งานออกแบบโครงสรางสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ (1)
การคํานวณแรงและโมเมนตที่กระทําตอองคประกอบของโครงสราง และ (2) การเลือกวัสดุและ
ขนาดที่เหมาะสมขององคประกอบ ในสวนแรก ถาโครงสรางมีหลายองคอาคาร (member) และเปน
โครงสรางอินดีเทอรมิเนตทางสถิต (statically indeterminate) หากวิเคราะห ดวยมือก็จะมีขั้นตอน
การคํานวณหลายขั้นตอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากแตละขั้นตอน สงผลกระทบให
งานสวนอื่นเกิดความเสียหาย ปจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความยุงยากในการคํานวณจึง
ไดมกี ารนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยในการทํางานดานวิเคราะหโครงสรางอยางแพรหลาย
ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่นักศึกษาจะตองเรียนรู และเขาใจหลักการพื้นฐานใน
การทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร การวิเคราะหโครงสรางโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร แบบ 2
มิติสําหรับ โครงขอแข็ง / โครงขอหมุน (2D frame / truss) นั้นจะใชหลักการ เมตริกสติฟเนสตรง
(direct stiffness matrix) ซึ่งเหมาะกับการคํานวณดวยคอมพิวเตอร เพราะรูปแบบการคํานวณจะจัด
ใหอยูใ นรูปของ เมตริก ที่สามารถเขียนขั้นตอนวิธี (algorithm) และแกปญหาเชิงตัวเลขไดงาย
ในการทําความเขาใจนั้นนักศึกษาจะตองทําแบบฝกหัด โดยการคํานวณดวยมือหรือเครื่อง
คิดเลข เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการทํางาน และถาใชวิธีเมตริกสติฟเนสตรงนี้ จะมีการคํานวณ
ตัวเลขเปนจํานวนมาก หากตองการตรวจสอบคําตอบ โปรแกรมที่ใชกันอยูทั่วไปในปจจุบันก็ไม
แสดงคาที่ใชอยูในขั้นตอนตางๆ แตจะแสดงผลลัพธสุดทายเทานั้น ทําใหไมสามารถตรวจสอบวา
การคํานวณดวยมือผิดที่ขั้นตอนใด ถามีโปรแกรมที่สามารถแสดงคําตอบที่ขั้นตอนตางๆ ทําหนาที่
เสมือนผูชี้แนะ (mentor) วิธีคํานวณ และสาธิตการคํานวณ ก็จะเปนการเพิ่มทางเลือกทางการเรียน
ใหนักศึกษาไดทดลองเรียนรูไดอีกทางหนึ่ง ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงไดพัฒนาโปรแกรมที่สามารถใช
อางอิงผลลัพธของการวิเคราะหโครงสราง ที่จะสามารถแสดงผลระหวางขั้นตอนการวิเคราะห และ
สามารถเลือกดูรายละเอียดแตละสวนของการคํานวณแบบทันทีทันใด พรอมทั้งแสดงผลลัพธสุด
ทายออกมา และมีสวนโตตอบกับผูใช (user interface) ที่งายตอการเรียนรูแ ละการนําไปใชงาน เพื่อ
ใหผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการอางอิงการวิเคราะหและสามารถตรวจสอบกระบวนการ
คิดของผูเรียนดวยตัวเองไดโดยเปรียบเทียบกับผลที่แสดงออกมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร และทํา
ใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการวิเคราะหแบบ สติฟเนสตรง เพื่อนํามาใชประโยชนในการใชงานจริง
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หรือสําหรับวิศวกรที่ตองการจะหาผลลัพธของการวิเคราะหโครงสราง 2 มิติ โครง / โครงขอหมุน
เพื่อนําไปออกแบบ ผูวิจัยจึงไดคิดพัฒนาโปรแกรมวิเคราะหโครงสรางเพื่อการเรียนการสอนขึ้น
เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ การเรียนการสอนทัง้ ในปจจุบนั และในอนาคต

1.2 วัตถุประสงคการพัฒนา
เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมวิ เคราะห โ ครงสร า ง 2 มิ ติ ที่ ส ามารถแสดงผลลั พ ธ ร ะหว า งการ
วิเคราะห และผลลัพธสุดทาย เพือ่ นําไปใชในการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะหโครงสราง ดวย
วิธีสติฟเนสตรง

1.3 ขอบเขตของการพัฒนา
งานวิจยั นีจ้ ะพัฒนาโปรแกรมวิเคราะหโครงสราง 2 มิติ โครงขอแข็ง/โครงขอหมุน ใชหลัก
การวิธีสติฟเนสตรง ซึ่งงายสําหรับการเขียนขั้นตอนวิธีในการวิเคราะห ใหสามารถคํานวณโจทย
พื้นฐานแสดงผลการคํานวณในทุกขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สามารถรับขอมูลเขาแบบกราฟฟกโดยการใชเมาส (mouse) เปนหลัก และแสดงผลขอ
มูลในแบบกราฟฟกได โดยมีสวนโตตอบกับผูใช (user interface) ที่งายตอการเรียนรู
เหมาะแกการนําไปใชในการเรียนการสอน
2. สามารถแสดงผลที่ไดจากการวิเคราะหและเขียนแผนภาพ (ผลลัพธสุดทาย)
• แรงกระทําที่จุดตางๆ บนองคอาคาร ซึ่งประกอบดวย น้ําหนักบรรทุก (loads) และ
แรงปฏิกิริยา (reaction)
• แผนภาพแรงตามแนวแกน (axial force diagram)
• แผนภาพแรงตามเฉือน (shear force diagram)
• แผนภาพแรงดัด (bending-moment diagram)
• ภาพการแอนตัวของโครงสราง (deflectioncurve)
3. สามารถแสดงคาที่ใชในระหวางการวิเคราะหโครงสราง (ผลลัพธระหวางกลาง)
• หมายเลขกํากับตําแหนง (number position)
• เมตริกแปลง (transformation matrix) [T]
• สติฟเนสเมตริกของแตละชิ้นสวน (local stiffness matrix) [k]
• สติฟเนสเมตริกรวม (global stiffness matrix) [K]
• เมตริกปลายยึดแนนของแตละชิ้นสวน (local fixed-end matrix) [f]
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• เมตริกปลายยึดแนนรวม (global fixed-end matrix) [F]
• เมตริกแรงเทียบเทา (equivalent force) [Q]
• เมตริกการแอนตัว (displacement matrix) [D]

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาจะสามารถวิเคราะหโครงสรางแบบ 2 มิติ โครงขอแข็ง / โครงขอ
หมุน สามารถคํานวณและแสดงผลลัพธที่อยูระหวางขั้นตอนของการคํานวณและผลลัพธสุดทายได
และมีสวนโตตอบกับผูใชที่เขาใจงาย เหมาะสําหรับนักศึกษาและอาจารยนํามาใชเสริมการเรียนการ
สอนวิชาวิเคราะห โครงสราง สามารถนําไปใชวิเคราะหอางอิงตรวจสอบการคํานวณโครงสราง
สําหรับวิศวกร รวมทั้งมีรหัสตนฉบับ (source code) ใหนักวิจัยพัฒนาสามารถนําไปพัฒนาตอใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.5 ระบบพื้นฐานที่ใชทํางานกับโปรแกรม
โปรแกรม SUTStructor สามารถใชงานไดกับระบบที่สูงกวาหรือเทียบเทาระบบตอไปนี้
Windows 95 OSR2 และ Windows 98
• Intel 80486DX/66 processor หรือเทียบเทา (แนะนํา Intel Pentium 150 MHz)
• หนวยความจําหลัก 32 MB (แนะนํา 64 MB)
• พื้นที่วางใน Hard disk 50 MB
Windows Me
• Intel Pentium 150 MHz processor หรือเทียบเทา
• หนวยความจําหลัก 32 MB (แนะนํา 64 MB)
• พื้นที่วางใน Hard disk 50 MB
Windows 2000 Professional/XP
• Intel Pentium 133 MHz processor หรือเทียบเทา
• หนวยความจําหลัก 64 MB
• พื้นที่วางใน Hard disk 50 MB
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บทที่ 2
ผลงานทีเ่ กีย่ วของ
2.1 ทีม่ าของชือ่ SUTStructor
โปรแกรม SUTStructor ไดรบั การตั้งชื่อจากอาจารย ดร. ทนงศักดิ์ พิสาลสิน และ อาจารย
ผศ.ดร. ศรีกริช หิรญ
ั มาศ โดยประกอบดวยคําหลัก 3 คํา คือ
1. SUT (SUT) ชื่ อ ย อ ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี (Suranaree University of
Technology) ที่ผูวิจัยไดศึกษาอยู
2. Structure (Struc) หมายถึงโปรแกรมพัฒนาขึน้ เพือ่ ใชในงานวิเคราะหโครงสราง
3. Mentor (tor) หมายถึ ง ผู ชี้ แ นะ ซึ่ ง โปรแกรมจะออกแบบให ผู เรี ย นสามารถใช
SUTStructor เปนเครื่องมือเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถหาคําตอบจากโจทยดวยตัวเอง
ซึ่ งทํ าให นัก ศึก ษาเกิ ดการเรียนรูจากการสั งเกต โดยใชโปรแกรม SUTStructor เป น
เครือ่ งมือชวย
เมื่อนํ าคํ าทั้ ง 3 มารวมกัน ความหมายโดยรวมของ SUTStructor คือ โปรแกรมวิเคราะห
โครงสราง 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อชวยเสริมการเรียนการสอนวิชาวิเคราะหโครงสราง ที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.2 ผลงานทีเ่ กีย่ วของ
โปรแกรมวิ เคราะห โ ครงสร า ง 2 มิ ติ ที่ ใ ช ง านอยู ใ นป จ จุ บั น ผลิ ต ออกมามากมาย แต
โปรแกรมวิเคราะหโครงสราง 2 มิติที่มีอยู ก็ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชที่ใช
ประกอบการเรียนการสอนไดดีเพียงพอเนื่องจากไมแสดงผลลัพธระหวางขั้นตอน ซึ่งสาเหตุที่ผูใช
สวนใหญหันมาใชโปรแกรมแทนการคํานวณดวยมือนั้นคือ ผูใชตองการลดกระบวนการที่ยุงยาก
และตองใชเวลามากในการคํานวณดวยมือ ดังนั้นโปรแกรมที่จะตอบสนองความตองการผูใชที่เปน
นัก ศึกษา อาจารยไดดีน้ัน จะตองเป นโปรแกรมที่เรียนรูการใชงานงาย มี เครื่องมือที่ช วยอํ านวย
ความสะดวกในการปอนขอมูลและแสดงผล และสามารถทํางานทดแทนงานที่คํานวณดวยมือได ผู
วิจัยจึงคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมวิเคราะหโครงสราง 2 มิติข้ึนมา โดยนําขอดีขอเสียของโปรแกรม
ระดับแนวหนาที่พั ฒนามากอนหนานี้ มาวิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมวิเคราะหโครง
สร า งขึ้ น มาใหม เป น SUTStructor เพื่ อ เป น โปรแกรมสํ า หรั บ ช ว ยการเรี ย น (computer-aided
instruction) โดยเฉพาะ
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ผลงานโปรแกรมวิ เคราะห โ ครงสร า ง 2 มิ ติ ในที่ อ ยู ใ นระดั บ แนวหน า ที่ ผู วิ จั ย ได
นํามาอางอิงเป น ต น แบบ เพื่ อใช ใ นการออกแบ บส ว นติ ด ต อ กั บ ผู ใ ช (user interface) ของ
SUTStructor ได แกโปรแกรม Dr. Frame (รูป ที่ 1) ของ Dr. Software โปรแกรม GRASP (รูป ที่ 2)
ของ สถาบั น เทคโนโลยี แ ห ง เอเชี ย (AIT) โปรแกรม CMEStacker (รู ป ที่ 3) ของ United States
Military Academy West Pointโ ป ร แ ก ร ม WinBeam (รู ป ที่ 4) ข อ ง David Hesse โ ด ย แ ต ล ะ
โปรแกรมมีขอ ดีขอ เสียดังตอไปนี้
โปรแกรม Dr. Frame [Dr. Software (1997)] มีขอดีคือมีกราฟฟกที่สวยงาม ทํางานไดอยาง
รวดเร็วสามารถแสดงผลลัพธไดแบบทันทีทันใด มีตัวชวยสรางโครงสรางหลายรูปแบบ เชน โครง
ขอแข็ง โครงขอหมุน คาน แตไมสามารถแสดงคาผลลัพธระหวางขั้นตอนการคํานวณได และหนา
จอใชงานขนาดเล็ก การทํางานเปนแบบอัตโนมัติมากเกินไปจนบางครั้งกลายเปนสรางความยุงยาก
ในการใชงาน ไมสามารถแสดงผลลัพธเปนตารางได จุดนาสนใจที่นํามาปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม
SUTStructor คื อ รู ป แบบการแสดงกราฟฟ ก ขององค อ าคารและที่ ร องรั บ ที่ ส วยงาม สามารถ
วิเคราะหโครงสรางขอแข็งและโครงขอหมุนไดพรอมกัน ซึ่งใน SUTStructor ไดนํามาปรับปรุงให
สามารถวิเคราะหโครงสรางผสมระหวางโครงขอหมุนและโครงขอแข็งไดพรอมกันดวย รูปแบบ
การใสทร่ี องรับของโปรแกรม Dr. Frame ที่งายก็ถูกนํามาประยุกตใชในโปรแกรม SUTStructor
โปรแกรม GRASP [Abdul Rauf (1997)] มีจุดเดนที่สวนติดตอกับผูที่สามารถเรียนรูวิธีการ
ใชงานไดอยางรวดเร็ว สามารถแสดงผลลัพ ธสุดทายไดครบถวน มีการปอนขอมูลและแสดงผล
แบบกราฟฟก สามารถแสดงผลลัพธในรูปแบบของตารางได สวนจุดดอยคือไมสามารถแสดงคาผล
ลัพธระหวางขั้นตอนการคํานวณ ในสวนของการสั่งใหแสดงผลลัพธมีขั้นตอนเกินความจําเปน เชน
ตองกดคํานวณกอนจึงสามารถใหแสดงแผนภาพได และยังมีคําสั่งที่อํานวยความสะดวกในการ
ปอนขอมูลไมครบถวน ไมสามารถคํานวณโครงสรางผสมระหวางโครงขอแข็ง/โครงขอหมุน ไม
สามารถคํานวณที่รองรับแบบเอียง ไมสามารถแสดงภาพการทรุดตัวเมื่อมีการใสคาการทรุดตัวที่ที่
รองรับ จุดที่นาสนใจของโปรแกรมคือรูปแบบการปอนขอมูลที่เปนระบบ งายตอการเรียนรู ซึ่งได
ถูกนํามาปรับปรุงและพัฒนาขึ้นเปนสวนรับขอมูล และแสดงผลของโปรแกรม SUTStructor
โปรแกรม [CMEStacker United States Military Academy West Point (1997)] มีจุดเดนคือ
สามารถแสดงคา สติฟเนสเมตริกได ตัวโปรแกรมมีขนาดเล็ก แตมีจุดดอยคือการปอนขอมูลเปน
แบบขอความ ทําใหใชเวลามากในการปอนขอมูล และไมสามารถเขียนแผนภาพแรง จุดที่นาสนใจ
ของโปรแกรมนี้คือการแสดงเมตริกออกมาในรูปแบบตารางซึ่งไดถูกนํามาปรับปรุงและพัฒนาขึ้น
เปนสวนแสดงผลลัพธระหวางกลางของโปรแกรม SUTStructor
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โปรแกรม Winbeam [David Hesse (1998)] มี จุดเด นคือสามารถแสดงแผนภาพไดพ รอม
กัน แสดงผลลัพธแบบกราฟฟก แตมีจุดดอยคือ ตองปอนขอมูลแบบขอความ สามารถคํานวณได
เฉพาะโครงสรางคานเทานั้น แผนภาพที่แสดงพรอมกันจะแสดงทับกันอยูบนองคอาคารทําใหยาก
ในการอานคา จุดที่นาสนใจของโปรแกรมนี้อยูที่การแสดงแผนภาพแรงตางๆ ไดพรอมกัน ซึ่งจุดนี้
ไดถูกนํ ามาปรับปรุงและพั ฒนาเปนสวนแสดงผลแผนภาพแรง ทั้งหมดพรอมกันของโปรแกรม
SUTStructor
โปรแกรมที่เหมาะกับการเรียนการสอนควรจะเปนโปรแกรมที่นักศีกษาสามารถเรียนรูวิธี
ใช ไ ด รวดเร็ว มี หนาตาที่ชวนให ใช งาน มี การปอนขอมู ลงาย (intuitive) เห็น ไดจากโปรแกรมที่
ประสบความสําเร็จสวนใหญจะเปนโปรแกรมที่มีสวนติดตอกับผูใชที่ดูเปนธรรมชาติ โปรแกรมที่
กลาวมาตางมีขอดีในแตละดาน หากนําขอดีของแตละโปรแกรมมารวมกันและเพิ่มเติมจุดเดนอีก
บางสวน ก็ไดโปรแกรมทีเ่ หมาะแกการใชเสริมการเรียนการสอน

รูปที่ 1 โปรแกรม Dr. Frame

รูปที่ 2 GRASP
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รูปที่ 3 CMEStacker

รูปที่ 4 WinBeam

2.3 วิธีที่ใชวิเคราะหโครงสราง
วิธีวิเคราะหโครงสรางมีหลายวิธี แตวิธีหลักที่นําใชในการเรียนการสอนในปจจุบันมีดังนี้
1. การวิเคราะหโดยใชสมการสมดุล เปนวิธีพื้นฐานในการวิเคราะหโครงสราง สามารถ
เรียนรูวิธีการวิเคราะหไดงาย แตสามารถวิเคราะหโครงสรางไดเฉพาะโครงสรางที่มี
แรงปฏิกิรยิ าไมทราบคาในโครงสรางไมเกิน 3 ตัว
2. การวิเคราะหโดยวิธีแรง (force method) เปนวิธีที่สามารถวิเคราะหโครงสรางที่มีแรง
ปฏิกิริยาไมทราบคาในโครงสรางเกิน 3 ตัวได เหมาะกับการวิเคราะหโครงสรางขนาด
เล็ ก ที่ มี แ รงปฏิ กิ ริย าไม ท ราบค าในโครงสร างไม เกิ น 4 ตั วดวยมือ แตเมื่อใชในการ
คํานวณโครงสรางที่มีแรงปฏิกิริยาไมทราบคาในโครงสรางมากกวา 4 ตัวจะยุงยากมาก
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3. การวิ เคราะห โ ดยวิ ธี moment distribution เป น วิ ธี วิ เคราะห โ ครงสร า งด ว ยมื อ ที่
สามารถวิเคราะหโครงสรางที่มแี รงปฏิกิรยิ าไมทราบคาในโครงสรางเกิน 3 ตัวได และ
สามารถชวยลดเวลาการคํานวณดวยมือสําหรับโครงสรางที่มีแรงปฏิกิริยาไมทราบคา
ในโครงสรางเกินกวา 3 ตัวไดมากเมื่อเทียบกับ วิธีการคํานวณมืออื่น แตมีจุดดอยคือ
คาที่ไดเปนคาโดยประมาณ
4. การวิเคราะห โดยวิธี เมตริกสติ ฟเนสตรง เป นวิธีวิเคราะห ที่ส ามารถวิเคราะห โครง
สร าง ที่ มี แรงปฏิ กิ ริย าไม ท ราบค าในโครงสร างเกิ น 3 ตั ว ได มี ก ารจั ด รู ป แบบการ
วิเคราะหเปนระบบ แตไมเหมาะกับการคํานวณดวยมือ เนื่องจากมีหลายกระบวนการ
ในการวิเคราะห แตเหมาะสําหรับการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรเพราะมีรูปแบบการ
วิเคราะหทจ่ี ดั เปนระบบ
จากที่กลาวมาจะเห็นวา วิธีการเมตริกสติฟเนสตรง มีจุดดอยคือมีการคํานวณหลายขั้นตอน
ซึ่งไมเหมาะกับการคํานวณดวยมือ แตเหมาะกับการวิเคราะหโครงสรางดวยคอมพิวเตอร เนื่องจาก
คอมพิวเตอรสามารถทํางานที่เปนระบบซ้ํา ๆ กระบวนการเดิมไดอยางรวดเร็ว วิธีเมตริกสติฟเนส
ตรงจึงเปนวิธีที่โปรแกรมวิเคราะหโครงสรางสวนใหญนํามาใชในสวนประมวลผลของโปรแกรม
เพราะเขียนขั้นตอนวิธี ไดงายและยังสามารถวิเคราะหโครงที่ มีแรงปฏิ กิริยาไมทราบคาในโครง
สรางเกิน 3 ตัวไดอกี ดวย

2.4 วิธที ่ี SUTStructor ใชในการวิเคราะห
SUTStructor ใชวิธีสติฟเนสตรงซึ่งงายในการเขียนขั้นตอนวิธีในการวิเคราะหโครงสราง
วิธีนี้จะจัดขอมูลทุ กอยางในการคํานวณให อยูในรูปของเมตริก มีการการจัดเก็บขอมูลอยางเป น
ระบบ ทําใหสะดวกในการเขียนโปรแกรม
การจัดเก็บขอมูลใน SUTStructor ในสวนขององคอาคารนั้นในแตละองคอาคารจะถือเปน
เส นตรงที่ เชื่ อมหากั น ด วยจุดต อต น (start joint) และจุดต อ ปลาย (end joint) จุดต อต น และจุ ดต อ
ปลายจะเก็บ ขอมูลพิกัด ขอมูลชนิดของจุดตอ ไวเพือ่ ใชกาํ หนดการยึดรัง้ ทีจ่ ดุ ตอ
การเขียนรหัสคําสั่งในการประมวลผลของ SUTStructor จะแตกตางจากโปรแกรมอื่นคือ
จะมีการจัดเรียงหมายเลขกํากับการสงถายแรง โดยใชขั้นตอนวิธีจัดแบงกลุมหมายเลขที่มีการยึดรั้ง
กับไมยึดรั้งตั้งแตเริ่มตนกระบวนการวิเคราะห ทําใหในขั้นตอนวิเคราะหหารากของสมการไมตอง
ทําการสลับเมตริกภายหลัง และยังสามารถที่จะคํานวณโครงสรางที่เปน โครงขอแข็ง/โครงขอหมุน
ภายในแผนงานเดียวกันไดอีกดวย
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2.5 สมการวิธสี ติฟเนสตรง
ในการคํานวณดวยวิธีสติเนสตรงมีหลายขั้นตอนในการคํานวณ แตจะมีสมการหลักอยูเพียง
สมการเดียวที่นํามาใชในพัฒนาโปรแกรม SUTStructor คือ
[Q] = [K][D]+[F]
[Q] คือ เมตริกแรงภายนอกรวม (global external force matrix) ในระบบพิกัดรวม
[D] คือ เมตริกการแอนตัวรวม (global displacement matrix) ในระบบพิกัดรวม
[K] คือ เมตริกสติฟเนสรวม (global stiffness matrix) ในระบบพิกัดรวม
[F] คือ เมตริกปลายยึดแนนรวม (global fixed-end matrix) ในระบบพิกัดรวม
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีสติฟเนสตรงไดจากหนังสือ Structural
Analysis [Hibbeler (1995)], Matrix Analysis of Structures [Kassimali (1999)]

2.6 ขัน้ ตอนการพัฒนา
2.6.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ดังตอไปนี้
• ศึ ก ษาการวิเคราะห โครงสร างด วยวิ ธี เมตริ ก สติ ฟ เนสตรง เพื่ อ นํ าไปใช ใ นการ
พัฒนาในสวนประมวลผลของโปรแกรม และใชวิธีอินทิเกรต (integration) ในการ
เขียนโปรแกรมใหสามารถแสดงแผนภาพแรงเฉือน แผนภาพแรงดัด แผนภาพแรง
ตามแนวแกน และภาพการแอนตัวของโครงสราง
• ศึ ก ษาวิ ธี คํ านวณด านตั วเลขโดยคอมพิ วเตอร ได แก ก ารแก ส มการในรู ป แบบ
เมตริก เพื่อนําไปใชในสวนประมวลผลหารากของสมการ
• ศึ ก ษาคํ าสั่ ง การเขี ย นโปรแกรมบนเครื่ องคิ ดเลขคาสิ โอ 9850 และฝ ก หั ด เขี ย น
โปรแกรมบนเครื่องคิดเลขเพื่อพัฒนารหัสคําสั่งตนแบบบนเครื่องคิดเลขคาสิโอ
สําหรับนําไปพัฒนาตอบนเครือ่ งคอมพิวเตอร
• ศึกษาการเขียนโปรแกรมดวย Visual Basic 6.0 เรียนการเขียนโปรแกรมฐานขอมูล
บน Visual Basic การเขี ย นโปรแกรมด วย API เรี ย นรู เทคนิ ค การเขี ย นเกมด ว ย
Visual Basic
• ทดสอบโปรแกรมทีใ่ ชทาํ ตัวติดตั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมที่ใชทาํ ตัวติดตัง้ ทีเ่ หมาะสม
ที่สุด และศึกษาการสรางตัวติดตัง้ โปรแกรมโดยการลองผิดลองถูก
• ศึกษาวิธีการใชงานโปรแกรม Photoshop เพื่อนํามาใชตกแตงและสรางภาพ ที่นํา
มาใชในสวนปอนนําหนักบรรทุกของโปรแกรม และสรางภาพสัญ ลักษณ ของ
โปรแกรม SUTStructor
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• ศึกษาวิธีการใชงานโปรแกรม Icon Forge เพื่อนํามาใชในการสรางไอคอนคําสั่ง
ของโปรแกรม SUTStructor และสรางภาพทีร่ องรับทีใ่ ชในโปรแกรม
2.6.2 พัฒนาและออกแบบโปรแกรม ดังตอไปนี้
• พัฒนาคําสั่งคอมพิวเตอรที่เปนกลไกการทํางาน (engine) ในการวิเคราะหคาํ นวณ
ขอมูล
• พัฒนาขั้นตอนวิธีในการแปลงขอมูลจากรูปแบบของกราฟฟก มาใหอยูในรูปแบบ
ที่สามารถสงเขาไปคํานวณตอในกลไกการทํางาน เพือ่ วิเคราะหได
• ออกแบบ สวนโตตอบกับผูใช (user interface) และรูปแบบการรับคําสั่งของ
โปรแกรมซึง่ ประกอบดวย
-สวนรับขอมูลใหสามารถรับขอมูลตางดังนี้
• เพิม่ /ลบ องคอาคาร
• เพิม่ /แกไข จุดตอ
• เพิม่ /ลบ น้าํ หนักบรรทุก
• เพิ่มแกไข คุณสมบัติวัสดุ
-สวนแสดงผล
• แสดงขอมูลที่ใชในระหวางการคํานวณ
• แสดงผลลัพธสุดทายทั้งที่เปนตัวอักษรและแผนภาพ
2.6.3 ทดสอบโปรแกรมและสรุปผล
• ตรวจสอบโปรแกรมกับโจทยตวั อยาง
• แจกจายโปรแกรมใหกับนักเรียนนักศึกษาและวิศวกร

2.7 โปรแกรมทีใ่ ชในการพัฒนาโปรแกรม SUTStructor
2.6.1 โปรแกรม Visual Basic 6 Service Pack 4 ใชเขียนรหัสคําสั่ง และแปลเปนไฟล EXE
2.6.2 โปรแกรม Wise Installer (InstallMaster 8.0) ใชทาํ ตัวติดตัง้ โปรแกรม
2.6.3 โปรแกรม Icon Forge 4.5 ใชสราง Icon ภายในโปรแกรม SUTStructor
2.6.4 โปรแกรม Photoshop 6 ใชสรางแตงภาพที่ใชภาพในโปรแกรม SUTStructor
2.6.5 โปรแกรม Visio 5 ใชสรางภาพน้าํ หนักบรรทุกภายในโปรแกรม SUTStructor
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บทที่ 3
การพัฒนาโปรแกรม
3.1 ความเปนมาของการพัฒนา
ชวงแรกในการพัฒนาโปรแกรม SUTStructor ผูวิจัยไดทําการทดลองเขียนรหัสคําสั่งบน
เครื่องคิดเลข คาสิโอ 9850 ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมดวยภาษา คลายภาษา Basic เนื่องจากเครื่อง
คิดเลขคาสิโอจะมีฟงกชันที่ชวยในการแกสมการที่ใชงาย และมีฟ งกชันที่ ชวยในการทํ างานกับ
เมตริก การเขียนรหัสคําสั่งบนเครื่องคิดเลขกอน ชวยใหผูวิจัยสามารถทดลองตรวจสอบแนวคิดใน
การเขี ยนโปรแกรมได อยางรวดเร็ ว ผู วิจัยจึงไดทํ าการพั ฒ นาโปรแกรมวิเคราะห โครงสรางบน
เครื่องคิดเลขเพื่อเปนตนแบบ และสามารถใชตรวจสอบโปรแกรม SUTStructor โดยโปรแกรมที่
พัฒนาอยูบ นเครื่องคิดเลขเปนโปรแกรมขนาด 20 KB สามารถคํานวณโครงสราง โครงขอแข็ ง
โครงขอหมุน คาน ตาราง (grid) ทํ าการคํานวณโครงสรางขนาดไมเกิ น 6-10 จุดตอได ขึ้นอยูกั บ
หนวยความจําที่เหลือบนเครื่อง แตโปรแกรมทีท่ าํ งานอยูบนเครื่องคิดเลขมีขอ จํากัดเรื่องหนวยความ
จําบนเครือ่ ง ทําใหไมเหมาะที่จะนํามาพัฒนาใหมีการปอนขอมูลและแสดงผลแบบกราฟฟก เพื่อแก
ปญหาในจุดนีก้ ารพัฒนาจึงจําเปนจะตองเปลีย่ นจากเครือ่ งคิดเลขไปสูค อมพิวเตอร
ในการพัฒนาโปรแกรมใหทํางานอยูบนเครื่องคอมพิวเตอร มีภาษาหลายภาษาใหเลือกใช
งาน แต ผู วิ จั ย เลื อ กใช ภ าษา Visual Basic ในการพั ฒ นาโปรแกรมเนื่ อ งจาก Visual Basic เป น
โปรแกรมที่สามารถสรางสวนติดตอกับผูใชไดอยางรวดเร็ว มีหนังสือและขอมูลบนอินเตอรเนต
สอนวิธีการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Visual Basic มากมาย สามารถเรียนรูวิธีการเขียนโปรแกรมได
รวดเร็ว ช วงแรกของการพั ฒ นาโปรแกรม SUTStructor บนคอมพิ วเตอร การปอนขอมู ลจะเป น
แบบขอความ และสามารถหาคาไดเฉพาะแรงภายใน ตอมาไดพัฒนาสวนการวาดแผนภาพเพิ่มเติม
และปรับปรุงการปอนขอมูลเปนแบบกราฟฟก การออกแบบสวนโตตอบกับผูใชจะอยูภายใตหลัก
การ จะตองไมใหผูใชเรียนรูวิธีการใชงานใหมทั้งหมด โดยจะอางอิงวิธีการใชงานของโปรแกรมที่
ใชงายอยูแลว แลวจึงเพิม่ เติมในสวนทีโ่ ปรแกรมเหลานัน้ ไมมี

3.2 ขัน้ ตอนการวิเคราะหดว ยวิธี เมตริก สติฟเนสตรง
3.2.1 นิยาม เมตริกที่ใชในวิธีเมตริกสติฟเนสตรง
[k!] คือ เมตริกสติฟเนสของแตละชิ้นสวน (local stiffness matrix) ใน ระบบพิกัดของ
แตละชิ้นสวน (local coordinate system) ซึ่งหาไดจาก
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เมือ่
A คือ พืน้ ทีห่ นาตัดขององคอาคาร
L คือ ความยาวขององคอาคาร
I คือ โมเมนตความเฉือ่ ยขององคอาคาร
E คือ โมดูลัสความยืดหยุน
[T] คือ เมตริกแปลง (transformation matrix) ซึ่งหาไดจาก

[T] =

cosθ sinθ 0
− sinθ cosθ 0
0
0
1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 cosθ sinθ 0
0 − sinθ cosθ 0
0
0
0
1

เมือ่
θ

คือ มุมที่วัดจากแกนอางอิงรวมทวนเข็มนาฬิกาไปหาแกนอางอิงองคอาคาร

[k] คื อ สติ ฟ เนส เมตริก ของแต ล ะชิ้ นส วน ใน ระบบพิ กั ดรวม (global coordinate
system) จาก [k] = [TT][k!][T]
[q] คือ เมตริกแรงทีป่ ลายองคอาคาร (end force member matrix) ใน ระบบพิกัดรวม
[d] คือ เมตริกการแอนตัวของแตละชิ้นสวน (local displacement matrix) ใน ระบบ
พิกัดรวม
[f!] คื อ เมตริกปลายยึ ดแน น ของแตล ะชิ้ น ส วน (local fixed-end matrix) ใน พิ กั ด
ของแตละชิ้นสวน
[f] คือ เมตริกปลายยึดแนนของแตละชิ้นสวน ใน ระบบพิกัดรวม
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[Q] คือ เมตริกแรงภายนอกรวม (global external force matrix) ในระบบพิกัดรวม หา
ไดจากการนําเอาเมตริก [q!] มาประกอบเขาดวยกัน
[D] คือ เมตริกการแอนตัวรวม (global displacement matrix) ในระบบพิกัดรวม หา
ไดจากการนําเอาเมตริก [d!] มาประกอบเขาดวยกัน
[K] คือ เมตริกสติฟเนสรวม (global stiffness matrix) ใน ระบบพิกัดรวม หาไดจาก
การนําเอาเมตริก [k!] มาประกอบเขาดวยกัน
[F] คือ เมตริกปลายยึดแนนรวม (global fixed-end matrix) ใน ระบบพิกัดรวม หาได
จากการนําเอาเมตริก [f!] มาประกอบเขาดวยกัน
ดีกรีความอิส ระคือ จํานวนการเปลี่ยนตําแหน งที่ไมขึ้ นแก กัน ซึ่งสามารถใชบอก
ลักษณะการเปลี่ยนแปลง รูปรางตาง ๆ ที่อาจเปนไปไดของโครงสรางอยางสมบูรณ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือ การวิเคราะหโครงสราง หนา 170 [ปณิธาน ลัก
คุณะประสิทธ (2538)]
3.2.2 แผนผังการคํานวณ
คํานวณหาดีกรีความอิสระ กําหนดทิศทางของ
องคอาคาร กําหนดหมายเลขกํากับทิศทางแรง ใน
ระบบพิกดั รวมของโครงสราง
ในแตละองคอาคาร คํานวณหาคา [k!], [f!],
[T] และคํานวณคา [k] = [TT][k!][T]
และคํานวณคา [f] = [TT][f!]
ทําการจัดคา [k] ลงใน [K] และ [f] ลงใน
[F] ตามหมายเลขกํากับตําแหนงแรงที่ปลาย
องคอาคาร
ทําการจัดคา [d] ลงใน [D] และ [q] ลงใน
[Q] ตามหมายเลขกํากับหมายเลขกํากับ
ตําแหนง
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แบงสวน [K], [F], [D], [Q] ตามจํานวนของ
แรงปฏิกิริยาที่ไมทราบคา
แกสมการหาคาการทรุดตัวของตัวแปรไม
ทราบคาบางตัวที่อยูใน [D], [Q] จากความ
สัมพันธ [Q]=[K][D]+[F]
สําหรับแตละ องคอาคาร สามารถหาคา
เมตริกแรงทีป่ ลายองคอาคารไดจาก
[q]=[k][d]+[f]
เมือ่ [d] ไดจากคา [D]

3.3 โครงสร า งของโปรแกรม SUTStructor (Suranaree University of Technology
Structural Mentor)
โปรแกรมออกแบบเปน 4 สวนคือ
1. สวนรับขอมูล
2. สวนเตรียมขอมูล
3. สวนประมวลผล
4. สวนการแสดงผล
รับขอมูล

เตรียมขอมูล

ประมวลผล

แสดงผล แยกเปน
- ผลลัพธระหวางการวิเคราะห
- ผลลัพธสุดทาย

3.3.1 สวนรับขอมูล
SUTStructor จะรับขอมูลแบบ กราฟฟกโดยการใช เมาส (mouse) เปนหลัก และบางกรณี
ใช แปนตัวอักษร (keyboard) ชวยในการปอนที่ชองพิมพขอความ (text box) หลังจากนั้น
ขอมูลที่ถูกปอนทั้งที่อยูรูปแบบของภาพ หรือ ตัวอักษร ก็จะถูกแปลงและนําไปจัดเก็บอยูใน
รูปแบบของขอมูล 5 ชุดดวยกันคือ
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1) ขอมูลองคอาคาร ซึ่งในแตละองคอาคารจะเก็บขอมูล
1. หมายเลขจุดตอ (node) ทีต่ น องคอาคาร และปลายองคอาคาร
2. หมายเลขกรณีนาํ้ หนักบรรทุก (load case) ที่กระทํากับองคอาคาร
2) ขอมูลขนาดขององคอาคาร คุณสมบัติวัสดุขององคอาคาร
1. ชือ่ วัสดุ
2. อัตราคูณโมเมนตความเฉือ่ ย
3. พืน้ ทีห่ นาตัด
4. โมเมนตความเฉือ่ ย (moment of inertia)
5. โมดูลัสยืดหยุน (modulus of elasticity)
3) ขอมูลจุดตอ ซึ่งในแตละจุดตอจะเก็บขอมูล
1. หมายเลขจุดตอ
2. มุมเอียงของทีร่ องรับ (support)
3. ชนิดของทีร่ องรับ
4. แรงทีก่ ระทําทีจ่ ดุ ตอ
5. การแอนทีจ่ ดุ ตอ
4) ขอมูลรายละเอียดที่จุดตอ ซึ่งจะจัดเก็บขอมูล
1. หมายเลขจุดตอ
2. ขอมูลองคอาคารที่ถูกจัดอยูในกลุมขอตอเดียวกัน
5) ขอมูล กรณีนาํ้ หนักบรรทุก จะจัดเก็บขอมูล
1. หมายเลขกรณีนาํ้ หนักบรรทุก
2. ชนิ ด ของกรณี น้ํ า หนั ก บรรทุ ก เช น น้ํ า หนั ก บรรทุ ก กระทํ า เป น จุ ด
(concentrated load), น้ําหนักบรรทุกชนิดแผกระจายคงที่ (uniform load),
น้ําหนักบรรทุกชนิดแผแบบสี่เหลี่ยมคางหมู (trapezoidal load)
3. ขนาดของน้าํ หนักบรรทุก (load)
4. ระยะทางหรือจุดที่น้ําหนักบรรทุกกระทํากับองคอาคาร
ขอมูลการจัดเก็บขอมูลตางๆ ที่กลาวมางสามารถเขียนเปนแผนผังไดดังตอไปนี้
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แผนผังการจัดเก็บขอมูล

หมายเลของคอาคาร
องคอาคาร

หมายเลขกรณีน้ํา
หนักบรรทุก
หมายเลขคุณสมบัติ
หมายเลขจุดตอ

คุณสมบัติวัสดุ

หมายเลขคุณสมบัติ
คุณสมบัติวัสดุ A, E, I
หมายเลขจุดตอ
มุมเอียงทีร่ องรับ

ขอมูลทีร่ บั เขา

จุดตอ

ชนิดของทีร่ องรับ
แรงทีก่ ระทําทีจ่ ดุ ตอ
การทรุดตัวทีจ่ ดุ ตอ

รายละเอียดขอตอ

หมายเลขจุดตอแตละ
จุดตอมี 16 กลุม
หมายเลขกลุมจุดตอ
( 16 กลุม )
หมายเลของคอาคาร
ทีต่ อ เนือ่ งกัน
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หมายเลขน้ําหนัก
บรรทุก

น้าํ หนักบรรทุก

ชนิดกรณีนาํ้ หนัก
บรรทุก
ขนาดน้าํ หนักบรรทุก
ตําแหนงทีน่ าํ้ หนัก
บรรทุกกระทํา

3.3.2 สวนการเตรียมขอมูล
1. โปรแกรมจะทําการคํานวณหาคา มุมขององคอาคาร และความยาวขององคอาคาร
เพือ่ ใชหา เมตริกสติฟเนส
2. โปรแกรมจะทําการกําหนดทิศทางขององคอาคารเพือ่ ใชหาเมตริกแปลง
3. โปรแกรมจะทําการวิเคราะห ชนิดของที่รองรับที่จุดตอ และขอมูลองคอาคารที่ถูก
จัดอยูใ นกลุม ขอตอเดียวกัน และกําหนดหมายเลขกํากับตําแหนงในการสงถายแรง
3.3.3 สวนการประมวลผล
1. โปรแกรมจะทําการแปลงขอมูล น้ําหนักบรรทุก ที่กระทํากับ องคอาคาร แตละตัว
ใหกลายเปน แรงที่ปลายยึดแนน [f!]
2. โปรแกรมจะทําการจัดขอมูลการแอนที่ ที่รองรับแตละตัวไปลงใน เมตริกการแอน
(displacement matrix) [D]
3. โปรแกรมจะทําการจัดขอมูล แรงที่จุดตอ (nodal force) ทีก่ ระทําที่ จุดตอ แตละจุด
ไปลงใน เมตริกแรงภายนอกรวม (global external force matrix) [Q]
4. จากค าคุ ณ สมบั ติวัส ดุข อง องคอาคาร แตล ะตัว โปรแกรมจะทํ าการคํานวณหา
สติฟเนสเมตริก [k!] ซึ่งจะอางอิงคาพิกัดของแตละ องคอาคาร
5. จากคามุมที่ องคอาคาร แตละตัว กระทํากับ แกนรวม (global axis) โปรแกรมจะ
ทําการคํานวณหา เมตริกแปลง (transformation matrix) [T] และคา transpose ของ
เมตริกแปลง [TT]
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6. โปรแกรมจะทํ า การคํ า นวณหาค า สติ ฟ เนสเมตริ ก ของแต ล ะชิ้ น ส ว น (local
stiffness matrix) [k] ซึง่ จะอางอิงคาพิกดั ของโครงสรางรวมจาก [k] = [T][k!][TT]
7. โปรแกรมจะทําการคํานวณหาคา แรงที่ปลายยึดแนน [k] ซึ่งจะอางอิงคาพิกัดของ
โครงสรางรวมจาก [f] = [TT][f!]
8. โปรแกรมจะทําการจัดคา [k] ลงใน สติฟเนสเมตริกรวม (global stiffness matrix)
[K] ตามหมายเลขกํากับตําแหนงของ [k]
9. โปรแกรมจะทํ าการจั ดค า [f] ลงใน เมตริ ก ปลายยึด แน น รวม (global fixed-end
matrix) [F] ตามหมายเลขกํากับตําแหนงของ [f]
10. โปรแกรมจะทําการคํานวณหา ดีกรีของความอิสระ (degree of freedom) ของโครง
สรางจาก
ดีกรีของความอิสระ = จุดตอ 3+บานพับ (hinge) – จํานวนแรงปฏิกิริยา
11. โปรแกรมจะทําการแบ ง สติฟ เนสเมตริกรวม (global stiffness matrix) [K] ออก
เปน 4 สวนตาม ดีกรีของความอิสระ ของโครงสรางรวม
[K] =

[K 1 ] [K 2 ]
[K 3 ] [K 4 ]

โดยทีข่ นาดเมตริก [K1] เทากับ ดีกรีของความอิสระ ดีกรีของความอิสระ
และ [K2] [K3] [K4] เปน เมตริกจัตรุ สั (square matrix)
12. โปรแกรมจะทํ าการแบ ง เมตริกปลายยึ ดแน นรวม (global fixed-end matrix) [F]
ออกเปน 2 สวนตาม ดีกรีของความอิสระ ของโครงสรางรวม
[F] =

[F1 ]
[F 2 ]

13. โปรแกรมจะทํ าการแบ ง เมตริ ก การแอ น (displacement matrix) [D] ออกเป น 2
สวนตาม ดีกรีของความอิสระของโครงสรางรวม
[D] =

[D 1 ]
[D 2 ]

14. โปรแกรมจะทําการแบง เมตริกแรงที่ปลายองคอาคาร (member end force matrix)
[Q] ออกเปน 2 สวนตาม ดีกรีของความอิสระของโครงสรางรวม

19

[Q] =

[Q 1 ]
[Q 2 ]

15. หลังจากทําการแบงสวนทั้งหมดจะสามารถเขียนสมการไดเปน
[Q 1 ]
[Q 2 ]

=

[K 1 ] [K 2 ]
[K 3 ] [K 4 ]

[D 1 ]
[D 2 ]

+

[F1 ]
[F 2 ]

16. โปรแกรมจะทําการแกสมการหาคาการแอนจาก
[Q1] = [K1][D1]+[K2][D2]+[F1]
จากสมการ [D1] คือตัวแปรที่ไมทราบคาซึ่งทําการแกหาคาไดจาก
[D1] = [K1]-1[Q1-F1]
17. โปรแกรมจะทําการคํานวณหาคาแรงปฏิกิรยิ า [Q2] จาก
[Q2] = [K3][D1]+[K4][D2]+[F2]
18. โปรแกรมจะทําการคํานวณหาคา แรงที่ปลาย ของแตละ องคอาคาร จาก
[q] = [k][d]+[f]
3.3.4 สวนการแสดงผล
แบงเปน 2 สวน
1. แสดงผลสุดทาย หลังจากผานกระบวนการประมวลผล คาทีไ่ ดจากการประมวล
ผลจะเปนแรงที่ปลายองคอาคาร และแรงปฏิกิริยา แตในกระบวนการนีน้ อกจาก
จะแสดงแรงปฏิกิริยาแลวยังตองแสดงแผนภาพแรงตามแนวแกน, แผนภาพแรง
เฉือน, แผนภาพแรงดัด ในสวนนีโ้ ปรแกรมจะใชวธิ อี นิ ทิเกรต ในการวิเคราะห
เพิม่ เติม
2. แสดงผลที่อยูในระหวางการคํานวณ หลังจากผานกระบวนการประมวลผล ผล
ลัพธในสวนนี้โปรแกรมสามารถดึงขอมูลที่ใชระหวางการประมวลผลมาแสดงได
ทันที ซึ่งคาที่นํามาแสดงในสวนนี้ไดแก [T], [TT], [k!], [k], [K], [f], [F], [D], [Q]
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3.4 แนวทางในการพัฒนาตอ
ความสามารถของโปรแกรม SUTStructor ในขณะนี้ยังไมสามารถที่จะคํานวณผลกระทบ
จากการเปลี่ยนรูป รางเนื่ องจากแรงเฉื อน (shear deformation) วัส ดุจะต องมีพ ฤติก รรมอยูในชวง
อิ ล าสติ ก เชิ ง เส น (linear elasticity) วิ ธี ก ารจัด ระบบในการเก็ บ ข อ มู ล ภายในตั ว โปรแกรมยั งไม
กระชั บ พอทํ า ให ข อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ด ว ยโปรแกรม SUTStructor มี ข นาดใหญ และโปรแกรม
SUTStructor ยั งไม ส ามารถสั่ ง พิ ม พ โดยตรงออกทางเครื่ อ งพิ ม พ ไ ด ดั ง นั้ น ในการพั ฒ นาต อไป
สามารถที่จะนําจุดดังกลาวมาปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อใหโปรแกรมมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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บทที่ 4
ผลการพัฒนาโปรแกรม
4.1 ลักษณะเฉพาะโปรแกรม
ลั ก ษณะเฉพาะต อไปนี้ เป น ลั ก ษณะเด น ที่ มี อ ยู ในโปรแกรม SUTStructor และอาจมี ใ น
โปรแกรมอืน่ ดวย ซึ่งมีดังตอไปนี้
1. ปอนขอมูลแบบกราฟฟกบนหนาจอและแสดงภาพใหเห็นทันที
2. ปอนองคอาคารไดโดยไมตอ งปอนจุดตอกอน
3. ลบจุดตอทีไ่ มตดิ ตอกับองคอาคารอัตโนมัติ
4. เลือกรูปแบบของหนาตัดวัสดุจากรูปรางทีม่ ใี หและคํานวณคุณสมบัตอิ ตั โนมัติ
5. ใสทร่ี องรับ (support) แบบกราฟฟก
6. จัดกลุม องคอาคารทีเ่ ชือ่ มกันแบบขอตอแข็ง (rigid joint) ภายในจุดตอได
7. มีตัวชวยสรางโครงสราง (structures wizard) ทําใหสามารถสรางโครงสรางภายใน 2
ขัน้ ตอน
8. ใสน้ําหนักบรรทุกที่องคอาคาร (member load) หรือทีจ่ ดุ ตอ (nodal load) เปนกราฟฟก
9. มีน้ําหนักบรรทุกใหเลือกหลายแบบ เชน น้ําหนักบรรทุกกระทําเปนจุด (concentrated
load), น้ํ า หนั ก บรรทุ ก ชนิ ด แผ ก ระจายคงที่ (uniform load), น้ํ า หนั ก บรรทุ ก จาก
อุ ณ หภู มิ (thermal load), น้ํ าหนั ก บรรทุ ก เนื่ อ งจากความยาวที่ ผิ ด พลาด (fabrication
error)
10. แสดงรูปภาพของน้ําหนักบรรทุกแบบกราฟฟก
11. เลือกทิศทางของน้ําหนักบรรทุกแบบกราฟฟก
12. ใสนาํ้ หนักบรรทุกไดทง้ั ตามแนวแกนขององคอาคารหรือแกนรวมโครงสราง
13. แสดงผลลัพธการคํานวณบนหนาจอเปนกราฟฟก ไดแก แผนภาพแรงตามแนวแกน
(axial force diagram) แผนภาพแรงเฉื อ น (shear force diagram) แผนภาพแรงดั ด
(bending-moment diagram) แผนภาพการแอน (deflected shape)
14. ไมตอ งตองคลิกใหคาํ นวณกอน เลือกแสดงผลลัพธไดทันที
15. แสดงภาพเคลือ่ นไหวการแอน (animation) ได
16. แสดงจุดดัดกลับได (point of inflection)
17. รายงานผลเปนตารางได
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18. แสดงคาสูงสุด และ คาที่จุดปลายของแตละองคอาคารได
19. คัดลอก ภาพ หรือ ผลในตารางไปใสใน MS Word หรือ MS Excel ได
20. แสดงผลลัพ ธระหวางการคํ านวณ เชน เมตริกสติ ฟเนสของแตละองคอาคาร (local
stiffness matrix), เมตริกสติฟเนสรวม, เมตริกแปลง (transformation matrix) ได
21. คํานวณหลายโครงสรางในแผนงานเดียวได
22. คํานวณโครงสราง แบบโครงขอแข็ง และ โครงขอหมุน ในแผนงานเดียวกันได
23. แสดงแผนภาพแรงตามแนวแกน แรงเฉือน แรงดัด การแอนตัว ในแผนงานเดียวกันได
24. คํานวณโครงสรางทีม่ ที ร่ี องรับแบบเอียง (inclined supports)ได

4.2 รูปแบบโปรแกรม
โปรแกรม SUTStructor ที่พัฒนาขึ้นแบงเปน 3 สวน
1. สวนบน เปนรายการคําสั่ง คําสั่งใชงานใน SUTStructor จะถูกรวบรวมไวดวยกันใน
สวนบน เพื่อความสะดวกในการใชงาน
2. สวนกลาง (พื้นที่สีขาว) เปนพื้นที่ใชงานสําหรับแสดงผลขอมูลขององคอาคารที่ปอน
เขา และใชแสดงผลลัพธสุดทาย
3. สวนลางใชในการแสดงพิกัดของเมาส ซึ่งมีประโยชนสําหรับการเพิ่มองคอาคาร
รายละเอียดการใชงานโปรแกรม และความสามารถโปรแกรมสามารถดูเพิ่มเติมไดในสวน
คูมือการใชงาน
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4.3 ตรวจสอบความถูกตองโปรแกรม
โจทยตรวจสอบ หมายเลข 1
ประเภท:
คํานวณ แรงปฏิกิริยาสําหรับโครงขอแข็งแบบงาย
อางอิง:
‘Strength of Materials’ Part-1 S. Timoshenko, หนา 346, Problem No. 2.
โจทย:
จงหาแรงปฏิกิริยา X ของ โครงสรางขอแข็งดังรูป

กําหนดให
คําตอบ

A = 10 in2, E = 3000 kip/ in2 และ I = 100 in4 เหมือนกันหมดทุกองคอาคาร

M = 10 kip•in., L = 10 in., Rx =

3 M 3 10
=
= 1.500000000 kip
2L 2 10
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เปรียบเทียบคําตอบ:
ทฤษฎี
STADD III
GRASP
SUTStructor
ความแตกตาง SUTStructor
กับทฤษฎี

แรงปฏิกริ ยิ า X, kip
1.5000
1.50
1.5000
1.5000 (1.5000000000 )
เพื่อเทียบกับคาทฤษฏีโดยพิจารณาทศนิยม 4 ตําแหนงไมมี
ความคลาดเคลื่อน

หมายเหตุ คําตอบจาก SUTStructor ที่นํามาแสดงไดจากการตั้งใหแสดงตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง
ส ว นค า ในวงเล็ บ เป น ค า ที่ ตั้ ง ให แ สดงทศนิ ย ม 10 ตํ า แหน ง ซึ่ ง เป น จํ า นวนทศนิ ย มสู ง สุ ด ที่
SUTStructor สามารถสั่งใหแสดงออกทางจอภาพ และคาที่ไดจากโปรแกรม GRASP และ STAAD
III เปนคาทีค่ ดั ลอกมาจากการแสดงผลบนจอภาพตามคาการแสดงผลมาตรฐานของโปรแกรม
โจทยตรวจสอบ หมายเลข 2
ประเภท:
การแอนตัวของโครงขอหมุน
อางอิง:
‘Structural Analysis’ by Jack C. McCormack, หนา 271, Example 18-2.
โจทย:
จงหาการแอนตัวตามแนวดิง่ ทีจ่ ดุ A ของโครงสรางโครงขอหมุนในรูป
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กําหนดให
หนาตัดขององคอาคาร 1 ถึง 4 = 1 in2, 5 6 = 2 in2, 7 8 = 1.5 in2, 9 10 11 = 3 in2,
12 13 = 4 in2, E = 30E3 ksi
78909.86671 78909.86671
=
= 2.630328890 in.
คําตอบ
E
30000
เปรียบเทียบคําตอบ:
การแอนตัว, in.
2.630329
ทฤษฎี
2.630
STADD III
2.630329
GRASP
2.630329 (2.6303288904)
SUTStructor
เพื่อเทียบกับคาทฤษฏีโดยพิจารณาทศนิยม 6 ตําแหนงไมมี
ความแตกตาง
ความคลาดเคลื่อน
SUTStructor กับทฤษฎี
หมายเหตุ คําตอบจาก SUTStructor ที่นํามาแสดงไดจากการตั้งใหแสดงตัวเลขทศนิยม 6 ตําแหนง
ส ว นค า ในวงเล็ บ เป น ค า ที่ ตั้ ง ให แ สดงทศนิ ย ม 10 ตํ า แหน ง ซึ่ ง เป น จํ า นวนทศนิ ย มสู ง สุ ด ที่
SUTStructor สามารถสั่งใหแสดงออกทางจอภาพ และคาที่ไดจากโปรแกรม GRASP และ STAAD
III เปนคาทีค่ ดั ลอกมาจากการแสดงผลบนจอภาพตามคาการแสดงผลมาตรฐานของโปรแกรม
โจทยตรวจสอบ หมายเลข 3
ประเภท:
การแอนตัวและแรงดัดสูงสุดของ โครงสรางคาน
อางอิง:
‘Strength of Materials’ Part-1 by S. Timoshenko, หนา 97, Problem No. 1 และ 2.
โจทย:
จงหาคาแรงดัดสูงสุดทีเ่ กิดขึน้ ในโครงสรางดังรูป และหาการแอนตัวที่กลางคาน
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กําหนดให
lb/sq.in.
คําตอบ

หน า ตั ด ขององค อ าคารมี เส น ผ า นศู น ย ก ลาง 10 in., P = 26000 lb, E = 30E6

M = 1.35 26000 = 351000.000 lb•in., L = 59 in.
6 ML2
=
คาแอนตัวสูงสุด =
48EI

6 351000 59 2
= 0.010371224 in.
π 4
6
48 30 10
5
4

เปรียบเทียบคําตอบ:
แรงดัด, lb•in.
การแอนตัว, in.
351000.000
0.010371
ทฤษฎี
351000
0.01037
STADD III
3.51000E+05
0.010371
GRASP
351000.000 (351000.0000000000) 0.010371(0.0103712236)
SUTStructor
ความแตกตาง SUTStructor เพื่อเทียบกั บคาทฤษฏี โดยพิ จารณา เพื่ อ เที ย บกั บ ค า ทฤษฏี โ ดย
ทศนิยม 3 ตําแหนงไมมีความคลาด พิ จารณาทศนิ ย ม 6 ตําแหน ง
กับทฤษฎี
เคลือ่ น
ไมมีความคลาดเคลื่อน
หมายเหตุ คําตอบแรงดั ดจาก SUTStructor ที่ นํามาแสดงไดจากการตั้งให แสดงตัวเลขทศนิยม 3
ตําแหนง และการแอนตัว 6 ตําแหนง สวนคาในวงเล็บเปนคาที่ตั้งใหแสดงทศนิยม 10 ตําแหนงซึ่ง
เป น จํ านวนทศนิ ย มสู ง สุ ด ที่ SUTStructor สามารถสั่ ง ให แสดงออกทางจอภาพ และค าที่ ได จาก
โปรแกรม GRASP และ STAAD III เป นค าที่ คั ดลอกมาจากการแสดงผลบนจอภาพตามคาการ
แสดงผลมาตรฐานของโปรแกรม
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โจทยตรวจสอบ หมายเลข 4
ประเภท:
โครงขอแข็งกับการเอียงดานขาง
อางอิง:
‘Structural Analysis’ by Jack C. McCormack, หนา 385, Problem 22-6.
โจทย:
จงหาคาแรงดัดสูงสุดที่เกิดในองคอาคารหมายเลข 1 ของโครงสรางดังรูป

กําหนดให
A = 7.65 in2, E = 4176 (103) kip/ft 2 และ I = 204 in4 เหมือนกันหมดทุกองคอาคาร
คําตอบ
แรงดัดสูงสุดเทากับ 69.46460339 kip•ft
เปรียบเทียบคําตอบ:
แรงดัดสูงสุด, kip•ft
69.4646
ทฤษฎี
69.47
STADD III
69.5524
GRASP
69.5524 (69.5524098722)
SUTStructor
เพื่อเทียบกับคาทฤษฏีโดยพิจารณาทศนิยม 4 ตําแหนงมี
ความแตกตาง SUTStructor
ความคลาดเคลื่อน 0.0878 หรือ 0.12 %
กับทฤษฎี
หมายเหตุ คําตอบจาก SUTStructor ที่นํามาแสดงไดจากการตั้งใหแสดงตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง
ส ว นค า ในวงเล็ บ เป น ค า ที่ ตั้ ง ให แ สดงทศนิ ย ม 10 ตํ า แหน ง ซึ่ ง เป น จํ า นวนทศนิ ย มสู ง สุ ด ที่
SUTStructor สามารถสั่งใหแสดงออกทางจอภาพ และคาที่ไดจากโปรแกรม GRASP และ STAAD
III เปนคาทีค่ ดั ลอกมาจากการแสดงผลบนจอภาพตามคาการแสดงผลมาตรฐานของโปรแกรม
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โจทยตรวจสอบ หมายเลข 5
ประเภท:
โครงขอหมุนกับองคอาคารทีไ่ มมแี รงกระทํา
โจทย:
จงตรวจสอบคาแรงตามแนวแกนในองคอาคารตามแนวตัง้ ทีก่ ลางโครงสรางวา
เปนศูนยหรือไม

แรงในองคอาคารนีต้ อ งเปนศูนย
กําหนดให
หนาตัดขององคอาคารมีเสนผานศูนยกลาง 0.3 ม., E = 20413669.0647482 Kg/m2
เหมือนกันหมดทุกองคอาคาร
เปรียบเทียบคําตอบ:
แรงตามแนวแกน, Kg
0.0000
0.000
0.0000
2.37E-10
นอยมาก (2.37E-10)

ทฤษฎี
STADD III
GRASP
SUTStructor
ความแตกตาง SUTStructor
กับทฤษฎี
หมายเหตุ คาที่ไดจาก SUTStructor ตั้งให แสดงตัวเลขแบบวิทยาศาสตร (sciencific format) และ
คาทีไ่ ดจากโปรแกรม GRASP และ STAAD III เปนคาที่คัดลอกมาจากการแสดงผลบนจอภาพตาม
คาการแสดงผลมาตรฐานของโปรแกรม
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4.4 ผลการทดสอบกับผูใ ช
โปรแกรม SUTStructor นี้ออกแบบมาเพื่อชวยเสริมการเรียนการสอนวิชาโครงสราง ซึ่ง
เมื่อพัฒนาเสร็จ ผูวิจัยไดทําการแจกจายเพื่อ หาขอผิดพลาด และทดสอบวาโปรแกรมที่ออกแบบ
เปนไปตามความตองการผูใชหรือไม โดยรับความคิดเห็นและรับแจงขอผิดพลาดผานทางจดหมาย
อิเลคโทรนิค (E-mail) จากที่แจกจายมาถึงบัดนี้ที่
• http://www.thaiware.com
• http://www.joinware.com
• http://www.hunsa.com
• http://www.thaiengineering.com
• http://www.siamcivil.com
มีวิศวกร และนักเรียนนักศึกษาไดทดลองนําไปใชงาน รวมทัง้ ไดชว ยรายงานขอบกพรอง
บางสวนของโปรแกรม ซึ่งผูวิจัยก็ไดนํามาแกไขปรับปรุงแลว
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บทที่ 5
การประยุกตโปรแกรมสําหรับประกอบการเรียนรูด ว ยตนเอง
5.1 ขั้นตอนการคํานวณดวยมือ
การคํานวณดวยวิธสี ติฟเนสเมตริกตรง แบงเปน 4 ขัน้ ตอนใหญไดดงั นี้
ขัน้ ตอนที่ 1 เตรียมขอมูล
แปลงขอมูลที่เห็นในโจทย ใหเปนขอมูลที่สามารถนําไปใชในวิธีสติฟเนสตรง หลังจาก
นั้นกําหนดหมายเลขกํากับทิศทางที่จุดตอ และกําหนดทิศทางขององคอาคาร ซึ่งขอมูลที่ตองทําการ
จัดเตรียมไดแกขอมูล ความยาวขององคอาคาร มุมที่องคอาคารทํากับแกนอางอิงรวม พื้นที่หนาตัด
องคอาคาร โมเมนตความเฉือ่ ย โมดูลัสยืดหยุน น้ําหนักบรรทุกที่กระทํากับโครงสราง
ขัน้ ตอนที่ 2 เตรียมเมตริก ของแตละองคอาคาร
คํานวณหาคาเมตริกแรงที่ปลายยึดแนนที่อางอิงตามแกนรวม [f], เมตริกสติฟเนสที่อางอิง
ตามแกนรวม [k] และกําหนดหมายเลขที่ใชกํากับพิกัดเมตริก ของแตละองคอาคาร โดยกอนที่จะหา
[k], [f] ตองหาเมตริกแปลง [T], transpose เมตริกแปลง [T]T, เมตริกสติฟเนสที่อางอิงตามแกนองค
อาคาร [k!], เมตริกแรงทีป่ ลายยึดแนนทีอ่ า งอิงตามแกนองคอาคาร [f!] กอน
ขัน้ ตอนที่ 3 คํานวณหาเมตริก รวมทัง้ โครงสราง
เมตริกของแตละองคอาคารจะถูกนํามาประกอบกันใหเปนเมตริกรวมทั้งโครงสราง โดย
การประกอบจะถู ก ควบคุ ม โดย หมายเลขที่ ใ ช กํ ากั บ เมตริ ก เมื่ อเสร็ จขั้ นตอนนี้ จะมี เมตริ ก อยู 4
เมตริ ก คื อ เมตริ ก แรงเที ย บเท า รวม [Q], เมตริ ก สติ ฟ เนสรวม [K], เมตริ ก การแอ น ตั ว รวม [D],
เมตริกแรงทีป่ ลายยึดแนนรวม [F]
ขัน้ ตอนที่ 4 แกสมการหาคําตอบของสมการ
หลังจากเมตริกรวมทั้งโครงสรางถูกหาแลว จะตองแกสมการหาการแอนตัวที่จุดตอและ
แรงปฏิกริ ยิ าทีท่ ร่ี องรับ โดยใชสมการ [Q] = [K][D]+[F]
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5.2 ประยุกต SUTStructor ใชตรวจสอบการคำนวณดวยมือ
การประยุกตโปรแกรมมาใชตรวจสอบการคํานวณดวยมือ ตองมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การคํานวณดวยวิธีสติฟเนสเมตริก ศึกษาความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีนี้ไดจาก
หนังสือ Structural Analysis [Hibbeler (1995)], Matrix Analysis of Structures [Kassimali (1999)]
โจทยสาธิต กําหนดให I = 400(106) mm4, A = 60(103) mm2, E = 200 GPa สําหรับทุกองคอาคาร

แกนรวม

แกนองคอาคาร
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1. ทําการเตรียมขอมูลดวยมือตามตัวอยางดานลางโดยอาศัยขอมูลจากโจทย
หมายเลของคอาคาร
มุมจุดตอใกล
มุมที่จุดตอไกล
ความยาว
A
E
I
น้าํ หนักบรรทุก
ทรุดตัว
แรงภายนอก

1
2
0°
303.69°
0°
283.69°
4m
3.61 m
60(103) mm2
60(103) mm2
200 GPa
200 GPa
400(106) mm4
400(106) mm4
ชนิดแผสม่ําเสมอ 20 kN/m
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
จุดตอใกล ตามแกน x = -50, z = 80 kN• m

หลักการหาที่มุมที่จุดตอใกลและจุดตอไกลของแตละองคอาคาร
การวัดมุมจุดตอใกลและไกลของแตละองคอาคารจะวัดทวนเข็มนาฬิกาจากแกนอางอิงรวม
ไปหาแกนอางอิงองคอาคาร ใหสังเกตุ
จุดตอใกลขององคอาคารที่ 1 (จุดตอ A) แกนอางอิงรวม จะทํามุม 0° องศากับแกนอางอิง
ตามองคอาคาร และที่จุดตอไกลขององคอาคารที่ 1 (จุดตอ B) แกนอางอิงรวมจะทํามุม 0° กับแกน
อางอิงตามองคอาคาร
ที่จุดตอใกลขององคอาคาร 2 (จุดตอ B) แกนอางอิงรวมจะทํามุมกับแกนอางอิงองคอาคาร
วัดทวนเข็มนาฬิกาเทากับ 303.69° สวนที่จุดตอไกลขององคอาคารที่ 2 (จุดตอ C) ) แกนอางอิงรวม
จะทํามุมกับแกนอางอิงตามองคอาคารเทากับ 283.69°
ตัวอยางการวัดมุมทีจ่ ดุ ตอ C
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ในการทําโจทยดวยมือนักศึกษาตองใชหมายเลขกํากับทิศทางแรง และกําหนดทิศทางของ
องคอาคารใหตรงกับทีโ่ ปรแกรมกําหนด เพือ่ จะไดเปนระบบเดียวกัน
หลักการในการกําหนดหมายเลข ตองกําหนดหมายเลขเริ่มตนลงในทิศทางแรงที่ไมมีการ
ยึดรัง้ ทีจ่ ดุ ตอกอน (ดูหมายเลขกํากับทิศทางที่โปรแกรมกําหนดขึ้นประกอบคําอธิบาย)

แกนอางอิงบนโครงสรางรวม

เริ่มแรกใหใสหมายเลขกํากับทิศทางใหกับทิศทางที่ไมมีการยึดรั้งกอน ใหไลตามองคอาคาร ไลตาม
จุดตอ (ใกล, ไกล) ไลตามทิศ x, y, z
จุดตอ A (ทีร่ องรับยึดแนน) จะยึดรั้งทั้ง 3 ทิศทางดังนั้นจึงขามไปที่จุดตอ B (จุดตอแบบขอ
แข็ง)
จุดตอ B (จุดตอแบบขอแข็ง) ซึ่งไมมีการยึดรั้งทั้ง 3 ทิศทาง ดังนั้นจึงใส หมายเลข 1 กํากับ
ทิศทางแรงตามแนวแกน x ใสหมายเลข 2 กํากับทิศทางแรงตามแนวแกน y ใส หมายเลข 3 กํากับ
ทิศทางแรงตามแนวแกน z ถัดมาขามไปที่จุดตอ C (ทีร่ องรับแบบลอเลือ่ น)
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จุดต อ C (ที่ รองรับ แบบลอเลื่ อน) ซึ่ งมี การยึดรั้งเฉพาะตามทิ ศ ทางแกน y* ดั งนั้นจึ งใส
หมายเลข 4* กํากับทิศทางแรงตามแนวแกน x* ใส หมายเลข 5* กํากับทิศทางแรงตามแนวแกน z*
แลวจึงวนไปใสหมายเลขใหกับจุดตอ A ในทิศทางที่มีการยึดรั้งทั้งหมด

วนกลับมาใสทิศทางที่ยึดรั้งใหครบ
จุดตอ A (ที่ รองรับยึดแนน) จะยึดรั้งทั้ ง 3 ทิ ศทางดังนั้ นใสหมายเลข 6 กํ ากับทิ ศทางแรง
ตามแนวแกน x ใสหมายเลข 7 กํากับทิศทางแรงตามแนวแกน y ใส หมายเลข 8 กํากับทิศทางแรง
ตามแนวแกน z
จุดตอ B (จุดตอแบบขอแข็ง) ขามไปเนื่องจากใสหมายเลขเรียบรอยแลว
จุดตอที่ C (ทีร่ องรับแบบลอเลือ่ น) ใสหมายเลข 9* กํากับทิศทางแรงตามแนวแกน y*
หมายเลขที่กาํ หนดขึน้ นี้เพือ่ นําไปใชเปนหมายเลขกํากับพิกดั เมตริกสําหรับประกอบเมตริก
ของแตละองคอาคารเปนเมตริกรวมทัง้ โครงสราง เชน จาก [k!] เปน [K]
หลังจากปอนขอมูลตามโจทยลงในโปรแกรม สามารถสั่งให โปรแกรมกําหนดหมายเลข
กํากับทิศทางได โดยคลิกที่ปุม Direction Number ในรายการคําสั่ง Intermediate Result
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2. จากขอมูลในตารางคํานวณหา [T], [k!], [T]T และหาคา [k] จาก [k] = [T]T[k!][T]
องคอาคารที่ 1

แทนคา θ1 = 0°"และ"θ2 = 0°" "เพือ่ หา [T] และ [T] T

[T] =

cos θ1 sin θ1 0
− sin θ1 cos θ1 0
0
0
1
0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0 cos θ2 sin θ2 0
0 − sin θ2 cos θ2 0
0
0
0
1

1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0

[T] =

0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

สามารถสั่ งให โปรแกรมแสดง [T] เพื่ อตรวจคํ าตอบได โดยเลื อกคํ าสั่ ง Select Member
และเลือกที่องคอาคารหมายเลข 1 แลวเลือกที่รายการคําสั่ง Intermediate Result ในหัวขอ [T]
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หลักการกําหนดหมายเลขกํากับพิกัดเมตริก

หมายเลขกํากับทิศทางแรงขององคอาคารที่ 1
คํานวณหา [T]T ขององคอาคารที่ 1
1 0 0 0 0 0

[T]T =

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
1
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
1

สามารถสั่งใหโปรแกรมแสดง [T]T เพื่ อตรวจคําตอบได โดยเลือกคําสั่ง Select Member
และเลือกที่องคอาคารหมายเลข 1 แลวเลือกที่รายการคําสั่ง Intermediate Result ในหัวขอ Trans [T]
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แทนคา L = 4 m, A = 60(10-3) m2, E = 200(10-6) kN/ m2, I = 400(10-6) m4 ลงในสมการถัดไปเพื่ อ
หาคา [k!]

[k!] =

AL 2
AL 2
0
0 −
0
0
I
I
− 12 6L
0
12 6L
0
2
EI
− 6L 2L 2
0
6L 4L
0
2
2
3
AL
AL
L
−
0
0
0
0
I
I
− 12 − 6L
0
0
12 − 6L
2
− 6L 4L 2
0
6L 2L
0

6

[k!] =

8

1

2

3

3000000

0

0

− 3000000

0

0

0

15000

30000

0

0
30000
- 3000000
0

80000
0

0
0

7

− 15000 − 30000
30000 40000

6

− 15000 30000

7

− 30000 40000
0
3000000
0
0

8
1

0
0

15000 − 30000 2
− 30000 80000 3

สามารถสั่งใหโปรแกรมแสดง [k!] เพื่ อตรวจคํ าตอบได โดยเลื อกคํ าสั่ ง Select Member
และเลือกที่องคอาคารหมายเลข 1 แลวเลือกที่รายการคําสั่ง Intermediate Result ในหัวขอ [k!]

หมายเลขที่กํากับดานบนและดานขางของเมตริกเปนหมายเลขกํากับพิกัดเมตริก นําไปใช
ประโยชนในขั้นตอนการประกอบเมตริกของแตละองคอาคารเปนเมตริกรวมทั้งโครงสราง การ
กําหนดหมายเลขจะไดจากหมายเลขกํากับทิศทางแรง ใหสังเกตุในองคอาคารที่ 1 ในรูปถัดไป
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จุดตอ A (จุดตอใกลขององคอาคารที่ 1) จะมีหมายเลขกํากับทิศทางตามแนวแกน x เปน 6
หมายเลขกํากับทิศทางตามแนวแกน y เปน 7 หมายเลขกํากับทิศทางตามแนวแกน z เปน 8
จุดตอ B (จุดตอไกลขององคอาคารที่ 2) จะมีหมายเลขกํากับทิศทางตามแนวแกน x เปน
1 หมายเลขกํากับทิศทางตามแนวแกน y เปน 2 หมายเลขกํากับทิศทางตามแนวแกน z เปน 3
ขัน้ ตอนตอมาหาคา [k] จาก [k] = [T]T[k!][T] =
6
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
6

[k] =

7

3000000
0

0

8
0

15000

30000

0
30000
- 3000000
0

80000
0

0
0
7

− 15000 − 30000
30000 40000

1

2

− 3000000

6

1 0 0 0 0 0

− 15000 30000

7

0 1 0 0 0 0

− 30000 40000
0
3000000
0
0

8
1

0 0 1 0 0 0

2
3

0 0 0 0 1 0

0

0
0

0

8

1

2

3

0

0

− 3000000

0

0

0
0

15000
30000

30000
80000

0
0

0

30000

40000

0

0

15000 − 30000
− 30000 80000

3000000

- 3000000
0
0
3000000
− 15000 − 30000
0
0

3

− 15000 30000
− 30000 40000

0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1

6
7
8

0
0
1
15000 − 30000 2
− 30000 80000

3

สามารถสั่งใหโปรแกรมแสดง [k] เพือ่ ตรวจคําตอบได โดยเลือกคําสั่ง Select Member และ
เลือกที่องคอาคารหมายเลข 1 แลวเลือกที่รายการคําสั่ง Intermediate Result ในหัวขอ [k]
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เนื่องจากองคอาคารที่ 1 มีน้ําหนักบรรทุกกระทําที่องคอาคาร ดังนั้นในองคอาคารที่ 1 ตอง
คํานวณหาเมตริกแรงที่ปลายยึดแนน

น้ําหนักบรรทุกที่กระทําที่องคอาคารที่ 1 เปนน้ําหนักบรรทุกชนิดแผสม่ําเสมอ 20 kN/m
คํานวณหาเมตริกแรงที่ปลายยึดแนน โดยแทนคา w = -20 kN/m, L = 4 m ลงในเมตริกดานลาง

[f!] =

[f!] =

0
−wL / 2

6
7

−wL 2 / 12 8
0
−wL / 2

1
2

wL 2 / 12

3

0

6

40

7

26.67

8

0

1

40

2

− 26.67

3

สามารถสั่ งให โปรแกรมแสดง [f!] เพื่ อตรวจคําตอบได โดยเลือกคําสั่ ง Select Member
และเลือกที่องคอาคารหมายเลข 1 แลวเลือกที่รายการคําสั่ง Intermediate Result ในหัวขอ [f !]
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คํานวณหา [f] จาก [f] = [T]T[f '] เพื่อเปลี่ยนระบบจากที่อางอิงตามแกนองคอาคารใหอางอิงตาม
แกนรวม

[f] =

1 0 0 0 0 0

0

6

0 1 0 0 0 0

40

7

0 0 1 0 0 0

26.67

8

0 0 0 1 0 0

0

1

0 0 0 0 1 0

40

2

0 0 0 0 0 1

− 26.67

3

=

0
40
26.67

6
7
8

1
0
2
40
− 26.67 3

สามารถสั่งใหโปรแกรมแสดง [f] เพื่อตรวจคําตอบได โดยเลือกคําสั่ง Select Member และ
เลือกที่องคอาคารหมายเลข 1 แลวเลือกที่รายการคําสั่ง Intermediate Result ในหัวขอ [f]
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องคอาคารที่ 2
2
B

3

1

2

9
5
C

4

แทนคา θ1 ="303.69° "และ"θ2 ="283.69° "เพือ่ หา [T] และ [T] T!
cos θ1 sin θ1 0
− sin θ1 cos θ1 0

[T] =

[T] =

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

1

0
0

0
0

0 cos θ2 sin θ2 0
0 − sin θ 2 cos θ 2 0

0

0

0

0

0

0.55 − 0.83 0

0

0

0

0.83 0.55

0

0

0

0

0
0

0
0

1
0

0
0
0
0.24 − 0.97 0

0

0

0

0.97

0.24

0

0

0

0

0

0

1

1

สามารถสั่ งให โปรแกรมแสดง [T] เพื่ อตรวจคํ าตอบได โดยเลื อกคํ าสั่ ง Select Member
และเลือกที่องคอาคารหมายเลข 2 แลวเลือกที่รายการคําสั่ง Intermediate Result ในหัวขอ [T]
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จาก [T] คํานวณหา [T]T

T

[T] =

0.55 0.83 0
− 0.83 0.55 0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

1

0
0

0
0

0 0.24 0.97 0
0 − 0.97 0.24 0

0

0

0

0

0

1

สามารถสั่งใหโปรแกรมแสดง [T]T เพื่ อตรวจคําตอบได โดยเลือกคําสั่ง Select Member
และเลือกที่องคอาคารหมายเลข 2 แลวเลือกที่รายการคําสั่ง Intermediate Result ในหัวขอ [T]T

แทนคา L = 3.61 m, A = 60(10-3) m2, E = 200(10-6) kN/ m2, I = 400(10-6) m4 ลงในสมการดานลาง
เพือ่ หาคา [k!]

[k!] =

AL 2
AL 2
0
0 −
0
0
I
I
− 12 6L
0
12 6L
0
EI
− 6L 2L 2
0
6L 4L 2
0
AL 2
L 3 AL 2
−
0
0
0
0
I
I
− 12 − 6L
0
0
12 − 6L
2
− 6L 4L 2
0
6L 2L
0
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1
3328201

[k!] =

2

3

4

0

0

− 3328201

0

20481 .24 36923 .08

0

36923.08 88752.03

- 3328201

0

0

9

5

0

0

0

− 20481.2 36923.08

0

− 36923.1 44376.02

3328201

0

0

1
2
3
4

0

− 20481.2 − 36923.1

0

20481.24 − 36923.1

9

0

36923.08 44376.02

0

− 36923.1 88752.03

5

สามารถสั่งใหโปรแกรมแสดง [k!] เพื่ อตรวจคํ าตอบ ไดโดยเลือกคําสั่ง Select Member
และเลือกที่องคอาคารหมายเลข 2 แลวเลือกที่รายการคําสั่ง Intermediate Result ในหัวขอ [k!]
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หาคา [k] จาก [k] = [T]T[k!][T]
1

2

3

1038241 − 1526640 30721.86

[k] =

4*

9*

5*

− 453486 1789672 30721.86

− 1526640 2310441 20481.24 644354.9

1

2693246 20481.24

2

30721.86 20481.24 88752.03 − 35874.1 − 8738.57 44376.02

3

− 760597 − 35874.1

4*

17821.86 − 2693246 − 8738.57 − 760597 3142927 − 8738.57

- 453486 644354.9 − 35874.1 205755.1

9*

30721.86 20481.24 44376.02 − 35874.1 − 8738.57 88752.03

5*

สามารถสั่งใหโปรแกรมแสดง [k] เพื่อตรวจคําตอบ ไดโดยเลือกคําสั่ง Select Member และ
เลือกที่องคอาคารหมายเลข 2 แลวเลือกที่รายการคําสั่ง Intermediate Result ในหัวขอ [k]
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3. คํานวณหาเมตริกรวมทั้ งโครงสรางโดยนํ า [k], [f] มาประกอบกั น ตามหมายเลขกํ ากั บ พิ กั ด
เมตริก แทนคาแรงภายนอกลงในเมตริก [Q] คาการทรุดตัวลงในเมตริก [D] ตามหมายเลขกํากับ
พิกดั เมตริก
หลักการหา [Q]

แรงภายนอกที่กระทํากับโครงสราง (ในวงกลม)

หมายเลขกํากับทิศทางแรง

แรงภายนอกพรอมหมายเลขกํากับทิศทางแรง
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ใหนําคาแรงภายนอกที่กระทําที่จุดตอของโครงสราง มาใสลงในเมตริกตามหมายเลขทิศทางแรงที่
กําหนด เชน ที่จดุ ตอ B (ในกรอบวงกลม) จะมีแรงกระทําที่จุดตอตามแนวแกน x (ตรงกับหมายเลข
กํากับทิศทางแรงหมายเลข 1) เทากับ -50 kN (ตรงขามกับทิศที่กําหนด)ตามแนว y (ตรงกับหมาย
เลขกํากับทิศทางแรงหมายเลข 2) เทากับ 0 kN (ไมมีแรงภายนอกกระทํา)และตามแนว z (ตรงกับ
หมายเลขกํากับทิศทางแรงหมายเลข 3) เทากับ –80 kN#m (ตรงขามกับทิศที่กําหนด) ดังนั้นนําคา –
50 ไปใส แถวที่ 1 ในเมตริก [Q] ค า 0 ไปใส แถวที่ 2 ในเมตริก [Q] และ -80 ไปใส ในแถวที่ 3 ใน
เมตริก [Q] สวนแรงปฏิกิริยาที่ตองการทราบคากําหนดเปน Unknown นําไปจัดลงเมตริก [Q] ตาม
หมายเลขกํากับทิศทางแรง เมตริกทีไ่ ดจะเปน

[Q] =

− 50
0
− 80

1
2
3

0
0
Unknown

4*
5*
6

Unknown
Unknown
Unknown

7
8
9*

สามารถสั่งใหโปรแกรมแสดงคา [Q] เพื่อตรวจคําตอบได โดยเลือกที่รายการคําสั่ง Tables
ในหัวขอ [Q]
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ในขั้นตอนนี้ตองนํา [k!] ขององคอาคารที่ 1 และ 2 มารวมกัน โดยนํา [k!] ขององคอาคารที่ 1 และ
2 มาจัดลงใน [K] ตามพิกัดของเมตริก ถาคา [k!] ขององคอาคารที่ 1 และ 2 มีพิกัดเมตริกที่ตรงกัน
นํามาบวกกัน สวนพิกัดเมตริกใน [K] ที่ไมตรงกับพิกัดเมตริกของ [k!] ขององคอาคารที่ 1 และ 2
จะมีคาเปนศูนย
[K] =

[K 1 ] [K 2 ]
[K 3 ] [K 4 ]

เมือ่
1

2

3

4*

5*

[K1] =

4038241.22 − 1526639.97 30721.86 − 45348.99 30721.86
− 1526639.97 2325441.20
− 9518.76 644354.89 20481.24
− 9518.76
30721.86
168752.03 − 35874.10 44376.02
− 453485.99
− 35874.10 205755.09 − 35874.10
644354.89
30721.86
20481.24
44376.02 − 35874.10 88752.03

[K2] =

− 3000000.00
0.00
0.00
1789671.73
− 15000.00 − 30000.00 − 2693246.16
0.00
− 8738.57
0.00
30000.00
40000.00
− 760596.88
0.00
0.00
0.00
− 8738.57
0.00
0.00
0.00

6

7

1

[K3] =

2

9*

3

4*

1
2
3
4*
5*

5*

− 3000000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
− 15000.00
0.00
30000.00
0.00
0.00
− 300000.00 40000.00
0.00
0.00
0.00
1789671.73 − 2693246.16 − 8738.57 − 760596.88 − 8738.57

6

[K4] =

8

7

8

1
2
3
4*
5*

9*

3000000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15000.00 30000.00
0.00
0.00
30000.00 80000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3142827.33

6
7
8
9*

6
7
8
9*
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สามารถสั่งใหโปรแกรมแสดงคา [K] เพื่อตรวจคําตอบได โดยเลือกที่รายการคําสั่ง Tables
ในหัวขอ [K]

ในขั้นตอนนี้ตองคํานวณหา [D] โดยหาไดจากพิจารณาจากที่รองรับที่ทรุดตัว และจุดตอ
ตอที่ไมมีการยึดรั้ง ถาที่รองรับมีการทรุดตัวตามแนวหมายเลขกํากับทิศทางใด ใหนําคามาใสตาม
พิกัดเมตริกนั้น สวนทิศทางที่มีการแอนตัวที่ไมทราบคาจะกําหนดใหเปน Unknown

ทิศทางแรงที่มีการยึดรั้งไมสามารถเคลื่อนที่ได ดังนัน้ คาการแอนตัวตามทิศทางนัน้ จะมีคา
เปน 0 m
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[D] =

Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
0
0
0
0

1
2
3
4*
5*
6
7
8
9*

สามารถสั่งใหโปรแกรมแสดงคา [D] เพื่อตรวจคําตอบได โดยเลือกที่รายการคําสั่ง Tables
ในหัวขอ [D]

ขั้นตอนนี้ตองคํานวณหาเมตริก [F] จะไดจากการนํ าเมตริก [f] มาประกอบกันตามพิกั ด
เมตริก หลักการหาจะใชวิธีเดียวกันกับการนํา [k!] มาประกอบขึ้นเปน [K]
หา [F] จาก [F] = [f]1+[f]2
เมือ่
[f]1 คือ [f] ขององคอาคารที่ 1
[f]2 คือ [f] ขององคอาคารที่ 2 (มีคาเปน 0 เนื่องจากไมมีน้ําหนักบรรทุกกระทํา)

50

[F] =

0
40

1
2

− 26.667

3

0
0

0
40

1
2

− 26.667

3

4*
5*

0

4*

0

5*

0
40

6
7

0
0

1
2

0

3

4*
5*

0
0

+

=

0

6

0

6

40
26.667

7
8

0
0

7
8

26.667

8

0

9*

0

9*
2

0

9*

1

สามารถสั่งใหโปรแกรมแสดงคา [F] เพือ่ ตรวจคําตอบได โดยเลือกที่รายการคําสั่ง Tables
ในหัวขอ [F]
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4. แกสมการเพื่อหาคา Unknown โดยใชสมการ [Q] = [K][D]+[F] จะทําใหทราบการแอนตัวที่จุด
ตอและแรงปฏิกิริยา
คาการแอนตัวทีจ่ ดุ ตอ
Node Dx [m]
1
0.00E+00
2
-2.20E-05
3
9.15E-04

Dy [m]
0.00E+00
-3.08E-04
3.33E-04

Dz [rad]
0.00E+00
-2.84E-04
6.14E-04

สามารถสั่งใหโปรแกรมแสดงผลลัพธเพื่อตรวจคําตอบเมตริกการแอนตัวได โดยเลือกที่
รายการคําสั่ง Tables ในหัวขอ Nodal Displacement
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แรงปฏิกริ ยิ าทีต่ วั รองรับ
Node Rx [kN] Ry [kN] Mz [kN•m]
1
6.60E+01 3.61E+01 2.46E+01
2
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
3 -1.60E+01 4.39E+01 0.00E+00
สามารถสั่งใหโปรแกรมแสดงผลลัพธเพื่อตรวจคําตอบเมตริกแรงปฏิกิริยาได โดยเลือกที่
รายการคําสั่ง Tables ในหัวขอ Nodal Reaction
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บทที่ 6
บทสรุป
6.1 ความสามารถใหมที่แตกตางจากโปรแกรมอื่น
โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสามารถใหมทแ่ี ตกตางจากโปรแกรมวิเคราะหโครงสราง 2
มิตติ วั อืน่ ดังตอไปนี้
1. โปรแกรมออกแบบมาใหสามารถจัดเก็บขอมูลของงานที่วิเคราะหแลวในรูปแบบที่
เหมือนกับคูมือ (handbook) ซึ่งชวยใหนักศึกษาสามารถชวยกันทําโจทย และนําโจทย
ที่ทําขึ้นมาแลกเปลี่ยนกัน จัดเก็บเปนฐานขอมูลโจทยขนาดใหญ ที่สามารถพลิกและ
เปดขึน้ มาเพือ่ เปนตัวอยางเริม่ ตนใชทาํ โจทยไดอยางรวดเร็ว
2. โปรแกรมออกแบบมาให สามารถแสดงเมตริกที่ใชระหวางการวิเคราะห โครงสราง
และ มีสวนโตตอบกับผูใช (user interface) ในรูปแบบของกราฟฟก เพื่อใหนักศึกษา
ใชตรวจสอบการทําโจทยของนักศึกษาไดอยางสะดวกรวดเร็ว
3. โปรแกรมสามารถวิเคราะหโครงสรางที่มี ทีร่ องรับแบบเอียงได โดยไมตองใชวธิ ีสราง
องคอาคารสัน้ ๆ ขึ้นมาและทํามุมเอียงแทน
4. โปรแกรมสามารถวิเคราะหโครงสรางผสมระหวางโครงขอแข็งและโครงขอหมุนได
5. โปรแกรมสามารถวิเคราะหโครงสรางแบบโครงขอแข็ง และโครงขอหมุนในแผนงาน
เดียวกันได
6. โปรแกรมสามารถแสดงแผนภาพแรงดั ด แรงเฉื อ น แรงตามแนวแกน และแรง
ปฏิกิริยา ในรูปแบบของกราฟฟกไดพรอมกันทั้งหมด หรือเลือกเปดปดใหแสดงบาง
แผนภาพได
7. โปรแกรมสามารถแสดงระยะที่เปนจุดดัดกลับ ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนเครื่องหมายของแรง
ดัด ซึ่ งมีป ระโยชนสํ าหรับการศึกษาพฤติกรรมของคานและการออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก
8. โปรแกรมสามารถแสดงภาพการแอนตัวของโครงสรางเมื่อถูกแรงกระทําในรูปแบบ
ของภาพเคลือ่ นไหวได
9. โปรแกรมสามารถแสดงผลลัพธสุดทาย เชน แรงอัด แรงดึง แรงเฉือน แรงดัด การแอน
ตัวของแตละองคอาคารในรูปแบบตาราง และจัดเรียงคาเหลานี้ตามคาสูงสุดได
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10. คํานวณโครงสรางทีม่ อี งคอาคารทีส่ น้ั เกินหรือยาวเกินกวาทีอ่ อกแบบได (fabrication
error)

6.2 สรุป
ผลที่ไดจากพัฒนาโปรแกรม SUTStructor เมื่อนักศึกษานํามาชวยในการเสริมการเรียนโดย
ใชควบคูกับการทดลองทําโจทยวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีสติฟเนส สามารถลดเวลาในการตรวจ
สอบหาจุดผิดพลาดจากการทําโจทยของนักศึกษา และเห็นภาพรวมของการวิเคราะหโครงสรางดวย
วิธี ส ติฟ เนสเมตริก ได ดีขึ้ น เนื่ องจากโปรแกรมออกแบบมาให มีลั กษณะเหมือ นสมุ ดคู มือ (hand
book) ทําใหนักศึกษาสามารถชวยกันทําโจทยตัวอยางบนโปรแกรมแลวทําการบันทึกนํามารวบรวม
ไวอยางเปนหมวดหมู เมื่อนักศึกษาตองการดึงโจทยตัวอยางออกมาทําแบบฝกหัดก็ทําไดสะดวก
จากหลักการออกแบบนี้เองชวยใหนักศึกษาสามารถที่จะเปดโจทยตัวอยางจากโปรแกรมขึ้นมาเปน
ตัวอยาง และดัดแปลงโจทยตัวอยาง เมื่อทําการวิเคราะหบนโปรแกรมก็จะทําใหเห็นความแตกตาง
ของการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเรียนรูจากการเปรียบเทียบได นอกจากนี้แลว
โปรแกรมไดรับการออกแบบใหสามารถเรียนรูการใชงานไดรวดเร็ว และมีเครื่องมือที่ชวยอํานวย
ความสะดวกในการปอนโครงสราง ทําใหวิศวกรที่นําโปรแกรมไปใชในการวิเคราะหโครงสราง
ขนาดเล็ก สามารถลดเวลาในการทํางานวิเคราะหโครงสรางไดอยางมาก

6.3 ขอจํากัด
โปรแกรม SUTStructor สามารถคํานวณไดตรงตามจุดประสงคแตยังมีขอจํากัดบางดังนี้
1. ในการคํานวณโครงสรางขนาดใหญมคี วามเร็วชา
2. ทํางานไดเฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows 9x หรือ Windows 2000
3. ยังไมสามารถสั่งพิมพออกทางเครื่องพิมพโดยตรงได ตองใชการคัดลอก (copy to
clipboard) แลวไปวางใน MS Word หรือ สั่งพิมพหนาจอแทน (print screen)
4. ขนาดไฟลที่ไดจากการบันทึกดวยโปรแกรม SUTStructor มีขนาดใหญ ในการเคลือ่ น
ยายแฟมตองใชการบีบอัดขอมูลชวย
5. ไมสามารถวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนรูปรางเนื่องจากแรงเฉือน (shear
deformation)
6. สามารถวิเคราะหไดเฉพาะโครงสรางที่อยูภายใตสมมุติฐาน วัสดุจะตองมีพฤติกรรม
อยูในชวงพิกัดยืดหยุน(proportional limit) และมีการเปลี่ยนรูปรางนอยมาก (small
deflection) เทานัน้
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6.4 ขอเสนอแนะในการพัฒนาตอ
ในการพัฒนาโปรแกรมถือวาเปนไปตามจุดประสงค แตก็มีหลายสวนที่สามารถพัฒนาใหดี
ขึน้ ไปอีกเพือ่ นําไปใชประโยชนดา นอืน่ นอกเหนือจากการเรียนการสอน
1. ปรับปรุงใหสามารถคํานวณสามารถวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนรูปรางเนื่อง
จาก แรงเฉือน
2. ปรั บ ปรุ ง ให ส ามารถวิ เคราะห โ ครงสร า งมี พ ฤติ ก รรมอยู ใ นช ว งพลาสติ ก (plastic
region)
3. พัฒนาตอในสวนการพิมพขอมูลโดยตรง ออกทางเครื่องพิมพ และใหมีฟงกชันพิมพ
ตัวอยางดวย (print preview)
4. แกใขรูปแบบการจัดเก็บขอมูลโดยเฉพาะขอมูลการจัดการเรื่องการสงถายโมเมนตที่จุด
ตอ
5. ปรับปรุงใหสามารถคํานวณเสนอินฟลูเอนซโดยทําการเพิ่มจุดตอแบบตัวเลื่อนเขาใน
โปรแกรม
6. การพัฒนาทางดานความเร็วในการประมวลผล สามารถทําไดโดยการพัฒนาตัวรหัสคํา
สั่ ง ในการวิ เคราะห ใ ห เป น ภาษา C เนื่ อ งจากโปรแกรมที่ เขี ย นด ว ย Visual Basic
สามารถที่จะทํางานรวมกันกับไฟลที่เขียนขึ้นจากภาษา C โดยการแปลเปนไฟล DLL
และให Visual Basic เรียกฟงกชันที่อยูในไฟล DLL
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ภาคผนวก
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คําอธิบายศัพท
2D frame/truss
Axial
Concentrated load
Deflection
Deformation
Degree of freedom
Direct stiffness matrix
Displacement matrix
End force member matrix
Fixed-end force
Global axis
Global coordinate
Global coordinate system
Global displacement matrix
Global external force matrix
Global fixed-end matrix
Global stiffness matrix
Joint detail
Local displacement matrix
Local fixed-end matrix
Local stiffness matrix
Moment
Modulus of elasticity
Moment of inertia
Node
Nodal force
Reaction
Shear

โครงขอแข็ง/โครงขอหมุน 2 มิติ
แรงตามแนวแกน
น้าํ หนักบรรทุกกระทําเปนจุด
การแอน
การเปลีย่ นรูปราง
ดีกรีของความอิสระ
เมตริกสติฟเนสตรง
เมตริกการแอน
เมตริกแรงทีป่ ลายองคอาคาร
แรงที่ปลายยึดแนน
แกนในระบบพิกัดรวม
พิกัดรวม
ระบบพิกัดรวม
เมตริกการแอนตัวรวม
เมตริกแรงภายนอกรวม
เมตริกปลายยึดแนนรวม
เมตริกสติฟเนสรวม
รายละเอียดขอตอ
เมตริกการแอนตัวของแตละชิน้ สวน
เมตริกปลายยึดแนนของแตละชิ้นสวน
เมตริกสติฟเนส ของแตละชิ้นสวน
แรงดัด
โมดูลัสยืดหยุน
โมเมนตความเฉือ่ ย
จุดตอ
แรงทีจ่ ดุ ตอ
แรงปฏิกิริยา
แรงเฉือน

58

Structural analysis program for education
Support
Transformation matrix
Trapezoidal load
Uniform load
User interface

โปรแกรมวิเคราะหโครงสรางเพือ่ การเรียน
การสอน
ทีร่ องรับ
เมตริกแปลง
น้ําหนักบรรทุกชนิดแผแบบสี่เหลี่ยมคางหมู
น้ําหนักบรรทุกชนิดแผกระจายคงที่
สวนตอบโตกบั ผูใ ชของโปรแกรม เชน สวน
ปอนขอมูล สวนแสดงผล
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SUTStructor
Suranaree University of Technology Structural Mentor

คูม อื การใชงาน

ก

เกีย่ วกับโปรแกรมนี้
SUTStructor เปนโปรแกรมที่มี การปอนขอมูลเขาแบบกราฟฟก ซึ่งสามารถคํานวณโครงสรางได
ทั้ง โครงขอแข็ง/โครงขอหมุน และมีคุณลักษณะเดนดังนี้
ปอนขอมูลแบบกราฟฟกบนหนาจอและแสดงภาพใหเห็นทันที
ปอนองคอาคารไดโดยไมตอ งปอนจุดตอกอน
ลบจุดตอทีไ่ มตดิ ตอกับองคอาคารอัตโนมัติ
คํานวณพื้นที่ โมเมนตความเฉีอ่ ย จากหนาตัดอัตโนมัติ
ใสทร่ี องรับ (Support) แบบกราฟฟก และคํานวณทีร่ องรับแบบเอียงได
มีตัวชวยสรางโครงสราง (Structure Wizard) และตัวชวยสรางคาน (Beam Wizard) ทําให
สามารถสรางโครงสรางภายใน 3 ขัน้ ตอน
ใสน้ําหนักบรรทุกที่องคอาคาร (Member Load) หรือทีจ่ ดุ ตอ (Nodal Load) เปนกราฟฟก
มี น้ํ า หนั ก บรรทุ ก ให เลื อ กหลายแบบ เช น น้ํ า หนั ก บรรทุ ก กระทํ า เป น จุ ด (Concentrate
Load), น้ําหนักบรรทุกชนิดแผกระจายคงที่ (Uniform Load), น้ําหนักบรรทุกจากอุณหภูมิ
(Thermal Load), น้ําหนักบรรทุกเนื่องจากความยาวที่ผิดพลาด (Fabrication Error)
แสดงรูปภาพของน้ําหนักบรรทุกแบบกราฟฟกและมีน้ําหนักบรรทุกหลายประเภทใหเลือก
เลือกทิศทางของน้ําหนักบรรทุกแบบกราฟฟก
ใสนาํ้ หนักบรรทุกไดทง้ั ตามแนวแกนขององคอาคารหรือแกนรวมโครงสราง
แสดงผลลัพธการคํานวณบนหนาจอเปนกราฟฟก ไดแก แผนภาพแรงตามแนวแกน แผน
ภาพแรงเฉือน แผนภาพแรงดัด แผนภาพการแอน
แสดงภาพเคลือ่ นไหวการแอนได
แสดงจุดดัดกลับได
รายงานผลเปนตารางได และจัดเรียงคามากนอยได
แสดงคาสูงสุด และ คาที่จุดปลายของแตละองคอาคารได
คัดลอก ภาพ หรือ ผลในตารางไปใสใน MS Word หรือ Ms Excel ได
แสดงผลลัพธระหวางการคํานวณ
แสดงแผนภาพแรงทัง้ หมดไดพรอมกัน
คํานวณหลายโครงสรางในแผนงานเดียว
วิเคราะหโครงสรางผสม ระหวางโครงขอหมุนกับโครงขอแข็ง

ข

สารบัญ
หนา
เกีย่ วกับโปรแกรมนี้
สารบัญ
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1

บทที่ 1

แนะนํา SUTStructor

1
ยินดีตอนรับสู SUTStructor – Suranaree Universiyty of Technology Structural Mentor ขณะนี้ทาน
มีเครื่องมือที่จะชวยใหทานสามารถทํางานออกแบบโครงสรางแบบ 2 มิติ ที่ออกแบบเพื่อการเรียน
การสอนวิชา วิเคราะหโครงสราง (Structural Analysis) ใหสามารถวิเคราะหโครงสรางแบบ 2 มิติ
โครงขอแข็ง/โครงขอหมุน มีการปอนขอมูลเขาแบบ กราฟฟก ที่รวดเร็ว และ งายดาย ตัวโปรแกรม
นี้จะทํางานอยูบน ระบบ ปฎิบัติการวินโดวส
ตั ว โปรแกรมจะช ว ยให ท า นทํ า งานวิ เคราะห โ ครงสร า งได ม ากขึ้ น โดยลดเวลาในการใช ง าน
โปรแกรมวิเคาะหโครงสรางใหนอ ยทีส่ ดุ
ถาทานใช SUTStructor จะชวยใหทา นทํางานไดเร็วขึน้ โดย
ลดเวลาการปอนขอมูล
ลดเวลาการเรียนรูก ารใชงานโปรแกรม
ลดขั้นตอนในการสั่งแสดงผล
ในบทนี้จะบอกทานเกี่ยวกับระบบที่ตองการในการใชงานโปรแกรม SUTStructor และการติดตั้ง
โปรแกรม

เครือ่ งทีต่ อ งการ (System Requirements)
เพนเทียม 100 MHz (แนะนํา Celelon หรือ K6-2 350 MHz ขึ้น)
หนวยความจําหลัก 32 MB (แนะนํา 64)
เนือ้ ทีบ่ นฮารดดิสกอยางนอย 50 MB ไมรวม Swap Files ของ วินโดวส
ซีดรี อมไดรฟ (CD-ROM Drive) สําหรับ ติดตัง้
การ ด แสดงผลที่ ส ามารถแสดงผลได ที่ ค วามละเอี ย ดตั้ ง แต 640x480 ขึ้ น ไป (แนะนํ า
1024x768)

2

เมาสที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการวินโดวส
คีบอรด

ระบบปฏิบตั กิ ารทีต่ อ งการ (Software Requirements)
โปรแกรม SUTStructor สามารถใชงานไดกับระบบตอไปนี้
วินโดวส 95
วินโดวส 98
วินโดวส 2000
วินโดวส Me

การติดตั้ง SUTStructor (Installing SUTStructor)
1. ตรวจสอบระบบทีต่ อ งการ
2. เปดหนาตาง My Computer และเลือกไปยังที่เก็บ ไฟล ติดตัง้ ดังรูป

3. ดับเบิลคลิกที่ ไฟล Setup จะมีหนาตางแสดงดังรูป

4. ทําตามขัน้ ตอนทีเ่ ขียนไวในหนาตาง
5. เมือ่ ติดตั้งเสร็จซึ่งใหทําการเริ่มเขาสูระบบปฏิบัติการใหม (Restart)
6. เมื่อเขาสูระบบปฏิบัติการอีกครั้งคลิกที่ปุม Start ของ วินโดวส
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7. เลื่อนแถบทึบไปที่ Program
8. เมื่อเขามาสูแถบ Program ใหเลือ่ น แถบทึบไปที่ SUTStructor
9. คลิกที่ ไอคอน SUTStructor
เพือ่ เขาสูโ ปรแกรม

เนือ้ หาในแตละบทของคูม อื (Organization of this Manual)
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7

แนะนําเกี่ยวกับ SUTStructor ความตองการของระบบทีจ่ ะติดตัง้ วิธกี ารติดตัง้
บอกลักษณะเดน ประสิทธิภาพ โปรแกรม SUTStructor
อธิบายการใชงานพื้นฐาน โปรแกรม SUTStructor
อธิบายการใชเครื่องมือใน SUTStructor ในการปอนขอมูล
อธิบายการเพิ่ม แกไข น้าํ หนักบรรทุก
อธิบายวิธีการแสดงผลลัพธ
นําตัวอยางมาสาธิตการใสโครงสรางเปนขัน้ ตอน

ขอตกลงตัวพิมพ (Typographic Conventions)
---------------------------------------------------------------------------------------------รูปแบบ
ความหมาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เนือ้ หา
อธิบายเนื้อหาทั่วไป
Add Member Rigid-Mode
คําสั่งเลือกรูปแบบการทํางาน (Program Mode Command) และ
วัตถุที่เปนสวนประกอบใน SUTStructor
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บทที่ 2

ลักษณะเดนโปรแกรม

2
ในบทนี้ จ ะกล า วถึ ง ลั ก ษณะหน า ตาของโปรแกรม SUTStructor จะยั ง ไม เจาะลึ ก การใช ง าน
โปรแกรม ซึ่งการใชงานโปรแกรมโดยละเอียดจะอยูในบทถัดไป

ทั่วไป (General)
SUTStructure เปนโปรแกรมที่มีการปอนคาแบบกราฟฟก สําหรับวิเคราะหโครงสรางแบบ โครง
ขอแข็ง/โครงขอหมุน แบบ 2 มิติ ในการวิเคราะหแบบโครงขอแข็ง องคอาคารจะอยูภายใตสมมุติ
ฐานวา แรงดัด และแรงเฉือนสามารถสงถายไปสูแรงตามแนวแกนได แตในกรณี ที่ เปนโครงขอ
หมุน (Truss) จะมีเฉพาะแรงตามแนวแกนเทานั้น ในการวิเคราะหหาคําตอบ โปรแกรมจะใชวธิ ีการ
ในการวิเคราะหแบบ สติฟเนสเมตริก (Stiffness Matrix) ในการวิเคราะห ซึ่งโปรแกรมออกแบบมา
ใหสามารถวิเคราะหไดทั้งโครงสรางแบบโครงขอแข็งและโครงขอหมุนในแผนงานเดียวกัน การใช
งาน
ขัน้ ตอนที่ 1 ผูใ ชตอ งทําการปอนองคอาคาร โดยการใชเมาส
ขัน้ ตอนที่ 2 ตองทําการเลือกชนิดของ ทีร่ องรับ
ขัน้ ตอนที่ 3 ทําการเลือกวัสดุของแตละองคอาคาร
ขัน้ ตอนที่ 4 ใสน้ําหนักบรรทุก
เมื่อปอนครบทุกตามขั้นตอน ก็พรอมที่จะแสดงผล การแสดงผลสามารถกระทําไดทันทีโดยคลิกที่
ปุมของผลลัพธที่ตองการใหแสดง โดยไมตองสั่งใหโปรแกรมคํานวณกอน เพราะโปรแกรมจะทํา
การคํานวณอัตโนมัติ

ระบบหนวย (Unit)
ระบบหนวยในโปรแกรมจะแบงเปน
หนวยของความยาว
และหนวยของแรง
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เมื่อเลือกหนวยแบบใดผลลัพธที่ออกมาก็จะเปนหนวยเดียวกันกับที่เลือก
ในการเปลี่ยนหนวยจะสามารถเลือกไดอีก 2 แบบ
เปลี่ยนเฉพาะขอความแสดงหนวย
เปลี่ยนทั้งขอมูลและขอความแสดงหนวย

แกนรวม (Global Axis) และ แกนองคอาคาร

(Local Axis)

แกนรวม

แกนองคอาคาร

แกนจุดตอ

พิกดั จุดตอ (Nodal Coordinate)
จุดตอจะถูกสรางขึ้นอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มองคอาคาร (Member) จุดตอใหมจะสรางทีจ่ ดุ เริม่ ตนองค
อาคารและจุดปลายองคอาคาร แตถาที่พิกัดตนหรือจุดปลายองคอาคารทับกับจุดตอเดิมจะไมมีการ
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สรางจุดตอใหม จะใชจุดตอเดิม หมายเลขของจุดตอจะกําหนดอัตโนมัติโดย SUTStructor ซึ่งจะมี
การเปลีย่ นแปลงเมือ่ เพิม่ หรือลบจุดตอ พิกดั จุดตออางอิงตามแกนรวม

คุณสมบัติวัสดุ (Member Properties)
คุณสมบัตวิ สั ดุทจ่ี าํ เปนตองใชในการวิเคราะหโครงสราง ประกอบดวย
โมเมนตความเฉือ่ ย
โมดูลัสยืดหยุน
พืน้ ทีห่ นาตัด
สํ า หรั บ กรณี ที่ มี ผ ลกระทบเนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ เพิ่ ม สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารขยายตั ว เนื่ อ งจาก
อุณหภูม,ิ ระยะแกนสะเทิน, ความหนาองคอาคาร

ขอแข็ง/ขอหมุน ปลายองคอาคาร (Rigid–End Member , Hinge–End Member)
SUTStructor สามารถคํานวณ โครงขอแข็งและโครงขอหมุน ในแผนงานเดียวกัน ดวยวิธีตอไปนี้
เลื อ กคํ า สั่ ง Add Member Rigid-End จะเพิ่ ม องค อ าคารแบบปลายเป น ข อ แข็ ง เพื่ อ
คํานวณแบบโครงขอแข็ง
เลือกคําสั่ง Add Member Pin-End จะเพิ่มองคอาคารแบบปลายเปนขอหมุน เพื่อคํานวณ
แบบโครงขอหมุน
เมื่อใสองคอาคารแบบปลายเปนขอหมุนจะไมมีการถายเทโมเมนตที่จุดตอ

การเคลือ่ นยายองคอาคาร (Move Member)
สําหรับลักษณะเดนนี้ใชเมื่อตองการยายตําแหนงขององคอาคาร โดยองคอาคารที่ทําการยายจะยัง
รั ก ษามุ ม ขององค อ าคารไว ต ามแนวเดิ ม และสามารถย า ยลงกริ ด (Grid) ได คํ า สั่ ง นี้ คื อ Move
Member อยูในใน Tool Bar ตําแหนงเดียวกันกับคําสั่ง Copy Member

การคัดลอกองคอาคาร (Copy Member)
SUTStructor สามารถคัดลอกองคอาคารแบบตอเนื่องได โดยคําสั่ง Copy Member แนวทางในการ
คัดลอกเลือกไดทั้งตามแนวแกน X, แกน Y หรือทัง้ 2 แกน โดยองคอาคารที่คัดลอกจะมีที่รองรับ
และคุณสมบัติวัสดุเหมือนกับองคอาคารตนแบบ
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คุณสมบัตินี้สามารถเลือกองคอาคารโดยคําสั่ง Select /Unselect All กอนได เพื่อทําการคัดลอกแบบ
หลายองคอาคาร

การคัดลอกองคอาคารแบบตอเนือ่ ง (Generation of Member)
คัดลอกองคอาคารแบบตอเนื่อง สามารถใชคําสั่งนี้ไดโดยเลือกคําสั่ ง Member Array มีลักษณะ
การใชเหมือนกับ การคัดลอกองคอาคาร แตจะมีหนาตางใหปอนคาจํานวนขององคอาคารที่จะคัด
ลอกแสดงขึ้นมา
คุณสมบัตินี้สามารถเลือกองคอาคารโดยคําสั่ง Select /Unselect All กอนได เพื่อทําการคัดลอกแบบ
หลายองคอาคาร

การแบงองคอาคารเปนหลายสวน (Split Member)
คุณสมบัตินี้ออกแบบมาสําหรับกรณีที่ตองการจะแบงองคอาคารเปนหลายสวน หรือเพิ่มจุดตอใน
องคอาคาร หลังจากแบงองคอาคารที่ถูกแบงจะมีคุณสมบัติเหมือนเดิม ถามีความจําเปนตองการ
ทราบคาการแอนตัวที่ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในองคอาคารสามารถทําไดโดยการแบงองคอาคาร
ณ จุดทีต่ อ งการทราบคา
การแบงองคอาคารมี 3 แบบ
แบงเปน 2 สวนเทากัน
แบงเปน 2 สวนตามอัตราสวนเทียบกับความยาวเดิม
แบงเปน หลายสวนเทากัน

ตัวชวยสรางโครงสราง (Structure Wizard)
คุณลักษณะนี้จะชวยใหทานสามารถใช SUTStructor สรางโครงสรางที่มีรูปรางเปนตึกหลายคูหา
หลายชั้น ภายใน 2 ขัน้ ตอน แบงเปน
ขัน้ ตอน 1 ใสขอมูลจํานวนชั้น จํานวนคูหา ความกวางแตละคูหา ความสูงแตละชั้น
ขัน้ ตอน 2 ใสคุณสมบัติวัสดุ

การยึดรัง้ (Restraints)
การยึดรัง้ ที่ SUTStructor สามารถทําไดมี
การยึดรัง้ แบบ Fix จะยึดรัง้ ตามแนว X ยึดรัง้ ตามแนว Y ยึดรัง้ ตามแนวหมุน
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การยึดรัง้ แบบ Pin จะยึดรัง้ ตามแนว X ยึดรัง้ ตามแนว Y ไมยดึ รัง้ ตามแนวหมุน
การยึดรัง้ แบบ Roller จะไมยดึ รัง้ ตามแนว X ยึดรัง้ ตามแนว Y ไมยดึ รัง้ ตามแนวหมุน
การยึดรัง้ แบบ Slider จะไมยดึ รัง้ ตามแนว X ยึดรัง้ ตามแนว Y ยึดรัง้ ตามแนวหมุน
การยึดรัง้ แบบ ทรุดตัว เมือ่ มีการทรุดตัวหรือหมุน ณ ทีร่ องรับ

น้าํ หนักบรรทุกทีท่ าํ งาน (Active Load)
SUTStructor มี 7 กลุมน้ําหนักบรรทุกที่สามารถเปดปด และสามารถเลือกคูณดวยสัมประสิทธิ์ได
ซึ่งในแตละกลุมจะประกอบดวย
น้าํ หนักบรรทุกองคอาคาร (Member Loads)
น้าํ หนักบรรทุกจุดตอ (Nodal Loads)

น้ําหนักบรรทุกจุดตอ (Nodal Loads)
สําหรับน้ําหนักบรรทุกแบบนี้จะกระทําที่จุดตอเทานั้นและทิศทางน้ําหนักบรรทุกอางอิงตามแกน
รวม โดยปอนทิศทางดวยคาบวกลบ
แรงตามแกน X ทิศขึ้น เมือ่ คาเปนบวก
แรงตามแกน Y ทิศขึ้น เมือ่ คาเปนบวก
แรงรอบแกน Z หมุนทวนเข็ม เมือ่ คาเปนบวก

น้าํ หนักบรรทุกองคอาคาร (Member Loads)
SUTStructor มีน้ําหนักบรรทุกใหเลือกใชดังตอไปนี้
แรงกระทําเปนจุด
แรงแผสม่ําเสมอ
แรงแผไมสม่ําเสมอ
แรงดัด
แรงจากผลกระทบเนือ่ งจากอุณหภูมิ
แรงจากผลการสัน้ เกินหรือยาวเกินขององคอาคาร
ทุกชนิดของแรงยกเวนแรงดัด, แรงจากผลกระทบเนื่องจากอุณหภูม,ิ แรงจากผลการสั่นเกินหรือยาว
เกินขององคอาคาร สามารถเลือกทิศทางจากปุมทิศทางโดยไมสนเครื่องหมายบวกหรือลบ และ
เลือกแกนไดจากการใสเครื่องหมายถูกที่ชอง Global Axis หรือ Local Axis

9

ขนาด (Dimension)
SUTStructor แสดงคาสัดสวนองคอาคารได 2 รูปแบบ ประกอบดวย
ตามความยาว
ตามแกน X, ตามแกน Y
คาขนาดความยาวที่นํามาแสดงจะไดจากการคํานวณจากจุดตอขององคอาคาร

แสดงแผนภาพทัง้ หมดในแผนงานเดียว (Show All Diagram)
SUTStructor สามารถที่จะแสดงคา Shear, Axial, Moment, Deflection, Reaction ไดทั้งหมดพรอม
กัน และสามารถเลือกปดเปดใหแสดงเฉพาะแผนภาพที่ตองการได

คัดลอกและวาง (Copy and Paste)
SUTStructor ไดจัดเตรียมคําสั่งในการคัดลอก และวาง ไวใหทานสามารถถายถอดขอมูลระหวาง
องคอาคารและจุดตอได คําสั่งนี้จะชวยทานคัดลอกขอมูลจากวัตถุ (องคอาคาร, จุดตอ) หนึ่งไปสูอีก
หลายวัตถุได ขอมูลที่ถายทอดไดมี
คุณสมบัติวัสดุ
น้าํ หนักบรรทุก
ทีร่ องรับ
น้าํ หนักบรรทุกทีจ่ ดุ ตอ

การคัดลอกและวางอยางรวดเร็ว (Quick Copy and Paste)
คุณ สมบัตินี้จะทําใหทานสามารถถายเทขอมูลระหวางวัตถุไดอยางรวดเร็วโดยที่คลิกเลือกคําสั่ง
เพียงครั้งเดียว การถายเทขอมูลที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้มี
คุณสมบัติวัสดุ
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น้าํ หนักบรรทุก
ทีร่ องรับ

อัตราสวนการแสดงแผนภาพ (Scale Diagram)
SUTStructor ไดออกแบบใหมีความสามารถในการตั้งอัตราสวนในการแสดงผลแผนภาพได 3 รูป
แบบ
เพิ่มอัตราสวนทีละขั้น (Step Increase Scale)
ลดอัตราสวนทีละขั้น (Step Decrease Scale)
ตัง้ อัตราสวนการแสดงตามคาทีป่ อ น (Set Scale Numerically)
สําหรับแผนภาพ แรงเฉือน แรงดัด แรงตามแนวแกน หนวยของอัตราสวนจะเปน Pixel สวน การ
แอนตัวจะเปนจํานวนเทา

การแสดงภาพเคลือ่ นไหวการแอนตัว (Deflected Animation)
SUTStructor ไดเตรียมเครื่องมือที่ชวยใหทานสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวขององคอาคารได โดย
สลับไปมาระหวาง 2 สถานะคือ
กอนถูกแรงแรงกระทํากับองคอาคาร
หลังถูกแรงกระทํากับองคอาคาร

ผลลัพธ (Results)
คําตอบที่ไดจาก SUTStructor ไดจากพื้นฐานการคํานวณดวยวิธีสติฟเนสเมตริก ในขั้นตอนแรกจะ
คํานวณหาการแอนตัวที่ไมทราบคา (Unknowns Displacement) ขั้นตอนที่ 2 จะมีการคํานวณหาแรง
ที่ปลาย (Member Force) ขั้นตอนถัดมาคํานวณหาแรงปฏิกิริยา ในขั้นตอนสุดทายจะขึ้นอยูกับการ
แสดงผลลัพธที่เลือก กรณีสั่งใหแสดงแผนภาพโปรแกรมจะใชวิธี Integration ในการการคํานวณหา
คา ในกรณีที่มีการเลือก Active Load หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่ไมใช Active All น้ําหนักบรรทุก
ที่อยูตรงกับ Active Load ที่เลือกอยูปจจุบันเทานั้นที่ถูกนํามาคํานวณโดยจะคูณกับ สัมประสิทธิ์
ของแตละ Active Load ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณประกอบดวย
การแอนทีจ่ ดุ ตอ (Nodal Displacement)
แรงที่ปลาย (Member end Force)
แรงปฏิกริ ยิ าทีจ่ ดุ ตอ (Nodal Reaction)
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ผลลัพธระหวางกลาง (Intermediate Result)
ผลลัพธสุดทาย (Final Results)

คัดลอกผลลัพธ (Copy To Clipboard)
SUTStructor ให ท า นสามารถคั ด ลอกผลลั พ ธ ที่ ไ ด จ ากการคํ า นวณไปใส ใ น Microsoft Word,
Microsoft Excel เพื่อสรางรายงานในรูปแบบของทานเองไดงายดาย เพียงคลิกครั้งเดียว ผลลัพธที่
คัดลอกไดประกอบดวย
ภาพที่แสดงบนแผนงาน
ขอมูลที่แสดงในตารางแสดงขอมูล

ตัวเลือก (Option)
เพื่อความยืดหยุนในการใชงาน SUTStructor ไดออกแบบใหมีตัวเลือกใหเปดปดการใชงานไดหลาย
คําสั่งโดยจัดเปนหลายหัวขอ ไดแก
ทั่วไป (General)
เกี่ยวกับการปอนคา (Input)
การแสดงคา (View)
น้าํ หนักบรรทุก (Loads)
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บทที่ 3

พืน้ ฐาน

3
ในบทนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับการใชงานพื้นฐานบางสวนของ SUTStructor ซึ่งไดแกการเริ่มตนใช
งานโปรแกรมและการปดโปรแกรม การใชงานตัวเลือก ทานจะไดเรียนรู การบันทึกขอมูล การเปด
งานเกา การใชงาน Quick-Open

เริม่ ใชงานโปรแกรม (Starting the Program)
หลังจากติดตั้งเรียบรอยแลว ถาทานอยูในระบบปฏิบัติการ วินโดวส 9X ใหไปคลิกที่ปุม Start ที่
ดานลางซายสุ ด เลื่อนแถบสี ไปที่ Programs เลื่อนแถบสีเข าใน Programs แลวเลื่อนแถบสีไปที่
SUTStructor ซึ่งจะมี SUTStructor Icon คลิกที่ SUTStructor Icon
ถาการติ ดตั้ งไม มี ป ญ หา โปรแกรม SUTStructor จะแสดงขึ้นมาเหมื อนภาพดานลาง หน าต างที่
แสดงจะเปนหนาตางหลักซึ่งจะแสดงตลอดขณะที่โปรแกรมยังทํางานอยู
เชนเดียวกับโปรแกรมสวนใหญที่ทํางานภายใต วินโดวส SUTStructor จะมี รายการคําสั่ง (Menu
Command Bar) แสดงอยูดานบนของหนาตางหลัก ซึ่งคําสั่งตางๆ ในรายการคําสั่งจะถูกอธิบายใน
บทนี้

หนาจอ (Screen)

แผนงาน (Work Area)
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ในหนาจอจะนําภาพเพียงบางสวนมาแสดงบนหนาจอเทานั้นทานสามารถเลื่อนขอบเขตแผนงานที่
นํามาแสดงบนหนาจอไดดวยการคําสั่ง Pan Picture
(Menu Bar)
(Tool Bar)
(Active Load)
รายการคําสั่ง
แถบเครือ่ งมือ
ชุดน้ําหนักบรรทุกที่ทํางาน

แสดงพิกดั เมือ่ เพิม่ องคอาคาร
(Add Member Coordinate Text Box)

หนาจอ
(Screen)

แสดงพิกัดเมาส
(Mouse Coordinate Text Box)

ออกจากโปรแกรม (Quitting the Program)
เพื่อจะปดการทํางานโปรแกรม ใหคลิกที่ Files ที่ รายการคําสั่ง เลือก Exit จากรายการ หรือทําการ
คลิก X ที่ดานขวาบนสุดของหนาตางหลัก

14

การใช ตัวชวย (Help)
ขณะที่อยูใน SUTStructor ทานสามารถเปด ตัวชวยได โดยเลือกที่ คลิกที่รายการคําสั่ง Help เลือก
Help Topics คลิกที่รายการการคําสั่ง หนาตางตัวชวยจะแสดงขึ้นมา

การเปลีย่ นโหมดแสดงผล (Change Resolution Mode)
เพื่อใหโปรแกรม SUTStructor ทํางานไดดีกับทุกความละเอียดจอภาพ SUTStructor จึงออกแบบมา
ใหทานสามารถเลือก ปรับเปลี่ยนการแสดงผลใหตรงกับความละเอียดจอภาพได โดยเลือกความ
ละเอียดของจอภาพได จากรายการคํ าสั่ ง Window ตามคาความละเอี ยดจอภาพที่ ตั้งไวในระบบ
ปฏิบัติการ ความละเอียดที่สนับสนุนใน SUTStructor มี
640 X 480
800 X 600
1024 X 768

รูปแบบปฏิบตั กิ าร (Program Mode)
กอนที่จะอธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ ที่อยูบนหนาจอ จะอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบปฎิบัติการ
กอน
SUTStructor มีหลายรูปแบบปฎิบัติการ แตละรูปแบบปฏิบัติการสามารถเลือกไดจากรายการคําสั่ง
(Menu Bar) หรือแถบเครื่องมือ (Tool Bar) หนึ่งในหลายอันคือ รูปแบบปฏิบัติการ Add Member
Rigid- End ซึ่งจะเปนคาเริ่มตนเมื่อเขาสู SUTStructor เมื่ออยูในรูปแบบปฏิบัติการนี้ ถาทานคลิก
คางไวที่พิกัดแรก และเลื่อนไปที่พิกัดใหมในแผนงานและเลิกคลิก จะเปนการเพิ่มองคอาคาร อยาง
ไรก็ ตามเมื่ อท านเลือก รูป แบบปฎิ บั ติการ Select Member แลวทําเช นเดิมทุกองคอาคารที่ อยูใน
กรอบสี่เหลี่ยมพิกัด 2 จุด จะถูกเลือก ซึ่งแสดงใหเห็นวา การกระทําแบบเดียวกันแตอยูตางรูปแบบ
ปฏิบัติการจะไดผลที่แตกตางกัน
รายการที่แสดงนี้เปน รูปแบบปฏิบัติการที่สนับสนุนใน SUTStructor
เลือกทั้งหมด (Select All)
เลือกเฉพาะองคอาคาร (Select Members)
เลือกเฉพาะจุดตอ (Select Nodes)
เพิม่ องคอาคารปลายเปนขอแข็ง (Add Member Rigid-End)
เพิม่ องคอาคารปลายเปนจุดหมุน (Add Member Hinge-End)
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เพิม่ องคอาคารแบบปอนเปนตัวเลข (Add Member Numerically)
ยายองคอาคาร (Move Member)
คัดลอก (Copy Member)
แบงองคอาคาร (Split Member)
คัดลอกองคอาคารแบบตอเนือ่ ง (Member Array)
ยายจุดตอ (Move Node)
ยายจุดตอแบบปอนเปนตัวเลข (Move Node Numerically)
ยึด/คลาย องคอาคารเขาดวยกัน (Lock / Unlock Member)
คุณสมบัติวัสุดขององคอาคาร (Member Properties)
น้าํ หนักบรรทุกขององคอาคาร (Member Loads)
ใสแรงกระทําที่จุดตอ (Set Nodal Load)
ใสการทรุดตัวทีจ่ ดุ ตอ (Set Displacement)
หมุนทีร่ องรับ (Rotate Support)
ใสทร่ี องรับชนิดหมุน (Pin Support)
ใสทร่ี องรับยึดแนน (Fix Support)
ใสทร่ี องรับแบบลอเลือ่ น (Roller Support)
ใสทร่ี องรับชนิดเลือ่ นได (Slider Support)
ขอตอหมุน (Hinge Joint)
ขอตอแข็ง (Rigid Joint)

สวนประกอบในหนาจอหลัก (Layout of Main Screen)
ในหนาจอหลัก จะแสดงใหเห็นสวนประกอบหลักหลายสวนดวยกันซึ่งจะถูกอธิบายในหัวขอนี้
สวนประกอบเหลานี้ไดแก
รายการคําสั่ง
แถบเครือ่ งมือ
น้ําหนักบรรทุกที่ทํางาน
แสดงพิกดั เมือ่ เพิม่ องคอาคาร
แผนงาน
พิกัดเมาส
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รายการคําสัง่ (Menu Bar)
เป น ส วนที่ ใช เลื อ กคํ าสั่ ง โดยเมื่ อ เลื่ อ นเมาส ไ ปคลิ ก ที่ Menu Bar จะมี รายการแสดงออกมา ซึ่ ง
สามารถที่จะคลิกเพื่อเลือกคําสั่งตางๆได

แถบเครือ่ งมือ (Toolbar Bar)
ปุมบนแถบเครื่องมือจะเปนคําสั่งตางที่จําเปนตองใชงานบอยๆ แทนที่ทานจะตองคลิกเลือกคําสั่งที่
รายการคําสั่งทานสามารถเลือกคําสั่งไดอยางรวดเร็วโดยการคลิกที่ปุมคําสั่ง บนแถบเครื่องมือซึ่ง
ทํางานเหมือนกัน

ชุดน้าํ หนักบรรทุกทีท่ าํ งาน (Active Load)
ในรายการชุดน้ําหนักบรรทุกที่ทํางาน นีจ้ ะบรรจุ Active Load ทั้งหมด 8 ชุดดวยกัน ประกอบดวย
7 ชุดสามารถเลือกใหทํางานแยกอิสระ
1 ชุดใหทํางานพรอมกันทั้งหมด
ใน7 ชุดแรกทานสามารถที่จะเลือกสลับไปมาเพื่อใหชุดใดทํางานได เพื่อที่จะแกไขน้ําหนักบรรทุก
หรือดู ผลลั พ ธในชุดนั้ น เมื่ อเลื อกมาที่ Active All ทุ ก ชุ ดน้ํ าหนั ก บรรทุ ก จะถู ก นํ ามาแสดง และ
คํานวณเมื่อหาผลลัพธ

พิกดั เพิม่ องคอาคาร (Add Member Coordinate)
เมื่อรูปแบบปฏิบัติการ เพิ่มองคอาคาร (Add Member Program Mode) ถูกเลือกและทานทําการคลิก
ที่แผนงาน ใน Add Member Coordinate Text Box จะแสดงความยาวขององคอาคาร (ดูภาพหนา
จอหลัก ประกอบคําอธิบาย) ชองแรกความยาวตามแกน X ถัดมาความยาวตามแกน Y สุดทายความ
ยาวตามแนวองคอาคาร

พิกดั เมาส (Mouse Coordinate)
เมื่ อ โปรแกรม SUTStructor กํ า ลั ง ทํ า งานอยู แ ละ ตั ว กระพริ บ (Cursor) อยู บ นแผ น งาน บริ เวณ
Mouse Coordinate Text จะแสดงคาพิกัดของตําแหนงเมาส ซึ่งจะมีประโยชนเมื่อใชในการ เพิ่ม
องคอาคารและการขยายภาพแบบหนาตาง
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การบันทึกขอมูล (Save the Structure Data)
SUTStructor ไดเตรียมคําสั่งที่ใชการบันทึกขอมูลไวใหทาน การบันทึกมีขน้ั ตอนดังนี้
1. คลิกที่ File บนรายการคําสั่ง จะมีแถบคําสั่งดังรูปคลิกที่ Save หรือคลิกที่ Icon
จะมีหนาตาง Save แสดงขึ้นมา

2. ปอนชือ่ ทีต่ อ งการบันทึกขอมูลในชองรับขอความ (วงรีในรูป)
3. กด Save ขอมูลจะถูกบันทึก ขอมูลที่บันทึกจะมีนานสกุลเปน SUT เชน STRUCT1.SUT

การเปดขอมูล (Open Data)
SUTStructor ไดเตรียมคําสั่งที่ใชการเปดขอมูลที่เคยบันทึกไวใหทาน การเปดขอมูลที่เคยบันทึกมี
ขัน้ ตอนดังนี้
1. คลิกที่ File บนรายการคําสั่งจะมีแถบคําสั่งดังรูปคลิกที่ Open หรือคลิกที่ Icon จะมี
หนาตาง Open แสดงขึ้นมา

2. ปอนชือ่ ทีต่ อ งการเปดขอมูลในชองรับขอความ (วงรีในรูป)
3. กด Open ขอมูลจะถูกเปดขอมูลที่จะเปดตองมีนานสกุลเปน SUT เชน STRUCT1.SUT
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การเริม่ งานใหม (New)
SUTStructor ได เตรี ย มคํ า สั่ ง ที่ ใ ช ก ารสร า งแผ น งานใหม เมื่ อ เป ด ข อ มู ล ที่ เคยบั น ทึ ก ไว อ ยู แ ละ
ตองการเริ่มแผนงานใหม ใหทานเลือก New ขอมูลเกาที่อยูบนแผนงานจะถูกลางทั้งหมดและเริ่ม
แผนงานใหมใหทาน
คลิกที่ File บนรายการคําสั่ง จะมีแถบคําสั่งแสดงขึ้นมาคลิกที่ New หรือคลิกที่ Icon ขอมูลใน
แผนงานจะถูกลางและมีหนาตาเริม่ ตนเหมือนในรูป

การเปดงานอยางรวดเร็ว (Show Quick-Open Menu)
SUTStructor ไดเตรียมหนาตางที่ใชเปดงานเกาอยางรวดเร็วไวใหทานโดยการคลิกเพียงครั้งเดียว
มีขน้ั ตอนใชงานดังนี้
1. คลิกที่ Icon จะมีหนาตางแสดงขึ้นมาดานซายของหนาตางหลักแสดงขึ้นมาดังรูป

2. ทําการดับเบิ้ลคลิกที่ Icon รูปสมุด จะมีรปู เอกสารแสดงขึน้ มา
3. คลิกที่เอกสาร (รูปกระดาษ) ทีต่ อ งการเปด เอกสารจะถูกเปดขึ้นมาแสดงที่แผนงาน
Quick-Open Menu จะแสดงแฟมงานและเอกสารที่มีนานสกุลเปน SUT เชน STRUCT1.SUT
ซึง่ บรรจุอยูใ น Directory C:\Progra~1\SUTStr~1\QuickOpen\
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การบันทึกขอมูลเพือ่ เปดงานอยางรวดเร็ว (Quick-Open Save)
ขอมูลที่จะแสดงใน Quick-Open Menu จะตองบันทึกตามวิธีการตอไปนี้
1. คลิกที่ Icon จะมีหนาตาง Save แสดงขึ้นมา

2. ปอนชือ่ ทีต่ อ งการบันทึกขอมูลในชองรับขอความ (วงรีในรูป)
3. กด OK ขอมูลจะถูกบันทึก
ขอมูลที่บันทึกจะมีนานสกุลเปน SUT และบรรจุใน Directory C:\Progra~1\SUTStr~1\QuickOpen\

การเปลีย่ นหนวย (Unit)
SUTStructor เตรียมระบบเปลี่ยนหนวยใหทานไว 2 หนวยคือ
หนวยความยาว
หนวยแรง
ทานสามารถสั่งให SUTStructor เปลี่ยนหนวยใหตรงกับระบบหนวยของงานทานไดโดย
1. คลิ กที่ Options บนรายการคํ าสั่ ง จะมีแถบคําสั่งดั งรูป คลิก ที่ Unit หรือคลิก ที่ Icon
หนาตาง Unit จะแสดงขึ้นมาดังรูป

Checkbox Combo Box
2. เลือกเปลี่ยนหนวยแรงที่ Combo Box ทีม่ หี วั เรือ่ งชือ่ Unit Length
3. เลือกเปลี่ยนหนวยความยาวที่ Combo Box ทีม่ หี วั เรือ่ งชือ่ Unit Force
4. กด OK เพื่อยืนยันการเปลี่ยนหนวย
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ถ า Checkbox ที่ มี หั ว เรื่ อ ง Convert Data Unit ไม มี ถู ก เครื่ อ งหมายถู ก SUTStructor จะ
เปลี่ยนเฉพาะตัวอักษรที่แสดงหนวย เชน 10 Kg เมื่อเปลี่ยนหนวยความยาวเปน kN ผลที่
ไดจะเปน 10 kN
ถา Checkbox ที่มหี ัวเรือ่ ง Convert Data Unit มีถูกเครื่องหมายถูก SUTStructor จะเปลี่ยน
ตัวอักษรที่แสดงหนวยและขอมูล เชน 10 Kg เมื่อเปลี่ยนหนวยความยาวเปน kN ผลที่ได
จะเปน 98.1 kN
Checkbox ทีม่ หี วั เรือ่ ง Convert Data Unit เมื่อเขามาใหมจะถูกตั้งใหไมมีเครื่องหมายถูกเสมอ
ทานสามารถตั้งคาหนวยที่ทานเลือกอยูขณะนี้ใหเปน คาเริ่มตนไดโดยคลิกที่ปุม Set Default เมื่อ
เปดงานใหมขึ้นมาคาที่ถูกตั้งเปนคาเริ่มตนจะถูกนํามาใช

การตัง้ คาขนาดแผนงานและตาราง (Set Work Area/Grid)
คลิกที่ Options บนรายการคําสั่ง จะมีแถบคําสั่งดังรูปคลิกที่ Grid หรือคลิกที่ Icon
Unit จะแสดงขึ้นมาดังรูป

หนาตาง

Step Grid เปนระยะหางระหวางตารางมีใหปอ น 2 แกน
ตามแนวแกน X (X-Axis)
ตามแนวแกน Y (Y-Axis)
Extent Grid เปนขนาดความกวางและความยาวสูดสุดของตารางมีใหปอน 2 แกน
ตามแนวแกน X (X-Axis)
ตามแนวแกน Y (Y-Axis)
ความกวางและความยาวสูงสุดจะมีผลเมื่ออยูในรูปแบบการแสดงภาพแบบ Zoom Original เทานัน้
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ในสวนนี้ (วงรี) จะเปนสวนที่ใชกําหนดรูปแบบการแสดงตารางมี 3 แบบ
Show Grid Line แสดงตารางแบบเปนเสน
Show Grid Dot แสดงตารางแบบเปนจุด
None ไมมีการแสดงตาราง

ในสวนนี้ (วงรี) จะเปนสวนที่ใชกําหนดรูปแบบคาการกระโดดของพิกัดเมาส (Snap) ตามตาราง มี
4 แบบโดยจะกระโดดตามคาที่ตั้งไวใน Step Grid
No Snap to Grid ไมมีการเปดการทํางานระบบการกระโดดของคา
Snap To Grid Along X คาจะกระโดดเฉพาะตามแนวแกน X
Snap To Grid Along Y คาจะกระโดดเฉพาะตามแนวแกน X
Snap To Grid Both คาจะกระโดดเฉพาะตามแนวแกน X
สวน Snap To Node เมื่อถูกทําเครื่องหมายถูก คาพิกัดเมาสจะกระโดดเขาใกล Node ที่อยูใกล ภาย
ในระยะที่กําหนดใน Pick Distance
เมือ่ ปอนคาทุกอยางเรียบรอยกด OK หรือ Apply เพื่อยืนยัน Cancel ยกเลิก
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การตัง้ คาในตัวเลือก (Option)
คลิกที่ Options บนรายการคําสั่ง (Menu Bar) จะมีแถบคําสั่งดั งรูปคลิกที่ All Option หรือคลิก ที่
Icon
หนาตาง Option จะแสดงขึ้นมาดังรูป
แถบทั่วไป (General Tab)

เมือ่ คาตอไปนีม้ เี ครือ่ งหมายถูก
Show Scale Grid จะแสดงคาตัวเลขระยะบนตารางที่แสดงในแผนงาน
Show Member Shadows ใหมเี งาทีร่ ปู องคอาคาร
Show Force Direction จะแสดงทิศทางของแรงขณะแสดงแผนภาพ แรงตามแนวแกน, แรงเฉือน,
แรงดัด
Auto Open Last Work เมือ่ เปด SUTStructor จะเปดงานครั้งลาสุดขึ้นมาให
Show Reference Deflection เมื่อมีการสั่งใหวาดแผนภาพการแอน จะแสดงภาพองคอาคารที่ไมมี
การแอนตัวขึน้ มาพรอมกับแผนภาพการแอนเพือ่ ใชดอู า งอิง
Draw Diagram On Top Member เมื่อวาดสั่งวาดแผนภาพจะวาดแผนภาพทับบนองคอาคารแตถา
ไมมีเครื่องหมายถูกจะวาดภาพเยื้องมาตามระยะ Destination X และ Destination Y ตามขอมูลที่
เก็บในหนาตาง All Diagram ดังรูป
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แถบการแสดงผล (View Tab)

Zero Value When Less Than ถ า ค า ที่ จ ะแสดงออกทางหน า จอมี ค า น อ ยกว า ค า ที่ กํ า หนดใน
Combo Box จะแสดงคา 0 ออกมาแทน
Height Load Picture เปนคาความสูงของรูปน้ําหนักบรรทุกที่วาดออกทางหนาจอใชกับนํารูปน้ํา
หนักบรรทุกที่กระทําเปนจุดและน้ําหนักบรรทุกกระจาย
Size Height Arrow Picture เปนขนาดรูปหัวลูกศรที่แสดงออกทางหนาจอใชกับหัวลูกศรของน้ํา
หนักบรรทุกและแรงปฏิกริรยิ า
Size Moment Radian Picture เปนขนาดรัศมีของรูปแรงดัด (Moment) ทีว่ าดออกทางหนาจอ
Gap Between Text, Load เปนระยะหางระหวางจุดสูงสุดของรูปน้ําหนักบรรทุกกับจุดที่จะเขียน
ขอความ
แถบการการปอนคา (Input Tab)
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Pick Distance เปนความกวางของของระยะที่จุดตอและองคอาคารในการรับคาพิกัดของเมาส
Multi Select Member System เปนระบบที่ชวยเพิ่มความสะดวกในการปอนขอมูลเมื่อตัวเลือกนี้มี
เครือ่ งหมายถูก จะมีผลกับการทํางานในรูปแบบคําสั่ง
Copy Member
Move Member
Member Array
Member Properties
Member Load
เมื่อตัวเลือก Multi Select Member System นี้ไมมีเครื่องหมายถูกการเคลื่อนยายองคอาคารหลาย
ชิน้ ตองทําดังนี้
1. ใชคําสั่ง Select All/Select Member และเลือกองคอาคารทีต่ อ งการยาย
2. เลื อ กคํ า สั่ ง Move Member แล ว ทํ า การลาก (คลิ ก ค า งไว บ นตั ว องค อ าคาร) ไปวางที่
ตําแหนงใหม
แตเมือ่ ตัวเลือก Multi Select Member System นีม้ เี ครือ่ งหมายถูก
1. ใชคําสั่ ง Move Member และเลือกองคอาคารที่ ตองการยายเมื่อเลือกเรียบรอยคลิกเมาส
ขวา แลวทําการลากไปวางที่ตําแหนงใหมไดทันที
แถบน้าํ หนักบรรทุก (Loads)

ในวงรีเปนตัวเลือกในการแสดงหนาตาในการปอนคาน้าํ หนักบรรทุกซึง่ มีใหเลือก 3 แบบ
Quick Interface Configuration แบบรวดเร็วเมื่อหนาตางปอนน้ําหนักบรรทุกแสดงขึน้ มา
จะพรอมสําหรับปอนขอมูลน้าํ หนักบรรทุกเขาทันที
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GRASP-LIKE Interface Configuration รู ปแบบการป อนข อมู ล จะคลายกับ โปรแกรม
GRASP เมือ่ เขามาถาตองการเพิม่ น้าํ หนักบรรทุก ตองทําการเลือก Add Load/Link กอน
Advanced Interface Configuration ในรูปแบบนี้เมื่อตองการเพิ่มน้ําหนักบรรทุกตองทํา
การ Add Load ที่แถบดานบน และตองทําการ Add Link ที่ปุมดานลาง
Show Thick Alpha Yt-bar at Member Load ตั วเลือกนี้ใช เปดป ดการแสดงคาคุณ สมบั ติที่เกี่ยว
ของกับผลเนือ่ งจากอุณหภูมใิ นหนาตางปอนน้าํ หนักบรรทุก

การ ขยาย/หด ภาพ (Zooming)
SUTStructor ไดเตรียมคําสั่ง ขยาย/หด ภาพ ไวใหทาน 5 รูปแบบหลักที่แตกตางกันดังนี้
Zoom In เลือ่ นจุดมองภาพเขา ทําใหภาพที่ไดมีขนาดใหญขึ้น
Zoom Out เลือ่ นจุดมองภาพออก ทําใหภาพที่ไดมีขนาดใหญเล็ก
Zoom All เลื่อนภาพออกมาใหสามารถแสดงภาพโครงสรางทั้งหมดภายในหนาจอเดียว
Zoom Original ซึ่งแบงออกเปน 3 หัวขอยอย
Zoom Original 1 เลื่อนภาพออกมาใหความกวาง/ยาว สูงสุดของตาราง (ตั้งคาในหนาตาง
Set Grid) พอดีกบั ขนาดหนาจอ และมีพื้นที่ใชงานเทาหนาจอที่เห็นเทานั้น ซึ่งรูปแบบนี้จะ
ไมสามารถใชคําสั่ง Pan Picture ได
Zoom Original 2 เลื่อนภาพออกมาใหความกวาง/ยาว สูงสุดของตาราง พอดีกับขนาดหนา
จอ และมีพื้นที่ใชงานเทากับแผนงาน สามารถใชคําสั่ง Pan Picture ได
Zoom Original 3 เลื่อนภาพออกมาใหความกวาง/ยาว สูงสุดของตาราง พอดีกับขนาดแผน
งาน สามารถใชคําสั่ง Pan Picture ได
Zoom Window เมื่อทานเลือกคําสั่งนี้แลวทานสามารถเลือกบริเวณที่ตองการใหแสดงออกทางหนา
จอไดโดยทําการคลิกที่แผนงานและคลิกคางไวพรอมกับเคลื่อนเมาสออกจากตําแหนงเดิม (จะเห็น
กรอบสี่เหลี่ยมแสดงในแผนภาพ) เมื่อปลอยเมาสบริเวณที่อยูในกรอบสี่เหลี่ยมจะถูกแสดงเต็มหนา
จอ
คําสั่ง ขยาย/หดภาพ เหลานี้ทานสามารถเลือกใชจากแถบเครื่องมือ หรือจากรายการคําสัง่
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การเลือ่ นภาพ (Pan Picture)
SUTStructor ไดเตรียมคําสั่งการเลื่อนภาพ นี้ไวใหทานเพื่อความสะดวกในการเลื่อนดูภาพ
วิธีใช
1. เลือกคําสั่ง Pan Picture Icon
2. คลิกคางไวที่แผนภาพ
3. เลื่อนเมาสเพื่อใหภาพเลื่อนตามเมาส
4. เมื่อปลอยเมาสเปนการยกเลิก
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บทที่ 4

การปอนขอมูล

4
ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการปอนขอมูล เขาสูโ ปรแกรมเพือ่ ใหสามารถคํานวณไดตามโครงสรางที่
ทานตองการนํามาวิเคราะห ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปอนน้ําหนักบรรทุกจะกลาวถึงในบทตอไป
กอนอื่นเราจะเริ่มพูดกันถึงเรื่องของ ระบบพิกัดรวม (Global Coordinate System) และระบบพิกัด
ของแตละชิ้นสวน (Local Coordinate System)

ระบบพิกดั (Coordinate)
เนื่องจาก SUTStructor เปนโปรแกรมที่มีการปอนขอมูล และแสดงขอมูลแบบ กราฟฟก ทานจึงไม
จําเปนตองกําหนดหมายเลขจุดตอ หรือ พิกัดจุดตอเอง เมื่อมีการเพิ่มองคอาคารจุดตอจะมีการจัด
การเพิ่มจุดตอและมีการกําหนดหมายเลขและพิกัดจุดตออัตโนมัติภายในตัวโปรแกรม แตถาทาน
ตองการที่ จะเปลี่ยนพิกัดโดยการป อนเองเป นตัวเลข ท านก็ ส ามารถทํ าไดโดยเลือกคํ าสั่ ง Move
Node Numerically ซึ่งจะแสดงหนาตางขึ้นมาใหปอนพิกัด จากที่เคยอธิบายในบทที่ 2 ซึ่งไดอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่อง ระบบพิกัดรวม และระบบพิกัดของแตละชิ้นสวน ระบบพิกัดในจุดตอก็จะอางอิงตาม
ระบบพิกัดรวม
จุดกําเนิดในพิกัดรวมที่แสดงใน SUTStructor จะแสดงดวยเสน 2 เสน ซึ่งในแกน X จะมีอกั ษร X ที่
ปลายเสน สวนอีกเสนที่ไมมีตัวอักษรก็คือตามแกน Y ขอมูลเกี่ยวกับจุดตอ (สามารถดูไดที่ Table
ในรายการคําสั่ง) จะรายงานพิกัดเปนระบบพิกัดรวม สวนขอมูลองคอาคารใน Table จะบอกจุดตอ
ตนและจุดตอปลาย ซึ่งนํามาใชในการกําหนดระบบพิกัดของแตละชิ้นสวนขององคอาคาร

การเพิม่ องคอาคาร (Add Members)
ใน SUTStructor ใหทา นสามารเพิม่ องคอาคารได 2 แบบ แบบแรกทานสามารถเพิ่มองคอาคารแบบ
กราฟฟก แบบทีส่ องเปนการเพิม่ องคอาคารแบบปอนพิกดั เปนตัวเลข ซึ่งทั้งสองแบบสามารถเลือก
รูปแบบของปลายองคอาคารที่เพิ่มได 2 แบบ แบบแรกปลายเปนขอแข็ง สําหรับเพิม่ โครงสรางแบบ
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โครง หรือ คาน สวนแบบที่สองปลายเปนขอหมุน สําหรับโครงสรางแบบโครงขอหมุน
การเพิ่มองคอาคารแบบกราฟฟก
ถาตองการเพิม่ องคอาคารแบบขอแข็งเลือกคําสัง่ Add Member Rigid-End
ถาตองการเพิม่ องคอาคารแบบขอแข็ง Add Member Hinge-End
1. เลือ่ นเมาสไปยังตําแหนงทีต่ อ งการจะใหเปนจุดเริม่ ตนในการเพิม่ องคอาคาร ซึ่งอยูภายใน
แผนงาน
2. คลิกปุมซายคางไวและเลื่อนเมาสไปที่จุดที่ตองการใหเปนจุดสิ้นสุดการเพิ่มองคอาคาร
3. ปลอยเมาส องคอาคารจะถูกเพิ่มขึ้นมา
4. ถาตองการเพิม่ องคอาคารอีกใหทาํ ตามขัน้ ตอน 1–3 อีก
หรืออีกวิธี
1. เลือ่ นเมาสไปยังตําแหนงทีต่ อ งการจะใหเปนจุดเริม่ ตนในการเพิม่ องคอาคาร ซึ่งอยูภายใน
แผนงาน
2. คลิกปุมซายแลวปลอย
3. เลื่อนเมาสไปที่จุดที่ตองการใหเปนจุดสิ้นสุดการเพิ่มองคอาคารคลิกเมาสซายอีกครั้ง องค
อาคารจะถูกเพิ่มขึ้นมา
4. ถาตองการเพิม่ องคอาคารอีกใหทาํ ตามขัน้ ตอน 3 อีก
5. เมื่อตองการยกเลิกใหคลิกเมาสขวาหรือในขั้นตอน 3 คลิกเมาสซาย 2 ครัง้ ติดตอกันทีจ่ ดุ
สิ้นสุดการเพิ่มองคอาคาร
การเพิ่มองคอาคารแบบปอนเปนตัวเลข
1. เลือกคําสั่ง Add Member Numerically จะมีหนาตางแสดงดังรูป

2.
3.
4.
5.

ปอนพิกัดเริม่ ตนขององคอาคารในชองขอความ From
ปอนพิกัดปลายขององคอาคารในชองขอความ To
คลิกที่ปุม Add
ทําตามขัน้ ตอน 2-4 อีกครัง้ เมือ่ ตองการเพิม่ องคอาคาร
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6. คลิก Close เพือ่ ปดหนาตาง
ถ ามี เครื่องหมายถู ก หน า After add member set end instant start point เมื่ อคลิ ก ที่ Add แล วค า
พิกัดที่อยูในชองพิกัดปลายขององคอาคารจะถูกนําไปใสในชองปอนพิกัดเริ่มตนขององคอาคารซึ่ง
จะสะดวกเมือ่ มีการเพิม่ องคอาคารใหมทต่ี อ เนือ่ งจากองคอาคารเดิม
ถา มีเครื่องหมายถูกหนา Use exact values enter above and do not use snap condition คาพิกัดที่
ปอนจะใชตามทีป่ อ นโดยไมมกี ารแปลงคาเพือ่ ใหกระโดดเขาตาราง หรือ จุดตอ

คําสัง่ ลบ (Delete)
ภายในปุ ม Delete Member จะมี อี ก สองคํ าสั่ งที่ ใช ปุ ม เดี ย วกั น นี้ คื อ Delete Loads, Delete Node
โดยสามารถเลือกเปลี่ยนไดโดยกดที่ปุมลูกศรลง
Delete Member
1. คลิกที่ปุม Delete Member
2. เลื่อนเมาสไปยังองคอาคารที่ตองการลบ
Delete Loads
1. คลิกที่ลูกศรทิศลงชิดปุม Delete Member
2. คลิกที่ปุม Delete Loads
3. เลื่อนเมาสไปยังองคอาคารที่ตองการลบแลวคลิกเมาสซาย
Delete Node
1. คลิกที่ลูกศรทิศลงชิดปุม Delete Node
2. คลิกที่ปุม Delete Node
3. เลื่อนเมาสไปยังจุดตอที่ตองการลบแลวคลิกเมาสซาย

คําสัง่ เลือก องคอาคาร/จุดตอ หรือทัง้ สอง (Select / Unselect)
ในปุม Select/Unselect All จะประกอบดวยคําสั่ง 4 คําสั่งดวยกันคือ
Select/Unselect All เมื่อคําสั่งนี้ถูกเลือก เมื่ อเลื่อนเมาส ไปคลิก ที่ แผนงาน ณ. จุดที่มี
องคอาคารหรือจุดตอ จะเปนการเลือกองคอาคารนั้นหรือจุดตอนั้น เมื่อคลิกเมาสซายอีก
ครัง้ ทีอ่ งคอาคารหรือจุดตอทีถ่ กู เลือกเปนการยกเลิกการเลือก
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Select/Unselect Member เมื่อคําสั่งนี้ถูกเลือก เมื่อเลื่อนเมาสไปคลิกที่แผนงาน ณ จุด
ที่มีองอาคาร จะเป นการเลือกองคอาคารนั้น เมื่อคลิกเมาสซ ายอีกครั้งที่องคอาคารที่ ถูก
เลือกเปนการยกเลิกการเลือก
Select/Unselect Node เมื่อคําสั่งนี้ถูกเลือก เมื่อเลื่อนเมาสไปคลิกที่แผนงาน ณ จุดที่
จุดตอ จะเปนการเลือกจุดตอนั้น เมื่อคลิกเมาสซายอีกครั้งที่จุดตอที่ถูกเลือกเปนการยกเลิก
การเลือก
Standby เมื่อคําสั่งนี้ถูกเลือก เมื่อเลื่อนเมาสไปคลิกที่แผนงาน ณ จุดที่มีองอาคารหรือ
จุดตอ จะเปนการเลือกองคอาคารนั้นหรือจุดตอนั้น ซึ่งจะสามารถเลือกไดเพียงองคอาคาร
เดี ย วเท านั้ น และคํ าสั่ ง นี้ เป น เสมื อนคํ าสั่ ง พื้ น ฐาน เพราะเมื่ อ อยู ในรูป แบบปฏิ บั ติ ก าร
(Mode) ใดก็ตามถาทําการคลิกเมาสขวาจะเปนการกลับมาสู รูปแบบปฏิบัติการ Standby
คําสั่งกลุมนี้เปนประโยชนมากเมื่อตองการเลือกหลายองคอาคาร หรือ จุดตอ เพื่อนําไปใชกับคําสั่ง
อืน่ เชน เลือ่ นองคอาคาร คัดลอก ใสนําหนักบรรทุก หรือ เปลี่ยนคุณสมบัติวัสดุ

การแกไขคุณสมบัติวัสดุ (Member Properties)
เมื่อมีองคอาคารถูกเพิ่มเขาแลว SUTStructor จะใสคุณสมบัติวัสดุที่ถูกตั้งเปนคาเริ่มตนใหอัตโนมัติ
และจะใช คุ ณ สมบั ตินี้ กั บ องค อ าคารที่ เพิ่ ม อี ก จนกระทั่ งท านเข าไปเปลี่ ยนเป น คุ ณ สมบั ติ ใหม
SUTStructor จะใชคุณสมบัตินั้นสําหรับองคอาคารใหมตอไป
การเปลี่ยนคุณ สมบัติวัสดุทานสามารถทําได 2 แบบ แบบแรกคือเปลี่ยนครั้งละ 1 องคอาคาร อีก
แบบคือเปลี่ยนพรอมกันครั้งละหลายองคอาคาร
ถาเปนการเปลี่ยนคุณสมบัติวัสดุหลายองคอาคารใหใชคําสั่ง Select/Unselect แลวทําการเลือกองค
อาคารกอน
การเปลี่ยนคุณสมบัติวัสดุครั้งละ 1 องคอาคารทําตามขัน้ ตอนตอไปนี้
1. เลือกคําสั่ง Member Properties อยูในปุมแถบเครื่องมือ (ถามีองคอาคารถูกเลือกอยูจะ
มีหนาตางที่แสดงในขั้นตอนที่สองแสดงทันที)
2. เลื่อนเมาสมายังองคอาคารที่ตองการแกใขคุณสมบั ติวัส ดุ คลิกที่เมาสซ าย จะมีหนาตาง
แสดงขึน้ มาดังรูป
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3. ถาตองการเพิ่มวัสดุใหคลิกที่ ปุม Add และเปลี่ยนชื่อที่ชองใสขอความ ที่มีหัวขอ Name
4. ในหนาตางจะมีรปู แบบใหปอ นขอมูล 2 แบบ คือ
General ใหทานปอนคา พื้นที่ โมดูลัสยืดหยุน โมเมนความเฉือ่ ย
Shape ใหทานปอนเปนสัดสวนของหนาตัดกับคา โมดูลสั ยืดหยุน โปรแกรมจะคํานวณ
พื้นที่ และโมเมนความเฉือ่ ยเอง
5. ทานสามารถแกไขคาได โดยเปลี่ยนคาในชองขอความ
6. เมือ่ แกไขเรียบรอยกด OK เปนการยืนยันการเปลี่ยนคา หรือ Cancel เพื่อยกเลิก
ปุ ม Set Default ใช เมื่ อ ต อ งการให วัส ดุ ที่ ถู ก แสดงบนหน า ต างในขณะนี้ ติ ด ตั้ ง เป น ค าเริ่ ม ต น มี
ประโยชนเมื่อ เริ่มงานใหม และมีการเพิ่มองคอาคารคุณสมบัติวัสดุที่ถูกตั้งเปนคาเริ่มตนจะถูกนํามา
ใชกับองคอาคารที่เพิ่มขึ้นมาใหม
ปุม Reset Default ใชเมือ่ ตองการติดตัง้ เปนคาเริ่มตนเหมือนตอน Setup ใหม มีประโยชนเมือ่ ใชปุม
Set Default แลวตองการยกเลิก
ปุม Advancedd ใชเมือ่ ตองการแกไข คาคุณสมบัติ
ความหนาแนน (ใชในการคํานวณน้าํ หนักตัวเอง)
Yt-bar ระยะจากขอบบนของหนาตัด ถึง แกนสะเทิน
สัมประสิทธิ์การการขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิ
ความหนาขององคอาคารทีม่ ผี ลเนือ่ งจากอุณหภูมเิ ขามาเกีย่ วของ
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หนาตาง Advanced จะมีหนาตาดังรูป

ปุม Save Material ใชสําหรับเก็บขอมูลวัสดุเปน files เพื่อความสะดวกในการนํามาใชอีก
โปรดสังเกตถาทําการ Save ซ้ํา File ที่มีอยูแลวจะเปนการเพิ่มขอมูลเขาไปในฐานขอมูลของ
File นัน้
ปุม Load Material ใชสําหรับดึงขอมูลวัสดุที่เก็บไวเปน files ขึ้นมาใช
โปรดสังเกตเมื่อทําการ Load ขอมูลแลวใหไปดูที่ Name และกดลูกศรลงที่อยูดานขางจะเปน
รายชื่อวัสดุที่เก็บไวใน ไฟลแสดงขึ้นในรายการ และทานสามารถเลือกคุณสมบัตินั้นมาใชได
โดยเลือกเอาจากรายการทีม่ อี ยู แลวคลิกที่เมาสซาย
ปุม Add ใชเพิ่มรายการวัสดุ
ปุม Delete ใชลบรายการวัสดุ

การเคลือ่ นยายองคอาคาร (Move Member)
ถาตองการเคลือ่ นหลายองคอาคารพรอมกันใหทาํ การเลือกองคอาคารกอน
1. เลือกคําสั่ง Move Member ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ
2. เลือ่ นเมาสไปยังองคอาคารทีต่ อ งการเคลือ่ นยาย คลิกเมาสซายคางไว
3. เคลื่อนเมาสไปยังตําแหนงที่ตองการใหองคอาคารไปอยูใหม ปลอยเมาสซาย
4. ถาตองการ คัดลอกองคอาคาร ใหกด Crtl คางไวกอนปลอยเมาสซาย

การคัดลอกองคอาคาร (Copy Member)
ถาตองการเคลือ่ นหลายองคอาคารพรอมกันใหทาํ การเลือกองคอาคารกอน
1. เลือกคําสั่ง Copy Member ที่แถบเครื่องมือ (ปุมเดียวกับปุม Move Member) ใหคลิก
ลูกศรลงจะมีรายการ ใหเลือกคลิกซายที่รายการ Copy Member
2. เลือ่ นเมาสไปยังองคอาคารทีต่ อ งการคัดลอก คลิกเมาสซายคางไว
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3. เคลื่อนเมาสไปยังตําแหนงที่ตองการใหองคอาคารที่ถูกคัดลอกไปวาง ปลอยเมาสซาย

การคัดลอกองคอาคารแบบตอเนือ่ ง (Member Array)
ถาตองการเคลือ่ นหลายองคอาคารพรอมกันใหทาํ การเลือกองคอาคารกอน
1. เลือกคําสั่ง Member Array ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ
2. เลือ่ นเมาสไปยังองคอาคารทีต่ อ งการคัดลอก คลิกเมาสซายคางไว
3. เคลื่อนเมาสไปยังตําแหนงที่ตองการใหองคอาคารที่ถูกคัดลอกไปวาง ปลอยเมาสซายจะมี
หนาตางแสดงดังรูป

4. ปอนจํานวนชุดที่ตองการคัดลอกที่ Copier กด OK เพื่อตกลง คา Divert to Up/Right เปน
ระยะหางที่ วางองคอาคาร อางอิงกับองคอาคารตัวอยางหรือองคอาคารที่ถูกคัดลอกเพิ่ ม
กอน

การแบงองคอาคาร (Split Member)
1. ถาตองการเคลือ่ นหลายองคอาคารพรอมกันใหทาํ การเลือกองคอาคารกอน
2. เลือกคําสั่ง Split Member จากแถบเครือ่ งมือ
3. เลือ่ นเมาสไปยังองคอาคารทีต่ อ งการแบง คลิกเมาสซาย จะมีหนาตางแสดงขึ้นมาดังรูป
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เลือก Split in two equal member เมือ่ ตองการแบง 2 สวนเทากัน
เลือก Slit two unequal members at ratio 1: พิมพ 0.5 เมือ่ ตองการแบง 2 สวนเทา กัน
เลือก Slit in [จํานวนทอนทีต่ อ งการแบง] equal members
4. กด Ok เพื่อตกลง

การเคลือ่ นยายจุดตอ (Move Node)
ถาตองการเคลือ่ นหลายองคอาคารพรอมกันใหทาํ การเลือกองคอาคารกอน
1. เลือกคําสั่ง Move Node ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ
2. เลือ่ นเมาสไปยังจุดตอทีต่ อ งการเคลือ่ นยาย คลิกเมาสซายคางไว
3. เคลือ่ นเมาสไปยังตําแหนงทีต่ อ งการใหจดุ ตอไปอยูใ หม ปลอยเมาสซาย

การเคลือ่ นยายจุดตอแบบปอนคา (Move Node Numerically)
ถาตองการเคลือ่ นหลายองคอาคารพรอมกันใหทาํ การเลือกองคอาคารกอน
1. เลือกคําสั่ง Move Node ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ
2. เลือ่ นเมาสไปยังจุดตอทีต่ อ งการเคลือ่ นยาย คลิกเมาสซายจะมีหนาตางแสดงขึ้นมา

ถา New Coordinate ถูกเลือก ใหปอนคาพิกัดใหมที่ตองการใหเปนพิกัดใหมของจุดตอ
ถา Distance from old coordinate ใหปอนระยะหางระหวางพิกัดใหมกับพิกัดเดิม

การจัดกลุม การถายเทโมเมนตระหวางองคอาคารในจุดตอ (Lock / Unlock
Member)
คําสัง่ นีจ้ ะมีประโยชนเมือ่ ทานตองการวิเคราะหโครงสรางผสมระหวาง โครงขอแข็ง/โครงขอหมุน
(Truss/Frame)
1. เลือกคําสั่ง Lock /Unlock Members

ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ
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2. เลือ่ นเมาสไปยังจุดตอทีต่ อ งการจัดการเรือ่ งถายเทโมเมนตระหวางองคอาคาร
ซายจะมีหนาตางแสดงขึ้นมา

คลิกเมาส

ในการสาธิตวิธีใชงาน จะสมมุตวิ า ตองการใหองคอาคารตามแนวดิง่ มีการถายเทโมเมนต
หากัน และตามแนวนอนมีการถายเทโมเมนตหากัน
3. คลิกที่ปุมหมายเลข 1 เพื่อเลือกกลุมที่ตองการใหมีการถายเทโมเมนตระหวางองคอาคาร
ภายในกลุม 1
4. คลิกเมาสซายที่องคอาคารตามแนวดิ่ง ทั้ง 2 องคอาคาร สีขององคอาคารจะเปลี่ยนเปนสีดํา
ดังรูป (คลิกซายซ้ําที่องคอาคารจะเปนการยกเลิกการจัดเขากลุมขององคอาคารนั้น)

5. คลิกที่ปุมหมายเลข 2 เพื่อเลือกกลุมที่ตองการใหมีการถายเทโมเมนตระหวางองคอาคาร
ภายในกลุม 2
6. คลิกเมาสซายที่องคอาคารตามแนวดิ่ง ทั้ง 2 องคอาคาร สีขององคอาคารจะเปลี่ยนเปนสี
แดงดังรูป

36

ขณะนี้ทานไดจัดกลุมการถายเทองคอาคารแลว องคอาคารจะมีการถายโมเมนตเฉพาะใน
กลุมเดียวกันเทานั้น (สีเดียวกันในภาพ)
7. กด OK เพื่อตกลง
เมื่อองคอาคารเปนสีเทาแสดงวาไมมีการจัดกลุมซึ่งจะมีการถายเทโมเมนตซึ่งเมื่อทุกองค
อาคารภายในจุดตอไมมกี ารจัดกลุม จุดตอนัน้ ก็จะมีลกั ษณะเปนจุดตอแบบขอหมุน
เมือ่ องคอาคารภายในจุดตอนัน้ ทัง้ หมดถูกจัดอยูใ นกลุม เดียวกัน ทุกองคอาคารจะมีการถาย
เทโมเมนตถงึ กันหมด จุดตอนัน้ ก็จะมีลกั ษณะเปนจุดตอแบบขอแข็ง (Rigid Node)

การใสทร่ี องรับและจุดตอ (Support & Joint)
คําสั่งใชเปลี่ยนชนิดที่รองรับที่ใน SUTStructor มี
Pin Support มีการยึดรั้งตามแกน X, Y
Fix Support มีการยึดรั้งตามแกน X, Y และ โมเมนต
Roller Support มีการยึดรั้งตามแกน Y
Slider Support มีการยึดรั้งตามแกน Y และ โมเมนต
สวนขอตอ มี
Hinge Joint ไมมีการสงถายโมเมนตผานขอตอ
Rigid Joint มีการสงถายโมเมนตผานขอตอ
ทานสามารถเลือกรูปแบบจุดตอไดดงั นี้
ถาตองการเปลี่ยนรูปแบบจุดตอหลายจุดตอพรอมกันใหทําการเลือกจุดตอกอนโดยใชคําสั่ง Select
/Unselect All หรือ Select /Unselect Node
กรณีตอ งการเปลีย่ นทีร่ องรับ (Support)
1. เลือกชนิดของจุดตอลูกศรลงขางแถบเครือ่ งมือ Pin Support ซึ่งจะแสดงรายการที่รองรับ
ใหเลือก (ถามีการเลือกจุดตอกอนโดยใชคําสั่ง Select สิ้นสุดเทานี)้
2. เลือ่ นเมาสไปยังจุดตอทีต่ อ งการเปลีย่ นชนิดทีร่ องรับ แลวคลิกเมาสซาย
กรณีตอ งการเปลีย่ นขอตอ (Joint)
1. เลือกชนิดของจุดตอลูกศรลงขางแถบเครื่องมือ Hinge Joint ซึ่งจะแสดงรายการที่รองรับ
ใหเลือก (ถามีการเลือกจุดตอกอนโดยใชคําสั่ง Select สิ้นสุดเทานี)้
2. เลือ่ นเมาสไปยังจุดตอทีต่ อ งการเปลีย่ นชนิดขอตอ แลวคลิกเมาสซาย
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บทที่ 5

น้าํ หนักบรรทุก

5
ในบทนี้ จะอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม และการ แก ไ ข/ลบ น้ํ า หนั ก บรรทุ ก และการใช งานน้ํ าหนั ก
บรรทุกภายใน Active Loads อธิบายการใชสัมประสิทธิ์ตัวคูณภายใน Active Loads รวมทั้งจะมี
การอธิบายวิธีเปดปดการวาดภาพน้ําหนักบรรทุก และคําสั่งที่เกี่ยวของกับน้ําหนักบรรทุกที่อยูใน
Option

ชุดโหลดที่ทํางาน (Active Loads)
ใน SUTStructor ไดจดั เตรียม Active load ใชงานทั้งหมด 7 ชุดดวยกัน และในแตละชุดจะบรรจุน้ํา
หนักบรรทุกแยกอิสระจากกัน เมือ่ ทานตองการนําน้าํ หนักบรรทุกในแตละชุดของ Active load มา
รวมกัน SUTStructor ก็ไดจดั เตรียม Active Load อีกตัวหนึ่งไวใหทานซึ่งเปน Active load ชุดที่ 8
ซึ่งเปนชุดที่รวมทุก Active loads และสามารถกําหนดสัมประสิทธิ์ในแตละ Active load ที่จะนํามา
รวมกันไดดว ย
Active Load

วิธีการใช
ทานสามารถเลือก Active load ที่ใหทํางานไดโดยการคลิกเมาสซายที่ลูกศรลงบริเวณ Active load
ซึ่งจะมีรายการ Active load ใหเลือกทั้งหมด 8 ชุดแสดงขึ้นมาทานสามารถเลือกไดโดยการคลิก
เมาสซายที่รายการ เมื่อทานมีการใส น้าํ หนักบรรทุก ทีอ่ งคอาคาร หรือ น้าํ หนักบรรทุกทีจ่ ดุ ตอ น้าํ
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หนักบรรทุกนั้นจะทํางานเฉพาะ Active load ถูกเลือกอยูขณะนี้เทานั้น และเมื่อทานทําการเลือก
Active Load 8 จะมีหนาตางแสดงขึ้นมาใหปอนคาสัมประสิทธิ์ดังรูป

ในแตละชองขอความจะเปนสัมประสิทธิ์ที่ใชคูณกับน้ําหนักบรรทุกทุกตัวที่อยูใน Active Load นัน้
ทานสามารถแกไขคาไดโดยการพิมพคาใหมลงในชองขอความ

การตัง้ ใหคาํ นวณน้าํ หนักขององคอาคารอัตโนมัติ (Generating Self Weight
Automatically)
ทานสามารถตั้งให SUTStructor เปดปดการคํานวณน้าํ หนักขององคอาคารอัตโนมัตไิ ดโดย
บนแถบเครือ่ งมือจะมีหนาตางแสดงดังรูป
1. คลิกเมาสซายที่คําสั่ง Option

2. เลือกไปที่แถบ Loads
3. ใหคลิกเมาสซายที่ชองสี่เหลี่ยมหนาหัวขอ Self Weight จะเปนการเปดการคํานวณน้าํ หนัก
ขององคอาคารอัตโนมัติ คลิกอีกครัง้ ทีเ่ ดิมเปนการปดการคํานวณน้าํ หนักขององคอาคาร
4. คลิกที่ปุม OK เพื่อยืนยัน
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น้าํ หนักขององคอาคารอัตโนมัตจิ ะถูกตัง้ คาใหอยูใ น Active Load 1 เมือ่ Active Load 1 มีการตั้งคา
สัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์นั้นจะมีผลกับการคํานวณน้ําหนักขององคอาคารเชนกัน

การตัง้ เลือกรูปแบบสวนติดตอกับผูใ ชในการปอนน้าํ หนักบรรทุก (Interface
Configuration)
ทานสามารถตัง้ หนาตาในการปอนน้าํ หนักบรรทุกได 3 รูปแบบดวยกัน โดยทําตามขัน้ ตอนตอไปนี้
1. คลิกเมาสซายที่คําสั่ง Option บนแถบเครือ่ งมือจะมีหนาตางแสดงดังรูป

2. เลือกไปที่แถบ Loads
3. ใหคลิกเมาสซายที่ชองวงกลมหนา Interface Configuration ที่ตองการ
4. คลิกที่ปุม OK เพื่อยืนยัน
ในแตละรูปแบบมีหนาตาดังนี้
Quick Interface Configuration
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GRASP-LIKE Interface Configuration

Advanced Interface Configuration

การเพิม่ น้าํ หนักบรรทุกทีก่ ระทํากับองคอาคารแบบ

Quick Interface Configuration
ถาตองการเคลือ่ นหลายองคอาคารพรอมกันใหทาํ การเลือกองคอาคารกอน
1. เลือกคําสั่ง Member Loads ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ
2. เลือ่ นเมาสไปยังองคอาคารทีต่ อ งการเพิม่ น้าํ หนักบรรทุก คลิกเมาสจะมีหนาตางแสดงขึ้นมา
ดังรูป

3.
4.
5.
6.
7.

เลือกชนิดของน้าํ หนักบรรทุกบริเวณปุม ดานซาย (ในวงรี)
เลือกทิศทางของน้ําหนักบรรทุกที่ปุมสีเขียวดานขวามือ
ปอนคาที่ขนาดและพิกัดที่ชองขอความดานลาง
กด Apply หรือ OK เพื่อยืนยัน
ถาตองการเพิม่ น้าํ หนักบรรทุกอีกตอง กด OK แลวทําตามขัน้ ตอน 2– 6 ใหม
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การเพิม่ น้าํ หนักบรรทุกทีก่ ระทํากับองคอาคารแบบ GRASP-LIKE Configuration
ถาตองการเคลือ่ นหลายองคอาคารพรอมกันใหทาํ การเลือกองคอาคารกอน
1. เลือกคําสั่ง Member Loads ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ
2. เลือ่ นเมาสไปยังองคอาคารทีต่ อ งการเพิม่ น้าํ หนักบรรทุก คลิกเมาสจะมีหนาตางแสดงขึ้นมา
ดังรูป

3. คลิกที่ปุม Add Load/Link หนาตางจะเปลี่ยนไปดังรูป

4.
5.
6.
7.
8.
9.

เลือกชนิดของน้าํ หนักบรรทุกบริเวณปุม ดานซาย (ในวงรี)
เลือกทิศทางของน้ําหนักบรรทุกที่ปุมสีเขียวดานขวามือ
ปอนคาที่ขนาดและพิกัดที่ชองขอความดานลาง
กด Apply
ถาตองการเพิม่ น้าํ หนักบรรทุกอีกทําตามขัน้ ตอน 3– 6 ใหม
OK เพื่อยืนยันและออกจากหนาตาง

การเพิม่ น้าํ หนักบรรทุกทีก่ ระทํากับองคอาคารแบบ Advancedd Interface
Configuration
ถาตองการเคลือ่ นหลายองคอาคารพรอมกันใหทาํ การเลือกองคอาคารกอน
1. เลือกคําสั่ง Member Loads ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ
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2. เลือ่ นเมาสไปยังองคอาคารทีต่ อ งการเพิม่ น้าํ หนักบรรทุก คลิกเมาสจะมีหนาตางแสดงขึ้น
มาดังรูป

3. คลิกที่ปุม Add Load หนาตางจะเปลี่ยนไปดังรูป

4. เลือกชนิดของน้าํ หนักบรรทุกบริเวณปุม ดานซาย (ในวงรี)
5. เลือกทิศทางของน้ําหนักบรรทุกที่ปุมสีเขียวดานขวามือ
6. ปอนคาที่ขนาดและพิกัดที่ชองขอความดานลาง
7. กด Add Link
8. ถาตองการเพิม่ น้าํ หนักบรรทุกอีกทําตามขัน้ ตอน 3– 6 ใหม
9. OK เพื่อยืนยันและออกจากหนาตาง
ในขัน้ ตอนที่ 3-6 ถาตองการใชนําหนักบรรทุกเกาที่มีอยูแลวทานสามารถที่จะเลือกจากชองรายการ
น้าํ หนักบรรทุก (ในวงรีภาพดานลาง) แทนได
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การแกไข/ลบ น้าํ หนักบรรทุกทีก่ ระทํากับองคอาคารแบบ Quick Interface
Configuration
การแกไปองคอาคารจะกระทําไดทลี ะองคอาคารแตถา องคอาคารอืน่ มีการเชือ่ มโยงมายังรายการนํา
หนักบรรทุกเดียวกันกับองคอาคารที่ถูกแกไขก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคาไปดวย
1. เลือกคําสั่ง Member Loads ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ
2. เลือ่ นเมาสไปยังองคอาคารทีต่ อ งการแกไขน้าํ หนักบรรทุก คลิกเมาสจะมีหนาตางแสดงขึ้น
มาดังรูป

3. คลิกที่ปุม Prev เพื่อยอนกลับไปหาน้ําหนักบรรทุกเกาที่เคยเพิ่มไว
4. ทําการแกไขคาตามที่ตองการ หรือ ถาตองการลบน้ําหนักบรรทุกคลิกที่ Delete Link
5. กด Apply หรือ OK เพื่อยืนยัน

การแกไข/ลบ น้าํ หนักบรรทุกทีก่ ระทํากับองคอาคารแบบ GRASP-LIKE
Configuration , Advanced Interface Configuration
การแกไปองคอาคารจะกระทําไดทลี ะองคอาคาร แตถา องคอาคารอืน่ มีการเชือ่ มโยงมายังรายการนํา
หนักบรรทุกเดียวกันกับองคอาคารที่ถูกแกไขก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคาไปดวย
1. เลือกคําสั่ง Member Loads ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ
2. เลือ่ นเมาสไปยังองคอาคารทีต่ อ งการแกไขน้าํ หนักบรรทุก คลิกเมาสจะมีหนาตางแสดงขึ้น
มาดังรูป
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3. ถาเปนองคอาคารที่เคยมีการเพิ่มน้ําหนักบรรทุกแลว ในหนาตางจะแสดงคาเกานั้นทันที
และถาองคอาคารนั้นมีรายการน้ําหนักบรรทุกมากกวาหนึ่งรายการที่เชื่อมโยงมายังองค
อาคารที่ถูกเลือก ทานสามารถคลิกที่ปุม Prev เพื่อยอนกลับไปไดอีก
4. ทําการแกไขคาตามที่ตองการ หรือ ถาตองการลบน้ําหนักบรรทุกคลิกที่ปุม Delete Link
5. กด Apply หรือ OK เพื่อยืนยัน

การเพิม่ น้าํ หนักบรรทุกทีจ่ ดุ ตอ (Set Nodal Force)
ถาการเพิม่ น้าํ หนักบรรทุกทีจ่ ดุ ตอพรอมกันใหทาํ การเลือกองคอาคารกอน
1. เลือกคําสั่ง Set Nodal Loads ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ
2. เลือ่ นเมาสไปยังจุดตอทีต่ อ งการเพิม่ น้าํ หนักบรรทุกทีจ่ ดุ ตอ คลิกเมาสซายจะมีหนาตาง
แสดงขึ้นมา

3. ปอนคาในชองขอความ
4. กด OK เพื่อยืนยัน หรือ Cancel เพื่อยกเลิก
ภายในวงรีทานสามารถเลือกองคอาคารที่ตองการใหนาํ้ หนักบรรทุกทีจ่ ดุ ตอกระทําได
ซึ่งจะมี
ประโยชนเมือ่ จุดตอนัน้ เปน Hinge Joint และมีการใสคาโมเมนตที่จุดตอ ทานสามารถจะเลือกไดวา
จะใหโมเมนตนน้ั กระทํากับองคอาคารตัวไหน
ภายในหนึง่ จุดตอจะมีนาํ้ หนักบรรทุกทีก่ ระทําบนจุดตอไดเพียงหนึง่ ชุดเทานัน้ ซึง่ 1 ชุดจะประกอบ
ดวยแรงตามแนวแกน X, Y, Z โดยทิศทางของแรงจะอางอิงตามแกนโกบอล (อธิบายในบทที่ 2)
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การใสคา ทรุดตัวทีจ่ ดุ ตอ (Set Displacement)
ถาตองการเคลือ่ นหลายองคอาคารพรอมกันใหทาํ การเลือกองคอาคารกอน
1. เลือกคําสั่ง Set Displacement ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ
2. เลือ่ นเมาสไปยังจุดตอทีก่ ารใสคา ทรุดตัวทีจ่ ดุ ตอทีจ่ ดุ ตอ คลิกเมาสซายจะมีหนาตางแสดง
ขึ้นมา

3. ปอนคาในชองขอความ
4. กด OK เพื่อยืนยัน หรือ Cancel เพื่อยกเลิก
ภายในวงรี ท า นสามารถเลื อ กองค อ าคารที่ ต อ งการให ใ ส ค า ทรุ ด ตั ว ที่ จุ ด ต อ กระทํ า ได ซึ่ ง จะมี
ประโยชนเมื่อจุดตอนัน้ เปน Hinge Joint และมีการใสคา การทรุดตัวที่จดุ ตอ ทานสามารถจะเลือกได
วาจะใหโมเมนตนน้ั กระทํากับองคอาคารตัวไหน
ภายในหนึง่ จุดตอจะมีนาํ้ หนักบรรทุกที่กระทําบนจุดตอไดเพียงหนึง่ ชุดเทานั้น ซึ่ง 1 ชุดจะประกอบ
ดวยแรงตามแนวแกน X, Y, Z โดยทิศทางของแรงจะอางอิงตามแกนจุดตอ (อธิบายในบทที่ 2)

การปรับมุมของทีร่ องรับ (Support Rotation)
ถาการเพิม่ น้าํ หนักบรรทุกทีจ่ ดุ ตอพรอมกันใหทาํ การเลือกองคอาคารกอน
1. เลือกคําสั่ง Rotate Support ทีแ่ ถบเครือ่ งมือ
2. เลือ่ นเมาสไปยังทีร่ องรับทีต่ อ งการปรับมุมของทีร่ องรับ คลิกเมาสซายจะมีหนาตางแสดง
ขึ้นมา
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3. ปอนคามุมเปนองศาในชองขอความ
4. กด OK เพื่อยืนยัน
คามุมทีป่ อ นจะอางอิงตามแกนรวม (อธิบายในบทที่ 2)

การเปดปดการแสดงภาพน้าํ หนักบรรทุก (No/Off Loads Picture)
ท า นสามารถสั่ ง เป ด ป ด การแสดงภาพน้ํ า หนั ก บรรทุ ก ได จ ากรายการคํ า สั่ ง View => Applied
Member Loads เป ด ป ด การแสดงภาพน้ํ า หนั ก บรรทุ ก ที่ จุ ด ต อ ได จ ากรายการคํ า สั่ ง View =>
Applied Nodal Loads ดังรูปดานลาง
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บทที่ 6

วิเคราะหและแสดงผล

6
ในบทที่ผานๆ มาไดอธิบายเกี่ยวกับการปอนขอมูลแลว ในบทนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะหผล
และการแสดงผล ในตอนตนของบทจะอธิบายเกี่ยวกับการแสดงผลในรูปแบบกราฟฟก ถัดมาจะ
อธิบายการแสดงผลในตาราง และในตอนทายบทจะอธิบายการแสดงผลลัพธระหวางกลาง

การสัง่ ใหโปรแกรม SUTStructor วิเคราะหขอ มูล (Analysis)
SUTStructor ออกแบบมาเพื่อให มีการใชงานงายและสะดวก ดังนั้นระบบการวิเคราะหขอมูลใน
SUTStructor จึ ง เป น ระบบอั ต โนมั ติ หลั ง จากทํ าการป อ นข อมู ล เรี ย บรอ ย เมื่ อท านต องการที่ จะ
วิ เคราะห โครงสร าง เพี ย งท านกดที่ ปุ ม แสดงผลลั พ ธ เช น แรงปฏิ กิ ริย า SUTStructor จะทํ า การ
วิเคราะหใหอัตโนมัติกอนการแสดงผล และจะไมมีการวิเคราะหอีกจนกระทั่งมีการคลิกเลือกคําสั่ง
ที่ใชในการเปลี่ยนแปลงหรือแกไของคอาคาร

การแสดงผลแบบกราฟฟก (Graphic Results)
การแสดงผลแบบกราฟฟกจะมี 6 แบบคือ
แสดงผลแรงปฏิกิริยา
แสดงผลแรงตามแนวแกน
แสดงผลแรงเฉือน
แสดงผลโมเมนต
แสดงผลการแอนตัว

การแสดงผลแรงปฏิกริ ยิ า (Show Reaction)
เลือกคําสั่ง Support Reactions จากแถบคําสั่ง จากนั้น SUTStructor จะแสดงผลแรงปฏิกิริยา
บนแผนงานทันที ถาการวิเคราะหไมมีปญหา
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การแสดงแผนภาพแรงตามแนวแกน (Show Axial)
เลือกคําสั่ง Axial Force Diagram
จากแถบคําสั่ง จากนั้น SUTStructor จะแสดงผลแรงตาม
แนวแกนบนแผนงานทันที ถาการวิเคราะหไมมีปญหา

การแสดงแผนภาพแรงเฉือน (Show Shear)
เลือกคําสั่ง Shear Force Diagram จากแถบคําสั่ง จากนั้น SUTStructor จะแสดงผลแรงเฉือน
บนแผนงานทันที ถาการวิเคราะหไมมีปญหา

การแสดงแผนภาพโมเมนต (Show Moment)
เลือกคําสั่ง Bending Moment Diagram
จากแถบคําสั่ง จากนั้น SUTStructor จะแสดงผล
โมเมนตบนแผนงานทันที ถาการวิเคราะหไมมีปญหา

การแสดงแผนภาพการแอน (Show Deflection)
เลือกคําสั่ง Deformed Shape จากแถบคําสั่ง จากนั้น SUTStructor จะแสดงผลการแอน
บนแผนงานทันที ถาการวิเคราะหไมมีปญหา

การสัง่ ใหแสดงคารายละเอียดแผนภาพ แรงตามแนวแกน, แรงเฉือน, โมเมนต,
การแอน (Show Details)
หลังจากสั่งให SUTStructor วาดแผนภาพแลว
1. คลิกที่องคอาคารที่ตองการ จะมีหนาตางแสดงขึ้นมาดับรูป

2. ใชคลิกเมาสคางไวที่แถบเลื่อนที่ดานลางในหัวขอ Member และเลื่อนเมาสเพื่อเปลี่ยนองค
อาคารที่ ตองการให แสดง และพิม พระยะที่ ชองขอความดานลางหรือใชเมาสเลื่ อนแถบ
เลื่อนดานลางเพื่อเปลี่ยนระยะที่ตองการพิจารณา
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3. คลิกที่ปุมดานขวาเพื่อเปลี่ยนแผนภาพที่ตองการดู เชนเมื่อตองการเปลี่ยนเปนแผนภาพแรง
ตามแนวแกน คลิกปุม Axial เปนตน

การสัง่ ใหแสดงคาทีจ่ ดุ ตอ (Show Nodal Results)
ทานสามารถสั่งให SUTStructor แสดงคาของ แรงตามแนวแกน, แรงเฉือน, โมเมนต, การแอนตัว
บนจุดตอได วิธีการมีดังนี้
หลังจากสั่งใหแสดงแผนภาพผลลัพธแลว (อาทิเชน แผนภาพแรงเฉือน)
คลิกที่ปุม Show Result Value บนแถบคําสั่ง SUTStructor จะแสดงคาที่จุดตอทันที เมื่อคลิกที่
ปุม ซ้ําอีกครั้งจะเปนการปดการแสดงคาที่จุดตอ

การสัง่ ใหแสดงสูงสุดและต่าํ สุด (Show Max Results)
ทานสามารถสั่งให SUTStructor แสดงคาของสูงสุดและคาต่ําสุดในแตละองคอาคารของแรงตาม
แนวแกน, แรงเฉือน, โมเมนต ไดดงั นี้
หลังจากสั่งใหแสดงแผนภาพผลลัพธแลว (อาทิเชน แผนภาพแรงเฉือน)
คลิกที่ปุม Show Maximum Value บนแถบคําสั่ง SUTStructor จะแสดงคาสูงสุดและต่ําสุดที่
จุดต่ําสุดหรือสูงสุดทันที เมื่อคลิกที่ปุมซ้ําอีกครั้งจะเปนการปดการแสดงคาที่สูงสุดและต่ําสุด

การขยายและลดอัตราสวนในการแสดงแผนภาพ (Zoom)
หลังจากทานสั่งใหแสดงแผนภาพแลว ทานสามารถ
ขยายการแสดงแผนภาพทีละขั้นไดโดยคลิกที่ปุม Increase Scale of Graphic Results
ขยายการแสดงแผนภาพทีละขั้นไดโดยคลิกที่ปุม Increase Scale of Graphic Results
ขยายการแสดงแผนภาพเปนตัวเลขไดโดยคลิกที่ปุม Increase Scale Numerically จาก
นัน้ จะมีการแสดงหนาตางขึน้ มาดังรูป

เมือ่ มีการเลือกคําสัง่ อืน่ คาอัตราสวนทีต่ ง้ั ไวจะถูกตัง้ เปนคาเริม่ ตนเหมือนเดิมทุกครัง้
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การแสดงภาพเคลือ่ นไหว (Animation)
เมื่อทานสั่งแสดงภาพการแอนตัวทานสามารถสั่งให SUTStructor แสดงภาพการเคลื่อนไหวการ
แอนตัว ระหวางกอนถูกน้ําหนักบรรทุกกระทํา และหลังจากถูกน้ําหนักบรรทุกกระทําไดโดย
1. คลิกที่ปุม Increase Scale Numerically จากนัน้ จะมีการแสดงหนาตางขึน้ มาดังรูป

2. ปอนอัตราสวนขยายการวาดแผนภาพการแอนทีช่ อ งขอความ
3. คลิกที่ปุม Animation จากนั้น SUTStructor จะแสดงภาพเคลื่อนไหวทันทีและมีหนาตาง
เล็ก ๆ แสดงขึน้ มาดังรูป

4. คลิกที่ปุม Stop เพื่อยกเลิกการแสดงภาพเคลื่อนไหว

ผลลัพธแบบตาราง (Table Results)
ทานสามารถแสดงผลลัพธเปนตารางไดโดยคลิกที่ปุม Member information
เลือกดังรูป

จะมีรายการให
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รายการที่เห็นสามารถเลือกใหแสดงผลลัพธได 7 อยางดวยกัน ไดแก
Member information แสดงคาขอมูลขององคอาคาร เชน ความยาว หมายเลขจุดตอปลาย
องคอาคาร
Nodal Information แสดงคาขอมูลจุดตอ เชน พิกดั จุดตอ
Material Information แสดงคาขอมูลวัสดุ เชน คาโมดูลัสยืดหยุน คาโมเมนตความเฉือ่ ย
Applied Member Loads แสดงขอมูลน้ําหนักบรรทุก เชน ชนิด ขนาด ทิศทาง น้าํ หนัก
บรรทุก
Applied Nodal Loads แสดงขอมูลน้าํ หนักบรรทุกทีจ่ ดุ ตอ ไดแก แรงตามแนวแกน X, แรง
ตามแนวแกน Y, โมเมนต
Member Forces แสดงแรงภายในที่จุดปลายขององคอาคาร 2 ดาน
Nodal Reactions แสดงแรงปฏิกิริยาที่จุดตอ
Nodal Displacements แสดงการแอนตัวทีจ่ ดุ ตอ
Design Envelope แสดงคาผลลัพธสุดสุดเพื่อนําไปออกแบบ
ใน 7 หัวขอที่กลาวมามีการใชงานตรงไปตรงมา แตในหัวขอ แสดงแรงปฏิกิริยาที่จุดตอ, แสดงคา
การทรุดตัวทีจ่ ดุ ตอ, แสดงคาผลลัพธสูงสุดเพื่อนําไปออกแบบ จะมีเทคนิคในการใชเพิ่มขึ้นอีกดังนี้
ถาตองการใหแสดงผลบางองคอาคารทานสามารถทําไดโดย ใชคําสั่งเลือกองคอาคารกอน
เรียกใชคําสั่ง Design Envelope
ในขณะแสดงผลทานสามารถเลือกใหเรียงคาสูงสุดไดโดยคลิกบนแถบหัวขอที่ตองการให
เรียงคาสูงสุด

การแสดงผลลัพธระหวางกลาง (Intermediate Results)
SUTStructor สามารถแสดงคาผลลัพธที่ใชในการคํานวณหาผลลัพธสุดทายได ซึ่งสามารถทําได
โดย
คลิกที่รายการคําสั่ง Intermediate Results แลวคลิกเลือกคําสั่งจากรายการดังรูป
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ในรายการจะมีคําสั่งดังตอไปนี้
Direction Number แสดงหมายเลขที่ SUTStructor ใช ในการกํ าหนดการส งถ ายแรงและ
โมเมนต
Near to Far Arrow แสดงทิศทางองคอาคารที่ใชในการคํานวณ คําสั่งนี้เปนคําสั่งแบบเปด
ปด
ในการใชคําสั่งตอไปนี้ทานสามารถใชคําสั่งเลือกองคอาคารกอนได เพือ่ ใหแสดงองคอาคารทีท่ า น
ตองการทันที
Transformation [T] แสดงเมตริกที่ ใช แปลงเมตริก จากแกนองค อาคาร (Member Axis) สู
แกนรวม (Global Axis)
Transpose Transformation Trans [T] แสดงเมตริกที่ ใชแปลงเมตริกจากแกนรวม (Global
Axis) สู แกนองคอาคาร (Member Axis)
Member Stiffness – Local Axis [k!] แสดงสติฟ เนสเมตริกแตละองคอาคารตามแกนองค
อาคาร
Member Stiffness – Global Axis [k] แสดงสติฟเนสเมตริกแตละองคอาคารตามแกนรวม
Member Fixed End – Local Axis [f!] แสดงปลายเมตริกยึดแนน (Fixed-end Matrix) แตละ
องคอาคารตามแกนองคอาคาร
Member Fixed End – Global Axis [f] แสดงปลายเมตริกยึดแนน (Fixed-end Matrix) แตละ
องคอาคารตามแกนรวม
Member Displacement – Global Axis [d] แสดงเมตริ ก การทรุ ด ตั ว แต ล ะองค อ าคารตาม
แกนรวม
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ถาไมมีองคอาคารถูกเลือกหรือถูกเลือกทั้งหมดคาที่ถูกแสดงในคําสั่งดานลางจะเปนคาที่ไดจากการ
รวมกันตามวิธสี ติฟเนสเมตริก ของทุกองคอาคาร แตถา ทานตองการใหแสดงผลรวมบางองคอาคาร
ทานจะตองทําการเลือกองคอาคารเทาทีท่ า นตองการกอน
Global Equivalent Force [Q] แสดงเมตริกแรงเทียบเทาขององคอาคารทีถ่ กู เลือกโดยอางอิง
ตามแกนรวม
Global Stiffness [K] แสดงสติฟเนสเมตริกขององคอาคารทีถ่ กู เลือกโดยอางอิงตามแกน
รวม
Global Displacement [D] แสดงเมตริกการทรุดตัวขององคอาคารทีถ่ กู เลือกโดยอางอิงตาม
แกนรวม
Global Fixed-end [F] แสดงเมตริกปลายยึดแนนขององคอาคารทีถ่ กู เลือกโดยอางอิงตาม
แกนรวม
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บทที่ 7

เริม่ งานแรก

7
ในทุกบทที่ผานมาไดอธิบายวิธีใช SUTStructor แลว ในบทนี้จะสอนการใชงาน SUTStructor แบบ
เป น ขั้ น ตอนโดยการยกตั ว อย า งง า ยๆ มาสาธิ ต เพื่ อ ให ท า นสามารถที่ จ ะมี แ นวทางในการนํ า
SUTStructor มาใชงาน

ตัวอยาง คาน (Beam)

ตัวอยางเปนคานตอเนื่องมีความยาวทั้งหมด 12 เมตร แบงเปน 3 ชวง แตละชวงมีความยาว 4 เมตร
จุดตอที่ปลายสุดทั้งสองขางของโครงสรางเปนที่รองรับแบบจุดหมุน (Pin Support) สวนจุดตอ 2
จุด ดานในโครงสรางเปน ที่ รองรั บ แบบลอเลื่ อน โดยในคานช ว งแรกมี น้ํ าหนั ก บรรทุ ก ชนิ ด แผ
กระจายคงที่กระทํากับองคอาคารมีขนาด 10 kN/m เริม่ ทีร่ ะยะ 2 เมตรจากซายสุดของคานชวงแรก
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ในคานชวงที่สอง มีน้ําหนักบรรทุกกระทําเปนจุด กระทํากับองคอาคารมีขนาด 2 kN/m เริ่มที่ระยะ
2 เมตรจากซายสุดของคานชวงที่สอง ในคานชวงสุดทายที่มีน้ําหนักบรรทุกชนิดแผไมสม่ําเสมอ
กระทํากับองคอาคารมีขนาดเพิ่มขึ้นตั้งแต 0 kN/m ถึง 30 kN/m กระทําเต็มชวงคาน โดยคุณสมบัติ
ของคานมีคา E = 200 GPa และคานกวาง 20 cm ลึก 30 cm
ขั้นตอน
1. คลิกที่ปุม New เพือ่ เริม่ แผนงานใหม
2. ทําการเพิ่มองคอาคารโดยคลิกเมาสซายที่แผนงานคางไว
3. แลวเลื่อนเมาสหางจากจะเริ่มตนไปทางซายอีก 12 เมตร ปลอยเมาสซาย จะมีองคอาคารถูก
เพิ่มมีความยาว 12 เมตรบนแผนงาน
4. คลิกที่ปุม Split Member เลื่อนเมาสมาที่องคอาคาร คลิกเมาสซายที่องคอาคาร จะมี
หนาตางแสดงขึ้นมา
5. เลื่อนมาเมาสมาคลิกที่ ชองวงกลมหนาหัวขอ Split in …. equal members
6. พิมพ 3 ลงในชองขอความเพือ่ ทําการบอกวาจะแบงองคอาคารออกเปน 3 สวน
7. คลิก OK หนาตางจะถูกปด และองคอาคารจะถูกแบงเปน 3 สวน
8. เลื่อนเมาสไปคลิกที่ปุม Pin Support สังเกตที่ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป ทําการเลื่อน
เมาส ม าที่ จุดต อ บริเวณด า นซ ายของโครงสร าง แล วคลิ ก เมาส ซ า ยหนึ่ งครั้ ง ที่ จุดต อ จะ
เปลีย่ นเปนทีร่ องรับชนิดหมุน
9. เลื่อนเมาสไปที่ดานขวาสุดของโครงสราง แลวคลิกเมาสซายหนึ่งครั้ง ที่จุดตอจะเปลี่ยน
เปนทีร่ องรับชนิดหมุน
10. คลิกที่ปุมลูกศรลงในปุม Pin Support จะมีแถบรายการแสดงขึ้น คลิกที่แถบ Roller
Support สังเกตไอคอนเมาสและไอคอนในปุมจะเปลี่ยนไป
11. เลื่อนเมาสไปที่จุดตอที่ดานในโครงสราง แลวคลิกเมาสซายหนึ่งครั้งที่จุดตอจะเปลี่ยนเปน
ทีร่ องรับชนิดหมุน ทําอีกครัง้ กับจุดตอทีเ่ หลือ
12. คลิกซายที่ปุม Member Loads ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
13. เลื่อนเมาสไปที่องคอาคารชวงที่ 1 แลวคลิกเมาสซาย จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา ปอนคา 10
ลงในชองขอความ W1 แลวคลิกซายที่ปุม OK หนาตางจะถูกปดลง
14. เลื่อนเมาสไปที่องคอาคารชวงที่ 1 (นับจากซาย) แลวคลิกเมาสซาย จะมีหนาตางแสดงขึ้น
มา ปอนคา 10 ลงในชองขอความ W1, ปอนคา 2 ลงในชองขอความ X1 แลวคลิกเมาสซาย
ที่ปุม OK หนาตางจะถูกปดลง
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15. เลื่อนเมาสไปที่องคอาคารชวงที่ 2 แลวคลิกเมาสซาย จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา คลิกที่ปุม
Concentrate Loads (ดานซายของหนาตาง) ปอนคา 20 ลงในชองขอความ W1 แลวคลิก
เมาสซายที่ปุม OK หนาตางจะถูกปดลง
16. เลื่อนเมาสไปที่องคอาคารชวงที่ 3 แลวคลิกเมาสซาย จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา คลิกที่ปุม
Trapezoidal Loads (ดานซายของหนาตาง) ปอนคา 30 ลงในชองขอความ W2 แลวคลิก
เมาสซายที่ปุม OK หนาตางจะถูกปดลง
17. คลิกเมาสซายที่ปุม Member Properties ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
18. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่องคอาคาร จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา
19. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่แถบ Shape
20. ปอนคาโดยการพิมพ 0.2 ลงในชองขอความ b และปอน 0.3 ลงในชองขอความ h กด OK
หนาตางจะถูกปดลง
21. ขณะนี้ ทานไดทําการปอนขอมูลเรียบรอยแลว หลังจากนี้ท านสามารถสั่งใหแสดงคาผล
ลัพธตางๆ ไดดงั นี้
การแสดงผลแรงปฏิกิริยาเลือกคําสั่ง Support Reactions จากแถบคําสั่ง
การแสดงแผนภาพแรงตามแนวแกนเลือกคําสั่ง Axial Force Diagram จากแถบคํา
สั่ง
การแสดงแผนภาพแรงเฉือนเลือกคําสัง่ Shear Force Diagram จากแถบคําสั่ง
การแสดงแผนภาพโมเมนตเลือกคําสั่ง Bending Moment Diagram จากแถบคําสั่ง
การแสดงแผนภาพการแอนเลือกคําสั่ง Deformed Shape จากแถบคําสั่ง
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ตัวอยางแรงปฏิกิริยาที่ไดจากโจทยตัวอยาง

ตัวอยาง โครงขอแข็ง (Frame)

ตัวอยางเปนโครงที่ประกอบดวยเสา 2 ตนความยาว 5 เมตร และคาน 1 ตัวความยาว 10 เมตร จุดตอ
ที่ฐานทั้งสองขางของโครงสรางเปนที่รองรับยึดแนน (Fixed Support) โดยในคานมีน้ําหนักบรรทุก
ชนิ ด แผ ก ระจายคงที่ ก ระทํ า กั บ องค อ าคารมี ข นาด 10 kN/m โดยคุ ณ สมบั ติ ข องคานมี ค า
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E = 200 GPa และคานมีพื้นที่หนาตัด 0.0625 ม. 2 I = 0.000326 ม. 4 เสามีพื้นที่หนาตัด 0.0900 ม. 2
I = 0.000675 ม. 4
ขั้นตอน
1. คลิกที่ปุม New เพือ่ เริม่ แผนงานใหม
2. ทําการเพิ่มองคอาคารโดยคลิกเมาสซายที่แผนงานคางไว
3. แลวเลื่อนเมาสหางจากจะเริ่มตนไปทางดานบนอีก 5 เมตร ปลอยเมาสซาย จะมีองคอาคาร
ถูกเพิ่มมีความยาว 5 เมตรบนแผนงาน
4. คลิกเมาสซายที่แผนงานคางไวแลวเลื่อนเมาสหางจากจุดสุดทายที่ปลอยเมาสไปทางดาน
ขวาอีก 10 เมตร ปลอยเมาสซาย จะมีองคอาคารถูกเพิ่มมีความยาว 10 เมตรบนแผนงาน
5. คลิกเมาสซายที่แผนงานคางไวแลวเลื่อนเมาสหางจากจุดสุดทายที่ปลอยเมาสไปทางดาน
ลางอีก 5 เมตร ปลอยเมาสซาย จะมีองคอาคารถูกเพิ่มมีความยาว 5 เมตรบนแผนงาน
6. เลื่อนเมาสไปคลิกที่ปุมลูกศรลงในปุม Pin Support จะมีแถบรายการแสดงขึ้น คลิก
เมาสซายที่แถบ Fix Support สังเกตที่ ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป ทําการเลื่อนเมาสมาที่ที่
รองรับ บริเวณดานลางซายของโครงสราง แลวคลิกเมาสซายหนึ่งครั้งที่ที่รองรับ ที่รองรับ
จะเปลีย่ นเปนทีร่ องรับยึดแนน
7. เลื่ อ นเมาส ไ ปที่ ดานขวาล างสุ ด ของโครงสร าง แล ว คลิ ก เมาส ซ ายหนึ่ ง ครั้ ง ที่ จุดต อจะ
เปลีย่ นเปนทีร่ องรับยึดแนน
8. คลิกเมาสซายที่ปุม Member Loads ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
9. เลื่อนเมาสไปที่คานแลวคลิกเมาสซาย จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา ปอนคา 10 ลงในชองขอ
ความ W1 แลวคลิกเมาสซายที่ปุม OK หนาตางจะถูกปดลง
10. คลิกเมาสซายที่ปุม Member Properties ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
11. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่คาน จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา
12. ปอนคา 0.0625 ลงในชอง Area
13. ปอนคา 0.000326 ลงในชอง Moment of Inertia
14. กด OK หนาตางจะถูกปดลง
15. คลิกเมาสซายที่ปุม Select /Unselect All ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
16. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่เสาทั้ง 2 ขาง เสาที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนเปนสีแดง
17. คลิกเมาสซายที่ปุม Member Properties จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา
18. กดปุม Add เพือ่ เพิม่ รายการวัสดุ
19. ปอนคา 0.0900 ลงในชอง Area
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20. ปอนคา 0.000675 ลงในชอง Moment of Inertia
21. กด OK หนาตางจะถูกปดลง
22. ขณะนี้ ทานไดทําการปอนขอมูลเรียบรอยแลว หลังจากนี้ท านสามารถสั่งใหแสดงคาผล
ลัพธตางๆ ไดดงั นี้
การแสดงผลแรงปฏิกิริยาเลือกคําสั่ง Support Reactions จากแถบคําสั่ง
การแสดงแผนภาพแรงตามแนวแกนเลือกคําสั่ง Axial Force Diagram จากแถบคํา
สั่ง
การแสดงแผนภาพแรงเฉือนเลือกคําสัง่ Shear Force Diagram จากแถบคําสั่ง
การแสดงแผนภาพโมเมนตเลือกคําสั่ง Bending Moment Diagram จากแถบคําสั่ง
การแสดงแผนภาพการแอนเลือกคําสั่ง Deformed Shape จากแถบคําสั่ง
ตัวอยางแรงปฏิกิริยาที่ไดจากโจทยตัวอยาง

60

ตัวอยาง โครงขอหมุน (Truss)

ตัวอยางเปนโครงขอหมุนที่ประกอบโดยใชเหล็กจํานวน 5 ทอน แตละทอนมีความยาวดังในรูปตัว
อยาง จุดตอที่ฐานทั้งสองขางของโครงสรางเปนที่รองรับแบบจุดหมุน (Pin Support) โดยจุดตอบน
สุดมีน้ําหนักบรรทุกกระทําเปนจุดขนาด 10 kN โดยคุณสมบัติของคานมีคา E = 200 Gap และเหล็ก
เปนเหล็กตันกลมมีเสนผานศูนยกลาง 10 cm
ขั้นตอน
1. คลิกเมาสซายที่ปุม New เพือ่ เริม่ แผนงานใหม
2. คลิกเมาสซายที่ปุม Add Member Hinge-End
3. ทําการเพิ่มองคอาคารโดยคลิกเมาสซายที่แผนงานคางไว
4. แลวเลื่อนเมาสหา งจากจะเริ่มตนไปทางดานซายอีก 4 เมตร ปลอยเมาสซาย จะมีองคอาคาร
ถูกเพิ่ม มีความยาว 5 เมตรบนแผนงาน
5. เพิ่มองคอาคารใหเปนเหมือนโจทยตัวอยางโดยทําคลายกับวิธีการในขอ 3 และ 4
6. เลื่อนเมาสไปคลิกเมาสซายที่ปุมลูกศรลงในปุม Pin Support ไอคอนเมาสจะเปลี่ยน
ไป ทําการเลื่อนเมาสมา ณ ที่รองรับ บริเวณดานลางซายของโครงสราง แลวคลิกเมาสซาย
หนึง่ ครัง้ ทีท่ ร่ี องรับ ทีร่ องรับจะเปลีย่ นเปนทีร่ องรับแบบจุดหมุน
7. เลื่ อ นเมาส ไ ปที่ ดานขวาล างสุ ด ของโครงสร าง แล ว คลิ ก เมาส ซ ายหนึ่ ง ครั้ ง ที่ จุดต อจะ
เปลีย่ นเปนทีร่ องรับแบบจุดหมุน
8. คลิกซายที่ปุม Set Nodal Loads ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
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9. เลือ่ นเมาสไปจุดตอบนสุด จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา ปอนคา 10 ลงในชองขอความ Nx แลว
คลิกซายที่ปุม OK หนาตางจะถูกปดลง
10. คลิกเมาสซายที่ปุม Member Properties ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
11. เลื่อนเมาสมาคลิกที่คาน จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา
12. ปอนคา 0.0625 ลงในชอง Area
13. ปอนคา 0.000326 ลงในชอง Moment of Inertia
14. กด OK หนาตางจะถูกปดลง
15. คลิกเมาสซายที่ปุม Select /Unselect All ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
16. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่เสาทั้ง 2 ขาง เสาที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนเปนสีแดง
22. คลิกเมาสซายที่ปุม Member Properties ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
23. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่องคอาคาร จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา
24. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่แถบ Shape
25. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่ปุมที่มีภาพรูปวงกลม
26. ปอนคาโดยการพิมพ 0.1 ลงในชองขอความ d กด OK หนาตางจะถูกปดลง
17. ขณะนี้ ทานไดทําการปอนขอมูลเรียบรอยแลว หลังจากนี้ท านสามารถสั่งใหแสดงคาผล
ลัพธตางๆ ไดดังนี้ ขณะนี้ทานไดทําการปอนขอมูลเรียบรอยแลว หลังจากนี้ทานสามารถ
สั่งใหแสดงคาผลลัพธตางๆ ไดดงั นี้
การแสดงผลแรงปฏิกิริยาเลือกคําสั่ง Support Reactions จากแถบคําสั่ง
การแสดงแผนภาพแรงตามแนวแกนเลือกคําสั่ง Axial Force Diagram จากแถบคํา
สั่ง
การแสดงแผนภาพแรงเฉือนเลือกคําสัง่ Shear Force Diagram จากแถบคําสั่ง
การแสดงแผนภาพโมเมนตเลือกคําสั่ง Bending Moment Diagram จากแถบคําสั่ง
การแสดงแผนภาพการแอนเลือกคําสั่ง Deformed Shape จากแถบคําสั่ง
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ตัวอยางแรงปฏิกิริยาที่ไดจากโจทยตัวอยาง

ตัวอยางโครงขอแข็งผสมโครงขอหมุน (Combined Frame -Truss)
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ตัวอยางเปนโครงขอหมุนผสมโครงที่ประกอบโดยใชเหล็กจํานวน 6 ทอน แตละทอนมีความยาวดัง
ในรูปตัวอยาง จุดตอที่ฐานทั้งสองขางของโครงสรางเปนที่รองรับแบบจุดหมุน (Pin Support) โดย
ทอนเหล็กกลางซายสุดมีน้ําหนักบรรทุกกระทําเปนจุดขนาด 10 kN กระทําที่ปลาย โดยคุณสมบัติ
ของคานมีคา E = 200 GPa และเหล็กเปนเหล็กตันกลมมีเสนผานศูนยกลาง 10 cm สังเกตภาพดาน
ลางประกอบโจทย ทอนเหล็กหมายเลข 2 กับทอนเหล็กหมายเลข 3 เปนทอนเดียวกัน และทอน
หมายเลข 4 กับ 6 เปนทอนเดียวกัน โดยทั้งสองพาดผานกันดวยและยึดติดเขาดวยกันดวยจุดตอแบบ
หมุน (Hinged Joint)
ขั้นตอน
1. คลิกเมาสซายที่ปุม New เพือ่ เริม่ แผนงานใหม
2. คลิกเมาสซายที่ปุม Add Member Hinge-End
3. ทําการเพิ่มองคอาคารโดยคลิกเมาสซายที่แผนงานคางไว
4. แลวเลื่อนเมาสหางจากจะเริ่มตนไปทางดานบนอีก 3 เมตร ปลอยเมาสซาย จะมีองคอาคาร
ถูกเพิ่ม มีความยาว 3 เมตรบนแผนงาน
5. เพิ่มองคอาคารใหเปนเหมือนโจทยตัวอยางโดยทําคลายกับวิธีการในขอ 3 และ 4
6. เลื่อนเมาสไปคลิกเมาสซายที่ปุมลูกศรลงในปุม Pin Support ไอคอนเมาสจะเปลี่ยน
ไป ทําการเลื่อนเมาสมา ณ ที่รองรับ บริเวณดานลางซายของโครงสราง แลวคลิกเมาสซาย
หนึง่ ครัง้ ณ ทีร่ องรับ ทีร่ องรับจะเปลีย่ นเปนทีร่ องรับแบบจุดหมุน
7. เลื่ อ นเมาส ไ ปที่ ด านขวาล างสุ ด ของโครงสร าง แล วคลิ ก เมาส ซ ายหนึ่ งครั้ ง ที่ จุดต อจะ
เปลีย่ นเปนทีร่ องรับแบบจุดหมุน
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8. คลิกเมาสซายที่ปุม Set Nodal Loads ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
9. เลือ่ นเมาสไปจุดตอบนสุด จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา ปอนคา 10 ลงในชองขอความ Nx แลว
คลิกเมาสซายที่ปุม OK หนาตางจะถูกปดลง
10. คลิกเมาสซายที่ปุม Member Properties ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
11. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่คาน จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา
12. ปอนคา 0.0625 ลงในชอง Area
13. ปอนคา 0.000326 ลงในชอง Moment of Inertia
14. กด OK หนาตางจะถูกปดลง
15. คลิกเมาสซายที่ปุม Select /Unselect All ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
16. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่เสาทั้ง 2 ขาง เสาที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนเปนสีแดง
27. คลิกเมาสซายที่ปุม Member Properties ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
28. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่องคอาคาร จะมีหนาตางแสดงขึ้นมา
29. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่แถบ Shape
30. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่ปุมที่มีภาพรูปวงกลม
31. ปอนคาโดยการพิมพ 0.1 ลงในชองขอความ d กด OK หนาตางจะถูกปดลง
17. คลิกเมาสซายที่ปุม Lock / Unlock Member ไอคอนเมาสจะเปลี่ยนไป
18. เลื่อนเมาสไปจุดที่ ทอนเหล็กหมายเลข 2 กับทอนเหล็กหมายเลข 3 เปนทอนเดียวกัน และ
ทอนหมายเลข 4 กับ 6 เปนทอนเดียวกัน โดยทั้งสองพาดผานกันดวยและยึดติดเขาดวยกัน
ดวยจุดตอแบบหมุน แลวคลิกเมาสซาย จะมีหนาตางแสดงขึ้นมาดังรูป
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19. คลิกเมาสซายที่องคอาคารหมายเลข 2 และองอาคารหมายเลข 3 ซึ่งสีขององคอาคารทั้ง 2
จะเปลี่ยนเปนสีดํา
20. เลื่อนเมาสมาคลิกเมาสซายที่ปุมหมายเลข 2 บนกรอบ Lock Member Group
21. คลิกเมาสซายที่องคอาคารหมายเลข 4 และองอาคารหมายเลข 6 ซึ่งสีขององคอาคารทั้ง 2
จะเปลี่ยนเปนสีแดงดังรูป

22. คลิกเมาสซายที่ปุม OK หนาตางจะถูกปดลง
23. ขณะนี้ ทานไดทําการปอนขอมูลเรียบรอยแลว หลังจากนี้ท านสามารถสั่งใหแสดงคาผล
ลัพธตางๆ ไดดังนี้ ขณะนี้ทานไดทําการปอนขอมูลเรียบรอยแลว หลังจากนี้ทานสามารถ
สั่งใหแสดงคาผลลัพธตางๆ ไดดงั นี้
การแสดงผลแรงปฏิกิริยาเลือกคําสั่ง Support Reactions จากแถบคําสั่ง
การแสดงแผนภาพแรงตามแนวแกนเลือกคําสั่ง Axial Force Diagram จากแถบคํา
สั่ง
การแสดงแผนภาพแรงเฉือนเลือกคําสัง่ Shear Force Diagram จากแถบคําสั่ง
การแสดงแผนภาพโมเมนตเลือกคําสั่ง Bending Moment Diagram จากแถบคําสั่ง
การแสดงแผนภาพการแอนเลือกคําสั่ง Deformed Shape จากแถบคําสั่ง
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ตัวอยางแรงปฏิกิริยาที่ไดจากโจทยตัวอยาง

ตัวอยาง การสัง่ ใหแสดงผลลัพธระหวางกลาง และแสดงคาสูงสุดในตาราง
(Maximum Value)

ตัวอยางเปนโครงที่ประกอบดวยเสา 2 ตนความยาว 5 เมตร และคาน 1 ตัวความยาว 10 เมตร จุดตอ
ที่ฐานทั้งสองขางของโครงสรางเปนที่รองรับยึดแนน (Fixed Support) โดยในคานมีน้ําหนักบรรทุก
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ชนิดแผกระจายคงที่ กระทํากั บองคอาคารมี ขนาด 10 kN/m โดยคุ ณสมบั ติข องคานมี คา E = 200
GPa และคานมี พื้ น ที่ ห น า ตั ด 0.0625 ม. 2 I = 0.000326 ม. 4 เสามี พ้ื น ที่ ห น าตั ด 0.0900 ม. 2 I =
0.000675 ม. 4 (จากโจทยตวั อยางโครง)
ขั้นตอน
1. ต อ จากโจทย ตั ว อย า งโครง หลั ง จากท า นได ทํ า การป อ นข อ มู ล เรี ย บร อ ยแล ว เมื่ อ ท า น
ตองการสั่งใหแสดง เมตริกสติฟเนสของแตละองคอาคาร เชน ตองการดูสติฟเนสขององค
อาคารหมายเลข 1 ใหทานเลื่อนเมาสไปคลิกเมาสซายที่คําสั่ง Select/Unselect All ไอคอน
ของเมาสจะเปลี่ยนไป เลื่อนเมาสไปที่องคอาคารหมายเลข 1 และคลิกเมาสซาย 1 ครัง้ ขณะ
นีอ้ งคอาคารหมายเลข 1 จะถูกเลือกเรียบรอยแลว
2. คลิกเมาสซายที่รายการคําสั่ง Intermediate Results จะมีรายการแสดงขึ้นมาดังรูป

3. เลื่ อ นเมาส ม าคลิ ก เมาส ซ า ยที่ คํ า สั่ ง Member Stiffness Global Axis [k] โปรแกรม
SUTStructor จะแสดงเมตริกสติฟเนสขององคอาคารหมายเลข 1 ที่อางอิงตามแกนรวม ดัง
รูป
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4. เมื่ อ ท า นต อ งการสั่ ง ให แสดง เมตริกสติฟ เนสรวมของโครงสร าง คลิ ก ที่ รายการคํ าสั่ ง
Intermediate Results จะมีรายการแสดงขึ้นมาดังรูป

5. เลื่ อ นเมาส ม าคลิ ก เมาส ซ า ยที่ คํ า สั่ ง Global Stiffness โปรแกรม SUTStructor จะแสดง
เมตริกสติฟเนสรวม (Global stiffness) ดังรูป
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6. เมือ่ ทานตองการสั่งใหแสดง เมตริกสติฟเนสรวมของโครงสรางเฉพาะองคอาคารหมายเลข
1 และ หมายเลข 2 ใหทานเลื่อนเมาสไปคลิกที่คําสั่ง Select/Unselect All ไอคอนของเมาส
จะเปลี่ยนไป เลื่อนเมาสไปที่องคอาคารหมายเลข 1 และคลิกเมาสซาย 1 ครั้ง เลื่อนเมาสไป
ที่ องคอาคารหมายเลข 2 และคลิกเมาสซาย 1 ครั้ง ขณะนี้องคอาคารหมายเลข 1 และหมาย
เลข 2 จะถูกเลือกเรียบรอยแลว
7. คลิกที่รายการคําสั่ง Intermediate Results จะมีรายการแสดงขึ้นมาดังรูป
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8. เลื่ อ นเมาส ม าคลิ ก เมาส ซ า ยที่ คํ า สั่ ง Global Stiffness โปรแกรม SUTStructor จะแสดง
เมตริกสติฟ เนสรวม (Global stiffness) เฉพาะองคอาคารหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ดัง
รูป โดยบริเวณสีแดงที่ปรากฏในเมตริกคือสวนที่ที่การสงถายแรงระหวางองคอาคารหมาย
เลข 1 และองคอาคารหมายเลข 2

9. ท า นสามารถใช วิ ธี เดี ย วกั น นี้ กั บ การสั่ ง ให SUTStructor แสดงเมตริ ก การแอ น ตั ว
(Displacement matrix) เมตริกปลายยึดแน น (Fixed-end matrix) และ เมตริก แรงเที ยบเท า
(Equivalent force matrix)
10. เมื่ อท านต องนํ าค า ที่ ได จาก SUTStructor ไปออกแบบ ท านสามารถสั่ ง ให SUTStructor
แสดงคาสูงสุดของแรงในรูปแบบของตารางไดโดย ใหทานเลื่อนเมาสไปคลิกเมาสซายที่
คําสั่ง Select/Unselect All ไอคอนของเมาสจะเปลี่ยนไป เลื่อนเมาสไปที่องคอาคารแสดง
คาสูงสุดของแรง เชนตองการใหแสดงคาเฉพาะองคอาคารหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ให
เลื่อนเมาสไปที่องคอาคารหมายเลข 1 และคลิกเมาสซาย 1 ครั้ง เลื่อนเมาสไปที่ องคอาคาร
หมายเลข 2 และคลิกเมาสซาย 1 ครั้ง ขณะนี้องคอาคารหมายเลข 1 และหมายเลข 2 จะถูก
เลือกเรียบรอยแลว
11. คลิกที่รายการคําสั่ง Tables จะมีรายการแสดงขึ้นมาดังรูป
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12. เลื่อนเมาสมาคลิกที่คําสั่ง Design Envelope… โปรแกรม SUTStructor จะแสดงคาสูงสุด
เฉพาะองคอาคารหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ดังรูป

ทานสามารถคลิกที่ปุม Copy (ปุมในรูปวงกลม) เพื่อคัดลอกขอมูลในตาราง และนําไปวาง
ลงใน MS Excel ดวยคําสั่ง Paste และสามารถคัดลอกภาพในหนาจอไดดวยคําสั่ง Copy
To ClipBoard ในรายการคําสั่ง Edit และนําไปวางใน MS Word ไดดวยคําสั่ง Paste
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ตัวอยางรูปแบบรายงาน
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ชือ่ โครงงาน ตัวอยางรายงาน

ภาพโครงสราง
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผูจัดทํารายงาน Suranaree University of Technology
ชือ่ โครงงาน ตัวอยางรายงาน
ขอมูลองคอาคาร
Members Angle [Degree] Long [m]

Area [m^2]

Elastic [KN/m^2]

Inertia [m^4]

1

9.00E+01

5.00E+00

9.00E-02

2.00E+08

6.75E-04

2

0.00E+00

1.00E+01

6.25E-02

2.00E+08

3.26E-04

3

9.00E+01

5.00E+00

9.00E-02

2.00E+08

6.75E-04

Members

Node i

1

1

2

2

-

2

2

3

1

1

3

4

3

2

-

Node

Coordinate [m]

Type

Angle support [Degree]

1

( 5 , 6)

Fix

360

2

( 5 , 11)

Rigid

0

3

( 15 , 11)

Rigid

0

4

( 15 , 6)

Fix

360

Node j Member Properties Number Member Load Number

ขอมูลจุดตอ

ขอมูลแรงทีก่ ระทํากับโครงสราง
Load ID

Name

1

Load Number 1

Member Type Ld Direction Ld Direction Axis W1 X1 W2 X2
2

Uniform

Down

Local

10 0 10 0
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ชือ่ โครงงาน ตัวอยางรายงาน

แรงปฏิกริ ยิ า
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผูจัดทํารายงาน Suranaree University of Technology
ชือ่ โครงงาน ตัวอยางรายงาน

แผนภาพแรงตามแนวแกน
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ชือ่ โครงงาน ตัวอยางรายงาน

แผนภาพแรงเฉือน
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ชือ่ โครงงาน ตัวอยางรายงาน

แผนภาพแรงดัด
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผูจัดทํารายงาน Suranaree University of Technology
ชือ่ โครงงาน ตัวอยางรายงาน

แผนภาพการแอนตัว (ขยาย 50 เทา)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผูจัดทํารายงาน Suranaree University of Technology
ชือ่ โครงงาน ตัวอยางรายงาน

ภาพแรงดัด
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผูจัดทํารายงาน Suranaree University of Technology
ชือ่ โครงงาน ตัวอยางรายงาน
ขอมูลแรงที่ปลายองคอาคาร
Member Fx.i [KN] Fy.i [KN] Mz.i [KN•m] Fx.j [KN] Fy.j [KN] Mz.j [KN•m]
1

5.00E+01 -2.23E+01 -3.70E+01 -5.00E+01 2.23E+01 -7.43E+01

2

2.23E+01 5.00E+01 7.43E+01 -2.23E+01 5.00E+01 -7.43E+01

3

5.00E+01 2.23E+01 3.70E+01 -5.00E+01 -2.23E+01 7.43E+01

ขอมูลการแอนตัวที่จุดตอ
Node

Dx [m]

Dy [m]

Dz [rad]

1

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2

8.91E-06 -1.39E-05 -6.91E-04

3

-8.91E-06 -1.39E-05 6.91E-04

4

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

ขอมูลแรงปฏิกริ ยิ า
Node

Rx [KN]

Ry [KN]

Mz [KN•m]

1

2.23E+01 5.00E+01 -3.70E+01

2

0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00

3

0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00

4

-2.23E+01 5.00E+01

3.70E+01
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ชือ่ โครงงาน ตัวอยางรายงาน
ขอมูลสําหรับออกแบบ
Member Max Compression [KN]

Max Tension [KN]

Max Shear [KN]

1

5.00E+01

0.00E+00

2.23E+01

3

5.00E+01

0.00E+00

2.23E+01

2

2.23E+01

0.00E+00

5.00E+01

Member Max Moment [+] [KN•m] Max Moment [-] [KN•m] Max Abs(Deflection) [m]
1

3.70E+01

7.43E+01

5.05E-04 m

3

7.43E+01

3.70E+01

5.05E-04 m

2

5.07E+01

7.43E+01

5.74E-03 m

