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วัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน

1. ชมรมฯ ขอแจ้งข่าวการจัดอบรมในวันเสาร์ที่
ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส ครั้งนี้จะมีทงั้ โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ที่มี
ศักยภาพสูงและตัวอย่างงานทีต่ ่อยอดองค์ความรู้และใช้งานจริง เพื่อนสมาชิกเก่าทีม่ ีต้นทุนอยูแ่ ล้ว วันนี้ MicroFeap 7.0
และ Footing 2.0 จะช่วยให้ท่านค้นหาคาตอบใน Model ได้ง่ายและมั่นใจขึ้น ส่วนสมาชิกใหม่ก็จะได้เรียนรู้แบบเรียนลัดและ
เห็นตัวอย่างการใช้งานทีส่ อดคล้องกับโปรแกรมตัวใหม่โดยตรง
2. โปรแกรม MicroFeap 7.0 จะมี Soil Spring Element ให้เลือกใช้งาน ผู้ใช้สามารถป้อนค่า Ksoil ได้โดยตรง (เวอร์ชั่นก่อนๆ
ต้องคานวณมือหา Kโครงสร ้าง ก่อน แล้วจึงแปลงเป็นค่า E, A, L นาไปป้อนในโปรแกรม ซึ่งดูยุ่งยากและอาจผิดพลาดได้)
นอกจากนี้ในตัวใหม่ยังเพิ่มคาสั่งใช้งาน เช่น Group elem. Split elem. Undo ….. เพื่อสะดวกต่อการแก้ไข Model
3. โปรแกรม Footing 2.0 ได้เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบฐานรากใช้เข็ม (Pile footing) รับแรง Horizontal forces และ
Torsion เช่น ฐานรากป้ายโฆษณา เป็นต้น นอกจากนี้ยังเพิม่ คาสั่งอานวยความสะดวก เช่น ยอมให้ผู้ใช้ย้ายจุด Origin (0,0)
ไปยังจุดที่ง่ายต่อการป้อนค่าพิกดั เข็มในกรณีจะตรวจสอบฐานรากทีก่ ารตอกเข็มหน้างานมีปัญหา ฯลฯ

บรรยายพิเศษ ครัง้ ที่ 21… การใช ้โปรแกรม
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 งานโครงสร้างที่คิด Soil Spring เช่น
งานฐานราก, งาน Sheet pile / กาแพง
กันดิน, Slab on ground, อาคารทรุดตัว
 งานฐานรากรับแรง Hx, Hy, Torsion
 การหา Influence Line ในงานสะพาน

Wind

T
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ต.ย. ฐานราก Soil Spring

ต.ย. งาน Sheet Pile

Hy

ต.ย. ฐานรากรับแรง
Hx, Hy,Torsion

ซื้อใหม่โปรแกรม (สิทธิ์ผู้ฟัง) ช่วงงาน

ผู้สนใจสารองที่นั่งด่วน ค่าอบรมรวมเอกสาร อาหารกลางวัน กาแฟและขนมทั้งวัน  P1:R7.0
9,900
10,500
บุคคลทั่วไป คนละ 1,300 บาท, สมาชิกที่มีโปรแกรม P1/P2 (windows) คนละ 1,000 บาท  P2:R7.0
9,900
10,500

Footing
R2.0
6,900
7,000
(จ่ายหน้างาน บวกเพิ่มคนละ 200 บาท) กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ. กสิกรไทย
สาขาปทุมธานี เลขที่ 250-2-43118-0 ชื่อ “ชมรม MicroFeap” ช่วยแฟกซ์, email หรือ Line (หลังงาน P1= P2 =16,000 บ. FT =9,500 บ)
ราคา Up โปรแกรม (สิทธิผ์ ู้ฟัง) ช่วงงาน
ใบโอนพร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร/email ส่งให้ชมรมด้วยครับ (หมดเขต พุธ 21 พ.ย.)
 ดอนเมือง

ฟิวเจอร์รังสิต
ไปอยุธยา
รังสิต

ถ. วิภาวดีรังสิต
ตลาดรังสิต

ไปเชียงราก

ไปปทุมฯ

ด่านบางพูน
นิคมบางกะดี

ทางด่วน

หลักสี่ ไปบางเขน
เมืองทอง ถ. แจ้งวัฒนะ

ด่านศรีสมาน
เมืองทอง
ธานี
แยกสมเด็จ ถ.ติวานนท์ แยกปากเกร็ด

ไปดินแดง

สนามกอล์ฟ ไฟฟ้า
ร.พ.
กรุงสยามฯ
โรงแรมปทุมธานีเพลส (โทร. 02-157-2671 ถึง 77, รถเมล์ สาย 90 ผ่าน)
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ช่วยส่งตัวเก่าที่จะ up ไปให้ชมรมก่อนวันงาน

