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วัสดีทุกท่านครับ…
ชมรมฯ ขอแจ้งข่าวถึงเพื่อนสมาชิกที่ต้องการ update ความรู้กับโปรแกรม MicroFeap เวอร์ชั่นใหม่ และเพื่อนวิศวกรที่รัก
ชอบการออกแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์แต่ยังขาดองค์ความรู้ ขาดจุดเริ่ม หรือขาดโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง ได้ทราบดังนี้
1. ชมรมฯ มีกาหนดจัดอบรม ในวันเสาร์
ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส ครั้งนี้จะเน้นสาธิตการใช้งาน 3 โปรแกรม
โดยมีตัวอย่างพื้นฐานประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้ที่ยังไม่คุ้นกับโปรแกรม MicroFeap-P1, P2 และ Footing ได้เห็นภาพและเกิด
ความมั่นใจ รวมถึง users รุ่นเก่าที่อยากกลับมา update ความรูก้ บั โปรแกรมตัวใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง
2. MicroFeap 7.7 ตัวใหม่ ช่วยให้การทางานง่ายขึ้น ได้เพิ่ม AutoMesh ของโครงสร้างที่ผู้ใช้มัก Model กันผิดๆ ให้ใช้งาน
แบบอัตโนมัติ เช่น AutoMesh ของโครงหลังคาจั่วปลายยื่น (รูป 1) ที่หลายท่านเข้าใจผิดว่าเป็นโครงสร้าง Truss และ
AutoMesh ของ Soil Springs (รูป 2) ซึ่งเป็นโครงสร้างผสม วันนี้การขึ้นรูป Model โครงสร้างทาได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง
มากขึ้น ใน AutoMesh ยังเพิ่มคาสั่ง Group elem. Split elem. ใช้รวมหรือแยกชิ้นส่วนเพื่อปรับแต่งให้ได้ Model ที่ต้องการ
3. โปรแกรมตัวใหม่รองรับ Uniform Load ตามแกนชิน้ ส่วนเอียง (รูป 3b) ซึ่งนาไปใช้กับคานบันได, จันทัน, โครงหลังคาจั่ว ฯลฯ
การ Convert หน่วยใน MicroFeap ตัวใหม่จะมีผลถึงหน่วยใน AutoMesh นอกจากนี้ตัวใหม่จะทางานได้เสถียรกว่า
4.
ผู้มี MicroFeap 7.0 ที่ลงทะเบียนมางานนี้ ท่านได้สิทธิ์ up ฟรี เป็น R7.7 ส่วนสมาชิกใหม่ที่สนใจโปรแกรม
MicroFeap และ Footing สามารถสั่งซื้อได้ในราคาส่วนลดพิเศษ (หากนาไปศึกษาก่อน วันงานจะฟังเข้าใจมากขึ้น..!)
้
บรรยายพิเศษ ครัง้ ที่ 22… การใชโปรแกรม

a) Load Type 1

b) Load Type 2

รูป 3: Uniform Load กระทากับคานเอียง
รูป 1: AutoMesh ของโครงจั่วปลายยื่น

รูป 2: AutoMesh ของโครงสร้าง Soil Springs

ซื้อโปรแกรมใหม่ (สิทธิ์ชอื่ ผู้ฟัง) ช่วงงาน

ผู้สนใจสารองที่นั่งด่วน ค่าอบรมรวมเอกสาร อาหารกลางวัน กาแฟและขนมทั้งวัน  P1:R7.7
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บุคคลทั่วไป คนละ 1,300 บาท, สมาชิกที่มีโปรแกรม P1/P2 (windows) คนละ 1,000 บาท  P2:R7.7

Footing
R2.0
6,900
6,800
(จ่ายหน้างาน คนละ 1,500 บาท) กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ. กสิกรไทย สาขา
ปทุมธานี เลขที่ 250-2-43118-0 ชื่อ “ชมรม MicroFeap” ช่วยแฟกซ์, email หรือ Line ใบ (หลังงาน P1= P2 =16,500 บ. FT =9,800 บ)
ราคา Up โปรแกรม (สิทธิผ์ ู้ฟัง) ช่วงงาน
โอนพร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร/email ส่งให้ชมรมด้วยครับ (หมดเขต พุธ 5 มิ.ย.)
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ช่วยส่งตัวเก่าที่จะ up ไปให้ชมรมก่อนวันงาน

