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บทคัดยอ
โครงงานนี้เปนโครงงานเกีย่ วกับการพัฒนาโปรแกรมคํานวณโครงสรางแบบโครงขอแข็ง 2 มิตโิ ดยใชการประมวลผลแบบทันที
ซึ่งจะแสดงผลลัพธออกมาในรูปของตัวเลขหรือแผนภาพแสดงโมเมนตและแรงเฉือนและแผนภาพแสดงการโกงตัวของ
โครงสรางโดยใชหลักการวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีเมทริกซในการวิเคราะหซึ่งจุดเดนของโปรแกรมนี้คือสามารถแสดงผลการ
วิเคราะหทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาตัวแปรตางๆทําใหสามารถมองเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของโครงสรางแบบโครงขอแข็ง
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงขนาดหรือทิศทางของแรงที่กระทําไดทันที โปรแกรมนี้ไดถูกสรางขึ้นมาโดยนิสติ รุนกอนหนาทางคณะ
ผูจัดทําตั้งใจที่จะพัฒนาโปรแกรมนี้ เพิ่มเติมโดยแกไขจุดบกพรองทางโปรแกรมของโปรแกรมรุนกอน และเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของโปรแกรมเพื่อใหใชงานงาย และนาใชมากที่สุด เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาเดิมและเปนที่ยอมรับ
มากขึ้นจากวิศวกรโครงสรางผูใชงาน
ABSTRACT
In Thailand nowsday, there are many civil engineering software used to analyze the structural systems in oder to
determine the structural responses in the form of graphs such as shearing force diagram(SFD), bending moment
diagram(BMD) and displacements to observe their behaviors. Every structural design offices have to pay a lot of
money to use these programs. This project aims to further develop the simple structural analysis freeware which
can be used to analyze the simple two-dimensional skeleton frame. This software has been develop from the
previous student group. The main advantage of this software is to analyze the structural system at real time. The
loading can be graphically adjusted and the program simultaneously shows the structural responses. The
software is further developed to minimize the computer bugs, provide better graphic user interface, and thus,
enhance user-friendly environment.

1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันโปรแกรมวิเคราะหโครงสรางไดถกู พัฒนาขึ้น
มาเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกวิศวกรผูอ อกแบบ
โครงสรางอยางมากมายโปรแกรมวิเคราะหโครงสรางที่
ไดรับความนิยมสวนใหญเปนโปรแกรมที่พัฒนาโดย
ชาวตางชาติซึ่งมีราคาแพงมากทําใหบรรดาวิศวกรใน
บริษัทขนาดเล็ก หรือมีทุนทรัพยไมมากนักไมสามารถซื้อ
หาโปรแกรมลิขสิทธิ์เหลานี้มาไวใชงานได ซึ่งบางทีซื้อ
มาแลวอาจจะใชไมเต็มประสิทธิภาพของมันทําใหไม
คุมคากับเงินที่เสียไปเพราะบางโปรแกรมมีมูลคาสูงถึง 2
ลาน อยางเชน ANSYSปจจุบันจึงไดมี ผูพัฒนาโปรแกรม
เหลานี้ขึ้นมาใชงานเองภายในประเทศซึ่งก็มีหลายๆ
โปรแกรมที่เปนที่รูจักและ ไดรับความนิยมแตโปรแกรม
เหลานี้กย็ ังไมมโี ปรแกรมที่มีการแสดงผลการวิเคราะห
ทันทีที่มีการ เปลี่ยนแปลงคาตัวแปรตางๆ (Real time)
ดังเชนในตางประเทศซึ่งมีการพัฒนาโปรแกรมประเภทนี้
ขึ้นมาใชแลวซึ่งจุดเดนของโปรแกรมทีม่ กี ารแสดงผลการ
วิเคราะหทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาตัวแปรตางๆนี้คือมี
ความรวดเร็วในการแสดงผลมากกวาโปรแกรมที่ตองมีการ
สั่งใหทําการวิเคราะหผลลัพธกอนทําการแสดงผลและการ
ที่ผูใชสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงไดอยางทันทีที่
มีการเปลี่ยนแปลงคาตัวแปรตางๆซึ่งชวยใหผูใชโปรแกรม
สามารถตัดสินใจดําเนินการตางๆ
2. วัตถุประสงค
เพื่อที่จะแกไขปญหาโปรแกรมที่มีขอผิดพลาดในการ
คํานวณและทําใหผูใชงานมีความเขาใจในการใชและใช
งานงาย ผลที่แสดงมีความสวยงาม

3. วิธีดําเนินการศึกษาการเขียนโปรแกรม
เขียนคลาสทีเ่ กี่ยวกับการประมวลผลในสวนของการ
วิเคราะหโครงสรางตามทฤษฏีของการวิเคราะหโครงสราง
ดวยวิธีเมตริกโดยคราวๆโดยเริม่ แรกปอนขอมูลเปน
ตัวอักษรในระบบคอนโซลแอพพลิเคชั่นเพราะสามารถ
แสดงผลลัพธออกมาเปนตัวเลขไดรวดเร็วงายตอการ
ตรวจสอบและแกไขและเมทรอดเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางเมตริกที่จําเปนตองใชในการคํานวณเชน การคูณการ
บวกเมตริกการหาทรานสโพสเมตริก(Transpose Matrix)
เปนตน
ศึกษาและลองเขียนโปรแกรมงายๆที่ทํางานทางดาน
กราฟฟคเพื่อจะไดสามารถมองภาพรวมของโปรแกรม
ทั้งหมดวาจะสามารถเชื่อมโยงสวนประมวลผลโครงสราง
กับรับคาและแสดงผลจากสวนกราฟฟคไดในรูปแบบไหน
บางและตัวภาษา C#มีฟงกชันใดๆที่เพิ่มความสะดวกใน
การเขียนงานเกีย่ วกับกราฟฟคบางกอนที่จะเริ่มรวบสวน
ประมวลผลและสวนกราฟฟคเขาดวยกัน
เขียนโปรแกรมการคํานวณโครงสรางโดยมีเปาหมาย
หลักใหสามารถคํานวณโครงสรางแบบโครงขอแข็งได
อยางถูกตองและแสดงผลลัพธทันทีที่มีการเปลีย่ นแปลง
แรงกระทําใดๆบนโครงสรางเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปของโครงสรางแบบโครงขอแข็ง
รูปที่1 แสดงแผนผังการทํางาน

4. ผลการดําเนินการศึกษา
จากที่ไดทําการศึกษาโปรแกรมนั้นทําใหทราบถึง
ปญหาตางๆหลายอยางทั้งดานการคํานวน การ
แสดงผล และการใชงาน ดังนั้นคณะผูจัดทําไดพัฒนา
และแกไขขอผิดพลาดของตัวโปรแกรมใหมีการ
คํานวนที่รวบรัดและถูกตองทั้งยังแกไขดานการใชงาน
ใหใชงานไดงายขึ้นสะดวกขึ้นไมสับสนในการใชงาน
ดังแสดงดังรูปที่ 2

ดานการแสดงผลนั้นเราไดแกไขการแสดงคาของกราฟ
ตางๆใหมีความชัดเจนและแสดงคาที่จุดสูงสุดทําใหงาย
ตอการคํานวณ ซึ่งกราฟที่เราไดทําการปรับปรุงนั้นมีอยู 3
ตัว คือ กราฟเชียร(Shearing Force Diagram) กราฟ
โมเมนตดดั (Bending Moment Diagram) และคาการ
โกงตัว(Deflection) ซึ่งในสวนมากในการคํานวณนั้น
เราจะดูคาเหลานี้ในการวิเคราะหและออกแบบ ทําให
เราสามารถทําการออกแบบไดรวดเร็วขึ้น ซึ่งแสดงกราฟ
ตางๆ ดังรูปตอไปนี้

รูปที่ 2 หนาตาโปรแกรม
ทั้งยังเพิ่มฟงกชนั ตางๆที่จําเปนในการเขียน แบงการ
ทํางานอยางเปนระบบในดานรับขอมูลและแสดงขอมูล
ดังรูปที่ 3

รูปที่ 4 ภาพแสดง กราฟเชียร(Shearing Force Diagram)
กราฟโมเมนตดดั (Bending Moment Diagram) และคาการ
โกงตัว (Deflection) ตามลําดับ
รูปที่ 3 แยกการรับและสงขอมูล

ในดานความถูกตองของโปรแกรมนั้นเนื่องจากโปรแกรมที่
ใชมีความละเอียดในการคํานวณในสวนของเรื่องทศนิยม
ทําใหคาที่ไดออกมานั้นจึงมีคาตางกันเล็กนอยเพราะใน
การคํานวณโดยใชมือนั้น เราไมสามารถใชทศนิยมทีม่ ีได
หมดซึ่งตางจากโปรแกรมซึ่งเราจะแสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 6 แสดงการเลื่อนโหลดในแบบทันที
รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบคาที่ไดจากการคํานวนใน
การใชโปรแกรมและการใชมือ
ในตัวโปรแกรมนี้จะมีการแสดงผลแบบทันที(Real Time)
ซึ่งจะมีรูปแบบอยู 2 อยางคือ การเลื่อนโหลด(Slide Load)
และการหมุนโหลด(Sway Load) ซึ่งการเลื่อนโหลดนั้นคือ

สวนการแสดงผลทันทีในแบบการหมุนโหลดนั้นจะเปนการ
แสดงผลแบบทันทีโดยที่เราสามารถทําการหมุนโหลดที่
กระทําบนคานนั้นใหหมุนไดรอบคาน และคากราฟตางๆ
นั้นจะเปลี่ยนตามในทันที ดังแสดงในรูปที่ 7

การที่เราทําการเลื่อนโหลดทีก่ ระทําบนคานโดยการเลื่อน
โหลดทีก่ ระทําอยูนั้นไปขางหนาหรือขางหลังได และจะทํา
ใหคาที่แสดงออกมานั้นมีการเปลี่ยนแปลงทันที ดังแสดง
ในรูปที่ 6

รูปที่ 7 แสดงการหมุนโหลดในแบบทันที

รูปที่ 7 แสดงการหมุนโหลดในแบบทันที
ในการพัฒนาโปรแกรมนั้นมีการปรับปรุงสวนตางๆอยูมาก คณะผูจัดทําไดสรุปเปนตารางเพื่อแสดงใหเห็นถึงหัวขอที่ไดทําการ
พัฒนาหรือปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งไดสรุป ไดดังนี้
ตารางแสดงฟงกชันที่พัฒนา
การทํางาน
Grid และ Scale

KUSA V.1.1
สามารถปรับขนาด Grid size ไดอยาง
เดียว ไมสามารถวาดคานทีม่ คี วามยาว
เกิน 30 unit ได
ยังคํานวณคานตอเนื่องไมได และโคด
ยังอานเขาใจยาก

KUSA V.2.1
สามารถปรับไดทั้งGrid sizeและGrid
spacing สามารถวาดคาน
ใหมีความยาวมากๆได
สามารถคํานวณคานตอเนื่องได และเขียน
โคดใหมเพื่อใหงายตอผูที่นําไปพัฒนาตอ

การวาดคานและ
การใส Support

-ตําแหนงอยูบนแทบเครื่องมือดานบน
-ไมสามารถใสsupportทับกันได
จะทําใหเกิด bug

การใสแรงกระทํา

-ตําแหนงอยูบนแทบเครื่องมือดานบน
และใสคาจากหนาจอหลัก

-ยายตําแหนงมาทางซายและจัดใหอยูใ น
หมวด Input
-สามารถใส Support ทับกันได โดยที่
Support ใหมจะแทนที่ของเกา
-ยายตําแหนงปุมมาอยูในหมวด Input
แบงการใสแรงกระทํา ใหมีฟอรมยอย ขึ้นมา
เปนฟอรมของ Point Load และ Uniform
Load มีรูปตัวอยางของการใสคา ตางๆที่ใหดู
ยายไปอยูใ น Tools > Beam Setting
และใสคาในฟอรมยอย
สามารถเปด-ปดได เคลื่อนยาย พับเก็บได
โดยเปดไดจาก ปุมรูปตัว Iและใน Tools

สวนประมวลผล

การเปลีย่ นแปลงคา ใสจากหนาจอหลัก
AEI
หนาตาง
ติดอยูใน Panel ขวามือ ไมสามารถ
Information
เคลื่อนยาย ปด หรือพับเก็บได

KUSA V.3.0
การปรับ Grid Size ควรจะ
เปนการ Zoom in - out
ควรใหโปรแกรมสามารถ
คํานวณโครงถักได โดยใช
หลักการ release moment
ที่จุดตอ
ควรมีรูป Support วิ่งตาม
cursorของเมาสเมื่อมีการ
ใส Support
สามารถใส Uniform Load
แบบ 3 เหลี่ยมได

สามารถเปลีย่ นแปลงหนวย
ไดในหลายมาตรฐาน
สามารถเปลีย่ นแปลงคา
ตางๆในหนาตาง
informationไดเลย

การแสดงผล

-ตําแหนงCheckboxอยูขวาบนของ
โปรแกรม
-คา Reaction เครื่องหมายผิดพลาด
และแสดงคาที่ node ทุก node
-ไมมคี า Deflection มีแตกราฟ

การแสดงผลแบบ
ทันที

ใชปุม Select Load ในการแสดงผล
แบบทันที

การแสดงคาพิกดั

แสดงคาพิกดั เฉพาะตอนวาดคาน

5. สรุปผลการดําเนินการศึกษา
โปรแกรมที่นํามพัฒนานั้นเนนที่สวนคํานวนและสวน
แสดงผล สวนคํานวนไดทําการปรับปรุงการเขียนโปรแกรม
ใหมีการคํานวนที่รวบรัดไมซับซอนและงายตอการอาน
และทําความเขาใจสวนดานแสดงผลทําใหมีการใชงานที่
งายขึ้นและเพิ่มฟงกชันตางๆที่ทําใหงายตอการใชงานทํา
ใหโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ใหโอกาสนิสิต
ปริญญาตรีที่ทาํ โครงงานที่มีประโยชนตอ สังคม และสราง
ชื่อเสียงใหกับทางมหาวิทยาลัย

-ยายตําแหนงมาเพื่อจัดหมวดหมู
ใหอยูในหมวด Output
-แกไขเครื่องหมาย แสดงคาที่ Node เฉพาะ
Node ที่มี Support
-แสดงคาDeflection และ มุมของDeflection
-แสดงคา Max moment และmax Shear
ยายตําแหนงใหอยูในหมวด Select Load
และเพิ่มฟงกชั่น Slide Load โดยแบงเปน
Sway Load และ Slide Load
แสดงคาพิกดั ตลอดเวลาเมื่ออยูในกระดาษ
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