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คำชี ้แจง

1. ข้ อสอบมีทงหมด
ั้
3 ข้ อ (ข้ อละ 10 คะแนน) จำนวน 8 หน้ ำรวมใบปิ ดหน้ ำข้ อสอบ
2. มีเวลำทำข้ อสอบทังสิ
้ ้น 90 นำที
3. ห้ ำมนำข้ อสอบออกนอกห้ องสอบ
4. เมื่อทำข้ อสอบเสร็จ ให้ สง่ กระดำษคำตอบพร้ อมกระดำษคำถำม
5. ทุจริตในกำรสอบปรับตกทุกกรณี

1.

จงตอบคำถำมดังต่อไปนี ้
a. ให้ อธิบำยว่ำ Matlab มีข้อดีกว่ำ Spreadsheet หรื อ Compile Language อย่ำงไร (2 คะแนน)
b. ถ้ ำเขียน zeros(3,4)ใน Matlab จะได้ ผลลัพธ์ คืออะไร (1 คะแนน)
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c. กำหนดให้
และ b = [0 3]
7 2
i. จงอธิบำยว่ำเหตุใดจึงเกิด Error ขึ ้นถ้ ำพิมพ์ a(:,2) * b(:, 2) ใน Matlab (1 คะแนน)
ii. length(a(:,2)) = ? (1 คะแนน)
d.
e.

2.

ให้ อธิบำยว่ำ อะไรคือ Static allocation พร้ อมยกตัวอย่ำง (2 คะแนน)
ฟั งชันท์ rand คืออะไร และถ้ ำจะสร้ ำงเวกเตอร์ ที่ประกอบด้ วยตัวเลขแบบสุม่ ที่อยูใ่ นช่วง [0,100] จะ
เขียน Matlab อย่ำงไร (3 คะแนน)

คำนแบบ Cantilever มีแรงกระจำยแบบแผ่กระทำดังรูปที่
กำหนดให้ ตำมรูป
a.
b.

c.

1

คำนนี ้สำมำรถหำ

Deflection

ได้ ตำมสมกำรที่

จงอธิบำยว่ำจะสำมำรถหำ Bending Moment และ Shear Force ได้ อย่ำงไร (3)
จงเขียน Script ใน Matlab เพื่อหำค่ำ Bending Moment และ Shear Force ที่มำกที่สดุ และเกิด
ตำแหน่งใดโดยใช้ Symbolic Tool (4 คะแนน)
จงเขียน Script เพื่อ plot กรำฟ y, Bending Moment และ Shear Force (3 คะแนน)

รู ปที ่ 1
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3.

รูปที่ 2 เป็ นกำรจำลองแบบ Finite Element โดยใช้ สปริ ง โดยที่แต่ละ node มีแรง F1, F2 และ F3 กระทำ และ
แต่ละ node เคลือ่ นที่ u1, u2 และ u3 กำหนดให้ สปริ งมีคำ่ Stiffness คือ k1 และ k2 ดังภำพ

รู ปที ่ 2
a.

b.
c.
d.
e.

ในกำรวิเครำะห์โดย Finite Element นี ้ให้ อธิบำยสมมุติฐำน 3 ข้ อสำหรับใช้ ในกำรวิเครำะห์ (2
คะแนน)
จงอธิบำยว่ำเหตุใดจึงต้ องมี Boundary Conditions (1 คะแนน)
จงเขียน Stiffness matrix ของแต่ละ Element และให้ หำ Global Stiffness Matrix (3 คะแนน)
จงแปลงสมกำรของ Finite element จำก ku = f ให้ อยูใ่ นรูป Matrix (1 คะแนน)
จงเขียน pseudo code สำหรับกำรหำคำตอบในข้ อนี ้ (3 คะแนน)

รู ปที ่ 3
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