การทํางานและการใช้ งานระบบ SCADA
โครงการตรวจวัดสภาพนํา้ ทางไกลอัตโนมัตลิ ่ มุ นํา้ ทะเลสาบสงขลา
1. รายละเอียดการทํางานของระบบ SCADA
ระบบ SCADA มีองค์ประกอบหลักใหญ่ดงั นี้
1. SQL Server
2. SCADA Server
3. SCADA View
4. 4.RTU ในส่ วนของการรับและส่ งข้อมูลโทรมาตร
SCADA Server จะทําหน้าที่เป็ นส่ วนประมวลผลกลางของระบบโดยได้รับข้อมูลสถานี วดั โทรมาตร
จํานวน 11 สถานี โดยการรับข้อมูลผ่านเข้ามาทาง Modbus TCP จากการทํางานของระบบเบื้องต้นนี้ ทําให้ SQL
Server ได้รับและบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องจาก SCADA Server ด้วยเช่นกันตลอดเวลา
SCADA View จะทําหน้าที่เป็ นหน้าจอแสดงผลเสริ ม ทําให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการสามารถทํางาน
ได้สะดวกยิง่ ขึ้น กล่าวคือ สามารถใช้หน้าจอแสดงผลในส่ วนของระบบโทรมาตร
SQL Server นอกจากจะทําหน้าที่หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลของทั้งระบบแล้วยังมีหน้าที่หลักที่
สําคัญอีกประการหนึ่ งคือ การทําหน้าที่ส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่ องไปยัง Web Server ซึ่ งใช้ SQL SERVER 2008
เป็ นระบบฐานข้อมูล และให้บริ การ Web Application ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต (Internet) สําหรับข้อมูลแก่บุคคล
ทัว่ ไป
RTU ในส่ วนของการรับและส่ งข้ อมูลโทรมาตร จะทําหน้าที่อ่านค่าจากอุปกรณ์ตรวจวัดและส่ งข้อมูล
ที่อ่านได้มายังเครื่ อง SCADA server เพื่อทําการประมวลผลต่อไป

รู ปที่ 1-1 แสดงโครงสร้ างของระบบ SCADA
2.โปรแกรม SCADA
โครงการตรวจวัดสภาพนํ้าทางไกลอัตโนมัติลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลานั้น เราพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ระบบSCADA โดยใช้ซอฟท์แวร์ GENESIS32

ตัวซอฟท์แวร์ น้ นั มีลกั ษณะการติดต่อกับผูใ้ ช้เป็ นชนิ ด GUI

(Graphical User Interface) ใช้อุปกรณ์ Input มาตรฐานเป็ นเมาส์และคียบ์ อร์ด และแสดงผลผ่านทางจอ Monitor
ตัวโปรแกรม GENESIS32 นั้นจะติดต่อกับ RTU ผ่านทางเครื อข่าย cellular ที่ได้ทาํ การเชื่อมต่อ VPN ไว้กบั
VPN server ที่สถานีหลัก เพื่อทําให้สถานีสถามสามารถสามารถสื่ อสารมาถึงสถานีหลักได้ โดย RTU นั้นจะทํา
หน้าที่รวบรวมข้อมูล จากอุปกรณ์ตรวจวัดมาตรฐานชนิดต่าง ๆ (Sensors) เช่น อุปกรณ์วดั ระดับนํ้า เป็ นต้น แล้ว
นํามาประมวลผล และแสดงออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่รูปภาพกราฟฟิ ก สัญลักษณ์ต่าง ๆ และข้อมูลตัวเลขที่
เปลี่ยนแปลงตามความเป็ นจริ ง (Real time value) ตลอดถึงการบันทึกประวัติขอ้ มูลอย่างต่อเนื่ อง (Historical
data) และสรุ ปผลข้อมูลทั้งหมดออกมาในรู ปแบบของกราฟตามชนิดของอุปกรณ์ตรวจวัดประเภทต่าง ๆ
การรันโปรแกรมระบบจะต้องเรี ยกใช้จากไฟล์ทาํ งานหรื อไอคอน และเนื่ องจากโปรแกรมทํางานอยู่
บนระบบปฏิ บ ัติก ารแบบ Multi-tasking จึ งสามารถรั น โปรแกรมพร้ อ มกับ โปรแกรมประยุก ต์อื่น ๆ ได้ใ น

ขณะเดียวกันแต่เนื่ องจากระบบเป็ นโปรแกรมที่จาํ เป็ นต้องเปิ ดทํางานตลอดเวลา เพื่อความน่ าเชื่อถือของระบบ
ขอแนะนําให้ปิดโปรแกรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนใช้โปรแกรมระบบนี้

1. การเปิ ดระบบ
เมื่อต้องการเริ่ มการทํางานของโปรแกรมระบบโทรมาตรให้ทาํ การกดดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอนดังรู ป
ที่ 2-1

รู ปที่ 2-1 แสดงไอคอนการเข้ าโปรแกรมระบบ

2. รูปแบบการแสดงผล
หน้าจอของระบบแสดงผลจะมี 3 รู ปแบบ คือ
1. หน้าแสดงผลหลัก จะแสดงภาพรวมของของทั้งโครงการ
2. หน้าแสดงรายละเอียดรายสถานี จะบอกถึงข้อมูลของแต่ละสถานี
3. หน้าแสดงข้อมูลย้อนหลังในรู ปแบบกราฟรายสถานี จะแสดงข้อมูลย้อนหลังในรู ปแบบกราฟของแต่
ละสถานี
การป้ อน Input เพื่อสัง่ การระบบมีรูปแบบส่ วนใหญ่เป็ นการใช้เมาส์เพื่อกดเลือกบนรู ปภาพ

2.1 การใช้ งานระบบทัว่ ไป
เมื่อเริ่ มเข้าสู่โปรแกรมระบบหน้าจอหลักจะแสดงดังรู ปที่ 2.1-1

รูปที่ 2.1-1 หน้าแสดงผลหลัก
หน้าจอแสดงผลหลักจะแสดงข้อมูลของระบบโทรมาตรจํานวน 11 สถานี โดยแบ่งการแสดงผลเป็ น 2
รู ปแบบ ได้แก่
2.1.1 การแจ้ งเตือนภัยในลักษณะของสั ญลักษณ์ บนแผนที่
โดยแต่ละสถานีจะแสดงข้อมูลเป็ นสถานะตามจุดที่ติดตั้งบนแผนที่ โดยไล่ตามลําดับดังนี้
1.สถานีอ่ตู ะเภาตอนบน
โหมด

2.สถานีอ่ตู ะเภาตอนล่าง

3. สถานีรัตภูมิ

4.สถานีคลองตะ

5.สถานีคลองนาท่อม

6.สถานีคลองท่าแนะ

7.สถานีปากทะเลสาบสงขลา 8. สถานีปากรอ

9.สถานีลาํ ปํ า

10.สถานีบางแก้ว

11.สถานีเขาพระ

โดยสัญลักษณ์เตือนภัยต่างนั้นมีความหมายดังนี้

รู ปที่ 2.1.1-1 แสดงรายละเอียดสั ญลักษณ์ เตือนภัยทีป่ รากฏบนแผน

2.1.2 การแสดงผลข้ อมูลตรวจวัดในลักษณะกล่องข้ อความ
จะแสดงค่าที่ตรวจวัดในลักษณะของกล่องข้อความโดยภายกล้องข้อความนั้นจะมีรายละเอียดต่างๆ
ดังนี้

รูปที่ 2.1.2-1 แสดงรายละเอียดของข้ อมูลในกล่องข้ อความ
 หมายเลข 1 คือลําดับสถานี และชื่ อสถานี โดยหากคลิกที่หมายเลขนี้ จะเข้าสู่ หน้าแสดงรายละเอียดของ
สถานีที่เราเลือก
 หมายเลย 2 คือสถานะประตูตขู ้ องสถานี หากเป็ นสี ขาวแสดงว่าประตูตูส้ ถานีปิดอยู,่ สี แดงแสดงประตูตู ้
สถานีถูกเปิ ดและสี เทาแสดงการสื่ อสารขัดข้อง
 หมายเลย 3 คือ ลิงค์สาํ หรับคลิกเข้าไปดูกราฟแสดงข้อมูลย้อนหลังของสถานีน้ นั
 หมายเลย 4 คือ ข้อมูลปริ มาณนํ้าฝน 15 นาที ณ เวลาปั จจุบนั
 หมายเลย 5 คือ ข้อมูลระดับนํ้า ณ เวลาปัจจุบนั

2.1.2.1 หน้ าแสดงรายละเอียดของสถานี

รู ปที่ 2.1.2.1-1 หน้ าแสดงรายละเอียดของสถานี
รายละเอียดของหน้าแสดงรายละเอียดของสถานี มีดงั นี้
 หมายเลข 1 คือ ชื่อและภาพถ่ายสถานี
 หมายเลข 2 คือ ข้อมูลจุดติดตั้งของสถานีและข้อมูลที่สถานีน้ นั ทําการตรวจวัด
 หมายเลข 3 จะแสดงค่าการตรวจวัด ณ เวลาปั จจุบนั ของสถานีน้ นั ,ค่าระดับการแจ้งเตือนภัยของสถานี
นั้น, นํ้าฝนรวมใน 1วันและระดับนํ้าสูงสุ ด-ตํ่าสุ ด
 หมายเลข 4 จะแสดงข้อมูลสถานะการเปิ ด-ปิ ดประตูตูส้ ถานี และระดับแรงดันของแบตเตอรี่ ณ เวลา
ปัจจุบนั
 หมายเลข 5 แสดงข้อมูลภาพตัดลํานํ้า,ระดับตลิ่งซ้าย-ขวา,ระดับท้องนํ้าและระดับนํ้าปั จจุ บนั พร้ อม
ระดับเตือนภัย

 หมายเลข 6 จะเป็ นไอคอนเพื่อไว้ใช้คลิกสําหรับกลับสู่หน้าจอแสดงผลหลัก
2.1.2.2 หน้ าแสดงข้ อมูลย้ อนหลังในรูปแบบกราฟ

รูปที่ 2.1.2.2-1 หน้ าแสดงข้ อมูลย้ อนหลังในรู ปแบบกราฟ
รายละเอียดของหน้าแสดงข้อมูลย้อนหลังในรู ปแบบกราฟ มีดงั นี้
 หมายเลข 1 คือ ชื่อของสถานี
 หมายเลข 2 คือ กราฟแสดงข้อมูลปริ มาณนํ้าฝนย้อนหลัง
 หมายเลข 3 คือ กราฟแสดงข้อมูลปริ มาณระดับนํ้าย้อนหลัง
 หมายเลข 4 คือข้อมูลล่าสุ ดของปริ มาณนํ้าฝนที่ทาํ การบันทึกลงฐานข้อมูลพร้อมทั้งเวลาที่ทาํ การบันทึก
 หมายเลข 5 คือข้อมูลล่าสุ ดของปริ มาณระดับนํ้าที่ทาํ การบันทึ กลงฐานข้อมูลพร้ อมทั้งเวลาที่ทาํ การ
บันทึก
 หมายเลข 6 จะเป็ นไอคอนเพื่อไว้ใช้คลิกสําหรับกลับสู่หน้าจอแสดงผลหลัก

2.1.2.2.1 ขั้นการปรับช่ วงแกน X และ แกน Y บนกราฟ
แกน x นั้นเป็ นส่ วนของช่วงเวลา และ แกน y นั้นคือช่วงของค่าข้อมูลที่เราทําการตรวจวัด
โดยเราจะปรับค่าช่วงของแกน x เพื่อดูค่าย้อนหลังในช่วงเวลาที่เราต้องการ และปรับค่าแกน y เพื่อให้ค่าที่เรา
ตรวจวัดนั้นอยูใ่ นช่วงที่กราฟแสดงค่า โดยขั้นตอนการตั้งค่ามี ดังนี้
1. ดับเบิ้ลคลิกที่หน้ากราฟที่เราต้องการปรับช่วงแกน x,y

จะปรากฏแถบเครื่ องขึ้นมาดังรู ปด้านล่าง

2. คลิกเลือกที่ไอคอน

(Edit Trend) เพื่อปรับช่วงแกน Y ในที่น้ ีจะเป็ นช่วงของระดับนํ้าสู งสุ ด-ตํ่าสุ ด

ที่แสดงบนกราฟ
โดยเมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังรู ปด้านล่าง

 โดย หมายเลข 1 คือในส่ วนของค่าตํ่าสุ ดของแกน Y ค่าที่นาํ มาใส่ ควรจะเป็ นค่าท้องนํ้า
 หมายเลข 2 คือค่าสู งสุ ดของแกน Y ค่าที่นาํ มาใส่ ควรจะเป็ นค่าระดับนํ้าสู งที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ของ
สถานีน้ นั
 หมายเลข 3 คือ จํานวนเส้น Grid ในแนวแกน X ยิง่ มีเพิ่ม ยิง่ อ่านค่าแกน X ได้ละเอียดยิง่ ขึ้น
 หมายเลข 4 คือ จํานวนเส้น Grid ในแนวแกน Y ยิง่ มีเพิ่ม ยิง่ อ่านค่าแกน Yได้ละเอียดยิง่ ขึ้น
3. หากต้องการกําหนดช่วงเวลาดูขอ้ มูลย้อนหลังของกราฟ (ช่วงของแกน X) ให้คลิกไปที่ ไอคอน
(Edit period) จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปด้านล่าง

 โดย หมายเลข 1 คือการตั้งค่าความถี่ในการพล็อตสัญญาณ
 หมายเลข 2 คือการตั้งค่าช่ วงเวลาที่ตอ้ งการให้กราฟแสดง เช่น ต้องการตั้งค่าเพื่อดูขอ้ มูลย้อนหลัง 1
เดือนก็ต้ งั ค่าดังตัวอย่างในรู ปด้านบน

2.1.2.2.2 การดูค่าข้ อมูลย้ อนหลังจากกราฟ
โดยการกด

(Freeze Mode) แล้วคลิกเม้าส์ไปทีเส้นกราฟบริ เวณที่เราต้องการดูค่า โดยค่าจะ

ปรากฏที่กรอบสี่ เหลี่ยมสี ขาวด้านล่างพร้อมทั้งบอกเวลาที่เก็บข้อมูลด้วย ดังรู ปด้านล่าง

