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ข้อแนะนาการใช้เครื่องมือ
- เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องมือ กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งาน
- ผู้ปฏิบัติงานควรใช้งานเครื่องมือตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
- การใช้งานเครื่องมือใดๆ เกินกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือนั้น ทางผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้รับผิด ชอบเอง ซึ่ง
รวมถึงการดัดแปลงต่างๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วย
- ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ในเรื่องของ ความปลอดภัย และสุขภาพ ซึ่งทาง
บริษัท SISGEO จะไม่รับ ผิดชอบในกรณีที่ มีความเสี ยหาย หรืออุบัติเหตุ ฯลฯ อันเกิดจากการขาด
ความรู้ ความเข้าใจ หรือ ไม่ปฏิบัติตาม สิ่งที่มีอยู่ในคู่มือนี้
- ตรวจสอบเครื่องมือว่าไม่มีความเสียหายอันเกิดจากการขนย้าย รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ หากมี
บางชิ้นขาดหายไป โปรดติดต่อผู้ผลิตโดยด่วน
- การบารุงรักษา และการซ่อมแซมเครื่องมือนั้น จะต้องส่งให้ทางผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต
- เมื่อต้องการสั่งซื้อเครื่องมือ หรืออะไหล่ ควรเขียนระบุ หมายเลขประจาเครื่องมือหรืออะไหล่นั้น ให้
ชัดเจน เมื่อมีการดาเนินการสั่งซื้อ จะได้อะไหล่ตัวเดิมที่ตรงกับเครื่องมือนั้น
- ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ทราบล่วงหน้าสาหรับข้อกาหนดทางเทคนิค
หรือการค้าใด ๆ ทาง SISGEO จะพยายามอัพเดทคู่มือการใช้งานอย่างสม่าเสมอ
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การเปิดเครื่อง OMNIAlog
เครื่อง OMNIAlog ที่เพิ่งเปิดจากกล่องนั้น จะไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภายในเครื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง
การเริ่มต้นการทางานของเครื่อง OMNIAlog นั้นทาได้ดังนี้
 ใส่แบตเตอรี่เข้าไปภายในเครื่อง และควรระวังอย่าให้แบตเตอรี่สลับขั้ว
 ต่อพ่วงอุปกรณ์จ่ายไฟจากภายนอก (จากเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ หรือ แผงโซล่าเซล)
ข้อควรค านึ ง: ห้ ามต่ อแบตเตอรี่ผิ ดขั้ ว ไม่เช่นนั้น เครื่ อง OMNIALog อาจเกิดความเสียหาย หรือหยุดการ
ทางาน
การตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่อง OMNIAlog
การตั้งค่าเครือข่ายของ OMNIAlog ที่มาจาก SISGEO สามารถทาได้ดังนี้
IP Address: 192.168.1.100
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway:
192.168.1.1
DNS1:
0.0.0.0
DNS2:
0.0.0.0
โดยการเชื่ อมต่ อกั บ OMNIAlog นั้ น จะต้อ งท าการตั้ งค่า เครือข่ ายในเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ให้ เหมือ นกั บ ใน
OMIANlog แต่ให้มีค่า IP Address ที่แตกต่างกัน (เช่น 192.168.1.200)
การเชื่อมต่อโดยตรง (Local) กับ OMNIAlog
การเชื่อมต่อและจัดการ OMNIAlog ผ่านหน้าเว็บเพจนั้น จะทาหลังจากการตั้งค่าเครือข่ายในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่อง OMNIAlog ผ่านสายสัญญาณ Ethernet crossover (จาก
SISGEO) แล้ว
เมื่อต่อสายสัญญาณเสร็จแล้ว ให้เปิดเบราเซอร์ และพิมพ์ IP address ของเครื่อง OMNIAlog (ค่าดั้งเดิมคือ
192.168.1.100)
หมายเหตุ:
 OMNIAlog นั้นสามารถเข้าถึงได้ทุกๆ เบราเซอร์หลัก (Firefox, IE9, Safari, Chrome) แต่ทาง
บริษัท SISGEO แนะนาว่า Firefox เหมาสมสาหรับการจัดการ OMNIAlog ที่สุด
 ในการเปิดหน้าเว็บเพจหน้าแรก อาจต้องใช้เวลาในการเปิดสักครู่ โดยใช้รหัสผ่านเริ่มต้นดังนี้
User “Admin”
User “User”
User: Admin
User: User
Psw: Admin
Psw: User
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การเชื่อมต่อระยะไกลกับ OMNIAlog
ในการเชื่อมต่อ หรือการจัดการ OMNIAlog ระยะไกลนั้น จาเป็นต้องมีเครื่องมือจัดการสัญญาณ (Router
HSPA,etc.)เพื่อใช้งานเชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์และ OMNIAlog
ฟังก์ชั่นของเว็บเพจ
คาอธิบายรายละเอียดในหน้าเว็บเพจหลักของ OMNIAlog มีดังนี้
STATUS :
แสดงสถานะของเครื่อง OMNIAlog ณ ปัจจุบัน ได้แก่
Run: เครื่อง OMNIAlog ได้ติดตั้งและเริ่มใช้งานแล้ว เริ่มเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ในโหมดนี้
Config: เครื่อง OMNIAlog อยู่ในโหมดการตั้งค่า สามารถทาการตั้งค่าต่างๆให้กับตัวเครื่อง
ได้ เช่ น channel configurations, acquisition time, etc. สามารถลบ และดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ใน
เครื่องได้ แต่ไม่สามารถเก็บข้อมูล ณ เวลานั้นได้
ในโหมด “config” นี้อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็น “Admin” เท่านั้นที่สามารถใช้ได้
Stop: เครื่อง OMNIAlog จะหยุดการทางานทุกอย่าง ไม่มีการเก็บข้อมูล และไม่สามารถ
ตั้งค่าอะไรในตัวเครื่องได้ แต่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่มีอยู่ในตัวเครื่องได้
การเริ่ม การหยุด และการตั้งค่า OMNIAlog ยังสามารถทาได้ใน Configuration mode
CONFIGURATION-ACQUISITIONS: ในหน้านี้ สามารถตั้งค่าความถี่ในการเก็บข้อมูลได้
CHANNELS CONFIGURATION-LOCALS: ในหน้านี้สามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ Local analog channel ได้
CHANNELS CONFIGURATION-MULTIPLEXER: ในหน้านี้สามารถตั้งค่า multiplexer boards และ
ช่องสัญญาณต่าง ๆ
ข้อควรคานึง: สาหรับการต่อสายหัววัดต่าง ๆ นั้นจะต้องดูตามผังของ OMNIAlog บนเว็บเพจ
CHANNELS CONFIGURATION-DIGITALS: ใน ห น้ า นี้ สามารถตั้ ง ค่ า ช่ อ งสั ญ ญ าณ ดิ จิ ต อลเพื่ อให้
OMNIAlog เข้าไปอ่านค่าของเครื่องมือตรวจวัด ที่เป็นดิจตอลได้ ปัจจุบันสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวัด การ
เอียงตัวของมวลดินแบบดิจิตอล (Digitalized Inclinometers) (โดยใช้สายสัญญาณ RS-485 เพื่อเชื่อมต่อกับ
MODBUS protocol) สาหรับข้อมูลอื่น ๆ ให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานหัววัดดิจิตอล
DATA MONITOR – MEASURE: ในหน้านี้สามารถแสดงผลรอบสุดท้ายของการเก็บข้อมูล และยังสามารถ
ดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูลได้
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ฟังก์ชั่นการแสดงผลและแป้นพิมพ์
ภาพรวมของโครงสร้างแป้นพิมพ์นั้นได้แสดงดังภาพด้านล่าง ซึ่งเป็นแป้น พิมพ์อย่างง่าย สามารถใช้งานได้โดย
ไม่ต้องเชื่อมต่อ OMNIAlog กับ คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ: ในการทางานบางครั้ง (เช่น การดาวน์โหลดข้อมูลลงบน USB, การอัพเดทเฟิร์มแวร์ การเปิดใช้งาน
เครือข่าย ฯลฯ) เครื่อง OMNIAlog จะเริ่มการทางานใหม่ โดยอัตโนมัติ
ภาพรวมของแป้นพิมพ์

ปุ่ ม “Up”, “Down”, “Left” , และ “Right” ใช้ เพื่ อ เลื่ อ นต าแหน่ ง เพื่ อ เลื อ กเมนู และเมนู ย่ อ ย เมื่ อ ได้
ตาแหน่งที่ต้องการแล้วจึงกด “Enter” เพื่อยืนยันคาสั่ง
ปุ่ ม “Reset” ใช้ ในกรณี ที่ อุ ป กรณ์ OMNIAlog หยุ ด การท างาน โดยท าการกดปุ่ ม Reset ทั้ งคู่ พ ร้อ มกั น
อุปกรณ์จะทาการปิดตัวเองชั่วคราว และเครื่องจะทาการตั้งค่าระบบใหม่
ภาพรวมของหน้าจอ
หน้าจอหลักนั้นมีอยู่ 3 ไอคอนหลักอยู่ตรงกลางของจอภาพ โดยที่มีข้อมูลย่อยอยู่บริเวณด้านบนและด้านล่าง
ของจอ
ข้อมูลที่แสดงในหน้าจอหลักมีดังต่อไปนี้
 วัน และเวลา
 IP address
 ค่าโวลต์ของแบตเตอรี่ภายนอก หรือค่าร้อยละของแบตเตอรี่ภายใน
 อุณหภูมิภายในอุปกรณ์
 ค่าความชื้นภายในอุปกรณ์
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ไอคอนต่าง ๆ ในเพจหลักนั้นมีความหมายดังต่อไปนี้
LOG: แสดงค่ าที่ อ่ านครั้ งสุ ด ท้ ายที่ เก็ บ ไว้ของหั ว วัด แต่ ล ะตัว ที่ ได้ กาหนดไว้ใน OMNIAlog โดยการกดปุ่ ม
“Right” หรือ “Left” เพื่อเลือกหัววัดตัวอื่น

กด “Enter” เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
DL: แสดงสถานะล่ า สุ ด ของเครื่ อ ง OMNIAlog โดยเลื อ ก
เพื่ อ ดู ข้ อ มู ล แบบทั น ที (real time) ใน
ช่องสัญญาณที่มีการเก็บข้อมูล การเลือก “Acquisition” ระหว่างช่วงครบรอบของการวัดข้อมูลและช่วงอื่นๆ
เครื่องจะดาเนินการเก็บข้อมูลในทันที

ย้อนกลับสู่เมนูหลัก กด
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SYS: เมนูนี้สามารถเข้าถึงตัวแปรการเชื่อมต่อต่าง ๆ (network card) เช่น ค่าการสอบเทียบ, ฟังก์ชั่นของ
การดาวน์โหลดข้อมูลบน USB และ การอัพเดทเฟิร์มแวร์ ของ OMNIAlog หรือ สั่งให้เครื่องหยุดทางาน (ใน
โหมดความปลอดภัยของเครื่องเมื่อมีการตัดกระแสไฟ)

หมายเหตุ: ห้ามเปิดระบบในเว็บพร้อมกันกับการเปิดหน้าจอนี้
เมื่ออยู่ในเมนู SYS นั้น OMNIAlog จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า ซึ่งในอยู่ในสถานะที่ “OMNIAlog จะไม่
ทาการเก็บข้อมูล” และเมื่อทาการหยุดการทางานในเมนู SYS แล้ว จะต้องกลับไปสู่เมนูหลัก
เฟิร์มแวร์และการอัปเดทเวป
การอัปเดทหน้าเวปและเฟิร์มแวร์นั้น อ้างอิงตามคู่มือปฏิบัติงาน “FW & WEB Update”
การดาวโหลดข้อมูล
การดาวน์โหลดข้อมูล (การอ่านบันทึกข้อมูล บันทึกเหตุการณ์ และบันทึกการแจ้งเตือน) นั้นมี 2 วิธีการด้วยกัน
ดังนี้
 การเก็บข้อมูลจากเว็บเพจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (web Interface)
 การเก็บข้อมูลด้วยการ์ดบันทึกข้อมูล (USB drive)
การดาวน์โหลดข้อมูลจาก OMNIAlog ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ในขั้นตอนแรกต้องทาการตั้งค่า เครือข่าย
ของเครื่องก่อน (ซึ่งจะต้องมีตัวเลขเดียวกันกับที่ตั้งค่าใน OMNIAlog มีเพียงเลข IP ที่ต่างกัน) จากนั้นจึงเปิด
หน้ า เว็ บ เพจ “Display-Measures, Events, Alarms” ซึ่ งเป็ น หน้ า เว็ บ เพจที่ ส ามารถดาวน์ โ หลดไฟลใน
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รูปแบบ .CSV (ไฟล์นี้เป็นไฟล์ตารางที่เป็นรูปแบบสามัญที่สุด ที่สามารถใช้ได้กับทุกโปรแกรม เช่น Microsoft
Excel, Apple Numbers, Open Office Calc ฯลฯ)
การดาวน์โหลดข้อมูลจาก OMNIAlog โดยใช้การ์ดบันทึกข้อมูล (USB drive)
 ทาการเลือกแป้นพิมพ์ไปที่เมนู “SYS” และกด “Enter”

 หากยังมีการเก็บข้อมูลของ OMNIAlog อยู่ ให้รอจนกระทั่งการเก็บข้อมูลดังกล่าวเสร็จสิ้น ในกรณี
ดังกล่าว หน้าจอจะเป็นดังนี้

 เมื่อการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น หน้าจอจะเป็นดังนี้
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 ใช้ แป้นพิมพ์ “Up” และ “Down” เลื่อนจนกระทั่งเห็นเมนู “Download data on USB” แล้วจึง
กด “Enter”

 หน้าจอจะปรากฎข้อความให้เริ่มการทางานของเครื่องใหม่แบบอัตโนมัติ

 เมื่อเครื่องมือเริ่มการทางานใหม่เสร็จแล้ว จะปรากฎหน้าจอให้เชื่อมต่อกับ USB แล้วจึงกด “Enter”
เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด

หมายเหตุ: รูปแบบของ USB ที่นามาเชื่อมต่อกับ OMNIAlog นั้นต้องเป็นรูปแบบ FAT32 เท่านั้น ระบบ
อื่นไม่สามารถใช้งานร่วมกับ OMNIAlog ได้
 เมื่อเชื่อมต่อ USB เข้ากับอุปกรณ์ OMNIAlog แล้ว ข้อมูลจะเริ่มการคัดสาเนาลง USB โดยอัตโนมัติ
(ระยะเวลาการคัดสาเนาชึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลใน OMNIAlog ซึง่ อาจใช้เวลา 2 – 3 นาที)
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 ระหว่างการคัดสาเนาหน้าจอจะขึ้นข้อความดังรูป

ข้อควรค านึง: ห้ามยกเลิกการเชื่อมต่ อ USB หรือปิดเครื่องระหว่างทาการคัดสาเนา จะทาให้ ข้อมูลไม่
สมบูรณ์หรือเสียหายได้
 เมื่อการคัดสาเนาเสร็จสมบูรณ์ ข้อความหน้าจอจะปรากฎดังรูป กด “Enter” เพื่อดาเนินการต่อ

 ทาการถอด USB ออกจากเครื่อง และกด “Enter” จากนั้นอุปกรณ์ OMNIAlog จะเริ่มการทางาน
ใหม่ และการเก็บข้อมูลจะกลับไปสู่การตั้งค่าก่อนหน้า
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การหยุด และการปิดเครื่อง OMNIAlog
เมื่อมีความจาเป็นจะต้องหยุดการจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ OMNIAlog (เพื่อการบารุงรักษา เป็นต้น) สิ่งที่
จะต้องทาก่อนการปิดเครื่องนั้น จะต้องดาเนินการตามลาดับต่อไปนี้
กดเข้าไอคอน “SYS” โดยใช้แป้นพิมพ์ และกด “Enter”
 หากเครื่อง OMNIAlog ยังอยู่ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล จะต้องรอจนกว่าการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น ซึ่งจะ
สังเกตุได้จากหน้าจอดังรูป

 เมื่อการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น จะปรากฏหน้าจอดังนี้

 ใช้แป้นพิมพ์กด “Up” หรือ “Down” เพื่อเลื่อนไปยัง “System shutdown” แล้วจึงกด “Enter”
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 ภาพบนหน้าจอจะปรากฏดังต่อไปนี้

 จากนี้อุปกรณ์ OMNIAlog ได้ทาการปิดเครื่องเรียบร้อย พร้อมที่จะทาการตัดกระแสไฟได้
หมายเหตุ : ขั้น ตอนการปิ ดเครื่อง OMNIAlog ที่รอให้ มีการบันทึกข้อมูล เสร็จสิ้น สมบูรณ์ ก่อนนั้น จะทาให้
ไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในการ์ดบันทึกข้อมูลนั้นไม่ถูกทาลาย
การตั้งค่าภาษา
การปรับเปลี่ยนภาษาหน้าจอทาได้ดังนี้
 เลือกไอคอน “SYS” แล้วจึงกด “Enter”

 ใช้แป้นพิมพ์กด “Up” หรือ “Down” เพื่อเลื่อนไปยัง “English” แล้วจึงกด “Enter”
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 ภาษาที่ เลื อ กจะปรากฏขึ้ น มาที่ ห น้ า จอ เลื อ ก “Left” หรื อ “Right” เพื่ อ เลื่ อ นภาษาที่ จ ะเลื อ ก
จากนั้นจึงทาการกด “Enter”

 หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นภาษาที่เลือก
หมายเหตุ: ภาษาที่สามารถเปลี่ยนได้คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาอิตาลี
การตั้งค่าภาษาที่หน้าเพจ
การเปลี่ยนภาษาที่หน้าเพจนั้นทาได้โดย ทาการต่อ OMNIAlog เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจ แล้ว
จึง log in (ได้ทั้ง User และ Admin) แล้วจึง
 เลือกที่เมนูด้านซ้าย “Advance” และเลือกเมนูย่อย “User Management”

 ในหน้าเพจจะปรากฏให้เลือก “Language”
 จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านในช่อง “Old password”
 จากนั้นคลิก “Save changes”
จากนี้หน้าเพจทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นภาษาที่ได้เลือกไว้ หรือหากไม่ขึ้นให้ทาการกด F5 ที่แป้นพิมพ์ หรือปุ่มรี
เฟรชในหน้าเบราเซอร์
หมายเหตุ: เพื่อป้องกันการกลับไปเป็นภาษาเดิม ของเบราเซอร์นั้น จะต้องทาการลบข้อมูลต่างๆของเบรา
เซอร์ออกไปก่อน
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การตั้งค่าช่องสัญญาณ Local Analog
ในคู่มือนี้อธิบายในเรื่องการติดตั้งสัญญาณอนาล็อกบน OMNIAlog
หมายเหตุ
ในการตั้งค่าช่องสัญญาณอนาล็อกต่าง ๆ นั้น ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:
 เข้าหน้าเว็บเพจ ด้วย USER “Admin”
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ OMNIAlog นั้นอยู่ในหน้า Status และอยู่ในโหมด “Config” ก่อน
เริ่ ม การท างาน ถ้ า หากอุ ป กรณ์ ไ ม่ อ ยู่ ใ นสถานะ “Config”นั้ น ให้ ตั้ ง ค่ า OMNIAlog ให้ อ ยู่ ใ น
Configuration mode

 ที่เมนูด้านซ้าย ให้เลือก “Channels Configuration” และเลือกเมนูย่อย “Locals”

ในหน้าเพจ “Local Channels Habilitation” นี้สามารถเปิด หรือแก้ไขสัญญาณอนาล็อกของ OMNIAlog ได้
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 เลือกช่อง Enable หน้าช่องสัญญาณที่จะทาการแก้ไข
 กด Edit

จากนั้น จะปรากฏหน้าเพจที่ให้ทาการตั้งค่า ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ดังต่อไปนี้
 NO. INPUT: หมายเลขช่องสั ญ ญาณเข้า. เลื อก 1 input ในกรณี ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ หั ววัด ที่ มี
ช่องสัญญาณออกเพียงช่องสัญญาณเดียว (เช่น DTE 4-20mA) เลือก 2 input หากต้องการต่อกับ
หั ว วัด ที่มีช่อ งสั ญ ญาณออกสองช่อง (เช่น biaxial clinometer with 4-20mA หรือ piezometer
with output either for vibrating wire for thermistor)
 ACQUISITION: ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล สามารถตั้งค่าในแต่ละช่องสัญญาณได้ ดังภาพ

 เมื่อทาการเลือกค่าที่กาหนดแล้ว ให้กด Next
 หน้าเพจการตั้งค่าตัวแปรต่าง ๆ จะปรากฏขึ้น
จากจานวนช่องสัญญาณที่ได้ทาการเลือกไว้ นั้น จะปรากฏหน้าเพจตามปริมาณช่องสัญญาณที่เลือก เช่น หาก
เลือกที่ 1 ช่องสัญญาณ จะมีหน้าเพจปรากฏ 1 หน้า หากเลือก 2 ช่องสัญญาณ จะมีหน้าเพจปรากฏ 2 หน้า
เป็นต้น
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การตั้งค่านาเข้า (INPUT CONFIGURATION)
ที่ห น้ าเพจ INPUT CONFIGURATION นั้นประกอบด้ว ยตารางส าหรับการตั้งค่าตัวแปรการนาเข้า
ข้อมูลต่าง ๆ ดังรูป

โดยสามารถแบ่งอธิบายเป็นส่วน ๆ ดังต่อไปนี้
INPUT

IDENTIFICATION

DESCRIPTION

TYPE OF MEASUREMENT
POWER SUPPLY

ส่ ว นนี้ ไม่ ส ามารถแก้ ไขได้ เป็ น ส่ ว นที่ บ อกว่ า ก าลั ง
แก้ไขช่องสัญญาณไหนอยู่ ตัวอักษร ._A” หรือ “_B”
จะขึ้ น ในกรณี ที่ มี ช่ อ งสั ญ ญาณ 2 ช่ อ ง (เช่ น 1_A,
1_B)
ส่วนนี้สามารถแก้ไขได้ เป็น ส่ วนที่ระบุชื่อของหัววัด
ซึ่งจะถูก Export เป็นหัวกระดาษ ในไฟล์ .CSV ชนิด
“Measurements”
ส่ ว นนี้ ส ามารถแก้ ไขได้ ส าหรั บ ใช้ อ ธิ บ ายลั ก ษณะ
หั ว วั ด ซึ่ ง จะแสดงเฉพาะในไฟล์ .CSV ชนิ ด “log
measurements” เท่านั้น
ชนิดของเครื่องมือวัดจะอยู่ในส่วนนี้
ส่วนที่จ่ายกระแสไฟจาก OMNIAlog ไปยังหัววัด ใน
กรณี นี้ จ ะใช้ แ บตเตอรี่ จ ากภายนอก เนื่ อ งจาก
OMNIAlog นั้น ไม่ได้เป็นตัวจ่ายกระแสไฟไปยังหัววัด
โดยตรง ซึ่งแหล่งจ่ายไฟชนิดอื่น ๆ นั้นขึ้นอยู่กับชนิด
ของหัววัด หรือการแนะนาของ SISGEO
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UNIT OF MEASURE

WORM-UP [SEC]

CONVERSION

READING OF-ZERO

SENSIBILITY

POLYNOMIAL COEFFICIENT A-B-C-D-

ENGINEERING UNIT

EXCITATION

การวัดหน่วยกระแสไฟของหัววัด สาหรับ หัววัดบาง
ชนิดที่สามารถเลือกหน่วยกระแสไฟในการวัดได้ เช่น
vibrating wire: digit, Hz, µs
ส่วนนี้ สามารถแก้ไขได้ ซึ่งสามารถปรับเวลาการอุ่น
เครื่องของหัววัด ก่อนการตรวจวัดค่าแต่ละรอบ ซึ่ง
เวลาที่เหมาะสมนั้นจะแนะนาโดย SISGEO
ในส่วนนี้ให้ทาการเลือกการแปลงค่าระหว่าง Linear
กับ Polynomial ซึ่งสามารถเลือกที่จะทาการแปลง
ค่าหรือไม่ ซึ่งในบางกรณีจะเป็นการแปลงค่าที่อ่านได้
จากหัววัด หรือหน่วยทางไฟฟ้า(mA, mV, digit เป็น
ต้น ) ไปเป็ น หน่ ว ยทางวิศ วกรรม (kPa, mm, mbar
เป็นต้น)
ส่ ว นนี้ จ ะเปิ ด การใช้ งานหากมี ก ารเลื อ กใช้ Linear
Conversion ส าห รั บ ข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ ม โป รด อ่ า น
“miniOMNIAlog & OMNIAlog linear and
Polynomial Conversion Quick Start”
ส่ ว นนี้ จ ะเปิ ด การใช้ งานหากมี ก ารเลื อ กใช้ Linear
Conversion ส าห รั บ ข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ ม โป รด อ่ า น
“miniOMNIAlog & OMNIAlog linear and
Polynomial Conversion Quick Start”
ส่ ว น นี้ จ ะ เปิ ด ก าร ใช้ งา น ห า ก มี ก า ร เลื อ ก ใช้
Polynomial Conversion ส าหรั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
โป รดอ่ า น “miniOMNIAlog & OMNIAlog linear
and Polynomial Conversion Quick Start”
ส่วนนี้สามารถแก้ไขได้ และเปิดใช้งานหากมีการเลือก
การแปลงค่า (Conversion) ซึ่งส่วนนี้จะแสดงตัวย่อ
ของหน่วยต่าง ๆ ที่วัดได้และแปลงออกมาเป็นหน่วย
ทางวิศวกรรมแล้ว
ส่ ว นนี้ จ ะเปิ ด ใช้ ง านเฉพาะเมื่ อ เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ
“Vibrating Wire” แ ล ะ “Vibrating Wire +
Thermistor” ซึ่งบ่งบอกช่วงเวลาของการกระตุ้นการ
ทางานของเครื่องมือ
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DELAY

ส่วนนี้เปิดใช้งานเฉพาะเครื่องมือ “Vibrating Wire”
และ “Vibrating Wire + Thermistor” ซึ่ ง บ่ ง บอก
ช่วงเวลาเสถียรของเครื่องมือวัด
RANGE
ส่วนนี้จะอนุญาตให้ ตั้งค่าพิสัยเวลาการตรวจวัดของ
เครื่องมือ หากใช้ “AUTORANGE” จะเป็นการเลือก
ระบบการตรวจวัด ให้เป็นแบบอัตโนมัติ หากต้องการ
เพิ่มระยะเวลาการตรวจวัดให้ มากขึ้น จะต้องทาการ
ปรับที่ฟังก์ชั่นนี้
START FREQUENCT
ส่วนนี้เปิดใช้งานเฉพาะเครื่องมือ “Vibrating Wire”
และ “Vibrating Wire + Thermistor” ซึ่ ง บ่ ง บอก
ความถี่ ข องเครื่ อ งมื อ ณ จุ ด เริ่ ม ต้ น ซึ่ ง ค่ า ต่ า ง ๆ
เหล่านี้สามารถติดต่อได้ที่ SISGEO
END FREQUENCY
ส่วนนี้เปิดใช้งานเฉพาะเครื่องมือ “Vibrating Wire”
และ “Vibrating Wire + Thermistor” ซึ่ ง บ่ ง บอก
ความถี่ของเครื่องมือ ณ จุดสิ้นสุด ซึ่งค่าต่าง ๆ เหล่านี้
สามารถติดต่อได้ที่ SISGEO
หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการนาเข้าสายสัญญาณ 2 สาย การตั้งค่าหน้าเพจหน้าที่สองนั้น จะต้องทาการตั้งค่า
เช่นเดียวกับค่าด้านบน แต่จะพบว่าบางส่วนนั้นจะถูกปิดไว้ เนื่องจากส่วนนั้นใช้ค่าเหมือนกับสายสัญญาณ
ที่ 1
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ตารางที่สองของหน้าเพจนั้น จะต้องทาการตั้งค่า การแจ้งเตือนต่าง ดังต่อไปนี้
ALARM TYPE
HIGH: จะมีการแจ้งเตือนหากค่าที่อ่านได้เกินค่าที่ได้
ตั้งเอาไว้ในส่วนของ HIGH THRESHOLD
LOW: จะมี ก ารแจ้งเตื อนหากค่ าที่ อ่ านได้ ต่ ากว่า ค่ า
ที่ตั้งไว้ในส่วนของ LOW THRESHOLD
DERIVED: จะมี ก ารแจ้ งเตื อ นหากค่ า ที่ อ่ า นได้ มี ค่ า
แตกต่างจากค่าเดิมที่เคยอ่านไว้ ซึ่งได้ตั้งไว้ในส่วนของ
DERIVED THRESHOLD
HIGH THRESHOLD
ส่วนนี้จะถูกตั้งด้วยผู้ปฏิบัติงาน โดยการใส่ค่าที่ได้ระบุ
มาว่าเป็น High Threshold ค่าที่ใส่ในส่วนนี้จะต้องมี
หน่วยเดียวกับค่าที่อ่านได้
LOW THRESHOLD
ส่วนนี้จะถูกตั้งด้วยผู้ปฏิบัติงาน โดยการใส่ค่าที่ได้ระบุ
มาว่าเป็น Low Threshold ค่าที่ใส่ในส่วนนี้จะต้องมี
หน่วยเดียวกับค่าที่อ่านได้
DERIVED THRESHOLD
ส่วนนี้จะถูกตั้งด้วยผู้ปฏิบัติงาน โดยการใส่ค่าที่ได้ระบุ
มาว่ า เป็ น Derived Threshold ค่ า ที่ ใ ส่ ใ น ส่ ว น นี้
จะต้องมีหน่วยเดียวกับค่าที่อ่านได้
VW ALARM WITH LOGICAL OPERATIONS

ห ม าย เห ตุ : ค่ าที่ ระบุ ใน Alarm Threshold นั้ น ต้ อ งเป็ น ค่ าที่ อ ยู่ ใน Linear or Polynomial
Conversion หากผู้ปฏิบัติงานทาการตั้งให้มีการแปลงค่า ค่าที่ใส่นั้นจะมีหน่วยเป็นค่าทางวิศวกรรม หาก
ไม่มีการตั้งให้แปลงค่า ค่าดังกล่าวจะมีหน่วยเป็นค่าทางไฟฟ้า
 เมื่อทาการปรับตั้งค่าหน้าเพจเสร็จสิ้นแล้ว ทาการคลิก Save Modifications เพื่อยืนยันการปรับตั้ง
ค่า
 สามารถดูรูป แบบการเชื่อต่อของช่องสั ญ ญาณได้ที่ CONNECTION SCHEME ในหน้าเพจ LOCAL
CHANNELS HABILITATION
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ตัวอย่างการตั้งค่าของช่องสญญาณที่ 1: เซนเซอร์ 4-20mA Current Loop 2 wires
ขั้นตอนมาตรฐานการปรับแต่งค่าของ 4-20mA Current Loop 2 wires นั้น เป็นไปดังต่อไปนี้
 เปิ ด เพจ LOCAL CHANNEL HABILIATION เลื อ ก CHANNELS/LOCAL CONFIGURATION จาก
เมนู

20

 เลือก ENABLE ใน CHANNEL 1 แล้วกด Edit

 ในหน้าเพจนี้ให้เลือกปรับแต่งดังนี้

NO. INPUTS: 1
ACQUISITION: สามารถเลื อ กช่ ว งการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ ห ากตั้ ง ค่ า เป็ น DEFAULT นั้ น ค่ า ที่ ห น้ าเพ จ
CONFIGURATION/ACQUISITION จะถูกนามาใช้ในส่วนนี้ จากนั้นคลิก NEXT
 หน้ าเพจใหม่จ ะปรากฏ ให้ ทาการตั้งค่าในส่ ว นของ INDENTIFICATION และ DESCRIPTION ตาม
ต้องการ และทาการตั้งค่าในส่วนอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
- TYPE OF MEASUREMENT: 4-20mA Current Loop (2wires)
- POWER SUPPLY: 24V
- UNIT OF MEASURE: mA
- WARM-UP [SEC]: 10
- CONVERSION: Polynomial
- COEF.POLY.A: insert the value you find in the calibration sheet of the sensor
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-

COEF.POLY.B: insert the value you find in the calibration sheet of the sensor
COEF.POLY.C: insert the value you find in the calibration sheet of the sensor
COEF.POLY.D: insert the value you find in the calibration sheet of the sensor
ENGINEERING UNIT: mm
RANGE: Auto range

หมายเหตุ: การใส่ข้อมูลในส่วนต่างๆ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
 เมื่อทาการตั้งค่าการนาเข้าข้อมูลต่าง ๆ เสร็จสิ้น ให้กด “
การตั้งค่า และจะมีข้อความดังรูปปรากฎขึ้น

SAVE MODIFICATION” เพื่ อ ยื น ยั น

 กด “OK” และเมื่อการปรับปรุงข้อมูลเสร็จสิ้น จะปรากฏข้อความให้ทาการยืนยันการทางานทั้งหมด
อีกครั้งหนึ่ง
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จากนั้น จะพบหน้าเพจ LOCAL CHANNELS HABILITATION และจะแสดงข้อมูลที่ได้ทาการตั้งค่าไว้ดังรูป
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ตัวอย่างการตั้งค่าช่องสญญาณที่ 2: เซนเซอร์ Vibrating Wire + Thermistor (NTC)
ขั้นตอนมาตรฐานการปรับแต่งค่าของ Vibrating Wire + Thermistor (NTC) โดยการตั้งค่าเป็น Polynomial
แปลงค่าเป็น kPa และเป็นช่องสัญญาณที่ 2 นั้น ทาได้ดังนี้
 เปิ ดเพจ LOCAL CHANNEL HABILITATION และเลือก CHANNELS CONFIGURATION / LOCAL
จากเมนูด้านซ้ายมือ

 เลือก ENABLE ใน CHANNEL 2 และกด Edit

 ในหน้าเพจนี้ให้เลือกปรับแต่งดังรูป
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 ในหน้าเพจนี้ให้เลือกปรับแต่งดังรูป

NO. INPUTS: 2
ACQUISITION: สามารถเลื อ กช่ ว งการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ หากตั้ งค่ า เป็ น DEFAULT นั้ น ค่ า ที่ ห น้ า เพจ
CONFIGURATION/ACQUISITION จะถูกนามาใช้ในส่วนนี้ จากนั้นคลิก NEXT
 หน้ าเพจใหม่จ ะปรากฏ ให้ ทาการตั้งค่า ในส่ ว นของ INDENTIFICATION และ DESCRIPTION ตาม
ต้องการ และทาการตั้งค่าในส่วนอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
- TYPE OF MEASUREMENT: Vibrating Wire + Thermistor (NTC)
- UNIT OF MEASURE: Hz
- CONVERSION: None
- EXCITATION: 35
- DELAY: 10
- RANGE: Auto range
- START FREQUENCY: 400
- END FREQUENCY: 6000
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หมายเหตุ: การใส่ข้อมูลในส่วนต่างๆ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
 เมื่อทาการตั้งค่าครั้งแรกเสร็จสิ้ นแล้ว ให้ กด Next เพื่อเริ่มการตั้งค่าในขั้นตอนที่สอง หน้าเพจจะ
เปลี่ยนไปดังรูป (โดยใช้ตัวอย่างเป็น thermistor NTC)
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 เมื่อหน้าเพจใหม่ปรากฏขึ้นมา จะปรากฏว่าเป็นช่องสัญญาณเข้าที่ 2B หมายถึง input ที่ 2 (B) ของ
ช่องสัญญาณที่ 2 (caption 2) ในหน้าเพจนี้จะมีการปิดไม่ให้ แก้ไขบางตัวแปร เนื่องจากได้ทาการ
ปรับแก้มาจากช่องสัญญาณที่ 1 แล้ว (เช่น Type of Measurement, Power Supply)

 หน้ าเพจใหม่จ ะปรากฏ ให้ ทาการตั้ง ค่าในส่ ว นของ INDENTIFICATION และ DESCRIPTION ตาม
ต้องการ และทาการตั้งค่าในส่วนอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
- UNIT OF MEASURE: °C
- CONVERSION: None
- REANGE: Auto range
หมายเหตุ : ค่าของ Thermistor นั้นจะอ่านเป็น C โดยตรง ไม่จาเป็น ต้องทาการแปลงค่าเป็น Linear
หรือ Polynomial
 เมื่อทาการตั้งค่าการนาเข้าข้อมูลต่าง ๆ เสร็จสิ้น ให้กด “ SAVE MODIFICATION” เพื่ อ ยื น ยั น
การตั้งค่า และจะมีข้อความดังรูปปรากฎขึ้น
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 กด “OK” และการปรับปรุงข้อมูลจะเสร็จสิ้น จะปรากฏข้อความให้ทาการยืนยันการทางานทั้งหมด
อีกครั้งหนึ่ง

จากนั้น จะพบหน้าเพจ LOCAL CHANNELS HABILITATION และจะแสดงข้อมูลที่ได้ทาการตั้งค่าไว้ดังรูป

ตัวอย่างการตั้งค่าหลายช่องสัญญาณแบบ Multiplexer
 เปิ ด เพจ LOCAL CHANNEL HABILIATION เลื อ ก CHANNELS/LOCAL CONFIGURATION จาก
เมนูด้านซ้าย

 เลือก ENABLE ใน CHANNEL 8 แล้วกด EDIT
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 เปิ ดหน้ าเพจส าหรับ การตั้ งค่าในช่องสั ญ ญาณที่ 8 ในส่ วนของ MULTIPLEXER นั้ นสามารถเลื อ ก
MUX24CH ที่บ่งบอกว่า เป็นเครื่องมือชนิด Multiplexer

หมายเหตุ: การเลือก MUX 24ch ใน Channel 8 นั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับหัววัดได้
 หลังจากการเลือกชนิด Multiplexer จะมีข้อความประกฏดังรูป ว่าจะทาการเริ่มต้นค่าที่เคยตั้งไว้ก่อน
หน้านี้ของ multiplexer ตัวเดิมหรือไม่ หากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทาการตั้งค่าก็จะสามารถกด OK ได้
ทันที
 หลั งจากมี การยื น ยั น ข้ อความดังกล่ าว หน้ าเพจ LOCAL CHANNEL CONFIGURATION จะโหลด
ขึ้นมา ในหน้าเพจนี้สามารถปรับปรุงข้อมูลชนิดของ multiplexer ที่เลือกใช้ได้
 กด BACK เพื่อกลับไปหน้า LOCAL CHANNEL HABILITATION ซึ่งจะพบว่าช่องสัญญาณที่ 8 ได้รับ
การปรับค่าเป็น Multiplexer 24CH เรียบร้อยแล้ว แล้วจึงกด SAVE เพื่อยืนยันการตั้งค่า
 หลังจากนั้นจะมีข้อความปรากฎขึ้น ให้กด OK ทั้งสองข้อความ
 ห ลั ง จากได้ ท าการบั น ทึ กการตั้ ง ค่ าเรี ย บ ร้ อ ย แล้ ว ให้ เข้ า เม นู ด้ าน ซ้ า ยมื อ CHANNELS
CONFIGURATION / MULTIPLEXER
 หน้าเพจ MULTIPLEXER จะเปิดขึ้นมา ให้เลือก MUX 24CH
 หลังจากนั้นหน้าเพจ MULIPLEXER HABILITATION จะปรากฏขึ้น ให้ทาการเลือก ENABLE และกด
EDIT เพื่อตั้งค่าในช่องสัญญาณที่เลือก
หมายเหตุ : การตั้งค่าในหน้าเพจนี้สามารถเปิดการตั้งค่าได้ 16 ช่องสัญญาณ แต่สามารถเปิดการตั้งค่า
เฉพาะช่องสัญญาณที่ใช้ได้เท่านั้น
 จากนั้ น หน้ าเพจ MULTIPLEXER CONFIGURATION จะปรากฏขึ้น โดยเพจนี้จ ะอนุ ญ าตให้ ตั้ งค่ า
หั ว วั ด ได้ 3 ปุ่ ม ดั ง นี้ ADD 6 WIRES SENSOR, ADD 4 WIRES SENSOR, และ ADD 2 WIRES
SENSOR
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 การ EDIT นั้ นสามารถตั้งค่า ตัวแปรต่าง ๆ สาหรับ Local analog channel ซึ่งการตั้งค่า Analog
Channel on Multiplexer นั้น ไม่มีความแตกต่างกับ Local Analog Channel
หมายเหตุ: เมื่อทาการตั้งค่าในทุก ๆ ช่องสัญญาณของ Multiplexer เสร็จสิ้น แนะนาให้ทาการกด LOCK
ในกรณีนี้การตั้งค่าจะถูก Block และจะมีไม่มกี ารลบค่าของหัววัดอื่น ๆ ที่ได้ทาการตั้งค่าไว้
ข้อควรคานึง: การเพิ่มหัววัดตัวใหม่เข้าสู่ Multiplexer ที่ได้ทาการตั้งค่าแล้วนั้ น อาจทาให้มีการเปลี่ยน
ช่องสัญญาณของหัววัดใน Multiplexer หากต้องการเพิ่มเซนเซอร์ตัวใหม่นั้น ต้องทาการตรวจสอบการ
เชื่ อ มต่ อ สายสั ญ ญาณของ Multiplexer ด้ ว ยหากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงนั้ น จะต้ อ งการการเชื่ อ มต่ อ
สายสัญญาณของ Mutiplexer ใหม่ทั้งหมด
การตั้งค่าสัญญาณนาเข้าดิจิตอล
ในอุป กรณ์ OMNIAlog นั้น มีช่องสัญ ญาณนาเข้าดิจิตอลสองช่องด้วยกัน (IN1 & IN2) อยู่ทางด้านหลังของ
อุปกรณ์ ดังรูป

สัญญาณนาเข้าดิจิตอลจะตั้งค่าการเก็บข้อมูลที่ TRIGGER หรือ RAIN GAUGE หรือ ANEMOMETER สาหรับ
TRIGGER ควรใช้กับเครื่องวัดคลื่นไหวสะเทือน
การใช้สัญญาณนาเข้าดิจิตอล มีความจาเป็นต้องทาการตั้งค่าสายสัญญาณที่โรงงาน
หมายเหตุ : ในกรณี ข อง Rain Gauge หรื อ Anemometer อุ ป กรณ์ OMNIAlog จะเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า ง
ต่อเนื่องและบันทึกข้อมูลทุก ๆ ชั่วโมง (ซึ่งไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้) ไม่มีรายละเอียดการอ่านค่าใดๆที่
จะต้องพิจารณา (เช่น average speed, maximum, instantaneous, daily storage, etc.)
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การติดตั้งการนาเข้าข้อมูลดิจิตอลที่จาเป็น
 เลือกข้อมูลนาเข้า CHANNEL CONFIGURATION, แล้วจึงเลือก DIGITAL INPUTS
 จะเข้าหน้าเพจ DIGITAL INPUTS CONFIGURATION ซึ่งสามารถตั้งค่านาเข้าดิจิตอลได้อย่างอิสระ

โดยสามารถแบ่งอธิบายเป็นส่วน ๆ ดังต่อไปนี้
INX INPUT

SENSITIVITY

EDGE

ใช้ เมนู Drop-down เพื่ อ เลื อ กชนิ ด ของการน าเข้ า
ดิจิตอล ระหว่าง 4 ชนิดดังนี้
- DISABLED
- TRIGGER
- RAIN GAUGE
- WIN GAUGE
การนาเข้าข้อมูลที่ได้ตั้งไว้นั้นขึ้นอยู่กับหัววัดที่ต่อไว้
ส่ ว น นี้ จ ะ เปิ ด ใช้ เฉ พ า ะ RAIN GUAGE แ ล ะ
ANEMOMETER หากมีการกาหนดค่าที่ดีจะอนุญ าต
ให้แปลงจากการนับไปเป็นค่าทางวิศวกรรม (เช่น จาก
“COUNT” เป็น “mm”)
ส่วนนี้จะเปิดใช้เฉพาะ “TRIGGER” โดยสามารถเลือก
ได้ระหว่าง UP และ DOWN ซึ่งสถานะจะเปลี่ยนจาก
สูง-ต่า (DOWN) และต่า-สูง (UP) ดังนั้นหากปกติแล้วค่า
ความต่ า งศั ก ย์ ในกระแสเข้ า มี ค่ า เป็ น 0 โวลต์ ให้
OMNIAlog บันทึกไว้ (เช่น 5 Vdc) ต้องทาการเลือก
“UP” เนื่องจากมีการตั้งค่าให้วัดค่าจากสถานะ low
(0Vdc) ไปเป็น High (5Vdc)
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UNIT OF MEASURE

ส่ ว นนี้ จ ะเปิ ด เฉพาะ “RAIN GUAGE” และ “WIND
GAUGE” บ่งชี้ถึงหน่วยที่วัดได้
NUMBER OF EXTEMPORANEOUS
เป็นส่วนที่สามารถแก้ไขได้เป็นตัวเลข ส่วนนี้จะเปิดใช้
ACQUISITIONS
เฉพ าะ “TRIGGER” บ อกถึ ง การเก็ บ ข้ อ มู ล โดย
ฉับพลันและต่อเนื่องกัน การเก็บข้อมูลนั้นจะเป็นการ
เก็บข้อมูลอย่างเป็นอิสระจากการเก็บเป็นช่วงเวลา ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้จะเก็บและส่งออกเป็นไฟล์ .CSV
หมายเหตุ: หากเปิดการใช้งานการนาเข้าข้อมูลดิจิตอล OMNIAlog ในรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบถาวร
นั่นหมายความว่า จะทาให้ เครื่อง OMNIAlog กินไฟสูงสุดและต่อเนื่อง
ตัวอย่างตั้งค่าการนาเข้าดิจิตอล IN1
ตัวอย่างการตั้งค่ามาตรฐานของการนาเข้าข้อมูลดิจิตอล เป็นการตั้งค่าแบบ TRIGGER
 เปิดหน้าเพจ DIGITAL INPUT CONFIGURATION และเลือก CHANNELS
CONFIGURATION/DIGITAL INPUTS ที่เมนูด้านซ้ายมือ
 ในส่วน INPUT IN1 ให้เลือก TRIGGER
 ในส่วน EDGE ให้เลือก UP
หมายเหตุ: ในตัวอย่างนี้ได้เลือก “UP” เนื่องจากข้อมูลนาเข้า (ความต่างศักย์ไฟฟ้า, โวลต์) จะมีค่าสูงกว่า
ค่าปกติ ซึ่งจะทาให้เกิดการ TRIGGER
 ในส่วนของ NUMBER OF EXTEMPORANEOUS ACQUISITIONS ให้ใส่ตัวเลขที่ต้องการ
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OMNIAlog: HSPA Router

(ฉบับภาษาไทย)

1

OMNIAlog: HSPA Router

การใส่ซิมการ์ดในเราเตอร์
การใส่ซิมการ์ดให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ถอดฝาหลังของเราเตอร์
ออกมาตามขั้นตอนดังภาพ

2

OMNIAlog: HSPA Router

ถอดสกรูและเปิดเคส
ด้านหลังของเราเตอร์

3

OMNIAlog: HSPA Router

เปิดฝาหลัง ให้ระวังสายสัญญาณต่าง ๆ ที่เชื่อมอยู่ โดยเฉพาะสายดิน และ RS-232

4

OMNIAlog: HSPA Router

ใส่ซิมการ์ดในช่องใส่ที่
n*1

ให้ระมัดระวังขณะใส่ซิม
การ์ด ให้ถูกด้าน
ทาการล็อคซิมการ์ด

5

OMNIAlog: HSPA Router

 ต่อระบบเข้ากับเสาสัญญาณด้านนอก และไม่ถอดเสาสัญญาณอื่น ๆ ออก
การเข้าถึงแบบเฉพาะพื้นที่ถึง OMNIAlog
สาหรับการเข้าถึงแบบเฉพาะพื้นที่ถึง OMNIAlog ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 ตัดการเชื่อมต่อกับสาย Lan ระหว่าง OMNIAlog และ เราเตอร์ HSPA
 ต่อสาย Lan จากเครื่องคอมพิวเตอร์กับ OMNIAlog
การตั้งค่าดีฟอล์ตให้ทาดังต่อไปนี้
IP Address: 192.168.1.100
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway:
192.168.1.1
สาหรับ PC network card ต้องทาการตั้งค่าให้อยู่ในคลาสเดียวกันกับ OMNIAlog แต่มีค่า IP address ที่
ต่างกัน เช่น 192.168.1.101
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การเข้าถึงระยะไกลถึง OMNIAlog
การเข้าถึงระยะไกลถึง OMNIAlog นั้นมีอยู่สองแนวทางด้วยกันคือ วิธี DynDNS และ SMS
การเข้าถึงด้วย DynDNS
การเข้าถึงชนิดนี้จะสาเร็จได้จะต้องมีการตั้งค่าใน DynDNS Service ใน “INFORMATION REQUEST FORM
FOR ROUTER CONFIGURATION”
หาก DynDNS Service ได้ทาการ activate แล้ ว การเชื่อมต่อนั้นสามารถใช้ static internet address ได้
(โดยมาตรฐานนั้นสามารถเข้าได้ตามเวปเพจนี้ choosename.dynds.org)
สาหรับการเชื่อมต่อกับ OMNIAlog นั้นจะต้องเปิดเบราเซอร์ (แนะนา Firefox) และจึงใส่ url ที่ได้มา

หลังจากนั้นจะมีหน้าต่าง pop-up ขึ้นมาเพื่อให้กรอก ชื่อและรหัสผ่าน โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านดังต่อไปนี้

การเข้าถึงด้วย SMS
สาหรับการเข้าถึงโดยไม่ใช้ DynDNS นั้น จาเป็นต้องรู้ IP Address ของซิมการ์ดจากผู้ให้บริการ
IP address นั้นสามารถเป็นได้ทั้ง STATIC และ DYNAMIC
STATIC address: เป็ น address ที่ได้กาหนดมากับซิมการ์ด ไม่ส ามารถเปลี่ ยนได้ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องจา
address นี้ จึงจะสามารถเข้าถึง OMNIAlog ได้
DYNAMIC address: ผู้ ให้ บ ริ ก ารสามารถเปลี่ ยน address ได้ อย่ างอั ตโนมั ติ ในกรณี ที่ ต้ องการอัพ เดท IP
address นั้นต้องทาการส่ง SMS ไปถึงซิมการ์ดที่ทาการลงทะเบียนไว้ใน “INFORMATION REQUEST FORM
FOR ROUTER CONFIGURATION” ในฟิลด์ “Phone Nr. For “IP add” via SMS”
หมายเหตุ : หาก SMS ส่ งมาจากโทรศั พ ท์ ต่ า งเบอร์ กัน จะไม่ มี ร ายงานในฟิ ล ด์ “Phone Nr. For “IP
Add”” และจะถูกปฏิเสธจากระบบรักษาความปลอดภัยของตัวเครื่อง
สาหรับการเข้าถึงด้วย SMS นั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
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 ส่ง SMS โดยใช้โทรศัพท์ที่ได้ทาการลงทะเบียนไว้ใน “INFORMATION REQUEST FORM FOR
ROUTER CONFIGURATION” ในฟิลด์ “Phone Nr. For “IP add” via SMS” ด้วยข้อความ
“:PPP-STATUS” จากนั้นทาง OMNIAlog จะส่งข้อความกลับดังรูป

 เป็นเบราเซอร์ และใส่ IP address ตามที่ได้มา

 จากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง pop-up เพื่อให้ทาการ log in โดยใช้ username password ดังต่อไปนี้

 จากนั้นจึงทาการจัดการกับระบบใน OMNIAlog ได้
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หมายเหตุ: จะต้องทาการส่งข้อความไปยัง ซิมการ์ดทุกครั้งในการตั้งค่า เนื่องจาก IP Address จะทาการรี
เซ็ตอัตโนมัติทุก ๆ 24 ชม
การใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์
อุปกรณ์เราเตอร์ HSPA นั้นรับกระแสไฟโดยตรงจากอุปกรณ์ OMNIAlog โดย V OUT terminal board ดัง
รูป

หากอุปกรณ์ OMNIAlog นี้ รับกระแสไฟจากแผงโซล่าเซลล์นั้น จาเป็นต้องตั้งค่าเราเตอร์ ให้ อยู่ใน
“Energy Saving Mode” เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กระแสไฟให้แบตเตอรี่สามารถอยู่นานขึ้น (ตั้ง
ค่า V OUT “Timed” ที่หน้าเพจ “Advanced-Account Management”)
การเลือกใช้โซล่าเซลล์เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟนี้ ข้อมูลตรวจวัดต่าง ๆ นั้นควรส่งไปฝากไว้ที่ FTP Server ซึ่ง
ในกรณีนี้ HSPA router นั้นจะเปิดสวิตช์ในช่วงที่มีการส่งข้อมูลเท่านั้น ซึ่งจะทาให้มีการสูญเสียกระแสไฟน้อย
กว่า
ดังนั้น จึงต้องตั้งค่า OMNIAlog ดังต่อไปนี้
- ส าหรั บ ข้ อ มู ล ที่ ส่ งผ่ านไปยั ง FTP server หลั งจากทุ ก ๆ การเก็ บ ข้ อ มู ล (ตั ว อย่ า ง: อุ ป กรณ์
OMNIAlog อ่านค่าจากเซนเซอร์ทุก ๆ ชั่วโมง และหลั งจากการเก็บข้อมูลนั้น เราเตอร์จึงเปิ ด
สวิตช์ พร้อมส่งข้อมูลเข้า FTP server และจะปิดสวิตช์เราเตอร์ทันที)
- ส าหรั บ ข้ อ มู ล ที่ ส่ ง ผ่ า นไปยั ง FTP server รายวั น (ทุ ก ๆ 8 นาฬิ ก า) (ตั ว อย่ า ง: อุ ป กรณ์
OMINAlog อ่ า นค่ า จากเซนเซอร์ ทุ ก ๆ ชั่ ว โมงและจะเก็ บ ค่ า ไว้ ที่ OMNIAlog จนกระทั่ ง 8
นาฬิกาของทุก ๆ วัน เราเตอร์จะเปิดสวิตช์และส่งข้อมูลทั้งหมดไปยัง FTP server )
นอกจากการตั้ งค่ า ตามทั้ งสองวิ ธีก ารนั้ น ต้ อ งตั้ งค่ าให้ HSPA router เปิ ด สวิต ช์ อี ก วัน ละ 1 ครั้ ง
(16.00น) ประมาณ 10 นาที เพื่ออนุญาตให้ มีการเข้าถึงจากทางไกล (Remote Access) เพื่อเข้ามาจัดการ
ระบบต่าง ๆ ของ OMNIAlog ได้ ซึ่งการตั้งค่าเหล่านี้ อยู่ในหน้าเพจ “Advanced – Energy Management”
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(ฉบับภาษาไทย)
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บทนา
หากอุปกรณ์ OMNIAlog มีอาการไม่ปกติ จะต้องทาการแบคอัพข้อมูลต่าง ๆ ไว้ ด้วย SD card แล้วจึงทาการ
คืนค่าเก่า (Configuration Restore) ทั้งหมดของ OMNIAlog โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการคืนค่าเก่า
ปิดอุปกรณ์ OMNIAlog ด้วยฟังก์ชั่น “SYSTEM SHUTDOWN” จากเมนู SYS และถอดสายไฟ

ก่อนจะเสียบสายไฟใหม่ ให้กดปุ่ม “RIGHT” และ “LEFT” ค้างไว้ และทาการเสียบสายไฟโดยไม่ปล่อยมือ
ออกจากปุ่ม
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อุปกรณ์ OMNIAlog จะเปิดเครื่องใน “SAFE MODE”

ในโหมดนี้จะขึ้นฟังก์ชั่นที่ซ่อนไว้ในเมนู SYS คือ “Backup/format/restore”

หลังจากกดเลือกจะมีข้อความแนะนา (Guide message) ให้ทาตามขั้นตอน
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เมื่อมีการเรียกให้ใส่ USB pen-drive นั้น ต้องแน่ใจว่า USB นั้นต้องฟอร์แมตเป็น FAT32 หากเป็นฟอร์แมต
อื่นอุปกรณ์ OMNIAlog นั้นจะไม่รองรับ

ระหว่างทาการ Backup, format และ recovery นั้นจะแสดงสถานะเป็นloading bar และขั้นตอนเหล่านี้จะ
ใช้เวลาหลายนาที (มากกว่า 30 นาที)

ระหว่างนี้ห้ามถอดสายไฟ และ USB โดยเด็ดขาด
เมื่อระบบทางานเสร็จ จะขึ้นข้อความเพื่อยืนยัน
ให้ทาการกดปุ่ม “ENTER” เพื่อออกไปยังเมนู “SYS”
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ให้เลื่อนเมนูไปที่ “SYSTEM SHUTDOWN” เพื่อทาการปิดระบบในเครื่อง แล้วจึงถอดสายไฟออก

ห ลั งจ า ก นั้ น สั ก พั ก ให้ เสี ย บ ส า ย ไฟ เพื่ อ เริ่ ม ร ะ บ บ ข อ งอุ ป ก ร ณ์ OMNIAlog ให ม่ อี ก ค รั้ ง นึ ง
เลื่อนปุ่มไปยังเมนู “SYS” และเข้าไปยัง “FW & WEB UPDATE”

อุ ป ก ร ณ์ OMNIAlog จ ะ รี ส ต า ร์ ท เค รื่ อ งเพื่ อ อั ป เด ท ข้ อ มู ล ซึ่ งมี ค ว า ม ส าคั ญ ห ลั งจ า ก ก า ร
“Backup/format/restore” เนื่องจากจะต้องทาการอัปเดทระบบของ SD card ด้วย
อุปกรณ์ OMNIAlog จะต้องทาการอัพเดทเฟิร์มแวร์ให้อยู่ในเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย ซึ่งหากมีเฟิร์มแวร์ที่ต้องการ
อัพเดท ให้ทาตามคู่มือการปฏิบัติงาน “OMNIAlog_Agg.FW&WEB_Quick_Start”
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ต้องมีความมั่นใจว่า USB Pen-drive นั้นมี 3 โฟลด์เดอร์หลักดังภาพ ซึ่งมีความจะเป็นต่อการอัพเดทข้อมูล

หลังจากนี้ อุปกรณ์ OMNIAlog จึงพร้อมต่อการตั้งค่าใหม่
SISGEO แนะน าว่าต้ องท าการแบคอั พ ข้อ มูล ไว้โดยใช้ “Backup OMNIAlog” เอาไว้ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น
ปัญหาหา SD card ใช้งานไม่ได้
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เครื่องมือวัดแรงดันน้า (Vibrating Piezometer)
บทน้า
หัววัดแรงดันน้ำแบบไฟฟ้ำได้ถูกน้ำไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำง
ในงำนโยธำ และ งำนวิศวกรรมฐำนรำก ในกำรตรวจวัดระดับน้ำ
ใต้ดิน และกำรวัดแรงดันน้ำ หัววัดแรงดันน้ำแบบไฟฟ้ำ เรียกอีก
อย่ำงหนึ่งว่ำ ระบบวงจรแบบปิดที่อยู่ติดตังในหลุมเจำะ, คันทำง
ดิน หรือ ฝังดินโดยตรง
ระบบการท้ างาน : สั ญณำณไฟฟ้ ำ จะวั ดค่ ำแรงดันน้ ำที่ เกิ ดขึ น
โดยรอบ
SISGEO ใช้ระบบเซ็นเซอร์เป็น 2 ชนิด คือ
1. Vibrating wire
2. Resistive
ในระบบ vibrating wire piezometer (VW) แรงดันน้ำ
ที่เกิดขึนจะเป็นค่ำควำมถี่ของกำรเคลื่อนที่ ที่เกิดจำกแรงดึงในเส้น
ลวดเหล็ก ที่อยู่ในตัวของหัววัดแรงดันน้ำ ควำมถี่ที่เกิดขึนจะถูกใช้
ในกำรแสดงผล เครื่องมือวัดชนิดนีจะมีตัว thermistor เพื่อใช้ใน
กำรวัดอุณหภูมิด้วย
ในระบบ Resistive piezometer จะประกอบด้วย strain
gauge ที่ถูกหุ้มด้วยวัสดุเซรำมิค โดยค่ำที่ได้เกิดจำกแรงดัน และ
สัญณำณไฟฟ้ำที่มำจำกแรงดันน้ำ
ซึ่งระบบ vibrating wire piezometer (VW) จะมีควำม
น่ำเชื่อถือสูง ส้ำหรับกำรตรวจวัดในระยะเวลำยำว และยังใช้ใน
กำรวัดแบบ dynamic
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รายละเอียด
หัววัดแรงดันน้ำแบบไฟฟ้ำจะประกอบไปด้วย
1. ตัวเรือน ทรงกระบอกท้ำจำกสแตนเลส
3. ระบบตัวกรอง
5. ชุดวัดอุณหภูมิ
7. ตัวกรองรูปทรงกรวย (แบบตอกฝัง)
9.กรองทรงกรวย (แบบถอด-ออก ได้)

2.ระบบ Hydraulic chamber
4.เซ็นเซอร์ตัววัดค่ำ
6. สำยสัญญำณส้ำหรับต่อเข้ำกับเครื่องอ่ำนค่ำ
8. แกนหุ้มหัววัดแรงดันน้ำ (แบบตอกฝัง)
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ตัวกรองเป็นชินส่วนที่ส้ำคัญและกำรเลือกใช้ตัวกรองขึนอยู่กับชนิดของดินหรือหิน
ตัวกรองแบบ "Low Air Entry" (LAE) เป็นวัสดุสแตนเลสที่มีควำมพรุน 40 µm ใช้ส้ำหรับงำน
ทั่วๆไป สำมรถท้ำให้อิ่มตัวด้วยน้ำได้ง่ำย
ตัว กรองแบบ "High Air Entry” (HAE) เป็นวัส ดุเซรำมิค จะมีควำมพรุนต่้ำและจะติดตังอยู่ใน
Hydraulic chamber ซึ่งจะใช้ในกรณีที่วัดควำมดันติดลบหรือหัววัดแรงดันน้ำอยู่ในสภำวะแห้งเป็นเวลำนำน
ดังนันจึงควรที่จะท้ำให้ตัวกรองอยู่ในสภำวะอิ่มตัวเสียก่อนน้ำไปใช้งำนทุกครัง ตัวกรองประเภทนีจะท้ำให้
อิ่มตัวยำกและต้องใช้อุปกรณ์เฉพำะในกำรท้ำให้อิ่มตัว
การทาตัวกรองอิ่มตัว
จุดประสงค์ของกำรท้ำตัวกรองให้อิ่มตัว คือ กำรไล่อำกำศในตัวกรองออกไปและแทนที่ด้วยน้ำ โดย
ใช้แรงดัน อำกำศเป็ น แรงที่ส่ งผ่ ำนตำมช่องพรุนในตั ว กรอง ปริมำณแรงดันที่ใ ช้ขึนอยู่กับสั ด ส่ ว นเส้ นผ่ ำ น
ศูนย์กลำงของตัวกรองและของเหลวที่ใช้ส้ำหรับกำรท้ำให้อิ่มตัว
โดย "Low Air Entry" จะใช้แรงดันระหว่ำง 3-30 kPa ส่วน "High Air Entry" จะใช้แรงที่สูงกว่ ำ
100 kPa
ตัวกรอง LAE
โดยทั่วไปตัวกรองชนิดนี จะต้ องน้ำไปแช่น้ำอย่ำงต่้ำ 24 ชั่วโมง แต่ถ้ำ หลังจำกแช่น้ำแล้ว น้ำไปไล่
อำกำศในน้ำเดือดอย่ำงน้อย 10 นำที แล้วจึงท้ำให้เย็นตัวลงจะมีประสิทธิภำพดีกว่ำ
* แช่ตัวกรองในน้ำทิงไว้
* แช่ตัวหัววัดควำมดันน้ำ
* ขันตัวกรองเข้ำกับหัววัดควำมดันน้ำ โดยต้องท้ำในน้ำ
ตัวกรอง HAE (โดยใช้เครื่องมือท้ำสภำวะอิ่มตัว ของ sisgeo)
* ถอดตัวกรองแล้วน้ำไปแช่น้ำอุ่นหรือ ระบบสูญญำกำศ จนกระทั่งไม่มีฟองอำกำศ
* ขันสกรูตัวกรองเข้ำกับตัวกรองของเครื่องมือท้ำสภำวะอิ่มตัว
* ขันสกรูเครื่องมือท้ำสภำวะอิ่มตัว อย่ำงช้ำๆ จนกระทั่ง มำตรวัดในตัวเครื่องมือท้ำสภำวะอิ่มตัวชีไปที่
3.5 Bar
* ถอดสกรูแล้วน้ำตัวกรองออก แล้วน้ำไปขันสกรูเข้ำกับหัววัดแรงดันน้ำ โดยจะต้องท้ำในน้ำ
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การตรวจสอบเบืองต้น
ก่อนกำรติดตังจะต้องตรวจสอบกำรท้ำงำนของหัววัดทุกครัง ค่ำที่อ่ำนได้จะต้องใกล้เคียงกับค่ำ "zero
reading" ที่ระบุอยู่ใน calibration report ค่ำที่อ่ำนได้อำจมีควำมกับ "zero reading" เพรำะสภำวะของกำร
ทดสอบแตกต่ำงกัน
ค่ำที่ยอมรับได้ในควำมแตกต่ำระหว่ำงที่ท้ำกำรตรวจสอบเมื่อเทียบกับใบ calibration report
* Extensometer model ± 1 % of full scale = 0.16 mA
* Vibrating Wire Piezometer ± 100 digits
การติดตัง
ขันตอนกำรติดตังต้องติดตังในดินหรือหิน โดยทั่วไปสำมำรถปฎิบัติตำมขันตอนต่อไปนี
ท้ำกำรเจำะหลุมเพื่อติดตังโดยหลุมเจำะสำมำรถท้ำได้ทังแบบเก็บตัวอย่ำงหรือไม่เก็บตัวอย่ำง โดย
ขนำดของบ่อต้องไม่เล็กกว่ำ 85 มิลลิเมตร ส้ำหรับ 1 หัววัดแรงดันน้ำในหลุมเจำะ หรือ110 มิลลิเมตร ส้ำหรับ
2 หัววัดแรงดันน้ำ ในหลุมเจำะ
ข้อเสนอแนะ กำรติดตังหัววัดแรงดันน้ำควรมีจ้ำนวนมำกสุด 2 หัววัด ต่อ 1 จุด ต่อ 1 หลุมเจำะ
ขันตอนการติดตังแสดงในรูปภาพ
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ขันตอนการติดตัง
- ตรวจสอบระยะกำรติดตังโดยกำรวัดควำมยำวและท้ำเครื่องหมำยก้ำหนดควำมลึกไว้ที่สำยสัญญำณ
โดยวัดเริ่มจำกกึ่งกลำงของตัวหัววัด
- ก่อนและหลังท้ำกำรติดตังต้องตรวจสอบสัญญำณก่อนทุกครัง
- ท้ำควำมสะอำดหลุมเจำะด้วยน้ำสะอำด
- ท้ำกำรห่อหุ้มหัววัดแรงดันน้ำด้วยถุง geotextile และทรำย โดยกระบวนกำรทุกขันตอนต้องอยู่
ภำยในน้ำ แล้วท้ำกำรหย่อนหัววัดแรงดันน้ำลงในหลุมเจำะอย่ำงช้ำๆจะถึงระดับที่ก้ำหนดไว้
- กรอกทรำยลงในหลุมเจำะให้มีควำมหนำประมำณ 1 เมตร หรือ ตำมระยะที่ก้ำหนด
- กรอกเบนโทไนท์เม็ด ควำมหนำประมำณ 1 เมตร หรือ ตำมระยะที่ก้ำหนด
- เกรำท์หลุมเจำะด้วยเบนโทไนท์ผสมซีเมนต์จนเต็มหลุมเจำะโดยใช้แรงดันต่้ำ
การอ่านค่า
คู่มือกำรอ่ำนค่ำและกำรต่อสำยเข้ำกับเครื่องอ่ำนค่ำจะแสดงดังต่อไปนี
Resistance piezometers
Red
Signal 4-20mA current loop Black
Vibrating wire piezometer
Red
(VW)
Black
White
Green

+Loop
-Loop
VW
VW
Thermistor
Thermistor

ส้ำหรับหัววัดแรงดันที่มีหลำยหัว โดยตังแต่ 1-4 หัววัด ให้ใช้ สำยชนิด multicore cable รหัส OW1160000
VW
VW
Thermistor
Thermistor
P1
Brown
White/Brown
Green
White/Green
P2
Yellow
White/Yellow
Grey
White/Grey
P3
Blue
White/Blue
Rose
White/Rose
P4
Red
White/Red
Black
White/Black
ส้ำหรับหัววัดแรงดันตังแต่ 5-8ให้ใช้ สำยชนิด multicore cable รหัส OW1320000
VW
VW
Thermistor
P1
Brown
White/Brown
Black
P2
Yellow
White/Yellow
Grey

Thermistor
Rose/Black
White/Grey
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VW

VW
Thermistor
Thermistor
P3
Black
White/Black
Rose
White/Rose
P4
Red
White/Red
Black
White/Black
P5
Violet
White/Violet
Black
Yellow/Black
P6
Orange
White/Orange
Black
Red/Black
P7
Blue
White/Blue
Green
White/Green
P8
Light Blue
White/Light Blue White
Green/White
หมายเหตุ หลีกเลี่ยงการต่อส่ายผิดต้าแหน่ง และหาเครื่องมือที่เชื่อถือได้ ท้าการตรวจวัดค่า mA และ
ควรท้าการ warm up อย่างน้อย 10 วินาที
การแปลผลข้อมูล
กำรแปลงผลข้อมูลเป็นแรงดัน

โดย

Leng = ค่ำแรงดัน (หน่วยทำงวิศวกรรม (kPa))
Lele = ค่ำทีวัดจำกเครื่องบันทึกข้อมูล (หน่วยทำงไฟฟ้ำ (Digit))
S, A, B, C = ค่ำปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงของสำมกำร (ค่ำที่ได้จำก Calibration Report)
EXAMPLE
Lele = 6497
A = -4.659E-07 B = -9.806E-02 C = 9.642E+02
Polynomial Leng= (-4.659E-07 ×(6497^2))+(-9.806E-02×6497)+(9.642E+02) = 307 kPa

กำรปรับแก้ค่ำควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิ
ในกำรติดตังหัววัดแรงดันน้ำจะมีกำรปรับแก้ค่ำควำมดันที่เกิดควำมแตกต่ำงของสภำวะแวดล้อมใน
ภำคสนำมและในห้องปฏิบัติกำร ดังนันจึงมีกำรปรับแก้แรงดันดังสมกำรดังนี
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โดย

PT = แรงดันปรับแก้
Ti = อุณหภูมิจำกกำรอ่ำนค่ำ
Ti = อุณหภูมิจำกกำรสอบเทียบ (ค่ำที่ได้จำก Calibration Report)
K = ค่ำควำมแปรผันของอุณหภมิ (ค่ำที่ได้จำก Calibration Report)

โดย

Ptot = แรงดันน้ำ
P = แรงดันจำกกำรวัดค่ำ
PT = แรงดันปรับแก้

8

เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน (In-place inclinometer)

(ฉบับภาษาไทย)
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เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน (In-place Inclinometer)
บทนา
อุปกรณ์ in-place inclinometer (IPI) เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับวัด
กำรเคลื่อนตัวทำงแนวนอน วัดกำรเคลื่อนตัวในดินหรือ วัดกำรเคลื่อนตัว
โครงสร้ำง ซึง่ สำมำรถใช้ได้ในงำนที่หลำกหลำย เช่น งำนดินถล่ม งำนเขื่อน
งำนขุด งำนกำแพงกันดิน งำนอุโมงค์ เป็นต้น
อุปกรณ์ in-place inclinometer (IPI) จะติดตั้งภำยในท่อนำร่อง
โดยกำรนำอุปกรณ์ IPI แต่ละตัวมำต่อกันตำมระยะและจำนวนที่ต้องกำรวัด
ค่ำ โดยกำรใช้สกรูหรือสันลวดเป็นตัวยึดระหว่ำงอุปกรณ์ IPI แต่ละตัว และ
ตัวที่อยู่บนสุดต้องยึดติดกับฝำครอบปิดปลำยท่อ
อุปกรณ์ in-place inclinometer (IPI) มี 2 ชนิด คือ
1. Digitized (RS485, Modbus)
2. Analog (4-20 mA)
ข้อแตกต่ำงของ Digitized IPI และ Analog IPI คือ Digitized IPI
จะมี ก ำรเชื่ อ มสำยสั ญ ญำณทั้ ง หมดเป็ น สำยเดี ย วแต่ Analog IPI จะมี
สำยสัญญำณเฉพำะตัว
ท่อนำร่องขนำด 60 มม. สำมรถติดตั้ง Analog IPI ได้ 10 ตัวต่อ
ท่อ

รูปที่ 2 แสดงรำยละเอียดลักษณะกำรติดตั้ง in-place inclinometer (IPI)
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อุปกรณ์ in-place inclinometer (IPI) จะประกอบด้วย
1. ตัวถัง ทำจำก Stainless steel ภำยในประกอบด้วยแผงวงจร
ไฟฟ้และหัววัดค่ำ ซึ่งระบบหัววัดเป็นได้ทั้งแบบแกนเดียว หรือ
สองแกน และมี หัววัดอุณหภูมิรวมอยู่ด้วย
2. ล้อเลื่อนด้ำนข้ำง ใช้สำหรับเลื่อนในร่องของท่อนำร่อง
3. สำยสัญญำณสำหรับต่อเข้ำกับเครื่องอ่ำนค่ำ
4. ต่วต่อสำยสัญญำณด้ำนล่ำง (Digitized IPI)
5. ต่วต่อสำยสัญญำณด้ำนบน (Digitized IPI)
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ :
* ลวดที่ไม่ขึ้นสนิม
* น็อต สกรู ที่รัดท่อ สเก็น แบบไม่ขึ้นสนิม
* ทองแดงย้ำลวดสลิง
* ชุดประแจ คีม มีด ฯลฯ
* ตัวประคอง IPI และตัวจับ (กำรติดตั้งในแนวรำบ)
ท่อ Inclinometer ในกำรติดตั้งจะต้องระบุห มำยเลข 1-2-3-4
ตำมเข็มนำฬิกำ หมำยเลข 1 ควรจะอยู่ในทิศเหนือ ตำมทิศทำงกำรเคลื่อน
ตัว หรื อตำมจุดอ้ำงอิงในพื้นที่ก่อสร้ำงก็ได้ สั ญลั กษณ์และเครื่องหมำย
แสดงดังรูปที่ 3,4

รูปที่ 2 แสดงรำยละเอียดส่วนประกอบของ in-place inclinometer (IPI)
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VERTICAL IPI

รูปที่ 3 แสดงรำยละเอียดทิศทำงของร่องที่ติดตั้งในแนวดิ่ง
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HORIZONTAL IPI

รูปที่ 4 แสดงรำยละเอียดทิศทำงของร่องที่ติดตั้งในแนวนอน
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การติดตั้ง
ก่อนทำกำรติดตั้ง IPI จะต้องทำกำรติดตั้งท่อนำร่องและอัดฉีดน้ำปูนผสมเนโทไนท์ ให้แน่ใจว่ำร่อง
หมำยเลข 1 อยู่ในตำแหน่งที่ต้องกำร และทำกำรอ่ำนค่ำโดยใช้หัววัดกำรเคลื่อนตัวแบบพกพำ (Portable
Inclinometer) เพื่อเป็นกำรทดสอบท่อนำร่องและนำค่ำที่ได้มำเปรียบเทียบกับค่ำที่อ่ำนเริ่มต้นของ IPI เพื่อ
ตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูล
การติดตั้ง Digitized IPI (การติดตั้งในแนวดิ่ง)

ติดตั้ง IPI ตัวล่ำงสุดลงไปในท่อนำร่องโดย
ตรวจสอบล้อ Reference ให้อยู่ในร่อง
ตำแหน่ง

ใช้ IPI ยึดห้อยกับแท่งเหล็ก
เพื่อที่จะทำกำรต่อ IPI ตัว
ถัดไป
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ต่อ IPI ตัวที่ 2 โดยกำรหมุนสกรูตัวล็อกและเชื่อมต่อสำยสัญญำณตำมตำแหน่งรูเสียบที่อ้ำงอิงไว้ตำม
รูป พร้ อมพัน เทปหุ้ มอย่ ำงระมัดระวัง อย่ ำดึงหรือขันแน่นจนเกินไปเพื่อหลี กเลี่ยงควำมเสี ยหำยของสำย
สัญณำณ แล้วทำกำรปล่อยท่อลงไปตำมร่องของท่อนำร่องในทิศทำงเด็ยวกันกันกับ IPI ตัวล่ำง
จำกนั้ น ก็ ต่ อ ตำมกระบวนกำรข้ ำ งต้ น กั บ ตั ว IPI ตั ว อื่ น ๆ ต ำแหน่ ง ล้ อ เลื่ อ นจะต้ อ งอยู่ ต ำแหน่ ง
หมำยเลข 1 ทุกครั้ง จำกนั้นต่อปลำยสำยสัญณำณเข้ำด้ำนนบนของ IPI ตำมรูป

ทำกำรต่อ IPI ตัวบนเข้ำกับแผ่นเหล็กตัวล็อกบน Terminal Cap

7

เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน (In-place inclinometer)

ทำกำรบล๊ อคสำยสัญณำณ กับ แผ่นเหล็ กบน terminal cap ป้องกันสำยสั ญณำณจำกควำมเสี ยหำย
เชิงกล และทำกำรเก็บสำยที่กล่องเก็บสำยสัญณำณ ดังรูป

8

เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน (In-place inclinometer)

การติดตั้ง Analog IPI (การติดตั้งในแนวดิ่ง)

ใส่ IPI ลงไปในท่อ โดยล้อเลื่อนจะต้องอยู่ในตำแหน่งหมำยเลข 1 ที่กำหนดไว้โดยใช้ ลวดเหล็กหย่อน
อย่ำงระมัดระวัง

-

ต่อ IPI โดยใช้ลวดสลิง ยึดตำมระยะที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นดังรูป กำรเก็บสำยสัญณำณอำจกระทำได้
ภำยนอกโดยกำรยึดสำยด้วยเทปพัน หรือ ใช้สำยพลำสติกรัด เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำร
ติดตั้ง และหลีกเลี่ยงกำรงอหรือพับสำยสัญณำณ
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จำกนั้นก็ต่อตำมกระบวนกำรข้ำงต้น กับ ตัว IPI ตัวอื่นๆ ตำแหน่งล้อเลื่อนจะต้องอยู่ตำแหน่ง
หมำยเลข 1 ทุกครั้ง

ทำกำรต่อ IPI ตัวบนสุดเข้ำกับตัวยึดต้ำนบนของ Terminal cap

\

ทำกำรบล๊ อคสำยสัญณำณ กับ แผ่นเหล็ กบน terminal cap ป้องกันสำยสั ญณำณจำกควำมเสี ยหำย
เชิงกล และทำกำรเก็บสำยที่กล่องเก็บสำยสัญณำณ ดังรูป

10

เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน (In-place inclinometer)

การติดตั้ง IPI (การติดตั้งในแนวนอน)

ต่อ IPI เข้ำกั บ threaded rod ยึ ด สำยสั ญ ณำณกับ threaded rod และ IPI ด้ว ยเทปหรือ สำยรั ด
พลำสติก หลีกเลี่ยงกำรเสียดสีสำยสัญณำณกับท่อ อย่ำดึงสำยสัญณำณ และต้องแน่ใจว่ำ ล้อเลื่อนจะต้องอยู่ใน
ตำแหน่งหมำยเลข 1 ที่กำหนดไว้

ยึด threaded rod ท่อนสุดท้ำยเข้ำกับ suspension cap เพื่อป้องกันสำยสัญณำณจำกควำมเสียหำย
เชิงกล และป้องกันกำรโดนน้ำ
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เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน (In-place inclinometer)

การอ่านค่า
ค่ำควำมต้ำนทำนของตัว IPI แต่ละตัวมีค่ำดังนี้

คู่มือกำรอ่ำนค่ำ โดยต่อสำยสัญณำณเข้ำกับเครื่องอ่ำนค่ำตำมตำรำงดังต่อไปนี้

การจัดการข้อมูล
สูตรกำรคำนวณแปลงค่ำกระแสไฟฟ้ำไปเป็นค่ำกำรเคลื่อนทีมีดังนี้
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เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน (In-place inclinometer)

เพรำะฉะนั้นที่อ่ำนได้นำไปอ้ำงอิงกับค่ำเริ่มต้น จำกสูตร
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เครื่องมือวัดปริมาณน้าฝน (Rain gauge)
เครื่ อ งมื อ วั ด ปริ ม าณน้ าฝน (Rain gauge) มี ลั ก ษณะเป็ น แท่ งกลวงทรงกระบอกท้ า มาจากอะลู มิ เนี ย ม มี
พืนที่หน้าตัด 400 ตร.ซม. ส่วนด้านบนของเครื่องมือมีลักษณะเป็นทรงกรวยไว้ใช้รับปริมาณน้าฝนโดยตรง ซึ่ง
จะวางบนฐานสแตนเลสแบบปรับระดับความเอียงได้ โดยที่ฐานจะประกอบด้วยระบบไฟฟ้า และระบบทางกล
ส้าหรับวัดค่า ซึ่งลักษณะกลไกแบบกรวยนีถูกพัฒนาขึนเพื่อใช้ลดการรบกวนของน้าฝนที่ตกลงมา ก่อนจะเข้าสู่
ระบบการวัดค่าที่สามารถเอียงตัวเพื่อวัดปริมาณน้าที่ตกลงมาจากกรวยได้ เครื่องวัดปริมาณน้าฝนนี (mod.
PL400R) จะมีร ะบบท้าความร้อนที่ ส ามารถใช้ได้ดี ส้ าหรับสภาพอากาศที่ ห นาวเย็น และใช้ร่ว มกับ MCS
module ที่เป็นระบบสัญญาณทั่วไป (0-2Vdc, 4-20 mA, RS 485/Modbus)
คุณสมบัติเด่นของเครื่องมือ
* ระบบตรวจจับน้าฝนมีความละเอียดสูง (class A) ตามระบบของ UNI 11452: 2012
* ฐานรองรับท้าจากสแตนเลส ปรับระดับความเอียงได้
* รูปร่างเล็ก และน้าหนักเบา วัสดุท้าจากอลูมิเนียม
* อ้างอิงมาตรฐานของ WMO
* ง่ายต่อการท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษา
* อ้างอิงตามมาตรฐาน ของ C E
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หลักการวัดค่า
เครื่องมือวัดปริมาณน้าฝนรุ่น PL 400 ประกอบด้วยระบบรองรับน้าฝนทรงกรวย ที่ควบคุมทิศทางรับน้าฝนให้
เข้าสู่ระบบ โดยระบบนีจะวัดค่าจากกลไกแบบกระเดื่องคู่ที่วางอยู่บนฐานสแตนเลส ที่สามารถปรับระดับความ
เอียงได้ ตามมาตรฐานของ WMO
ระบบกลไกการวัดค่าในรูปแบบนีสามารถใช้กับเครื่องวัดปริมาณน้าฝนที่มีพืนที่หน้าตัด 1000 ตร.ซม. ได้ และ
มีระบบท้าความร้อนในกรณีที่สภาพภูมิอากาศต่้า
การ Calibration เครื่องมือวัด
ระบบกลไกการตรวจวัดของเครื่องมือทุกตัว จะถูกน้าไปสอบเทียบผลจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐาน อ้างอิง
ตาม UNI 11452:2012 หลังจากการทดสอบจะได้รับใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันนันๆ
การบ้ารุงรักษา
ปกติควรตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง โดยตรวจสอบที่ฐานทรงกรวยของเครื่องมือวัด
ค่า ว่าอุดตันหรือไม่ และฝาเปิดปิดสภาพใช้งานได้หรือไม่ และต้องท้าความสะอาดเครื่องมือวัดค่าให้สะอาดทุก
ครังโดยใช้ผ้าสะอาดหรือแปรงที่ปราศจากน้ายาท้าความสะอาดหรือผงซักฟอก
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เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ
บทนา
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ผลิตตามมาตรฐาน
WMO และมีระบบ force ventilation ในตัว
หลักการตรวจวัด
เครื่องมือวัดนี้ประกอบด้วย sensor ที่ใช้สาหรับวัด อุณหภูมิ
ในอากาศ และปริ มาณความชื้ น ตั ว อุ ป กรณ์ ท ามาจาก Platinum
termo-resistance PT100 ตามมาตรฐานของ DIN 43760
ส าห รั บ sensor วั ด ค วาม ชื้ น ท าจาก วั ส ดุ ต้ า น ท าน
ไฟฟ้ าแรงสู ง โดยหลั ก การท างานตรวจจั บ ความชื้ น แปลงเป็ น ค่ า
สัญณาณไฟฟ้า หรือ โวลล์หรือ Digital data RS485
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การ Calibration ของตัว sensor
sensor ทุ ก ตั ว จะท าการ calibration เที ย บกั บ สถาบั น SIT/Accredia certificated instument
หลังจากทดสอบ sensor และจะมีการรายงานผลรองรับ การ calibration
การดูแลรักษา

2

