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Abstract

Hiện nay, hầu hết các công ty điện lực trực
thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đang quản
lý và cập nhật sơ đồ hệ thống mạng lưới điện hiện
có của đơn vị trên các phần mềm như MapInfo,
AutoCad, PSS-ADEPT,... Với đặc điểm thiết kế
cấu trúc dữ liệu, phân lớp phần mềm MapInfo thể
hiện tính ổn định, linh động trong quản lí, cập nhật
toàn bộ các thông tin trên lưới điện..

Currently, most of power companies under the
Electricity of VietNam - Southern Power Company
(EVN- SPC) are managing and updating their
network diagrams on computer softwares such as
MapInfo, AutoCAD and PSS-ADEPT.With utmost
particular features in the design well- proven
database and layers, MapInfo software has shown
its high stability, flexibility in managing and
updating all the power grid data.

Từ khóa: Lưới điện, hệ thống điện, phần mềm
Mapinfo.

Keywords: Electric network/grid, electric
power system, Mapinfo software.

1. Giới thiệu ứng dụng của phần mềm MapInfo
trong quản lý hệ thống lưới điện1
MapInfo Professional là phần mềm hệ thống
thông tin địa lí do Công ty MapInfo (nay là Pitney
Bowes) sản xuất. Điểm vượt trội của MapInfo
so với các phần mềm khác (MicroStation là điển
hình) là khả năng biên tập bản đồ chuyên đề rất
tốt với công cụ Create thematic map (MapInfo
Professional 2016). MapInfo được xây dựng chủ
yếu để xử lý, trình bày, biên tập bản đồ thành quả
trên cơ sở số liệu ngoại nghiệp và bản đồ nền đã
được số hoá, phần mềm này được sử dụng khá phổ
biến trên máy tính cá nhân, chương trình quản lý
cả thuộc tính không gian và phi không gian của
bản đồ nên còn có tên gọi khác là hệ thống thông
tin địa lý (GIS – Geographic Infomation System).
MapInfo có khả năng kết nối với các phần mềm
khác rất tốt, thông qua hỗ trợ việc mở lưu file với
phần mở rộng rất đa dạng, cộng với công cụ chuyển
đổi giữa các định dạng file (Universal Translator)
rất linh hoạt.

DWG/DXF, MicroStation DGN, Open ESRI Grid
data, Open CSV, Open Shape files...

Các lớp thông tin trong MapInfo được tổ chức
theo dạng Table (bảng), mỗi một bảng là một tập
hợp của một lớp thông tin bản đồ trong đó có các
bảng ghi dữ liệu mà hệ thống tạo ra, ta chỉ có thể
truy nhập Table bằng chức năng của phần mềm
MapInfo khi mà ta đã mở ít nhất một Table.
1.1. Các ưu điểm vượt trội về chức năng của
MapInfo
- Nhập dữ liệu: MapInfo cho phép nhập dữ liệu
thuộc các khuôn dạng khác nhau như AutoCAD
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- Xuất dữ liệu sang các khuôn dạng khác:
cho phép xuất dữ liệu sang các khuôn dạng GIF
(Graphics Interchange Format), LZW TIFF
(Lempel-Ziv-Welch Tag-Image-File-Format) và
TIFF CCITT Group 4.
- Biên tập bản đồ /chỉnh sửa dữ liệu: tạo lập
các đối tượng đồ họa, hiển thị chúng theo các kiểu
ký hiệu có trong thư viện ký hiệu mặc định hoặc
trong thư viện tự tạo, hiển thị các đối tượng theo
lớp trong Layer Control... Tạo bảng chú giải, cho
phép hiển thị dữ liệu theo hai biến số khác nhau
trong cùng một thời điểm, tạo các vùng đệm bằng
công cụ buffer...
- Xác định cơ sở toán học cho bộ dữ liệu: số
lượng lưới chiếu bản đồ có mặc định trong MapInfo
rất phong phú, đủ để đáp ứng cho việc xác định cơ
sở toán học cho các bộ dữ liệu được thu thập từ các
nguồn khác nhau. Các lưới chiếu theo các thông số
riêng biệt cho từng vùng cũng có thể được tạo lập
mới bằng cách biên tập tệp tin MAPINFOW.PRJ
của phần mềm.
- Chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu bằng công
cụ Universal Translator: cho phép chuyển đổi dữ
liệu từ khuôn dạng của MapInfo *.TAB sang các
khuôn dạng *.shp của ArcView, DGN (Design) của
Microstation, DXF (Drawing Exchange Format)
và DWG (Drawing) của AutoCAD và ngược lại.
Trong quá trình chuyển đổi, công cụ này còn cho
phép xác định và chuyển đổi cơ sở toán học của
dữ liệu.
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- Phân tích không gian:
+ Cung cấp các công cụ mạnh và logic đáp
ứng việc thực hiện những bài toán phân tích không
gian phức tạp.
+ Thể hiện những đặc điểm và xu hướng của
các đối tượng địa lý được lưu trong CSDL (cơ sở
dữ liệu), từ đó thể hiện những ảnh hưởng qua lại
giữa các hiện tượng, đối tượng trong không gian.
+ Cho phép thành lập bản đồ có mức độ chi tiết
cao nhằm phục vụ cho mục đích hiển thị dữ liệu
không gian và hỗ trợ cho hoạch định chính sách.
+ Hỗ trợ cho các doanh nghiệp giải các bài
toán về tìm hiểu khách hàng và thị trường (Giới
thiệu chung về phần mềm MapInfo 2016).
1.2. Ứng dụng của phần mềm MapInfo trong
việc quản lý hệ thống lưới điện
- Tất cả các tài sản, trang thiết bị thuộc hạ tầng
mạng lưới điện đều được thiết kế cấu trúc dữ liệu,
phân lớp (Lớp trạm biến áp, Lớp đường dây 35
KV, Lớp đường dây 22 KV, Lớp đường dây 15 KV,
Lớp đường dây 10 KV, Lớp đường dây 6 KV, Lớp
đường dây cáp ngầm...) và đưa vào quản lý. Chính
vì vậy phần mềm giúp các đơn vị điện lực luôn có
thể quản lý tập trung, thống nhất thông tin về toàn
bộ hạ tầng trang bị của mạng lưới điện thuộc địa
bàn quản lý.
- Quản lý toàn diện thông tin từng loại thiết bị

như máy biến áp lực, máy biến áp tự dùng, máy
cắt, dao cách ly, chống sét, tụ bù, máy biến điện
áp, với từng loại điện áp, máy biến dòng điện, thiết
bị đo đếm điện năng,… trên toàn mạng lưới điện.
- Quản lý toàn diện thông tin về tình trạng vận
hành của thiết bị trên các trạm, đường dây; giúp
cán bộ kỹ thuật luôn dễ dàng nắm bắt thông tin về
tình trạng vận hành cũng như sự thay đổi của các
thiết bị để có giải pháp hợp lý trong việc vận hành
trên toàn mạng lưới điện.
- Quản lý toàn diện thông tin các sự cố về
đường dây, trạm điện một cách linh hoạt và chính
xác, thể hiện chi tiết các thông số của các sự cố của
mạng lưới điện cao thế, trung thế và hạ thế theo
từng cấp đơn vị quản lý và tổng thể toàn bộ địa bàn
tỉnh/thành phố.
- Cung cấp nhanh chóng, chính xác nhiều báo
cáo thống kê tường minh từ chi tiết đến tổng thể
toàn mạng lưới điện.
- Hỗ trợ sử dụng với số lượng lớn người dùng
đồng thời tại nhiều máy tính của các bộ phận, đơn
vị liên quan trong nội bộ và giữa đơn vị điện lực
các cấp trên phạm vi tỉnh/thành phố.
2. Xây dựng các lớp ứng dụng MapInfo trong
quản lý hệ thống lưới điện
Sau đây, bài viết sẽ trình bày cách tạo và quản
lý lớp đường dây, lớp trạm biến áp của một hệ
thống lưới điện phân phối

2.1. Tạo các lớp trên MapInfo
2.1.1 Tạo lớp đường dây (Hình 1)
- Chọn: File/New Table
- Chọn: Create
- Đặt tên File: Duong day
- Tạo các cột (fields) sau:
1. Tuyen		
char(6)
Add field;
2. Ten_Dd		
char(100)
3. Vi_tri_diem_dau char(30)
4. Diem_cuoi
char(30)
5. Chieu_dai_m
Float
6. Dien_ap		
char(6)
7. Ngay_VH		
date
8. Tai_san		
char(2)
9. Day_pha		
char(5)
10. Day_TH		
char(5)
11. MSTS		
char(10)
12. Don_vi_QL
char(2)

Hình 1: Tạo lớp đường dây
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2.1.2 Tạo lớp Trạm biến áp (Hình 2)
- Chọn : File/New Table
- Chọn : Create
- Đặt tên File: Tram bien ap
- Tạo các cột (fields) sau:
1. Tuyen			

char(6)

2. Ten_tram		

char(100)

3. Vi_tri			

char(30)

4. Cong_suat

Float

5. Ngay_VH		

date

6. SM			

Integer

7. SP			

Integer

8. No			

char(40)

9. Hieu			

char(40)

10. Tai_san		

char(2)

11. MSTS		

char(10)

12. Don_vi_QL

char(2)

2.1.3. Làm việc với các lớp
- Vào: Open table.
- Mở file: duong day.TAB và tram bien
ap.TAB

Hình 2: Đặt tên tuyến đường dây

Hình 3: Mở Layer control

- Vào: Open workspace.
- Mở: Ban do luoi dien phan phoi Vinh long.
WOR
- Bấm chuột phải, chọn Layer Control (Hình 3).
- Add lớp đường dây và lớp trạm biến áp:
duong day và tram bien ap.
- Sử dụng phím Up để đưa lớp đường dây và
lớp trạm biến áp lên phía trên (Hình 4).
- Chọn lớp cần làm việc (Hình 5).

Hình 4: Các lớp trong Layer

2.1.4. Lưu dữ liệu
- Lưu từng lớp: Save table.
- Lưu các lớp thành 1 file: Save workspace
(với tên mới là: luoi dien huyen).
2.1.5. Nhập hoặc lấy số liệu báo cáo
Chọn biểu tượng
trên thanh công cụ Main
và kích chuột vào đường dây hoặc trạm biến áp ta
có thể nhập hoặc lấy số liệu chi tiết của 1 đường
dây hoặc 1 trạm biến áp đó (Hình 6 và hình 7).

Hình 5: Chọn lớp để vẽ
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Hình 6: Nhập số liệu chi tiết của 1 đường dây

Hình 7: Nhập số liệu chi tiết của 1 trạm biến áp

- Lấy số liệu nhiều đường dây hoặc nhiều trạm biến áp theo yêu cầu: (Hình 8).

Hình 8: Lấy số liệu nhiều đường dây

2.2. Quản lý hệ thống lưới điện bằng chương trình MapInfo
2.2.1. Lấy số liệu chi tiết của 1 đường dây hoặc 1 trạm biến áp (Hình 9) (Nguyễn Văn Nghĩa et al. 2015).

Hình 9: Lấy số liệu trạm biến áp Chợ Trung Hiếu
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Các số liệu có được:
- Hồ sơ số 07 xã Trung Hiếu
- Thuộc tuyến 473 Vũng Liêm
- Chiều dài đường dây hạ thế 3,439 kM
- Mã số tài sản 37010100001
- Hiệu Máy THIBIDI……
2.2.2. Lấy số liệu chi tiết của nhiều đường dây
hoặc nhiều trạm biến áp
Khi cần lấy số liệu các trạm biến áp thuộc tuyến
473, ta sử dụng lệnh sau:
- Vào Query/SQL Select.
- Chọn OK (Hình 10) và kích vào biểu tượng
ta được số liệu: tổng số trạm là 107 trạm
biến áp và tổng công suất là 3.460Kva (Hình 11)
(Nguyễn Văn Nghĩa et al. 2015).

Hình 10: Lấy số liệu tuyến 473

Hình 11: Tổng trạm biến áp tuyến 473

3. Kết luận
Sử dụng phần mềm MapInfo sẽ giúp việc thu thập số liệu phục vụ cho công tác quản lý kỹ thuật trong
quá trình vận hành lưới điện đơn giản và dễ dàng hơn, cung cấp nhanh chóng, chính xác nhiều báo cáo
thống kê tường minh từ chi tiết đến tổng thể toàn mạng lưới điện, hỗ trợ sử dụng với số lượng lớn người
dùng đồng thời tại nhiều máy tính của các bộ phận, đơn vị liên quan trong nội bộ và giữa đơn vị điện
lực các cấp trên phạm vi tỉnh/thành phố. Tuy nhiên, do số lượng dữ liệu cần thiết là khá nhiều nên đòi
hỏi mất nhiều thời gian cho việc xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống quản lý lưới điện trên phần mềm
MapInfo.
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