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1. Giới thiệu chung 

1.1 Tổng quan  

Thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung thế SRFI (Smart Remote 

Fault Indicator) là vừa chỉ thị sự cố bằng đèn vừa cảnh báo bằng cách gửi tin nhắn 

đến cá nhân/bộ phận quản lý thông qua tin nhắn cảnh báo (SMS) đến Tổng đài.  

Thiết bị được sản xuất theo các tiêu chuẩn sau: 

- IEEE Std 495-2007: Quy trình thử nghiệm đối với thiết bị chỉ thị sự cố. 

- IEC 60529: Các cấp độ bảo vệ của hộp (mã IP). 

- TCVN 7699-2-52:2007: Thử nghiệm môi trường - Phần 2-52: Các thử 

nghiệm - Thử nghiệm Kb: Sương muối, chu kỳ (dung dịch natri clorua). 

- QCVN 42:2011/BTTTT: Quy chuẩn về thiết bị vô tuyến lưu động mặt 

đất có anten rời. 

- QCVN 44:2011/BTTTT: Quy chuẩn về thiết bị vô tuyến lưu động mặt 

đất có anten liền. 

Thiết bị SRFI có đặc trưng sau: 

✓ Lắp trực tiếp vào từng pha của đường dây trên không để thu thập thông số 

vận hành (giá trị dòng tải, trạng thái sự cố, điện áp,..) 

✓ Lắp đặt trực tiếp trên tuyến dây trung thế nổi (dây pha) nhằm nhận biết và 

khoanh vùng sự cố pha - pha, hoặc pha - đất. 

✓ Cảnh báo bằng đèn tại thiết bị và cảnh báo từ xa qua tin nhắn SMS. Thích 

hợp với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam. 

✓ Cho phép cài đặt thay đổi thông số cơ bản về dòng điện và thời gian để 

phù hợp với thông số kỹ thuật vận hành trên lưới điện trung áp hiện nay. 

✓ Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt, vận hành. 

✓ Cài đặt hẹn giờ định kỳ gửi thông tin tình trạng thiết bị. 

✓ Sử dụng nguồn switching nâng áp để tăng thời gian sử dụng khi pin yếu 

(tùy chọn)  

✓ Gửi tin nhắn SMS (tùy chọn). 

✓ Truyền thông RF tần số 408.925Mhz (tùy chọn). 

✓ Cảnh báo tại chỗ bằng đèn LED chỉ thị (tùy chọn). 
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1.2 Đặc điểm kỹ thuật 

STT Mô tả Yêu cầu 

1  
Tiêu chuẩn sản xuất và thử 

nghiệm 
IEEE 495 hoặc tương đương 

2  Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 

3  Chức năng 

Bộ thiết bị cảnh báo sự cố đường dây có 

khả năng phát hiện các sự cố pha-pha hay 

pha-đất cho đường dây trên không. 

4  Điều kiện lắp đặt 

Thiết bị được tháo, lắp trực tiếp trên 

đường dây trên không, dùng sào cách điện 

mà không cần cắt điện. Lắp đặt cho dây 

dẫn có đường kính lên tới 35mm 

5  
Kiểu nối đất trung tính của 

lưới điện 

Phù hợp với lưới có trung tính nối đất trực 

tiếp.  

Đối với lưới có trung tính cách đất, thiết bị 

không phát hiện được sự cố pha – đất. 

6  Điện áp định mức 24 kV / 35kV 

7  Tần số định mức 50 Hz 

8  
Dụng cụ lắp đặt bộ chỉ thị sự 

cố lên dây trung thế 

Sử dụng sào cách điện mà không cần 

Adapter 

9  
Sức gió chịu đựng được khi 

lắp vào đường dây trung thế 
> 150km/h 

10  
Mức bảo vệ chống sự xâm 

nhập từ môi trường bên ngoài 
IP 55 

11  Kích thước (Cao x rộng x sâu) 175 x 110 x 105mm 

12  Khối lượng 0.85 kg 

13  

Số lần đóng mở mà vẫn giữ 

được khả năng kẹp của bộ chỉ 

thị tối thiểu. 

50 lần 

14  
Khả năng chịu đựng dòng 

ngắn mạch lớn nhất 
25kA/170ms 

15  
Khả năng chịu điện áp xung 

1,2/50µs 
125 kV 

16  
Khả năng chịu đựng dòng 

ngắn mạch 
10kA/170ms 

17  Lọc dòng xung kích   
Có tính năng lọc dòng xung kích với thời 

gian có thể cài đặt 

18  Cơ chế phát hiện sự cố   

- di/dt: có thể cài đặt với nhiều giá trị khác 

nhau. 

- Vượt giá trị ngưỡng dòng max: từ 50-

1000A với nhiều cấp cài đặt khác nhau, có 

thể mở rộng thêm. 

19  Cảnh báo sự cố 

- Sự cố được cảnh báo bằng đèn nháy. 

- Đèn cảnh báo có thể quan sát từ mọi 

hướng. 

20  Thiết lập sau sự cố (reset): Đáp ứng các cách thức reset như sau: 
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1. Tự động Reset bằng thời gian (có thể 

lựa chọn tối thiểu ở 4 mức: 2-4-8-16 giờ 

hoặc 1-2-3-4 giờ). 

2. Tự động reset khi có dòng điện, điện áp 

vận hành phục hồi. 

21  Chức năng điều khiển từ xa   
Các chức năng cài đặt, kiểm tra, đọc thông 

số (dòng điện). 

22  Vỏ ngoài của bộ chỉ thị sự cố  
Được làm bằng vật liệu chịu lực, bền với 

tia cực tím và có khả năng chống cháy. 

23  Nguồn nuôi 

Sử dụng Pin không sạc lại, có tuổi thọ 

tương đương 1000 tin nhắn cảnh báo 

trong điều kiện hoạt động ở nhiệt độ ≤ 

55oC. 

24  Phụ kiện 
Đầy đủ phụ kiện cần thiết để lắp đặt, vận 

hành và bảo dưỡng thiết bị 

1.3 Tính năng phát hiện sự cố theo đặc điểm lưới điện 

STT Tính năng 

Trung tính nối 

đất trực tiếp 

(24kV) 

Trung tính 

cách đất 

(35kV) 

1 
Phát hiện sự cố ngắn mạch pha – 

pha 
√ √ 

2 Phát hiện sự cố chạm đất √ X 

3 Phát hiện có / mất điện áp lưới √ √ 

4 
Phân biệt loại sự cố vĩnh cửu, 

thoáng qua 
√ √ 

5 

Không báo nhầm trong các trường 

hợp quá dòng do đóng cắt tải, do 

dòng xung kích… 

√ √ 
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2. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tín hiệu dòng điện từ Khối cảm biến dòng điện sẽ chuyển thành tín hiệu điện 

áp, qua Khối ADC sẽ chuyển tín hiệu tương tự sang số và gửi đến Khối điều khiển 

trung tâm. Tại đây, Khối điều khiển trung tâm sẽ xử lý thông tin nhận được và 

thông tin cài đặt từ Khối cài đặt trị số bằng nút gạt. Nếu giá trị nhận được vượt quá 

giá trị đã cài đặt trước (dòng điện và thời gian), Khối điều khiển sẽ kích hoạt Khối 

cảnh báo để báo hiệu bằng đèn tại chỗ và gửi tin nhắn tới nhân viên quản lý vận 

hành. Khối nguồn sẽ cấp nguồn cho Khối điều khiển, Khối ADC và Khối cảnh báo 

hoạt động. 

3. Tính năng của thiết bị  

3.1 Phát hiện sự cố 

- Có tính năng phát hiện và phân biệt dạng sự cố vĩnh cửu (Permanent Fault), sự 

cố thoáng qua (Temporary Fault) và tình trạng quá dòng do đóng cắt (Transient 

KHỐI ĐIỀU 

KHIỂN TRUNG 

TÂM 

 

KHỐI NGUỒN 

KHỐI CẢM BIẾN 

DÒNG ĐIỆN  

(KHỐI CẢM 

ỨNG) 

KHỐI GIAO 

TIẾP GSM/RF/IR  

KHỐI CÀI ĐẶT 

TRỊ SỐ BẰNG 

 NÚT GẠT  

KHỐI ADC 

(Analog/Digital 

Convert ) 

 

KHỐI CẢM BIẾN 

ĐIỆN TRƯỜNG  
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current) thiết bị, quá trình đóng lặp lại của Recloser. Các dạng sự cố này sẽ được chỉ 

thị bằng các tín hiệu đèn nháy và tín hiệu SMS gửi về trung tâm khai thác. 

- Các dạng sự cố vĩnh cửu, thoáng qua và tình trạng quá dòng do đóng cắt thiết 

bị (Transient current) được bộ chỉ thị báo sự cố nhận biết bằng thời gian cài đặt. 

- Thời gian tác động (Delay response time) có thể cài đặt được từ 40ms đến 

500ms (độ phân giải 20ms). 

- Phát hiện sự thay đổi dòng điện đột biến nhanh. 

- Dòng phát hiện sự cố: từ 50A-1000A, có thể cài đặt theo nhiều cấp và mở 

rộng thêm. 

- Điều kiện phát hiện mất áp: U < 45%Un.  

3.2 Chi tiết tín hiệu cảnh báo 

- Cảnh báo lỗi: 

+ Lỗi Pha – Pha: dòng điện vượt ngưỡng cài đặt từ trước. 

+ Lỗi Pha – Đất: độ tăng dòng điện vượt ngưỡng trong một khoảng thời 

gian (di/dt);  

- Phát hiện mất/có điện áp lưới. 

- Đo lường đại lượng dòng điện (sai số ≤ 5% đối với dòng > 100A, sai số ≤10% 

đối với dòng ≤100A). 

- Khả năng phát tín hiệu cảnh báo bằng sóng RF (408.925Mhz)  

- Thông báo về trung tâm bằng phương pháp: SMS. 

- Hiển thị sự cố bằng đèn nháy: 

+ Phát hiện được từ khoảng cách tối thiểu > 50m ban ngày và > 300m ban 

đêm. 

+ Có thể quan sát: Từ mọi hướng 360o. 

- Đồng hồ thời gian thực (tùy chọn). 

- Cài đặt hẹn giờ định kỳ gửi thông tin tình trạng thiết bị (tùy chọn). 

- Thiết bị không báo nhầm sự cố trong các trường hợp: 

+ Khi tải thay đổi đột ngột. 

+ Khi có dòng lớn nhưng không phải sự cố (dòng xung kích qua máy biến 

áp). 

3.3 Cài đặt và reset sau sự cố 

Có thể cài đặt bằng một trong 2 phương pháp, sử dụng nút gạt tại chỗ hoặc từ 

xa thông qua Điều khiển từ xa (Remote Control) sử dụng sóng RF. 
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- Cài đặt bằng nút gạt tại chỗ: 

+ Thiết lập được các mức ngưỡng dòng cảnh báo khác nhau bằng nút gạt 

từ 50A-1000A. 

+ Thiết lập được thời gian tự động reset sau sự cố (4 lựa chọn: 1-2-3-4 

giờ). 

+ Thời gian tác động bằng nút gạt (tối thiểu 4 tùy chọn). 

- Sử dụng Điều khiển từ xa: 

+ Thiết lập các ngưỡng dòng cảnh báo từ 50A-1000A: bước cài đặt 1A. 

+ Thiết lập thời gian tự động reset sau sự cố từ 1-16 giờ: bước cài đặt 30 

phút. 

+ Thiết lập thời gian tác động 40ms - 500ms: bước cài đặt 20ms. 

+ Kiểm tra, đọc thông số (dòng điện), đọc thông số cài đặt của thiết bị. 

- Reset sau sự cố: 

+ Tự động reset theo giá trị thời gian cài đặt. 

+ Tự động reset khi có dòng điện / điện áp vận hành phục hồi. 

+ Reset thông qua Điều khiển từ xa. 

3.4 Truyền thông 

- Hỗ trợ các loại truyền thông không dây sau:  

+ GSM (tin nhắn SMS) 

+ RF tần số 408.925Mhz  

- Anten: 

+ Anten truyền thông được tích hợp bên trong thiết bị. 

3.5 Kết nối SCADA 

- Sử dụng giao thức IEC60870-5-104 thông qua HES-Server. 

4. Vỏ và kết cấu cơ khí  

Nắp của vỏ hộp cũng được thiết kế đảm bảo độ kín khít để bảo vệ các module 

điện tử bên trong vỏ hộp tránh được các yếu tố tác động bên ngoài. Ngoài ra, nắp 

hộp còn có nhiệm vụ phát tán ánh sáng cảnh báo khi đèn cảnh báo làm việc, có thể 

khuếch tán được ánh sáng báo hiệu về mọi hướng, giúp người quan sát dễ phát hiện 

từ khoảng cách xa.  
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Kết cấu cơ khí của phần lắp thiết bị chỉ thị sự cố trên đường dây trung thế 

đảm bảo yếu tố chắc chắn trong mọi điều kiện thời tiết, đảm bảo việc thao tác tháo, 

lắp được thực hiện bằng sào thao tác khi đường dây đang mang điện trở nên thuận 

tiện, đơn giản và chắc chắn. Để sản phẩm sử dụng lâu dài, không bị lão hoá, đáp 

ứng được các yêu cầu khắc nghiệt của môi trường nhiệt đới gió mùa do phải thường 

xuyên treo trên đường dây truyền tải ngoài trời, vật liệu để sản xuất vỏ hộp thiết bị 

SRFI được bổ sung các phụ gia chống tia cực tím, chịu được nhiệt độ cao, được 

chọn lựa theo các tiêu chí sau: 

+ Thân vỏ hộp thiết bị chỉ thị được chế tạo bằng chất liệu nhựa ABS.  

+ Nắp hộp được chế tạo bằng nhựa PC (Polycarbonate) trong suốt để nhìn thấy 

ánh sáng cảnh báo của đèn.  

+ Móc và chốt lò xo được chế tạo từ nhựa PA (Polyamide).  

+ Đạt được cấp bảo vệ IP55. 

 

5. Hướng dẫn lắp đặt  

5.1 Hướng dẫn cài đặt các thông số trực tiếp trên thiết bị 

+ Phím Confirm/Reset:  
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- Nhấn-thả phím này để xác nhận giá trị cài đặt mới (đèn LED sẽ nháy sáng 01 lần 

báo hiệu đã xác nhận).  

- Nhấn-thả phím này để giải trừ sự cố ngay lập tức (đèn LED cảnh báo tắt). 

- Nhấn-giữ phím này trong 3s để gửi tin nhắn test về server. 

 

+ Cài đặt ngưỡng dòng sự cố: 

Cài đặt vị trí Switch I Dòng cài đặt 

1 2 3 4 

OFF OFF OFF OFF OFF 

OFF ON OFF ON 50A 

ON OFF OFF OFF 100A 

OFF OFF ON ON 150A 

OFF ON OFF OFF 200A 

OFF ON ON ON 250A 

ON ON OFF OFF 300A 

ON OFF ON ON 350A 

OFF OFF ON OFF 400A 

ON ON OFF ON 450A 

ON OFF ON OFF 500A 

OFF ON ON OFF 600A 

ON ON ON OFF 700A 

OFF OFF OFF ON 800A 

ON OFF OFF ON 900A 

+ Cài đặt thời gian giải trừ sự cố 

Cài đặt vị trí Switch II Thời gian 

1 2 

OFF OFF 1 giờ 

ON OFF 2 giờ 

OFF ON 3 giờ 

ON ON 4 giờ 

+ Cài đặt thời gian đáp ứng: 

Cài đặt vị trí Switch I Thời gian 

5 6 

OFF OFF 40ms 

ON OFF 100ms 
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OFF ON 200ms 

ON ON 300ms 

+ Cài đặt quá dòng cắt nhanh: 

Cài đặt vị trí Switch II Dòng cắt nhanh 

3  

OFF 1000A 

ON 1500A 

+ Cài đặt giá trị di (di/dt) 

Cài đặt vị trí Switch II Giá trị “di” 

4 5 6 

OFF OFF OFF OFF 

ON OFF OFF 10A 

OFF ON OFF 20A 

ON ON OFF 30A 

OFF OFF ON 60A 

OFF ON ON 100A 

ON ON ON 150A 

5.2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm cấu hình thiết bị  

5.2.1 Phần mềm cấu hình thiết bị trên SmartPhone 

Hỗ trợ kiểm tra thông tin cấu hình, thông số vận hành của thiết bị bằng ứng dụng 

trên Smartphone thông qua thiết bị chuyển đổi tín hiệu HHU-INCEU do CPC 

EMEC sản xuất. 

Chức năng chính: 

✓ Kiểm tra, cài đặt thông tin cấu hình của thiết bị (các ngưỡng cảnh báo, thời 

gian giải trừ sự cố…). 

✓ Kiểm tra thông số vận hành lưới điện (dòng điện…). 

✓ Kiểm tra chức năng gửi tin nhắn SMS. 

✓ Chức năng giải trừ tín hiệu (reset) từ xa. 
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Hướng dẫn: 

✓ Bật nguồn của thiết bị HHU-INCEU, kết nối với ứng dụng GCS-CPCEMEC 

trên SmartPhone thông qua sóng Bluethooth. 

✓ Kích hoạt RF cho thiết bị SRFI bằng cách bấm phím “Wake up!” trên ứng 

dụng. 

✓ Tại Mục Kiểm tra RF Công tơ, chọn chủng loại thiết bị SRFI và nhập số 

Serial của thiết bị SRFI kết nối. 

✓ Đọc, ghi các thông số cấu của thiết bị và thực hiện chọn chức năng giải trừ 

sự cố để giải trừ sự cố cho thiết bị. 
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5.2.2 Phần mềm cấu hình thiết bị trên máy tính 

Chức năng: 

✓ Cài đặt số điện thoại đích, để SRFI truyền dữ liệu SMS. 

✓ Cài đặt các thông số cấu hình trực tiếp từ máy tính, cân chỉnh và kiểm tra sai 

số dòng đo đếm cho thiết bị SRFI . 

Cụ thể các thông tin phần mềm gồm: 

✓ Số Serial: cài đặt thông tin về số serial nhận diện cho thiết bị 

✓ Số điện thoại: cài đặt số điện thoại cần được gửi tin nhắn từ thiết bị. 

✓ Thông số cấu hình: ghi hoặc đọc lại thông số đã cấu hình cho thiết bị. 

✓ Cân chỉnh và kiểm tra sai số: chức năng mở rộng dùng để cân chỉnh và kiểm  

tra sai số dòng đo đếm cho thiết bị trong quá trình sản xuất và hiệu chỉnh. 

✓ Cổng giao tiếp với thiết bị:  

    + Baudrate: 9600 

    + Data bit: 8 

    + Parity: None 

    + Stopbit: 1 

    + Cổng giao tiếp: RS232 
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Phần mềm cấu hình trên máy tính 

5.3 Hướng dẫn lắp đặt ngoài lưới  

5.3.1 Trình tự lắp đặt 

- Trước khi lắp đặt phải kiểm tra sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị nứt, sứt 

mẻ, các kết cấu cơ khí chắc chắn. Đảm bảo thiết bị đã được cài đặt và cấu hình hoàn 

chỉnh. 

- Việc lắp đặt thiết bị lên từng vị trí lưới điện phải được thực hiện theo đúng địa 

chỉ, số serial, số SIM điện thoại,… đã liệt kê theo danh sách do Điều độ cung cấp để 

đảm bảo tín hiệu thông tin sự cố truyền về qua đường GSM được chính xác. 

- Việc thao tác lắp đặt thiết bị bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp an 

toàn theo quy định hiện hành: mang ủng, găng tay cách điện và sào thao tác có cấp 

điện áp phù hợp. 

- Khi lắp đặt các thiết bị chỉ thị sự cố cần đảm bảo các khoảng cách như hình vẽ 

dưới đây: 
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- Trước khi tiến hành lắp đặt, dùng tay tách 02 ngàm định vị dây dẫn bên dưới 

hộp chỉ thị. 

 

- Dùng sào thao tác có kết cấu ngàm phù hợp với hộp chỉ thị sự cố để gắn thiết 

bị lên dây dẫn. 

Vị trí tách 02 ngàm  

định vị dây dẫn 

Nguồn điện 

Tối thiểu 5m 
Tối thiểu 5m 

Lưới hình tia 

Trục chính 
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Lưu ý: Khi thao tác lắp thiết bị sự cố lên dây dẫn, tay cầm gần nhất (phía 

trên) của người thao tác phải cách xa dây dẫn theo phương thẳng đứng ít nhất 02 

mét. 

5.3.2 Trình tự tháo gỡ 

- Việc thao tác tháo gỡ thiết bị phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn theo 

quy định hiện hành: mang ủng, găng tay cách điện và sào thao tác có cấp điện áp 

phù hợp,.. như khi thao tác lắp đặt. 

- Dùng sào thao tác có kết cấu móc ngàm phù hợp với móc thao tác trên thiết bị 

chỉ thị sự cố để tháo thiết bị khỏi dây dẫn. 
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Lưu ý: Khi thao tác tháo gỡ thiết bị sự cố khỏi dây dẫn, tay cầm gần nhất 

(phía trên) của người thao tác phải cách xa dây dẫn theo phương thẳng đứng ít 

nhất 02 mét. 

6. Hướng dẫn sử dụng chương trình giám sát sự cố lưới điện FDS 

6.1 Mô hình và nguyên lý hoạt động 

6.1.1 Mô hình hệ thống 

 

Hình 1. Mô hình hoạt động của hệ thống giám sát sự cố 
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6.1.2 Nguyên lý hoạt động  

Phân hệ Server được cài đặt trên máy chủ (địa chỉ IP tĩnh) để thu nhận các tín 

hiệu truyền về từ thiết bị sau đó phân tích, xử lý, đóng gói và gửi tới người sử dụng 

để hiển thị cảnh báo. Phân hệ Client được cài tại các máy trạm có kết nối được với 

máy chủ, thực hiện chức năng quản lý, hiển thị thông tin cảnh báo bằng bản đồ số 

và các chức năng báo cáo, thống kê. 

Khi có sự cố, thiết bị SRFI gửi tin nhắn SMS về modem GSM (USB 3G) kết 

nối với máy chủ qua cổng Serial port. Phần mềm trên Server sẽ đọc nội dung tin 

nhắn, sau đó phân tích nội dung theo cú pháp và xác định vị trí (theo mã trạm), khu 

vực bị sự cố. Sau khi phân tích xong, hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại 

của các đối tượng quản lý vận hành liên quan để thông báo sự cố. Đồng thời, hệ 

thống sẽ gửi một gói tin thông báo cho tất cả các máy trạm có kết nối với máy chủ 

để thông báo vị trí và tình trạng sự cố. Phần mềm trên Client sẽ phân tích và hiển thị 

thông tin cảnh báo bằng bản đồ số trên màn hình máy tính.  

6.2 Phân hệ trên Server 

Phân hệ này hoạt động liên tục và thường xuyên để lắng nghe và chờ tín hiệu 

tin nhắn từ module SMS của các thiết bị SRFI đang lắp trên lưới. Khi có sự cố 

module SMS gửi tin nhắn về modem GSM SMS. Phần mềm này đọc nội dụng tin 

nhắn, sau đó phân tích nội dung theo cú pháp và xác định vị trí và dự báo khu vực 

bị sự cố. Phân hệ này dùng công nghệ đa nhiệm, mỗi luồng đảm nhiệm một nhiệm 

vụ độc lập và hoạt động song song. Có tất cả 03 luồng đảm nhiệm 03 công việc 

khác nhau cùng lúc bao gồm: 

- Điều khiển Modem GSM/SMS 

- Phân tích cú pháp tin nhắn 

- Quản lý và giao tiếp với các Client   

6.2.1 Điều khiển Modem GSM/SMS  

Chức năng này hoạt động liên tục để sẵn sàng tiếp nhận tin nhắn của các 

module SMS từ các thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố. Dùng tập lệnh AT Commands 

(Modem GSM) để điều khiển thiết bị Modem GSM (tần số GSM: 900/1800 MHz) 

thông qua cổng COM để nhận và gửi tin nhắn. 

6.2.2 Phân tích cú pháp tin nhắn 
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Tin nhắn nhận được sẽ được phân tích, đánh giá. 

Kết quả phân tích được lưu vào cơ sở dữ liệu (Quản trị có cơ sở lữ liệu SQL 

Server 2008 R2) để phân tích báo cáo sau đó tín hiệu cảnh báo sẽ được đưa vào 

SCADA thông qua giao thức IEC60870-5-104. 

6.2.3 Định kỳ giám sát và gửi tin nhắn. 

Định kỳ hằng ngày (có thể cài đặt) chương trình sẽ gửi tin nhắn báo cáo để đảm bảo 

hệ thống và SMS Gateway vẫn hoạt động bình thường. 

 

Hình 2. Phân tích nội dung tin nhắn 

6.2.4 Quản lý và giao tiếp với các Client 

Chức năng này quản lý tất cả các kết nối của các Client kết nối và phân hệ 

Server để tiếp nhận thông tin sự cố khi có sự cố phát sinh. Hai phân hệ này giao tiếp 

với nhau bằng giao thức TCP/IP.  

Sau khi phân tích nội dung tin nhắn, hệ thống sẽ gửi một gói tin thông báo cho 

tất cả các Client đang kết nối với hệ thống để thông báo vị trí và tình trạng sự cố. 

Đồng thời nhắn tin nhắn SMS cho các đối tượng quản lý vận hành liên quan để 

thông báo sự cố bằng tin nhắn điện thoại.  
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Hình 3. Tin nhắn SMS cho các đối tượng quản lý vận hành liên quan 

6.3 Phân hệ trên Client  

Chức năng chính của phân hệ này dùng để khai báo thông số và giao tiếp với 

người sử dụng chương trình. Các menu trên thanh công cụ gồm: 

- Menu Danh mục gồm có các thông tin: 

▪ Điểm đặt thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố  

▪ Danh sách người dùng 

- Menu Vận hành gồm có các thông tin: 

▪ Bản đồ hiển thị sự cố 

▪ Cập nhật xử lý sự cố 

- Menu Báo cáo gồm có các thông tin: 

▪ Thống kê sự cố 

▪ Thống kê tin nhắn 

- Menu Tiện ích: Hỗ trợ tìm kiếm nhanh các vị trí đặt thiết bị. 
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6.3.1 Khai báo thông số của hệ thống  

Chức năng này cho phép khai báo các thông số để chương trình vận hành theo 

ý muốn của người sử dụng, như: Thông số người dùng, khai báo vị trí lắp đặt thiết 

bị, khái báo số điện thoại người nhận tin nhắn sự cố…   

Khai báo người dùng: Người dùng nhập thông tin số điện thoại và chọn chức 

năng nhận tin nhắn. Khi có sự cố hệ thống sẽ tin nhắn cho số điện thoại đã đăng ký. 

Người dùng được kích chọn ô SMS thì sẽ được nhận SMS báo sự cố với 3 mức truy 

cập: 0 - Admin, 1 - Toàn quyền Công ty, 2 - Khu vực của Đơn vị. 

 

Hình 4. Khai báo thông số người dùng và người nhận tin nhắn 

Khai báo điểm đặt thiết bị cảnh báo sự cố: chức năng này cho phép người 

dùng khai báo các vị trí lắp đặt thiết bị. Một vị trí lắp được tối đa 03 thiết bị tương 

ứng cho 3 pha A,B,C. 

Vị trí lắp đặt tương ứng với một cột điện trên dữ liệu của hệ thống PMIS. Hệ 

thống lấy dự liệu trực tuyến từ cơ sở dữ liệu thông qua các bảng dữ liệu sau của hệ 

thống phần mềm PMIS: 

PMIS.dbo.A_ASSET : Bảng này lưu vị trí các cột điện, xuất tuyến 

PMIS.dbo.ZAG_LOCATION: Bảng này lưu toạ độ của cột 
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Hình 5. Khai báo điểm lắp đặt thiết bị cảnh báo sự cố 

6.3.2 Hiển thị bản đồ   

Để hiển thị được bản đồ số trên hệ thống phần mềm thực hiện các công đoạn: 

+ Lấy bản đồ của Google Map hiển thị làm bản đồ nền: Sử dụng hàm chức 

năng(API) của Google Map để download bản đồ. Có thể lấy trực tuyến hay lấy bản 

đồ đã lấy trực tuyến trước đó được lưu vào bộ nhớ đệm của máy tính. 

+ Vẽ các xuất tuyến sơ đồ một sợi: truy cập dữ liệu của PMIS từ hai bảng: 

PMIS.dbo.A_ASSET và  PMIS.dbo.ZAG_LOCATION để lấy vị trí và tọa độ. Sau 

đó dùng các hàm đồ họa để vẽ các xuất tuyến để thể hiện. 

+ Vẽ các thiết bị trên các tuyến cột đã khai báo tương ứng trên bản đồ từ dữ 

liệu đã khai báo.  

Trên bản đồ sẽ thể hiện tình trạng của thiết bị và lưới điện theo màu sắc. Màu 

vàng thì thiết bị hoạt động bình thường, màu đỏ thì thiết bị bị sự cố; đường màu 

xanh là bình thường, đổi màu đỏ là dự báo bị sự cố. 
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Hình 6. Vị trí các thiết bị cảnh báo sự cố trên bản đồ 

6.3.3 Phân tích và dự báo sự cố 

Khi có sự cố sảy ra, phân hệ Server tiếp nhận tín hiệu tin nhắn từ các thiết bị 

chỉ thị và cảnh báo sự cố đang gắn trên lưới. Sau khi phân tích các tín hiệu và đưa ra 

các dự báo vị trí và khu vực sự cố. Vị trí và khu vực dự báo sẽ được thể hiện trên 

bản đồ với tín hiệu màu đỏ.   

 

Hình 7. Phân tích và xử lý dữ liệu để dự báo vị trí và khu vực bị sự cố trên lưới điện 
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6.3.4 Báo cáo thống kê  

Chức năng này cung cấp các loại báo cáo thống kê bao gồm (có thể xuất file 

excel): 

- Báo cáo thống kê sự cố: thông tin tuyến và pha xảy ra sự cố, nguyên 

nhân và tình trạng khắc phục,  thời gian xảy ra sự cố, tên điện lực quản 

lý. 

- Báo cáo thống kê tin nhắn: thời gian và số tin nhắn đã gửi/nhận được, 

thông tin người nhận được tin nhắn. 

 

Hình 8. Màn hình báo cáo thống kê sự cố 

 

Hình 9. Màn hình báo cáo thống kê tin nhắn (gởi đi) 
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