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MỞ ĐẦU 

 
1. Lý do chọn ñề tài 

Hiện nay, nhu cầu phụ tải ñiện năng rất cao. Tuy EVN ñã có 

thêm nhiều nguồn ñiện từ các nhà sản xuất ñiện khác như Tập ñoàn 

dầu khí (PVN), Tập ñoàn than khoáng sản (TKV) hay Tập ñoàn 

Sông Đà, nhưng vẫn không ñáp ứng ñược phụ tải tăng quá cao nên 

ñiện vẫn thiếu. Hàng năm, EVN phát hết công suất nhưng vẫn không 

ñủ nhu cầu ñiện năng của ñất nước, lượng ñiện thiếu lên tới 5.000 - 

6.000 MW do dự báo phụ tải thường thấp hơn nhu cầu thực tế. 

Nguyên nhân của dự báo "non" này là do không tính hết ñược tốc ñộ 

gia tăng nhanh chóng số doanh nghiệp, với khoảng 5.000-7.000 nhà 

máy mới ñưa vào sản xuất hàng năm. Bên cạnh ñó, ñời sống nhân 

dân tăng lên, cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài nên nhu cầu sử 

dụng ñiện tăng nhanh, ñặc biệt là các ñô thị. Trong khi ñó, việc cân 

bằng năng lượng ñang gặp nhiều khó khăn.  

Từ ñó có thể nói việc dự báo nhu cầu tiêu thụ ñiện là bài toán 

hết sức cần thiết trong quá trình vận hành, quy hoạch, phát triển, ñiều 

khiển tối ưu chế ñộ mạng ñiện,… Việc dự báo chính xác tốc ñộ phát 

triển phụ tải ñiện năng giúp quy hoạch phát triển và dự phòng phụ tải 

chính xác nhằm ñảm bảo cung cấp ñủ nguồn ñiện cho nhu cầu phát 

triển của ñất nước và ñời sống nhân dân trong tương lai. Trong bối 

cảnh ñó, tác giả chọn ñề tài “Xây dựng hệ thống thông tin dự báo 

phụ tải ñiện năng tại EVN” cho khoá luận tốt nghiệp của mình. Việc 

xây dựng hệ thống nhằm tạo ra một công cụ dự báo mới ñể phục vụ 

nhu cầu dự báo nhu cầu phụ tải ñiện năng, ñồng thời kết quả dự báo 
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của hệ thống sẽ là cơ sở kiểm chứng kết quả dự báo của các hệ thống 

dự báo phụ tải khác mà hiện nay EVN ñang áp dụng.  

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  

� Mục tiêu: xây dựng hệ thống thông tin dự báo nhu cầu phụ 

tải ñiện năng tại EVN có chất lượng dự báo tốt, có ñộ sai lệch so với 

thực tế thấp.  

� Nhiệm vụ nghiên cứu:  

- Nghiên cứu lý thuyết kinh tế lượng và phương pháp thực 

hiện dự báo thông tin bằng phương pháp hồi quy tương quan.  

- Nghiên cứu lý thuyết về phân tích thiết kế hệ thống, hệ quản 

trị cở sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2005 và ngôn ngữ lập trình 

C#.  

- Thu thập, phân tích, xây dựng bộ số liệu quá khứ phục vụ 

xây dựng hàm dự báo nhu cầu phụ tải ñiện năng. 

- Xây dựng hệ thống thông tin dự báo phụ tải ñiện năng và 

ñánh giá hệ thống dự báo tại Công ty Điện lực Quảng Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

� Đối tượng nghiên cứu 

- Lý thuyết phân tích hồi quy trong kinh tế lượng, cụ thể là 

phương pháp thực hiện dự báo thông tin bằng phương pháp hồi quy 

tương quan. 

- Số liệu quá khứ nhu cầu phụ tải ñiện năng và các yếu tố tác 

ñộng ñến nhu cầu phụ tải ñiện năng tại tỉnh Quảng Nam. 

- Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual C# 

(Visual Studio 2008) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft 

SQL Server 2005. 
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� Phạm vi nghiên cứu  

- Số liệu nhu cầu phụ tải ñiện năng các năm quá khứ tại 

Công ty Điện lực Quảng Nam. 

- Số liệu quá khứ các yếu tố tác ñộng ñến nhu cầu phụ tải 

ñiện năng tại tỉnh Quảng Nam. 

- Xây dựng hàm hồi quy dự báo nhu cầu phụ tải ñiện năng. 

- Xây dựng hệ thống dự báo phụ tải tại Công ty Điện lực 

Quảng Nam.  

- Phương pháp phân tích thiết hướng ñối tượng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

� Nghiên cứu tài liệu 

- Lý thuyết về Kinh tế lượng ứng dụng vào dự báo thông 

tin. 

- Các tài liệu về dự báo thông tin bằng phương pháp phân 

tích hồi quy tương quan. 

- Ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual C# (Visual Studio 

2008) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft SQL Server 

2005. 

- Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống bằng UML. 

� Nghiên cứu thực nghiệm 

- Xây dựng hàm hồi quy dự báo phụ tải dựa trên việc thu 

thập, phân tích số liệu các yếu tố tác ñộng ñến nhu cầu phụ tải ñiện 

năng tại Quảng Nam. 

- Xây dựng hệ thống thông tin dự báo phụ tải ñiện năng bằng 

công nghệ dotnet. 
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- Thực hiện dự báo và ñánh giá chất lượng hệ thống dự báo 

dựa trên so sánh kết quả dự báo với các công cụ dự báo ñang áp 

dụng. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

� Về mặt lý thuyết: nắm ñược lý thuyết tổng quan về 

phương pháp dự báo thông tin bằng phương pháp hồi quy tương 

quan, phương pháp phân tích thiết kế hệ thống.  

� Về mặt thực tiễn 

- Hệ thống thông tin dự báo nhu cầu phụ tải ñiện năng sẽ là 

công cụ hỗ trợ công tác dự báo nhu cầu phụ tải ñiện năng hàng năm 

tại Công ty Điện lực Quảng Nam nói riêng và các ñơn vị ngành ñiện 

nói chung, góp phần giúp ñơn vị có kế hoạch ñầu tư hợp lý, tiết 

kiệm, hiệu quả. 

- Kết quả dự báo của hệ thống này còn có ý nghĩa là cơ sở ñể 

kiểm nghiệm, ñánh giá lại chất lượng kết quả dự báo của các chương 

trình dự báo hiện có. 

6. Bố cục của luận văn 

Báo cáo của luận văn ñược ñược tổ chức thành ba chương 

chính.  

Chương 1, Nghiên cứu tổng quan. 

Chương này trình bày tổng quan phương pháp phân tích hồi 

quy trong dự báo, tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống, công 

nghệ xây dựng hệ thống bằng ngôn ngữ lập trình C#.  

Chương 2, Phân tích thiết kế hệ thống. 

Chương này trình bày thực trạng công tác dự báo nhu cầu 

phụ tải ñiện năng tại EVN nói chung và Công ty Điện lực Quảng 



7 

 
Nam nói riêng, mô tả các yêu cầu của hệ thống thông tin dự báo nhu 

cầu phụ tải ñiện năng và tiến hành phân tích thiết kế hệ thống cho hệ 

thống dự báo. 

Chương 3, Phát triển hệ thống.  

Chương này trình bày phương pháp tiến hành một bài toán 

dự báo thông tin, thu thập số liệu quá khứ của các yếu tố ñộc lập tác 

ñộng ñến nhu cầu phụ tải ñiện năng, lựa chọn công cụ lập trình, xây 

dựng hệ thống dự báo và thực hiện so sánh kết quả dự báo với các 

công cụ dự báo ñang áp dụng, ñánh giá chất lượng hệ thống. 

 

 

 

 



8 

 
 

CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

Chương này trình bày tổng quan về lý thuyết dự báo thông 

tin, phương pháp phân tích hồi quy trong dự báo, tổng quan về phân 

tích thiết kế hệ thống, công nghệ xây dựng hệ thống bằng dotnet và 

ngôn ngữ lập trình C#. 

1.1. Tổng quan về dự báo 

1.1.1. Khái niệm 

Dự báo là một khoa học và nghệ thuật tiên ñoán những sự 

việc sẽ xảy ra trong tương lai, trên cơ sở phân tích khoa học về các 

dữ liệu ñã thu thập ñược.  

Khi tiến hành dự báo ta căn cứ vào việc thu thập xử lý số 

liệu trong quá khứ và hiện tại ñể xác ñịnh xu hướng vận ñộng của 

các hiện tượng trong tương lai nhờ vào một số mô hình toán học.  

Dự báo có thể là một dự ñoán chủ quan hoặc trực giác về 

tương lai. Nhưng ñể cho dự báo ñược chính xác hơn, người ta cố loại 

trừ những tính chủ quan của người dự báo.  

1.1.2. Các vấn ñề liên quan ñến dự báo 

1.1.2.1. Các loại dự báo 

 Căn cứ vào ñộ dài thời gian, dự báo có thể phân thành ba 

loại: 

- Dự báo dài hạn: Là những dự báo có thời gian dự báo từ 5 

năm trở lên. Thường dùng ñể dự báo những mục tiêu, chiến lược về 

kinh tế chính trị, khoa học kỹ thuật trong thời gian dài ở tầm vĩ mô. 
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- Dự báo trung hạn: Là những dự báo có thời gian dự báo từ 

3 ñến 5 năm. Thường phục vụ cho việc xây dựng những kế hoạch 

trung hạn về kinh tế văn hoá xã hội… ở tầm vi mô và vĩ mô. 

- Dự báo ngắn hạn: Là những dự báo có thời gian dự báo 

dưới 3 năm, loại dự báo này thường dùng ñể dự báo hoặc lập các kế 

hoạch kinh tế, văn hoá, xã hội chủ yếu ở tầm vi mô và vĩ mô trong 

khoảng thời gian ngắn nhằm phục vụ cho công tác chỉ ñạo kịp thời. 

1.1.2.2.  Các phương pháp dự báo 

� Phương pháp tính trực tiếp 

Phương pháp này dựa trên kế hoạch phát triển của các ngành 

kinh tế quốc dân, tính ra nhu cầu ñiện năng. Phương pháp này 

thường dùng ñể tính toán phụ tải cho tương lai gần. Đối với tương lai 

xa, kế hoạch của các ngành không chính xác, mặt khác mức ñộ sử 

dụng ñiện trong các ngành có thay ñổi do sự thay ñổi của công nghệ 

và nhiều trang thiết bị kĩ thuật mới xuất hiện. 

� Phương pháp ngoại suy 

Phương pháp ngoại suy dựa trên số liệu phụ tải trong quá khứ, từ 

ñó suy ra phụ tải ñiện trong tương lai. Phương pháp này ñòi hỏi rất 

nhiều số liệu trong quá khứ nhưng có thể áp dụng cho tương lai khá 

xa. 

� Phương pháp hồi quy 

Phương pháp này dựa trên mối tương quan giữa phụ tải ñiện và 

các ngành kinh tế khác của nền kinh tế quốc dân ñể tìm ra nhu cầu 

ñiện năng trong tương lai. Phương pháp này ñòi hỏi phải biết kế 

hoạch phát triển và cũng cần nhiều số liệu trong quá khứ. 
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� Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp chuyên gia là phương pháp dự báo mà kết quả là 

các thông số do các chuyên gia ñưa ra, hay nói ñúng hơn là sự công 

não ñể khai thác và lợi dụng trình ñộ uyên bác và lý luận thành thạo 

về chuyên môn, phong phú về khả năng thực tiễn và khả năng mẫn 

cảm, nhạy bén và thiên hướng sâu sắc về tương lai ñối với ñối tượng 

dự báo của một tập thể các nhà khoa học, các nhà quản lý cùng ñội 

ngũ cán bộ thuộc các chuyên môn bao hàm hay nằm trong miền lân 

cận của ñối tượng dự báo.  

� Phương pháp mạng neural nhân tạo 

Có ba nguồn trí thông minh nhân tạo bắt chước các quá trình của 

bộ óc và hệ thống thần kinh của con người là quá trình xử lý ngôn 

ngữ, robot và các hệ neural nhân tạo. Hệ neural nhân tạo có ứng 

dụng hầu hết ở các lĩnh vực thương mại, trong ñó có dự báo. Mạng 

neural có khả năng chiết xuất thông tin từ những dữ liệu không chắc 

chắn hay những dữ liệu phức tạp nhằm phát hiện ra những xu hướng 

không quan sát ñược bằng mắt thường hoặc bằng một số các kỹ thuật 

máy tính khác. 

1.2. Tổng quan về phân tích hồi quy 

1.2.1. Khái niệm 

Phân tích hồi quy là tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, 

ñược gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác, ñược gọi 

là biến ñộc lập nhằm mục ñích ước lượng hoặc tiên ñoán giá trị kỳ 

vọng của biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến ñộc lập. 
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1.2.2. Các dạng quan hệ hồi quy 

1.2.2.1. Quan hệ hàm số và quan hệ thống kê  

Quan hệ hàm số là loại quan hệ có thể biểu diễn bằng một 

hàm số toán học. Một số quan hệ trong vật lý, hoá học và một số 

ngành khoa học tự nhiên khác là quan hệ hàm số.  

Đa số các biến số kinh tế không có quan hệ tất ñịnh. Quan hệ 

giữa các biến số kinh tế có tính chất quan hệ thống kê. 

1.2.2.2. Hồi quy và nhân quả 

Mặc dù phân tích hồi quy dựa trên ý tưởng sự phụ thuộc của 

một biến số kinh tế vào biến số kinh tế khác nhưng bản thân kỹ thuật 

phân tích hồi quy không bao hàm quan hệ nhân quả. Vậy trước khi 

phân tích hồi quy chúng ta phải nhận ñịnh chính xác mối quan hệ 

nhân quả. 

1.2.2.3. Hồi quy và tương quan 

Phân tích tương quan chỉ cho thấy ñộ mạnh yếu của mối 

quan hệ tuyến tính giữa hai biến số. Phân tích tương quan cũng 

không thể hiện mối quan hệ nhân quả. Hệ số tương quan giữa biến 

phụ thuộc Y và biến ñộc lập X ñược xác ñịnh như sau: 

YX
XYYX

XY r
SS

)X,Ycov(

SS

)Y,Xcov(
r ===

 

Qua ñẳng thức này chúng ta cũng thấy trong phân tích tương 

quan vai trò của hai biến là như nhau và hai biến ñều là ngẫu nhiên. 

Phân tích hồi quy dựa trên giả ñịnh biến ñộc lập là xác ñịnh trong khi 

biến phụ thuộc là ngẫu nhiên. Chúng ta tìm giá trị kỳ vọng của biến 

phụ thuộc dựa vào giá trị cho trước của của biến ñộc lập. 
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1.2.3. Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu 

1.2.3.1.  Hàm hồi quy tổng thể 

Hàm hồi quy tổng thể (PRF): 

E(Y/X=Xi) = β1 + β2X 

Đối với một quan sát cụ thể thì giá trị biến phụ thuộc lệch 

khỏi kỳ vọng toán, vậy: 

Y i = β1 + β2X i + εi  

Trong ñó:  

β1 và β2 : các tham số của mô hình. 

β1 : tung ñộ gốc. 

β2: ñộ dốc.  

εi : Sai số của hồi quy hay còn ñược gọi là nhiễu ngẫu nhiên 

1.2.3.2. Hàm hồi quy mẫu 

Trong thực tế hiếm khi chúng có số liệu của tổng thể mà chỉ 

có số liệu mẫu. Chúng ta phải sử dụng dữ liệu mẫu ñể ước lượng 

hàm hồi quy tổng thể. 

Hàm hồi quy mẫu: 

i21i XˆˆŶ β+β=  

Trong ñó: 

1β̂ : ước lượng cho β1. 

2β̂ : Ước lượng cho β2. 

Đối với quan sát thứ i : 
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Y i = 1β̂  + 2β̂ X i + ei 

1.2.3.3. Phương pháp bình phương tối thiểu OLS 

Ý tưởng của phương pháp bình phương tối thiểu là tìm 1β̂  và 

2β̂  sao cho tổng bình phương phần dư có giá trị nhỏ nhất. 

Từ hàm hồi quy Yi = 1β̂  + 2β̂ X i + ei 

i21iiii XˆˆYŶYe β−β−=−=  

Vậy ( )
2n

1i
i21i

n

1i

2
i XˆˆYe ∑∑

==

β−β−= (*) 

Điều kiện ñể (*) ñạt cực trị là: 

(1) ( ) 0e2XˆˆY2
ˆ

e
n

1i
i

n

1i
i21i

1

n

1i

2
i

=−=β−β−−=
β∂








∂

∑∑
∑

==

=  

(2) ( ) 0Xe2XXˆˆY2
ˆ

e
n

1i
iii

n

1i
i21i

2

n

1i

2
i

=−=β−β−−=
β∂








∂

∑∑
∑

==

=  

1.2.3.4. Khoảng tin cậy và kiểm ñịnh giả thiết về các hệ số hồi 

quy 

� Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy 

Ước lượng khoảng cho hệ số hồi quy với mức ý nghĩa α như 

sau: 

)ˆ(setˆ)ˆ(setˆ
1)2/1,2n(111)2/1,2n(1 β+β≤β≤β−β α−−α−−  
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)ˆ(setˆ)ˆ(setˆ

2)2/1,2n(222)2/1,2n(2 β+β≤β≤β−β α−−α−−  

� Kiểm ñịnh giả thiết về hệ số hồi quy 

Chúng ta quan tâm nhiều ñến ý nghĩa thống kê ñộ dốc (β2) 

của phương trình hồi quy hơn là tung ñộ gốc (β1).  

Giả thiết  

*
21

*
20

2

2

:H

:H

β≠β

β=β
 

Phát biểu mệnh ñề xác suất 

α−=













≤

β
β−β

≤ α−−α− 1t
)ˆ(se

ˆ
tP )2/1,2n(

2

22
)2/,2n(  

Quy tắc quyết ñịnh 

� Nếu )2/,2n(

2

*
22 t
)ˆ(se

ˆ
α−<

β
β−β

 hoặc )2/1,2n(

2

*
22 t
)ˆ(se

ˆ
α−−>

β
β−β

 

thì bác bỏ H0. 

� Nếu )2/1,2n(

2

*
22

)2/,2n( t
)ˆ(se

ˆ
t α−−α− ≤

β
β−β≤  thì ta không 

thể bác bỏ H0. 

1.2.3.5.  Độ thích hợp của hàm hồi quy – R2 

Làm thế nào chúng ta ño lường mức ñộ phù hợp của hàm hồi 

quy tìm ñược cho dữ liệu mẫu. Thước ño ñộ phù hợp của mô hình 

ñối với dữ liệu là R2. Trong hồi quy tuyến tính cổ ñiển, người ta 

chọn tính chất tổng bình phương biến thiên không giải thích ñược là 

nhỏ nhất.  
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2
Y,Xn

1i

2
i

n

1i

2
i

2n

1i
ii

2 r
yx

yx

R =









=
∑∑

∑

==

=  

Tính chất của R2: 

(1) 0≤ R2 ≤1. Với R2=0 thể hiện X và Y ñộc lập thống 

kê. R2 =1 thể hiện X và Y phụ thuộc tuyến tính hoàn hảo.  

(2) R2 không xét ñến quan hệ nhân quả. 
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CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THI ẾT KẾ HỆ THỐNG 

Chương này trình bày thực trạng công tác dự báo nhu cầu 

phụ tải ñiện năng tại EVN nói chung và Công ty Điện lực Quảng 

Nam nói riêng, mô tả các yêu cầu của hệ thống thông tin dự báo nhu 

cầu phụ tải ñiện năng và tiến hành phân tích thiết kế hệ thống cho hệ 

thống dự báo cần xây dựng. 

2.1. Thực trạng công tác dự báo nhu cầu phụ tải ñiện năng 

tại EVN 

2.1.1. Thực trạng ứng dụng CNTT trong ngành ñiện 

Công nghệ thông tin ñược ñưa vào ứng dụng trong ngành ñiện từ 

rất sớm từ những ngày ñầu mới thành lập. Hiện nay, Tập ñoàn Điện 

lực Việt Nam có một Trung tâm CNTT – EVNiT trực thuộc Công ty 

Viễn thông Điện lực chuyên trách về tham mưu cho Lãnh ñạo Tập 

ñoàn về việc lập kế hoạch ñầu tư về cơ sở hạ tầng CNTT cũng như 

phát triển các ứng dụng chính phục vụ công tác quản lý sản xuất kinh 

doanh trên toàn Tập ñoàn. Ngoài ra, các Tổng Công ty con trực 

thuộc Tập ñoàn ñều có Trung tâm VT&CNTT riêng nhằm phục vụ 

các yêu cầu và ñặc thù phát triển CNTT của từng Tổng Công ty. 

Đồng thời, các Công ty Điện lực trực thuộc các Tổng Công ty cũng 

có bộ phận chuyên trách về công tác CNTT. 

Tập ñoàn là một trong các ñơn vị có năng lực CNTT rất mạnh 

trên cả nước. Tập ñoàn ñã tự xây dựng nhiều hệ thống quản lý phục 

vụ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñiện năng và viễn thông ñã ñược 

triển khai như: 
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1. Hệ thống quản lý thông tin khách hàng ñiện CMIS: quản lý 

thông tin khách hàng ñiện từ khâu quản lý hợp ñồng, hệ thống ño 

ñếm, nhập chỉ số, phát hành hoá ñơn và quản lý công nợ. 

2. Hệ thống quản lý tài chính và vật tư FMIS: quản lý nhập xuất 

vật tư, quản lý tài sản cố ñịnh, ñịnh khoản và tổng hợp báo cáo công 

tác tài chính kế toán tại ñơn vị. 

3. Hệ thống quản lý khách hàng viễn thông VTCC: quản lý 

thông tin khách hàng viễn thông từ khâu quản lý hợp ñồng, phát 

hành hoá ñơn và quản lý công nợ khách hàng viễn thông. 

4. Hệ thống văn phòng ñiện tử E-Office: cho phép tin học hoá 

công tác văn thư lưu trữ thống nhất từ Tập ñoàn, Tổng Công ty ñến 

từng ñơn vị thành viên. Ngoài ra, chương trình còn cho phép phân 

công công việc và theo dõi kết quả thực hiện trên chương trình. 

5. Hệ thống quản lý nhân sự tiền lương HRMS: cho phép quản lý 

toàn bộ thông tin của nhân viên của ñơn vị, tính toán tiền lương cho 

nhân viên. 

6. Hệ thống quản lý lưới ñiện PINET: quản lý hệ thống lưới ñiện 

của ñơn vị, giúp tổng hợp thống kê thiết bị ñiện trên lưới ñiện ñang 

quản lý. 

2.1.2. Thực trạng công tác dự báo phụ tải ñiện năng 

Hàng năm, Công ty Điện lực Quảng Nam phải tính toán dự báo 

nhu cầu phụ tải ñiện năng tại ñịa bàn tỉnh Quảng Nam ñể ñăng ký với 

Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Tập ñoàn Điện lực Việt Nam. 

Việc dự báo nhu cầu phụ tải chính xác cho năm sau là rất quan trọng 

vì liên quan ñến việc lập kế hoạch ñầu tư hệ thống lưới ñiện, năng 

lực lưới ñiện nhằm ñáp ứng nhu cầu ñiện năng phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội, nhu cầu ñiện năng phục vụ ñời sống sinh hoạt của 
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nhân dân tại ñịa phương nhưng vẫn ñảm bảo chi phí ñầu tư hợp lý, 

tiết kiệm. 

Tuy nhiên, hiện nay tại Công ty Điện lực Quảng Nam nói riêng 

và Tổng Công ty Điện lực miền Trung nói riêng vẫn chưa có chương 

trình dự báo phụ tải ñiện năng thực sự có hiệu quả. Việc dự báo phụ 

tải ñiện năng tại các ñơn vị ñược thực hiện thủ công bằng một số 

công cụ không chuyên nghiệp như Matlab, Microsoft Excel, vì vậy 

kết quả dự báo thường không chính xác, có ñộ sai lệch lớn so với 

thực tế.  

Hiện nay, hầu hết các Công ty Điện lực trực thuộc Tập ñoàn 

Điện lực Việt Nam ñều chưa có Hệ thống dự báo phụ tải ñiện năng 

ñể phục vụ công tác dự báo nhu cầu ñiện năng trên ñịa bàn ñơn vị 

quản lý. Việc dự báo hằng năm, các ñơn vị thường thực hiện thủ 

công, sự sai lệch giữa số liệu dự báo và thực tế lớn. Việc dự báo 

chính xác nhu cầu phụ tải ñiện năng giúp các ñơn vị chủ ñộng trong 

ñầu tư hoạt ñộng kinh doanh, xác ñịnh ñược quy mô ñầu tư, nâng cấp 

hệ thống lưới ñiện ñáp ứng ñược nhu cầu phụ tải của nhân dân và các 

doanh nghiệp.  

2.2. Xác ñịnh yêu cầu hệ thống 

Hệ thống thông tin dự báo nhu cầu phụ tải ñiện năng phải ñáp 

ứng ñược các yêu cầu sau: 

� Hệ thống hoạt ñộng theo mô hình Client – Server. 

� Cho phép quản trị người dùng. 
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� Cho phép quản lý số liệu quá khứ của nhu cầu phụ tải ñiện 

năng, số liệu quá khứ của các biến ñộc lập tác ñộng ñến hàm dự báo,  

tham số hàm dự báo và kết quả dự báo. 

� Dự báo nhu cầu phụ tải ñiện năng các năm tương lai. 

� In bảng tổng hợp kết quả dự báo và biểu ñồ phụ tải. 

� Cho phép tra cứu thông tin cần thiết từ hệ thống. 

2.3. Phân tích thiết kế hệ thống 

2.3.1. Phân tích hệ thống 

2.3.1.1. Danh sách các tác nhân 

 

STT Tên tác nhân Ý nghĩa 

1 Quản trị hệ thống Người quản trị hệ thống 

2 Chuyên viên dự báo 

Nhân viên ñược giao nhiệm vụ phụ trách 

thực hiện dự báo nhu cầu phụ tải ñiện 

năng tại Công ty Điện lực 

3 Lãnh ñạo Công ty Giám ñốc, phó giám ñốc Công ty 

4 Lãnh ñạo phòng Trưởng, phó phòng Công ty 

2.3.1.2. Danh sách các ca sử dụng 

2.3.1.3. Sơ ñồ và ñặc tả các ca sử dụng 

 
 
 



20 

 
 
2.3.2. Thiết kế hệ thống 

2.3.2.1. Biểu ñồ lớp 

DULIEUQUAKHU

Nam
TongPhuTai
TongDanso
TongSoho
GDP
GDP_CNXD
GDP_TMDV
GiaDienBQ
...

AddDulieu()
EditDulieu()
DeleteDulieu()
GetDulieu()

NGUOIDUNG

HoTen
Username
Password
Phongban

AddNguoidung()
EditNguoidung()
DeleteNguoidung()
GetNguoidung()

PHONGBAN

TenPhongban

AddPhongBan()
EditPhongBan()
DeletePhongBan()
GetPhongBan()

1
*

1
*

HAMDUBAO

HesoA1
HesoA2
HesoA3
HesoA4
HesoA5
...

AddHam()
EditHam()
DeleteHam()
GetHam()

1
*

1
*

DUBAOBIENDOCLAP

Nam
TongDanso
TongSoho
GDP
GDP_CNXD
GDP_TMDV
GiaDienBQ
...

AddDubao()
EditDubao()
DeleteDubao()
GetDubao()

DONVI

TenDonvi
DiaChi

AddCongty()
EditCongty()
DeleteCongty()
GetCongty()

1 *1 *

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

KETQUADUBAO

Nam
TongPhutaiDB
TongPhutaiTTe
Sailech

AddKQDubao()
EditKQDubao()
DeleteKQDubao()
GetKQDubao()

* 1* 1

*

1

*

1

*

11

*

 

Hình 2-7: Biểu ñồ lớp 

2.3.2.2. Mô hình vật lý các bảng dữ liệu 
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CHƯƠNG 3. PHÁT TRI ỂN HỆ THỐNG 

Chương này trình bày nội dung các giải pháp công nghệ và 

ngôn ngữ lập trình hiện nay. Trên cơ sở lý thuyết và phân tích lựa 

chọn hàm hồi quy dự báo phụ tải, phát triển ứng dụng sao cho ứng 

dụng có chất lượng dự báo tốt nhất và có khả năng nâng cấp, bảo trì 

dễ dàng, tiện lợi cho người sử dụng. 

3.1. Xây dựng bộ số liệu quá khứ 

3.1.1. Thu thập số liệu 

3.1.2. Lựa chọn bộ dữ liệu mẫu 

3.1.3. Lựa chọn biến ñộc lập 

3.1.4. Lựa chọn hàm dự báo 

3.2. Xây dựng ứng dụng 

3.2.1. Cài ñặt kho dữ liệu 

 

Hình 3. 2: Sơ ñồ quan hệ giữa các bảng 
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3.2.2. Phát triển ứng dụng và demo chương trình 

 

Hình 3.3: Giao diện chính của hệ thống 

3.3. Đánh giá kết quả 

Với yêu cầu về nội dung ñề tài ñặt ra ở chương 1, 2 tôi ñã 

tiến hành phát triển ứng dụng ñảm bảo phân tích thiết kế và các yêu 

cầu ñặt ra của một hệ thống thông tin dự báo phụ tải ñiện năng. Qua 

kết quả ñánh giá việc dự báo trên dữ liệu mẫu và so sánh kết quả dự 

báo với các công cụ dự báo ñang ñược áp dụng, hệ thống ñã cho chất 

lượng dự báo khá tốt. Vì vậy, hệ thống có thể triển khai thực tế nhằm 

giúp ngành ñiện nói chung và Công ty Điện lực Quảng Nam có thêm 

một công cụ ñể dự báo cũng như ñánh giá chất lượng dự báo phụ tải 

ñiện, góp phần giúp Lãnh ñạo quyết ñịnh kế hoạch ñầu tư hợp lý, tiết 

kiệm và hiệu quả.  
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

1. Đánh giá kết quả ñề tài 

Đề tài ñã tìm hiểu cơ sở lý thuyết hồi quy tương quan và 

phương pháp ứng dụng phân tích hồi quy tương quan vào dự báo 

thông tin, phân tích thiết kế hệ thống theo hướng ñối tượng và UML, 

qua ñó ứng dụng trong việc xây dựng Hệ thống thông tin dự báo phụ 

tải ñiện năng tại EVN nói chung và Công ty Điện lực Quảng Nam 

nói riêng.  

Qua kết quả ñánh giá việc dự báo trên dữ liệu mẫu và so sánh 

kết quả dự báo với phương pháp dự báo khác, hệ thống hoạt ñộng tốt 

ñúng theo yêu cầu thiết kế ñặt ra. Vì vậy, hệ thống có thể triển khai 

thực tế nhằm giúp ngành ñiện có thêm một công cụ ñể dự báo cũng 

như ñánh giá chất lượng dự báo phụ tải ñiện, góp phần giúp Lãnh 

ñạo quyết ñịnh kế hoạch ñầu tư hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.  

2. Hạn chế 

Do thời gian tìm hiểu có hạn nên ñề tài chỉ mới thực hiện một 

số chức năng chính của hệ thống dự báo. Hệ thống chưa có chức 

năng dự báo các chỉ tiêu tác ñộng ñến nhu cầu phụ tải ñiện năng. 

Chất lượng dự báo có tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào số liệu 

các chỉ tiêu này có chính xác hay không.  

3. Phạm vi áp dụng của ñề tài:  

Về lý thuyết: Qua nghiên cứu ñề tài ñã bước ñầu tìm hiểu về lý 

thuyết hồi quy tương quan, phương pháp dự báo thông tin và ứng 

dụng lý thuyết hồi quy vào dự báo thông tin.  
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Về thực tiễn: Kết quả của ñề tài có thể áp dụng ñể dự báo nhu 

cầu phụ tải ñiện năng tại các Công ty Điện lực thuộc EVN, giúp các 

ñơn vị này có thể chủ ñộng hơn trong việc ñầu tư lưới ñiện phục vụ 

kịp thời nhu cầu sử dụng ñiện tại ñịa phương mình quản lý. 

4. Hướng phát triển 

Mặc dù ñã thực hiện các nội dung cơ bản và xây dựng vận 

hành thành công. Tuy nhiên, ñể có thể hoàn thiện tốt hơn, ñề tài cần 

nghiên cứu bổ sung thêm các nội dung sau:  

- Bổ sung các phương pháp dự báo khác vào hệ thống, khi ñó 

kết quả dự báo sẽ là kết quả của phương pháp dự báo nào cho sai số 

nhỏ nhất. 

- Bổ sung chức năng dự báo các chỉ tiêu ảnh hưởng ñến nhu 

cầu phụ tải. 
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