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  Sammanfattning

Målet med detta examensarbete var att bygga en geografisk databas och en ArcView-
applikation som hanterar data om ett elnät och dess komponenter

Arbetet har bestått av följande moment:
- Insamling av information
- Uppbyggnad av en geografisk databas i Access
- Uppbyggnad av en ArcView-applikation
- Koppling mellan databasen och ArcView
- Studier av befintliga lösningar inom området

Arbetet resulterade i ett fungerande system som täcker ett litet geografiskt område.
Grundtanken är att alla data skall lagras i databasen och presenteras i ArcView.
Kopplingen mellan programvarorna är gjord med ODBC (Open DataBase
Connectivity). I systemet kan man bl.a. rita ut/ta bort komponenter, göra utsökningar,
titta på fotografier av komponenter, visa/skriva ut kartor och skriva ut rapporter.

Detta system skall endast ses som en förstudie för ett större, heltäckande GIS-system.
Det finns mycket kvar att utveckla, men det är inte bestämt ännu vem som skall sköta
en eventuell vidareutveckling.
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Abstract

The purpose of this project was to build a geographic database and an ArcView-
application that handles data about an electricity distribution net and its components.

The work has consisted of  the following parts:
- Gathering information
- The design of a geographic database in Access
- The design of an ArcView-application
- Connecting the database and the ArcView-application
- Studies of existing systems

The work resulted in a working system that covers a small geographic area. The basic
idea is that all data are stored in the database and presented in ArcView.
The connection between Access and ArcView is made with ODBC (Open DataBase
Connectivity).
In the system, it is possible to plot/remove components, make selections, view
photographs of components, view/print maps and print reports.

This system should only be seen as a preliminary study for a larger, comprehensive
GIS-system, and there is a lot of work left to do for a prospective developer.
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1. Förord

Detta examensarbete utgör avslutande moment i GIS-ingenjörsutbildningen vid Luleå
Tekniska Universitet.
Examensarbetet omfattar 10 poäng och utfördes under våren 1999.

Uppdraget kom från Terramap och gällde att skapa ett GIS-system åt JBF (Jukkasjärvi
sockens belysningsförening u p a).
Handledare har varit Björn Eriksson, Terramap.
Övriga kontaktpersoner har varit Christer Kyllergård, Terramap, Anders Persson och
Jörgen Pääjärvi, JBF.
Stort tack till Jörgen Pääjärvi som hjälpt oss att förstå hur ett elnät är uppbyggt. Han
har även fungerat som ett bollplank för våra idéer.
Tack även till Lisa Sparrings, SIGIT, för all hjälp med Avenue.

Resultatet av examensarbetet är tänkt att användas som en förstudie för att se om man
ska satsa på ett sådant här GIS-system för JBFs framtida verksamhet.
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2. Inledning

2.1 Bakgrund
Jukkasjärvi sockens belysningsförening u p a, JBF, är en ekonomisk förening som
äger ett distributionsnät för leverans av elektrisk ström till totalt ca 2300 andelsägare
och kunder.
JBF har en databas, ELWIS, som främst innehåller information om kunder och
abonnemang. ELWIS används som faktureringssystem.
Det finns dock ingen digital information om elnätets sträckning och komponenter.
Teknisk information om elkomponenter finns delvis i pappersform, t.ex. enkla
ledningskartor (från 1960-talet) samt nedskriven information om vissa komponenter,
t.ex. transformatorer. En stor del av informationen finns i form av kunskap och
erfarenhet hos anställda och före detta anställda.
JBF behöver uppdatera och sammanställa kartunderlag för föreningens anläggningar.
För detta vill man upprätta ett GIS-system.
Det finns färdiga system att köpa på marknaden, men föreningen tror  att ett eget
system med skräddarsydda funktioner skulle vara bästa alternativet.

2.2 Syfte
Syftet med GIS-systemet är att effektivisera hanteringen av föreningens anläggningar.
JBF vill kunna få information om elnätet och dess komponenter. Man vill även kunna
få ut ledningskartor ur systemet, samt göra vissa enklare analyser.

2.3 Mål
Systemet skall ge möjlighet för användaren att, från en vy i ArcView, peka ut en
komponent (t.ex. ledning, transformator) och få information om denna.
Man skall även kunna göra utsökningar, t.ex. “Vilka abonnenter får sin ström från en
viss transformator”.

Målet kan delas upp i delmål:
� Samla in data över ett testområde (Kauppinen)
� Bygga upp en geografisk databas i Access 97
� Skapa en applikation i ArcView
� Koppla ihop Access med ArcView

2.4 Avgränsningar
Detta examensarbete är en slags förstudie för ett större projekt, att bygga ett enkelt
och användarvänligt GIS-system för hela JBFs område.
Eftersom detta arbete alltså bara är ett test för att se om ett sådant GIS-system är
möjligt så valde vi att arbeta med ett litet testområde, Kauppinen som är en liten by ca
10 km från Kiruna.

Ett önskemål från JBF var att kunna få information om ledningsrätt för fastigheter.
Under arbetets gång visade det sig att man inte visste hur man ville att denna
information borde struktureras. Därför valdes denna del bort. Förhoppningen är dock
att ledningsrätt skall kunna ingå i en senare version av systemet.

Rapporten förutsätter att läsaren har vissa grundläggande kunskaper om GIS och
relationsdatabaser, programvarorna ArcView och Access 97.
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3. Kravspecifikation
Kravspecifikationen är ett dokument som upprättades av JBF under arbetets gång.

3.1 Allmänt
Jukkasjärvi sockens belysningsförening u p a, JBF, är en ekonomisk förening som
äger ett distributionsnät för leverans av elektrisk ström till sina ca 700 andelsägare och
övriga kunder, totalt ca 2300 andelsägare och kunder.

Distributionsområde
Anläggningarna omfattar delar av Kirunas landsbygd, bland annat byarna Jukkasjärvi,
Kurravaara, Svappavaara, Vittangi och Parakka. Högspänningsdelen i ledningsnätet
omfattar 220 km luftledning och 7 km jordkabel för 20kV. Motsvarande för
lågspänningsnätet (0,4 kV) är 110 km luftledning och 70 km jordkabel.
Lågspänningsdelarna matas via 118 transformatorstationer från 20 kVA till 800 kVA.
Inmatning av ström till Belysningsföreningens nät sker vid ställverket i Tuolluvaara,
via två fack, och i Svappavaara, även där via två linjer.
JBF transiterar även el via Vittangi till Lainio och via Svappavaara till Skaulo.

JBF behöver uppdatera och sammanställa kartunderlag för föreningens anläggningar
JBFs anläggningar består som tidigare nämnts till större delen av luftledningar som
hålls uppe av trästolpar, jordkabel och transformatorstationer. JBF har ingen egen
kraftproduktion.

Anläggningsdelar
Anläggningens delar som transformatorer, stolpar, ledningar, montage, isolatorer,
brytare, frånskiljare, kablage etc skall kunna identifieras individuellt och tidpunkt för
uppsättning, montage och inspektioner skall kunna följas upp med GIS-systemet.
En viktig koppling med faktureringssystemet, ELWIS, är att abonnemangsnummer
skall vara en gemensam söknyckel. Det bör vara möjligt att även ha en koppling med
fastighetsbeteckningen mellan GIS-systemet och faktureringssystemet.

Komponenter
Varje anläggningsdel som dokumenteras bör innehålla:
- Typ
- Tillverkare
- Monterad år
- Inspekterad år, kommentarer
- Dimensioner
- Utbytt år

Det är viktigt att man för varje komponent har samma logiska uppbyggnad av
detaljinformationen så att det blir en likformig uppbyggnad av systemet.

En viktig del är även att varje uppdelning ovan är sökbar.

Nätverk
En viktig del i elnätets sammanhållande del är att kunna följa matningsvägarna så att
t.ex. risk för bakspänning framkommer.
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3.2 Attribut för komponenter
I samarbete med elektrikerna som är anställda av JBF, gjordes en sammanställning
över de attribut som ansågs nödvändiga.

Stolpar Linje
ID ID
Typ Namn
Längd Årtal
Regeltyp Höjd över marken
Senaste besiktning Ev. tidigare fel
Stag Naj
Årtal
Jordtag
Marktyp
Vinkel
Besiktningsanmärkningar

Frånskiljare Ventilavledare
ID ID
Typ Typ
Årtal Årtal
Lastfrånskiljare Typ av montage
Ev. tidigare fel Ev. tidigare fel

Säkringsställ Linjesegment
ID ID
Typ Längd
Årtal Typ
Säkringsstorlek Djup
Ev. tidigare fel Höjd ö. marken

Skarvad
Area

Belysning Servislåda
ID ID
Armatur Typ
Fundament Säkringar
Säkringshållare Anmärkningar
Skymningsrelä Matande trafo
Serviscentral Inkommande/utgående kablar
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Kabelskåp Transformator
ID ID
Typ Typ
Inkommande/utgående kablar Montering
Säkringar Senaste besiktning
Säkringshållare Ventilavledare
Senaste besiktning Anmärkningar
Frånskiljarlister
Bakspänning
Ålder
Matande trafo

Fasadskåp Transformatorcentral
ID ID
Huvudsäkring Typ
Montering Inkommande/utgående kablar
Inkommande kabel Säkringar
Abonnemangsnr Ålder
Elmätare Anmärkningar
Energileverantör
Terminal
Tariff
Matande trafo
Anmärkningar

Under modelleringen av databasen ändrades strukturen på dessa attribut något.
Resultatet visas i verksamhetsmodellen (se 5.2.1 Modellering).

4. Befintliga lösningar på området
Innan arbetet med systemet började, studerades befintliga lösningar på marknaden.
Det finns ganska många färdiga lösningar, i varierande prisklasser. Vi har kontaktat
flera tillverkare av sådana system, men endast fått svar av två stycken.

4.1 MaxGIS
MaxGIS distribueras av MiniMax Energy AB och är en GIS-modul till MaxPower.
MaxPower dokumenterar och gör beräkningar på eldistributionsnät. MaxGIS är ett
Geografiskt Informations System (GIS) där all dokumentation om elnätet lagras i en
modern relationsdatabas, ORACLE. Till varje objekt kan man lagra en massa
uppgifter, objekten är kvalitetssäkrade med ursprung och kvalitet.

I MaxGIS dokumenteras alla objekt med sina geografiska uppgifter som x, y och i
förekommande fall z-koordinater. Varje typ av objekt har olika symboler och färger
för att förenkla analysen av informationen. Symboler och färger kan lätt ändras av
användaren.
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Övrig information som kan lagras i databasen är exempelvis:
- Administration: Entrepenör, projektering, mm
- Drift: Skador, underhåll, mm
- Geografi: Ursprung, kvalitet, mm
- Externa dokument: Bilder, övrig digital information

Det finns även en avbrottsmodul, Minavbrott, för planerade avbrott och driftavbrott.

Produkterna bygger på standardprodukterna ORACLE som databas och AutoCAD
som grafisk editor. Operativsystem är Windows NT 4.0.

Priser: 1 st licens
- MaxPower 110 kkr
- MaxGIS 105 kkr
- Minavbrott  25 kkr

Kostnader för ORACLE och AutoCAD tillkommer.
Företag med mindre än 3750 kunder erhåller 50% rabatt.

MiniMax Energy AB har ett 30-tal elkunder i Sverige, bl.a. Luleå Energi.

4.2 Ett-Noll El
Ettnoll-El är ett komplett system för drift, underhåll och administration av elnät.
Grunden är en digital karta över nätområdet. Här lagras all information om ex stolpars
position, höjd, dimension och besiktningar. MapInfo används som kartmotor och
delvis som databashanterare på grund av dess spatiala förmåga. För mindre elsystem
så räcker det gott och väl med MapInfo. För större elsystem används Oracle som
databashanterare. MapInfo klarar även av förfrågningar i form av SQL-frågor med
geografisk anknytning. Ettnoll klarar av att importera data i fråga om geografi och
attribut från de flesta befintliga GIS-system, Cad-format samt övriga databaser.

För att presentera rapporter används Microsoft Office-paketet. Alla rapporter kan
efterbearbetas i Word, Exel eller Access.

EttNoll-el utnyttjar operativsystemet Windows NT.

Systemet omfattar bland annat funktionaliteter för att:
- Dokumentera elnät och dess komponenter i fråga om geografi och attribut.
- Avbrottsavisering och avbrottsrapportering
- Ställa frågor med kraftfull sökmotor (Stödjer SQL)
- Presentera information med kraftfull rapportgenerator och i karta
- Enkel navigering på många olika sätt
- Ta ut statistik på hela eller delar av nätet
- Rita ut elnätet med plotfunktion
- Automatiskt genererade ellinjescheman
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Priser:
Systemet EttNoll-el inklusive en licens 180 kkr
Extra licens  25 kkr
Programvara för direktsupport och uppgraderingar   5 kkr

Priset är exklusive moms, utan utbildning i systemet.

Användare av EttNoll-el är bl.a. Luleå Energi, Växjö Energi, Gotlands energiverk och
Söderhamns energiverk.

5. Metod och material
Ett av målen med detta examensarbete var att åstadkomma en koppling mellan en
applikation i ArcView och en databas i Access 97. Syftet med kopplingen är att man
ska kunna presentera data ur Access-databasen på en karta i ArcView.

Detta arbete är utfört i olika etapper:
� Insamling av data
� Modellering och uppbyggnad av databasen
� Applikationsutveckling i ArcView

5.1 Datainsamling
Datainsamlingen är en viktig del i ett GIS. Innehåll, struktur och kvalitet på indata
avgör GIS-systemets möjligheter till framställande av information. En förutsättning
för att indata blir användbart i ett GIS-system är att det finns en geografisk koppling i
form av koordinater. Indata som behövs för uppbyggandet av GIS-system för
hantering av småskaligt elsystem kan beskrivas eller delas in på följande sätt:
- Teknisk beskrivning av elsystemets komponenter
- Geografisk lägesbestämning av komponenter
- Geografisk lägesbestämning av abonnemang
- Befintliga kartdata

Eftersom kvaliteten på indata är avgörande för kvaliteten på slutresultatet så bör
datainsamlingen kräva mycket tid och resurser. Man bör vara mycket noggrann med
att kontrollera kvaliteten på insamlat data.

5.1.1 GPS
Insamling av koordinater för komponenterna i elnätet gjordes med GPS.
Instrumentet som användes var en GARMIN GPS 12XL.
När insamlat data lades in i systemet upptäcktes att precisionen var dålig. De
inmätta punkterna hamnade olika mycket fel, upp till ca 20 meter.
Eftersom GPS utan korrigering användes så var detta inte särskilt förvånande.

Ett annat problem visade sig vara dumpning av GPS-data till textfil.
Inmätningen gjordes i RT90, men koordinaterna i den dumpade textfilen ligger
i WGS 84. Eftersom inmätningen gjordes i RT90 så vore det förstås önskvärt
att textfilen skulle visa samma koordinater som GPS-displayen, men så var
alltså inte fallet.
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För testområdet i Kauppinen löstes detta problem genom att koordinaterna
skrevs in i databasen efter avläsning från GPS-mottagarens display. Sedan
plockades datat upp i ArcView. Punkterna flyttades manuellt till bättre
placering och de nya koordinaterna fördes sedan in i databasen.

5.1.2 GSD – Ekonomiska Kartan
JBF valde att använda GSD-Ekonomiska Kartan som bakgrundskarta eftersom
den innehåller all relevant information, t.ex. :
- Fastigheter
- Byggnader
- Vägar
- Markytor
- Högspänningsledningar

Data över testområdet köptes från Metria. Det levererades i .shp-format så att
det kunde användas direkt i ArcView.

5.1.3 ELWIS
Data om bl.a. kunder och abonnemang i Kauppinen togs ur ELWIS, JBFs
faktureringssystem.
Idealet vore att direkt kunna koppla ihop ELWIS med vår databas för att
kunna samutnyttja informationen. I nuläget är detta omöjligt, då databasernas
strukturer inte passar ihop på grund av att ELWIS är gjord i Access 2.0 och
inte är normaliserad. Till exempel så matas för- och efternamn in i ett och
samma fält i ELWIS. Likaså gata + gatunummer, postnummer + ort,
riktnummer + telefonnummer.
Eftersom vår databas har separata fält för dessa attribut så kunde data från
ELWIS inte kopieras in i vår databas utan redigeringar.

5.2 Databasen – El
För att lagra informationen om elnätet och dess komponenter var det lämpligt att
bygga upp en geografisk databas. Man skulle kunna tänka sig en utbyggnad av
ELWIS, men då denna databas inte är normaliserad och främst används som
faktureringssystem så verkade det mest lämplig att bygga upp en ny databas från
grunden.
Vi valde Access 97 som verktyg för detta. Access 97 är en relativt enkel, billig och
användarvänlig programvara. Den ingår i MS Office-paketet, som redan användes av
JBF.

På grund av vår valda metod, att lagra data i en databas och enbart presentera det i
ArcView, så är databasen den absolut viktigaste delen. Om inte databasen fungerar på
rätt sätt så kan inte heller presentationen ske på rätt sätt.
Arbetet med uppbyggnaden av databasen bör alltså ske på ett noggrant, genomtänkt
och strukturerat sätt.
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5.2.1 Modellering
Uppbyggnad av en geografisk databas bör föregås av modellering.
Modelleringen utförs utifrån kravspecifikationen och den kännedom som finns
om verksamheten.
För att införskaffa grundläggande kunskaper om elnätet och dess komponenter
gjordes ett studiebesök i Jukkasjärvi. Där fick vi se de komponenter som JBF
vill ha med i systemet. Vi fick även förklarat hur komponenterna är relaterade
till varandra.
Utifrån detta kunde en verksamhetsmodell upprättas (bild 1 )

Bild 1- Verksamhetsmodell

kan sitta på     (kan ha)

kan
sitta    (kan ha)
på

innehåller     (finns i)

sitter på
(kan bära )

sitter på      (kan ha)

går mellan
(bär) består av       (tillhör)

matar      (matas av)

ansluts till
(går mellan)

kan sitta på     (kan ha) ansluts till      (går till)

har
(tillhör)

innehas av
(har)

TRANSFORMATOR
ID
Beteckning
Typ
Montering
Ventilavledare (J/N)
Årtal
X
Y

LINJE
ID
Typ
Årtal

NAJ
ID
Typ
X
Y

SÄKRINGSSTÄLL
ID
Årtal
Säkringsstorlek
X
Y

STOLPE
ID
Typ
Längd
Område
Regeltyp
Stag (J/N)
Marktyp
Ålder
Vinkel (J/N)
Jordtag (J/N)
X
Y

LINJESEGMENT
ID
Typ
Längd
Djup
Höjd ö. Marken
Area
Kabeltyp
Längsgående jord (J/N)
Skarvad (J/N)
Sluten (J/N)
Säkring

KABELSKÅP
ID
Beteckning
Typ
Årtal
Säkringshållare (J/N)
Frånskiljarlist (J/N)
Bakspänning (J/N)
Säkringsstorlek
X
Y

ABONNEMANG
Abonnemangsnr
Fastighetsbeteckning
Gata
Gatunr
Lghnr
Box/PL
Postnr
Ort

VENTILAVLEDARE
ID
Årtal
Typ
Montage
X
Y

MÄTARE
Mätar ID
Beteckning
Inkopplingsdatum
Antal verk
Antal faser
Spänning
X
Y

FASADSKÅP
ID
Huvudsäkring
Montering
Energileverantör
Tariff
Terminal
X
Y

KUND
Kundnr
Efternamn
Förnamn
Gata
Gatunr
Box/PL
Postnr
Ort
Riktnr
Telefonnr

FRÅNSKILJARE
ID
Typ
Årtal
Lastfrånskiljare (J/N)
X
Y

BELYSNING
ID
Armatur
Fundament
Säkringshållare (J/N)
Skymningsrelä (J/N)
Serviscentral (J/N)
X
Y
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Verksamhetsmodellen kvantifierades och överfördes sedan till en
relationsmodell, tabeller med unika nycklar. Dessa tabeller utgör grunden i
databasen. (Se Relationsmodell, bilaga 1)

5.2.2 Uppbyggnad och applikationsutveckling
Databasen består av tabeller som är relaterade till varandra. Informationen i
tabellerna kan presenteras i formulär  och rapporter som bygger på frågor och
tabeller.
Målet var att skapa en enkel och lättanvänd databasapplikation. I applikationen
skall användaren kunna erhålla och mata in information om komponenter,
abonnemang och kunder. Applikationen bygger på att man använder knappar
för att förflytta sig mellan olika formulär och rapporter. (se bild 2 och bild 3).
Till knapparna kopplas makron, som utför olika önskade åtgärder, t.ex. stänger
ett formulär, öppnar ett annat formulär och tar bort en post.

Bild 2– Menyn

Rapporterna visar information om önskat objekt. De baseras på frågor. I vissa
fall är det önskvärt att kunna presentera information om ett objekt på olika
sätt, t.ex. “Vilka stolpar är rötskadade?”, “Vilka objekt är besiktigade mellan
950101 och 990101?”.Sådana rapporter baseras på parameterfrågor.
Användaren får ange parameter/parametrar, t.ex. 950101 och 990101. Sedan
visas den valda informationen i rapportform.
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Bild 3 – Formulär som visar information om stolpar

5.3 Koppling mellan Access och ArcView
Eftersom GIS-systemet bygger på två olika programvaror, Access för att lagra
information och ArcView för att presentera den, så måste dessa programvaror kunna
kommunicera med varandra. Denna kommunikation kan ske på olika sätt. I detta fall
valdes ODBC.
ODBC (Open DataBase Connectivity) är ett öppet gränssnitt som gör det möjligt att
komma åt en databas från en annan applikation.

Det finns andra alternativ för att koppla ihop en databas med en applikation, t.ex.
- DDE (Dynamic Data Exchange)
- Länkade tabeller

ODBC är en envägskommunikation mellan programvarorna. Vi valde detta eftersom
ArcView enbart skall användas som presentationsverktyg för det data som matas in
och redigeras i databasen.
Inmatningen sker till största delen under systemets uppbyggnad, vilket gjorde att en
lösning med separat lagring och presentation verkade lämplig.

För att i ArcView komma åt en databas så installeras först en ODBC-drivrutin. Man
anger vilken databas som skall användas, och sedan kan man nå data i den med hjälp
av ArcViews SQL Connect-funktion.
Vi valde att ställa alla frågor i Access och sedan hämta upp resultatet till ArcView.
Resultatet av frågorna lades i tabeller i ArcView. Dessa tabeller kan sedan användas
för att skapa händelseteman, ett tema för varje komponent.
Dessa händelseteman presenteras sedan i en vy.
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5.4 ArcView – JBF-GIS
För att presentera information som finns lagrad i databasen behövs en GIS-
programvara. I detta fall valdes ArcView 3.1, från ESRI (Environmental Systems
Research Institute). ArcView är en relativt enkel och användarvänlig programvara.
Dessutom är det den GIS-programvara som vi har mest kunskaper i.

I ArcView visas kartdata i vyer. Vyerna består av teman, olika teman för olika
objekttyper. I detta fall olika teman för olika elkomponenter.
Utritningen av dessa teman styrs med hjälp av script som skrivs i ArcViews
programmeringsspråk Avenue.
Allt arbete som görs i ArcView sparas i projekt. Ett projekt består av vyer, tabeller,
script och layouter.
Den färdiga applikationen består av ett sådant projekt. I projektet ingår grunddata från
GSD-Ekonomiska Kartan samt de script som skrivits i Avenue.

5.4.1 Applikationsutveckling
Önskemålet från JBF var att ha olika vyer över olika delar av
distributionsområdet, t.ex. en vy över Kauppinen, en över Jukkasjärvi o.s.v.
I dessa vyer skall man kunna rita ut elnätet, göra utsökningar och skriva ut
kartor. Man ville även ha möjlighet att visa fotografier över vissa
komponenter.

Applikationen utvecklades i Avenue, som är ArcViews utvecklingsverktyg.

Varje vy gjordes till en egen objekttyp i projektet. Detta för att varje vy skulle
få sitt eget unika användargränssnitt, vad gäller menyer, knappar och verktyg
(bild 4)

Bild 4 - Exempel på användargränssnitt för en vy

Vid aktivering av någon av dessa, körs ett kopplat script som utför önskad
åtgärd.

Endast de funktioner som är nödvändiga för JBF finns tillgängliga. De tänkta
användarna har ingen GIS-kunskap och ingen kunskap i ArcView. Därför bör
man göra allt för att minska risken för att systemet ska kunna användas på
felaktigt sätt.

Det finns heller ingen möjlighet för användaren att spara projektet. När
ArcView avslutas så töms projektet på de teman, tabeller och layouter som
lagts till under användarens arbete. Nästa gång applikationen startas igen så
finns bara grunddata kvar och man kan presentera elnätets data på nytt.



Hantering av småskaligt elsystem med hjälp av GIS

Examensarbete 10p                                                                                                                       16(31)
GIS-Ingenjörsutbildningen, Luleå Tekniska Universitet

Denna funktion är inlagd för att hålla projektet “rent”. Eftersom alla
redigeringar av data sker i Access-databasen så finns ingen anledning att spara
ändringar i projektet.

Vid start av applikationen upprättas en kontakt med databasen, via funktionen
SQL Connect. Frågorna från Accessdatabasen hämtas upp till ArcView, och
resultaten läggs i tabeller (se script “GetTables”, bilaga 2).
Komponenter (stolpar, kabelskåp…) ritas ut som separata händelseteman,
baserat på data i tabellerna (se script “Visa stolpar”, bilaga 3).
Komponenterna kan enkelt tas bort från vyn (se script “Ta bort stolpar”, bilaga
4).

Ledningar delas upp i linjesegment. Ett linjesegment kan t.ex. gå mellan två
stolpar, eller mellan stolpe och fasadskåp. Linjesegmenten ritas ut med hjälp
av koordinaterna för de objekt som segmenten går mellan (se script “Visa
ledningar”, bilaga 5).

Användaren får upp en startvy med en kartbild över JBFs distributionsområde.
Via menyn “Välj område” kan man välja att antingen studera hela området
eller endast en mindre del, t.ex. Kauppinen (bild 5)

 Bild 5 – Startvyn där man kan välja område att studera
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När man valt område får man upp en vy med karta över området (bild 6).

I denna vy finns en hel del funktioner, bl.a. kan man:
- Zooma in/ut
- Panorera
- Mäta avstånd mellan punkter
- Rita ut komponenter
- Ta bort komponenter från vyn
- Visa/skriva ut layouter
- Visa inscannade foton på komponenter
- Göra utsökningar (t.ex. “Var finns en viss abonnent”)
- Återvända till startvyn
- Avsluta programmet

Bild 6 – Vy över valt område, Kauppinen
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För att få information om en komponent markerar man info-knappen. När den
är markerad kan man i en dialogruta (bild 7) få fram attribut för en
komponent genom att markera komponenten på kartan. För att detta

skall fungera måste det aktuella temat (t.ex. ledningar) vara aktivt.
I detta fall förekommer det ofta situationer där det finns många komponenter
på en koordinat. Därför har vi valt att göra så att alla teman aktiveras när
användaren markerat infoknappen och klickat på ett objekt i kartan (se script
“Info”, bilaga 6)

Bild 7- Dialogruta med information om en komponent, i detta fall ett säkringsställ

Om det finns flera komponenter på punkten så visas dessa i en lista. Attributen
visas för den komponent som är markerad i listan.

På liknande sätt kan man få fram ett foto över komponenten man klickar på
(om fotot finns inscannat och inlagt i systemet). Man markerar bildknappen,

sedan klickar man på en komponent med blixten. Om det finns ett foto
från punkten så visas det i ett nytt fönster.

6. Resultat
Arbetet har resulterat i en databas och en ArcView-applikation som kopplats ihop
med hjälp av ODBC. Systemet innehåller de grundläggande funktioner som angavs i
kravspecifikationen.

6.2 Vad gick mindre bra ?
� Inmätningen av koordinater med GPS gick inte som vi hade hoppats.

Precisionen var dålig och ledde till att vi var tvungna att manuellt korrigera
punkter som hamnat fel.
Data som dumpas läggs i en textfil. I denna fil visas koordinaterna i fel
koordinatsystem, WGS84 istället för RT90. Ingen tid är dock nedlagd på att lösa
detta problem, så det är fortfarande ett bekymmer inför framtiden. Eftersom detta
inte fungerade så har vi heller inte gjort någon enkel rutin för överföring av
koordinatdata från textfil till databasen.

� Om man ändrat data för en komponent i databasen så måste man ta bort
komponenten och rita ut den igen för att redigeringen skall visas. Detta beror på
att ODBC (envägskommunikation) valts.
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� Man kan inte på ett enkelt sätt följa strömmen från transformator till en enskild
abonnent eller tvärtom. Däremot kan man med hjälp av utsökningar se vilka
abonnemang som matas av en viss transformator.

� Det har varit svårt att klart definiera vilka funktioner som skall finnas i systemet
och när systemet testats i verksamheten kommer förmodligen önskemål om fler
funktioner att dyka upp.

� För tillfället har JBF ingen standard för namngivning av komponenter.

� För de flesta abonnemang finns ingen fastighetsbeteckning angiven.

7. Diskussion och slutsats
Det är svårt att avgöra hur problemlösningen med tanke på valda programvaror och
metoder kommer att tillfredsställa JBFs behov. Marknadens dyra applikationer
framställda framförallt för storskaliga elsystem erbjuder enorma analysmöjligheter,
men frågan är hur stort behov JBF har av detta, och är det värt att lägga ut pengar på
finesser som kanske aldrig blir använda ?
I vilket fall som helst så återstår mycket arbete innan ett färdigt och fungerande
system är klart att användas i verksamheten.
När systemet är färdigt för användning återstår arbetet med datainsamling. För detta
bör man upprätta särskilda protokoll som förenklar inmatning i databasen.
Innan datainsamlingen kan börja måste man göra upp en struktur för hur arbetet skall
utföras, hur komponenter skall namnges m.m.
GPS-problemen måste också lösas. Vem skall transformera koordinaterna från
WGS84 till RT90 ? Vilken GPS-mottagare / mätningsmetod bör man välja för bättre
precision ?

7.1 Framtida utvecklingsmöjligheter ?
En grundförutsättning för att systemet skall kunna användas är att hela
distributionsområdet läggs in i databasen. I ArcView måste det då finnas fler vyer, en
för varje område samt en för hela området.

Det grafiska gränssnittet kan utvecklas så att det blir maximalt användarvänligt.
En enklare övergång från ArcView till Access och tvärtom är nödvändig för att få ett
smidigt användande. För att applikationerna skall kunna köras måste hela programmet
startas, vilket tar onödigt lång tid. Om systemet är för krångligt/tidskrävande så
kommer det inte att användas.

Det skulle kunna vara intressant med en funktion som gör att man i ArcView kan sätta
ut en komponent på kartan, hamna i motsvarande formulär i databasen och mata in
attributen för komponenten. Koordinaterna tas med från kartan och lagras i databasen,
i rätt tabell.
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Avbrottshantering förekommer i andra system och skulle kunna vara användbart i
detta system. Avbrottshantering innebär att man genom att markera en komponent på
kartan (t.ex. ett kabelskåp), kan få se vilka delar av nätet som påverkas av ett
eventuellt strömavbrott på denna punkt.

JBF vill ha information om ledningsrätt för fastigheter inom distributionsområdet.
Problemet är att många av ledningsrätterna inte finns dokumenterade, utan existerar
endast som muntliga avtal. Eftersom ledningsrätten ligger på en fastighet så krävs att
fastighetsbeteckningen finns inmatad i databasen. Det pågår arbete med att uppdatera
informationen om ledningsrätterna. När det arbetet är färdigt bör informationen läggas
in i systemet.

7.2 Slutsats
Vi bedömer att ett GIS-system av den här typen kan fungera för en liten elleverantör
som JBF. Med tanke på att detta examensarbete endast ska användas som “förstudie”
så finns förstås mycket kvar att utveckla innan systemet kan tas i bruk “på riktigt”,
men det är ännu inte bestämt vem som skall sköta en eventuell vidareutveckling.

Då vi enbart använt oss av Access97 och ArcView 3.1 kan vi inte jämföra
utvecklingsmöjligheterna med andra verktyg. Det är möjligt att valda programvaror
och metoder inte är de bästa för ändamålet.
Fördelar med Access och ArcView är att båda programvarorna är relativt billiga och
användarvänliga. Nackdelen med att bygga en applikation i en befintlig programvara
är att hela programmet måste startas trots att applikationen bara tar upp en liten del,
vilket gör att applikationen kan betraktas som långsam.
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Bilagor

Bilaga 1

RELATIONER
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Bilaga 2

GET TABLES

'*** Anslut till datakällan (ex Min databas) som pekar till er databas
theSQLCon = SQLCon.Find("el")

'*** Skapa SQL-sökuttryck
expr = "SELECT * FROM koordinatbelysning_fr"

'*** Skapar ny VTab (virtuell tabell) med innehållet av SQL-utsökningen
theVTab = VTab.MakeSQL(theSQLCon, expr)

'*** Skapa ett tabelldokument från er VTab
theTable = Table.Make(theVTab)

'*** Ger tabellen ett namn (annars default "Table 1)
theTable.SetName("Belysning")

'*** Lägg till tabelldokumentet i projektet
av.GetProject.AddDoc(theTable)

'*******************************

'*** Skapa SQL-sökuttryck
expr = "SELECT * FROM koordinatfasadskap_fr"

'*** Skapa ny VTab med innehållet av er utsökning
theVTab = VTab.MakeSQL(theSQLCon, expr)

'*** Skapa ett tabelldokument från er VTab
theTable = Table.Make(theVTab)

'*** Annars får tabellen default-namnet Table1
theTable.SetName("Fasadskap")

'*** Lägg till tabelldokumentet i projektet
av.GetProject.AddDoc(theTable)

'*****************************

'*** Skapa SQL-sökuttryck
expr = "SELECT * FROM koordinatfranskiljare_fr"

'*** Skapa ny VTab med innehållet av er utsökning
theVTab = VTab.MakeSQL(theSQLcon, expr)

'*** Skapa ett tabelldokument från er VTab
theTable = Table.Make(theVTab)

'** Annars får tabellen default-namnet Table1
theTable.SetName("Franskiljare")

'*** Lägg till tabelldokumentet i projektet
av.GetProject.AddDoc(theTable)
'****************************
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'*** Skapa SQL-sökuttryck
expr = "SELECT * FROM koordinatkabelskap_fr"

'***Skapa ny VTab med innehållet av er utsökning
theVTab = VTab.MakeSQL(theSQLcon, expr)

'*** Skapa ett tabelldokument från er VTab
theTable = Table.Make(theVTab)

'** Annars får tabellen default-namnet Table1
theTable.SetName("Kabelskap")

'*** Lägg till tabelldokumentet i projektet
av.GetProject.AddDoc(theTable)

'*****************************

'*** Skapa SQL-sökuttryck
expr = "SELECT * FROM koordinatnaj_fr"

'*** Skapa ny VTab med innehållet av er utsökning
theVTab = VTab.MakeSQL(theSQLCon, expr)

'*** Skapa ett tabelldokument från er VTab
theTable = Table.Make(theVTab)

'*** Annars får tabellen default-namnet Table1
theTable.SetName("Naj")

'*** Lägg till tabelldokumentet i projektet
av.GetProject.AddDoc(theTable)

'******************************

'*** Skapa SQL-sökuttryck
expr = "SELECT * FROM SegmentKoord_fr"

'*** Skapa ny VTab med innehållet av er utsökning
theVTab = VTab.MakeSQL(theSQLCon, expr)

'*** Skapa ett tabelldokument från er VTab
theTable = Table.Make(theVTab)

'*** Annars får tabellen default-namnet Table1
theTable.SetName("Linje")

'*** Lägg till tabelldokumentet i projektet
av.GetProject.AddDoc(theTable)

'*******************************

'*** Skapa SQL-sökuttryck
expr = "SELECT * FROM koordinatstolpe_fr"

'*** Skapa ny VTab med innehållet av er utsökning
theVTab = VTab.MakeSQL(theSQLCon, expr)

'*** Skapa ett tabelldokument från er VTab
theTable = Table.Make(theVTab)
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'** Annars får tabellen default-namnet Table1
theTable.SetName("Stolpe")

'*** Lägg till tabelldokumentet i projektet
av.GetProject.AddDoc(theTable)

'*******************************

'*** Skapa SQL-sökuttryck
expr = "SELECT * FROM koordinatsakringsstall_fr"

'*** Skapa ny VTab med innehållet av er utsökning
theVTab = VTab.MakeSQL(theSQLcon, expr)

'*** Skapa ett tabelldokument från er VTab
theTable = Table.Make(theVTab)

'** Annars får tabellen default-namnet Table1
theTable.SetName("Sakringsstall")

'*** Lägg till tabelldokumentet i projektet
av.GetProject.AddDoc(theTable)

'*******************************

'*** Skapa SQL-sökuttryck
expr = "SELECT * FROM koordinattrafo_fr"

'*** Skapa ny VTab med innehållet av er utsökning
theVTab = VTab.MakeSQL(theSQLcon, expr)

'*** Skapa ett tabelldokument från er VTab
theTable = Table.Make(theVTab)

'** Annars får tabellen default-namnet Table1
theTable.SetName("Trafo")

'*** Lägg till tabelldokumentet i projektet
av.GetProject.AddDoc(theTable)

'*******************************

'*** Skapa SQL-sökuttryck
expr = "SELECT * FROM koordinatventilavledare_fr"

'*** Skapa ny VTab med innehållet av er utsökning
theVTab = VTab.MakeSQL(theSQLcon, expr)

'*** Skapa ett tabelldokument från er VTab
theTable = Table.Make(theVTab)

'** Annars får tabellen default-namnet Table1
theTable.SetName("Ventilavledare")

'*** Lägg till tabelldokumentet i projektet
av.GetProject.AddDoc(theTable)

'*******************************
av.Run("Join tables","")
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Bilaga 3

VISA STOLPAR

theView = av.GetProject.FindDoc("Kauppinen")
theVTab = av.GEtProject.FindDoc("stolpe").GetVTab  '** Tabellen ni hämtat från Access
theVtab.refresh
theVTab1 = av.GEtProject.FindDoc("besiktstolpe").GetVTab  '** Tabellen ni hämtat från Access
theVTab1.refresh

'*** Hämta x- och y-fält i tabellen
xField = theVTab.FindField("X")
yField = theVTab.FindField("Y")

'*** Skapa ett händelsetema från er tabell med koordinatinformation
theXYSrc = XYName.Make(theVTab, xField, yField)
newTheme = Theme.Make(theXYSrc)

newTheme.SetName("stolpe")  '** Får annars namnet "sql1.dbf"
theView.AddTheme(newTheme)
theView.GetWin.Open
theTheme = theView.FindTheme("Stolpe")
theTheme.SetVisible(true)
theLegend = theTheme.GetLegend
theLegend.Load("c:\Exjobb\av\stolpe.avl".AsFileName,#LEGEND_LOADTYPE_ALL)
theTheme.SetActive(true)
theTheme.SetActive(false)
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Bilaga 4

TA BORT STOLPAR

'*************************************************
’Script som raderar temat Stolpe om det finns utritat
'*************************************************

'***Hämtar vyn Kauppinen
theView = av.GetProject.FindDoc("Kauppinen")

'***Kör scriptet Avaktivera teman
av.run("Avaktivera","")

'*** Söker genom listan med teman. Om listan
'*** innehåller temat Stolpe så aktiveras detta
temalista = theView.GetThemes.clone
for each t in temalista
if (t.GetName = "Stolpe")then
theView.FindTheme("Stolpe").SetActive(true)
end

'*** Kör scriptet View.DeleteThemes, som raderar det
'*** aktiva temat
av.run("View.DeleteThemes","")

end
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VISA LEDNINGAR

’*****************************************************
’Script som ritar ut ledningar med hjälp av datat i tabellen Linje
’*****************************************************

'**** Hitta tabellen "Linje"(från Access) och ta emot alla fält från ’den tabellen
aVTab = av.GetProject.FindDoc("Linje").GetVTab
aVtab.refresh

idl = aVTab.FindField("Linjesegment ID")
xf = aVtab.FindField("Fran X")
yf = aVtab.FindField("Fran Y")
xt = aVtab.FindField("Till X")
yt = aVtab.FindField("Till Y")
typ1 = aVtab.FindField("Typ")
langd1 = aVtab.FindField("Längd")
djup1 = aVtab.FindField("Djup")
hojd1 = aVtab.FindField("Höjd över marken")
skarvad1 = aVtab.FindField("Skarvad")
area1 = aVtab.FindField("Area")
kabeltyp1 = aVtab.FindField("Kabeltyp")
jord1 = aVtab.FindField("Längsgående jord")
sluten1 = aVtab.FindField("Sluten")
linje1 = aVtab.FindField("LinjeID")
trafo1 = aVtab.FindField("Matas av transformator")

'**** Gör en ny FTab och lägg till nya fält i den nya tabellen genom att kopiera
'**** de från tabellen "Linje"

LFTab = FTab.MakeNew("Linje.dbf".AsFileName,PolyLine)
LFTab.AddFields({idl.clone})
LFTab.AddFields({typ1.clone})
LFTab.AddFields({langd1.clone})
LFTab.AddFields({djup1.clone})
LFTab.AddFields({hojd1.clone})
LFTab.AddFields({skarvad1.clone})
LFTab.AddFields({area1.clone})
LFTab.AddFields({kabeltyp1.clone})
LFTab.AddFields({jord1.clone})
LFTab.AddFields({sluten1.clone})
LFTab.AddFields({linje1.clone})
LFTab.AddFields({trafo1.clone})
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'**** Ta emot fälten från den nya tabellen

idF = LFTab.FindField("Linjesegment ID")
shapeF = LFTab.FindField("shape")
typF = LFTab.FindField("Typ")
langdF = LFTab.FindField("Längd")
djupF = LFTab.FindField("Djup")
hojdF = LFTab.FindField("Höjd över marken")
skarvadF = LFTab.FindField("Skarvad")
areaF = LFTab.FindField("Area")
kabeltypF = LFTab.FindField("Kabeltyp")
jordF = LFTab.FindField("Längsgående jord")
slutenF = LFTab.FindField("Sluten")
linjeF = LFTab.FindField("LinjeID")
trafoF = LFTab.FindField("Matas av transformator")

'**** Ta emot värden för varje fält i tabellen"Linje"

for each i in aVTab
x1 = aVTab.ReturnValue(xf,i)
y1 = aVTab.ReturnValue(yf,i)
pf = point.make(x1,y1)       '**** Gör en frånpunkt från x,y koordinat

x2 = aVTab.ReturnValue(xt,i)
y2 = aVTab.ReturnValue(yt,i)
pt = point.make(x2,y2)       '**** Gör en tillpunkt från x,y koordinat

id = aVTab.ReturnValue(idl,i)
typ = aVTab.ReturnValue(typ1,i)
langd = aVTab.ReturnValue(langd1,i)
djup = aVTab.ReturnValue(djup1,i)
hojd = aVTab.ReturnValue(hojd1,i)
skarvad = aVTab.ReturnValue(skarvad1,i)
area = aVTab.ReturnValue(area1,i)
kabeltyp = aVTab.ReturnValue(kabeltyp1,i)
jord = aVTab.ReturnValue(jord1,i)
sluten = aVTab.ReturnValue(sluten1,i)
linje = aVTab.ReturnValue(linje1,i)
trafo = aVTab.ReturnValue(trafo1,i)

punktlistf = List.Make        '**** Skapa en punktlista
punktlistf.Add(pf)            '**** Lägg från- och tillpunkt till punktlista
punktlistf.Add(pt)

ln = PolyLine.Make({punktlistf}) '**** Gör PolyLine
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'**** Gör en ny rad (new record) i FTab och sätt de returnerade värden från tabellen
'**** "Linje" till FTab

newRec = LFTab.AddRecord
LFTab.SetValue(idF,newRec,id)

LFTab.SetValue(shapeF,newRec,ln)
LFTab.SetValue(typF,newRec,typ)
LFTab.SetValue(langdF,newRec,langd)
LFTab.SetValue(djupF,newRec,djup)
LFTab.SetValue(hojdF,newRec,hojd)
LFTab.SetValue(skarvadF,newRec,skarvad)
LFTab.SetValue(areaF,newRec,area)
LFTab.SetValue(kabeltypF,newRec,kabeltyp)
LFTab.SetValue(jordF,newRec,jord)
LFTab.SetValue(slutenF,newRec,sluten)
LFTab.SetValue(linjeF,newRec,linje)
LFTab.SetValue(trafoF,newRec,trafo)
end

’***Skapar temat ”Ledningar” och ritar ut det i vyn Kauppinen

theTheme = FTheme.Make(LFTab)
theTheme.SetName("Ledningar")
av.GetProject.FindDoc("Kauppinen").AddTheme(theTheme)
theTheme.SetVisible(true)
theTheme.SetActive(true)

’***Färgen på linjen sätts till röd

theLegend = theTheme.GetLegend
theLegend.GetSymbols.Get(0).SetColor(Color.GetRed)

av.run("Zoom to active","")
theTheme.SetActive(false)
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INFO

’******************************************************
’Modifiering av systemscriptet som kopplas till info-knappen.
’Skillnaden är att vi hänvisar till vår vy Kauppinen och aktiverar
’alla teman när info-knappen används
’******************************************************

theView = av.GetProject.FindDoc("Kauppinen")
av.Run("aktivera","")
found = FALSE
p = theView.GetDisplay.ReturnUserPoint
for each t in theView.GetActiveThemes
  if (t.CanFindByPoint) then
    thmClass = t.GetClass.GetClassName
    scriptName = thmClass+".Identify"
    if (av.FindScript(scriptName) <> nil) then
      found = av.run(scriptName, {p,t,found})
    else
      keys = t.FindByPoint(p)
      for each key in keys
        found = TRUE
        idlabel = t.GetName++"-"
        f = NIL
        if (t.CanLabel) then
           f = t.GetLabelField
        end
        if (f = NIL) then
          if (key.Is(Number)) then
           idlabel = idlabel++key.SetFormat("d").AsString
          else
           idlabel = idlabel++" x :"++key.GetX.AsString++" y :"++key.GetY.AsString
          end
        else
          s = t.ReturnValueString(f.GetName, key)
          idlabel = idlabel++s
        end
        t.Identify(key, idlabel)
      end
    end
  end
end
if (not found) then
  System.Beep
end


