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MỞ ĐẦU 
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 
 Trong hệ thống ñiện vẫn còn số lượng lớn các TBA vận hành 

theo phương thức truyền thống. Để nhanh chóng ứng dụng những 

tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào tự ñộng hoá TBA nhằm ñơn giản 

các thao tác, nâng cao tính an toàn, tin cậy trong quản lý vận hành 

cần thiết lắp ñặt hệ thống ñiều khiển bằng máy tính nhưng vẫn duy trì 

hệ thống bảo vệ hiện hữu nhằm tránh lãng phí, nâng cao hiệu quả ñầu 

tư bằng việc sử dụng thiết bị xử lý trung tâm bổ sung vào hệ thống 

TBA. 

 Hiện nay một số TBA ñã sử dụng công nghệ ñiều khiển bằng 

máy tính, nhưng vì lý do về bản quyền của các hãng cung cấp công 

nghệ ñã gây khó khăn cho công tác vận hành bảo dưỡng, sửa chữa 

khi có sự cố, cũng như công tác ñào tạo và bồi huấn ñội ngũ nhân 

viên vận hành TBA.  

 Xuất phát từ thực tế giảng dạy của bản thân, qua thời gian học 

tập và nghiên cứu tác giả chọn ñề tài “Nghiên cứu ứng dụng PLC và 

phần mềm WinCC ñể ñiều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 

110kV” làm ñề tài cho luận văn của mình. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 
 Lấy kết quả nghiên cứu ñể làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên 

chuyên ngành ñiện và bổ sung vào nguồn tài liệu huấn luyện cho ñội 

ngũ nhân viên vận hành TBA theo công nghệ tự ñộng hoá. Qua ñó ñề 

xuất những giải pháp cải tạo và nâng cấp các TBA sử dụng công 

nghệ cũ lạc hậu. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 
3.1. Đối tượng nghiên cứu 
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 Nghiên cứu các TBA 110kV trong hệ thống ñiện Việt Nam 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Nghiên cứu trên mô hình do tác giả xây dựng theo một TBA 

ñiển hình tại ñịa phương. 

 Từ kết quả ñạt ñược tác giả ñề xuất mở rộng áp dụng các TBA 

khác trong hệ thống ñiện Việt Nam. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 Nghiên cứu công nghệ của một số TBA trong HTĐ Việt Nam   

 Nghiên cứu trên mô hình sử dụng phần mềm Scada WinCC và 

thiết bị ñiều khiển lập trình PLC S7-300. 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ TÍNH TH ỰC TIỄN CỦA 
ĐỀ TÀI 
 Đề tài xây dựng ñược chương trình ñiều khiển TBA 110kV 

bằng máy tính sử dụng WinCC và PLC. 

 Mô hình dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên và ñội ngũ 

nhân viên vận hành TBA theo công nghệ tự ñộng hoá. 

 Khả năng truyền thông giữa WinCC và PLC rất mạnh khắc 

phục nhược ñiểm của thiết bị ñiện tử bị nhiễu cao. 

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN  
 Ngoài phần mở ñầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu 

tham khảo và các phụ lục, nội dung chính của luận văn chia thành 4 

chương: 

 Chương 1: Tổng quan về các vấn ñề ñiều khiển TBA 110kV 

trong hệ thống ñiện Việt Nam 

 Chương 2: Nghiên cứu phần mềm Scada WinCC và thiết bị 

ñiều khiển lập trình PLC 

 Chương 3: Xây dựng, lắp ñặt mô hình ñiều khiển và giám sát 

vận hành TBA 110kV dùng WinCC 6.0 và PLC S7-300 
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 Chương 4: Kết quả vận hành mô hình ñiều khiển và giám sát 

vận hành TBA 110kV dùng WinCC 6.0 và PLC S7-300 

CHƯƠNG 1 
 TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ  ĐIỀU KHI ỂN 

TRẠM BI ẾN ÁP 110kV TRONG HỆ THỐNG 
ĐIỆN VIỆT NAM 

1.1. CÔNG TÁC ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN 
1.1.1. Phân cấp ñiều khiển và vận hành 

 Quản lý ñiều khiển và vận hành hệ thống ñiện Việt Nam ñược 

chia thành 3 cấp:  

 - Điều ñộ hệ thống ñiện Quốc gia (A0),  

 - Điều ñộ hệ thống ñiện miền (A1, A2, A3), 

 - Điều ñộ lưới ñiện phân phối. 

  Mỗi một cấp ñiều ñộ có người ñứng ñầu và chịu sự chỉ huy của 

cấp trên quản lý trực tiếp. [1] 

1.1.2. Bộ phận gián tiếp ñến công tác vận hành 

1.1.3. Các hình thức truyền tin dùng trong các TBA 110kV phục 

vụ ñiều khiển và giám sát vận hành 

 Chủ yếu là sử dụng ñiện thoại, máy tính chưa ñược sử dụng ñể 

giám sát và thu thập dữ liệu. 

1.2. THAO TÁC ĐIỀU KHI ỂN VÀ GIÁM SÁT V ẬN 
HÀNH CÁC THI ẾT BỊ ĐIỆN TRONG TBA 110kV 

1.2.1. Thao tác máy cắt, (MC)  

1.2.2. Thao tác  dao cách ly, (DCL)  

1.2.3. Vận hành máy biến áp, (MBA)  

1.2.4. Thao tác ñường dây tải ñiện  
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1.2.5. Thu thập dữ liệu thông số vận hành các thiết bị trong TBA 

110kV 

1.3. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHI ỂN VÀ GIÁM 
SÁT VẬN HÀNH TẠI CÁC TBA 110kV   

1.3.1. Hiện trạng về thiết bị ñóng, cắt tại các TBA 110kV  

 Các máy cắt, do cách ly sử dụng công nghệ ñiện ñại có thể 

ñiều khiển bằng máy tính. Tuy nhiên hệ thống ñiều khiển vẫn còn sử 

dụng công nghệ ñiều khiển truyền thống, lạc hậu, ñộ tin cậy không 

cao. 

 Một số hệ thống tự ñộng hoá ñã lắp ñặt tại Vi ệt Nam, nhưng vì 

lý do bản quyền nên việc làm chủ công nghệ còn nhiều khó khăn. 

1.3.2. Hiện trạng về ñiều khiển và giám sát vận hành tại các TBA 

110kV 

1.3.2.1. Tổng quan 

a) Hệ thống ñiều khiển:  

Đa số vẫn sử dụng các khoá ñiều khiển trên tủ, xem hình 1.3 

 

Hình 1.3. Hệ thống ñiều khiển tại các TBA 110kV  

b) Hệ thống bảo vệ rơle:  
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 Chức năng bảo vệ ñược thực hiện bởi các rơle bảo vệ thuộc thế 

hệ cũ hoặc thế hệ mới, các rơle thế hệ mới có thể kết nối mạng và 

ñiều khiển, xem hình 1.4. 

  

Hình 1.4. Tủ rơle bảo vệ trong các TBA 110kV 

 c) Hệ thống ño lường và giám sát: 

 Chức năng hiển thị và ño lường ñược thực hiện bởi các ñồng 

hồ ño và công tơ nối ñến các máy biến dòng ñiện (TI) và máy biến 

ñiện áp ño lường (TU). Chức năng giám sát vận hành thực hiện bằng 

các ñèn báo và ñồng hồ chỉ thị. 

 

Hình 1.5. Tủ ño lường và giám sát trong các TBA 110kV 

1.3.2.2. Hiện trạng ñiều khiển và giám sát vận hành TBA 110kV 

(E20) 

  a) Giới thiệu 

  b) Hiện trạng các thiết bị ñiều khiển và giám sát trong trạm 
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  c) Hệ thống thông tin trong trạm 

 

1.4. CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ TBA ĐÃ VÀ ĐANG 
ĐƯỢC ĐẦU TƯ TẠI MỘT SỐ TBA 110kV TRONG HTĐ 
VIỆT NAM 
1.4.1. Tổng quan 

 Việc áp dụng hệ thống ñiều khiển bằng máy tính trong trạm ñã 

giảm số lượng thiết bị ñiều khiển và bảo vệ, số lượng dây nối, giảm 

chi phí lắp ñặt, thí nghiệm,v.v.v ñặc biệt giảm sự cố do thao tác 

nhầm, tiến tới giảm số lượng người trực và mục tiêu là xây dựng các 

trạm biến áp không người trực. 

 Hệ thống ñiều khiển khiển và giám sát vận hành bằng máy tính 

thường bao gồm các máy tính có cài ñặc phần mềm giám sát HMI 

(Human Machine Interface) thực hiện chức năng giao tiếp giữa nhân 

viên vận hành và hệ thống. 

 Hiện nay, lưới ñiện 110kV ñã và ñang ñược ñầu tư xây dựng 

mới công nghệ ñiều khiển và giám sát vận hành bằng máy tính 

1.4.2. Công nghệ ñiều khiển trạm biến áp bằng máy tính áp dụng 

tại một số TBA khu vực miền Trung 

1.4.2.1. Hệ thống ñiều khiển bằng máy tính của SEL 

1.4.2.2. Hệ thống ñiều khiển bằng máy tính SICAM PAS  

1.5. KẾT LUẬN 

 Trước yêu cầu giảm thiểu thời gian mất ñiện, tăng cường chất 

lượng ñiện năng, ñảm bảo an toàn cho người và thiết bị. những công 

nghệ ñiều khiển theo truyền thống không còn phù hợp.  

 Do ñó yêu cầu lắp ñặt một hệ thống ñiều khiển và giám sát vận 

hành nhanh chóng chính xác sử dụng công nghệ hiện ñại là cần thiết. 

Phương án cải tạo và nâng cấp TBA theo hướng tự ñộng hoá là một 
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phương án khả thi giảm chi phí ñầu tư, phù hợp ñiều kiện kinh tế 

Việt Nam hiện nay. 

CHƯƠNG 2 
NGHIÊN CỨU PHẦN MỀM SCADA WINCC VÀ 

THI ẾT BỊ ĐIỀU KHI ỂN LẬP TRÌNH PLC 
2.1. PHẦN MỀM SCADA WINCC 
2.1.1. Tổng quan về phần mềm Scada WinCC  

 WinCC là phần mềm dùng ñể thiết kế giao diện ñiều khiển và 

giám sát quá trình. 

 WinCC cung cấp giao diện mở, hỗ trợ sử dụng trên nền 

Windows 2000 và Windows XP, tương thích với nhiều loại PLC của 

các hãng khác nhau. Đặc biệt truyền thông tốt với PLC của hãng 

Siemens.[3] 

2.1.2. Đặc trưng cơ bản của WinCC 

2.1.2.1. Chức năng ñồ họa (Graphics System) 

2.1.2.2. Hệ thống thông báo (Alarm Logging)  

2.1.2.3. Chức năng hiển thị các giá trị xử lý (Tag Logging)  

2.1.2.4. Chức năng in dữ liệu (Report Designer)  

2.1.3. Các thành phần trong WinCC   

2.1.3.1. Dự án trong WinCC 

2.1.3.2. Các thành phần cơ bản trong một dự án WinCC  

2.2. THIẾT BỊ ĐIỀU KHI ỂN LẬP TRÌNH PLC 
2.2.1. Giới thi ệu chung 

Thiết bị ñiều khiển lập trình PLC (Programmable Logic 

Control), là loại thiết bị cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán 

ñiều khiển số thông qua một ngôn ngữ lập trình, thay cho việc phải 

thực hiện thuật toán ñó bằng mạch số.  
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Các bộ xử lý trung tâm (CPU - Central Processing Unit), xử lý 

toàn bộ chương trình ứng dụng do người dùng viết mà không cần liên 

kết dây nối bằng phần cứng. [7] 

2.2.2. Phân loại bộ ñiều khiển lập trình PLC 

2.2.3. Xử lý chương trình 

2.2.3.1. Vòng quét chương trình 

2.2.3.2. Cấu trúc chương trình  

2.2.4. Lợi ích và ứng dụng của PLC trong các lĩnh vực tự ñộng 

hoá 

2.2.5. Bộ ñiều khiển lập trình S7-300 của hãng Siemens  

2.2.5.1. Giới thiệu 

Bộ ñiều khiển lập trình S7-300 là thiết bị thuộc dòng sản phẩm 

cao cấp, ñược dùng cho những ứng dụng lớn, thời gian ñáp ứng 

nhanh, nối mạng tốt và có khả năng phát triển hệ thống về sau.  

Ngôn ngữ lập trình hỗ trợ nhiều ñối tượng sử dụng, liên kết với 

máy tính qua cáp MPI dùng module CPU, xem hình 2.6. 

 

Hình 2.6. Hệ thống kết nối PLC với PC qua cáp MPI 

 Khả năng liên kết và trao ñổi dữ liệu với WinCC rất mạnh 

thông qua mạng truyền thông có sẵn mà không cần sự can thiệp phần 

cứng nào.[10] 

2.2.5.2. Các module của PLC S7-300 [10] 

 Để tăng tính mềm dẻo trong các ứng dụng, PLC S7-300 ñược 

chia nhỏ thành các module, xem hình 2.7. 
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Hình 2.7. Cấu hình một Rail (ray) của trạm PLC S7-300 

 a) Module CPU 
 b) Module mở rộng 

2.2.5.3. Kiểu dữ liệu và phân chia bộ nhớ  

2.2.5.4. Ngôn ngữ lập trình:  

 S7-300 có 3 ngôn ngữ lập trình chính: ngôn ngữ lập trình STL, 

FBD và LAD. Trong luận văn tác giả sử dụng ngôn ngữ LAD phục 

vụ cho công việc lập trình của mình. [7] 

2.3. MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHI ỆP 
2.3.1. Mạng PPI 

 PPI (Point to Point Interface) thực hiện truyền thông nối tiếp 

ñiểm tới ñiểm. 

2.3.1.1. Đặc trưng cơ bản của mạng PPI 

2.3.1.2. Các thông số kỹ thuật cơ bản của mạng PPI  

2.3.2. Mạng MPI (Multi Point Interface)  

 Mạng MPI ñược sử dụng cho cấp trường hay cấp phân xưởng 

với yêu cầu về khoảng cách giữa các trạm không lớn. 

2.3.2.1. Đặc trưng cơ bản mạng MPI 

2.3.2.2. Các thông số kỹ thuật cơ bản của mạng MPI 

2.3.3. Mạng AS-I 

2.3.3.1. Đặc trưng cơ bản của mạng AS-I 

2.3.3.2. Các thông số kỹ thuật cơ bản của mạng AS-I 

2.3.4. Mạng Profibus  
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 Profibus sử dụng truyền tin cáp xoắn ñôi và cáp RS 485 chuẩn 

công nghiệp trong các ứng dụng sản xuất hoặc IEC 1158-2 trong ñiều 

khiển quá trình. 

2.3.4.1. Kỹ thuật mạng Profibus 

2.3.4.2. Các kiểu giao thức truyền thông trong mạng Profibus  

2.3.5. Mạng Ethernet công nghiệp 

2.3.5.1. Giới thiệu 

 IE (Industrial Ethernet) mạng Ethernet công nghiệp là mạng 

phục vụ cho cấp quản lý và cấp phân xưởng ñể thực hiện truyền 

thông giữa máy tính và các hệ thống tự ñộng hoá, xem hình 2.17. 

 
Hình 2.17. Cấu trúc mạng Ethernet công nghiệp 

2.3.5.2. Các thông số cơ bản của mạng Ethernet công nghiệp 

2.4. KẾT LUẬN 
Ngày nay với sự phát triển nhanh của PLC, khả năng truyền 

thông mạnh của PLC ñã khắc phục ñược nhược ñiểm của các thiết bị 

ñiện tử bị nhiễu cao.  

PLC hỗ trợ các mạng truyền thông như MPI, Profibus và 

Ethernet công nghiệp ñã ñem lại khả năng truyền thông trên PLC 

hiệu quả cao hơn với tốc ñộ truyền dữ liệu tối ña 100Mbits. 
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WinCC là phần mềm chuyên dụng ñể xây dựng giao diện 

ñiều khiển cũng như phục vụ việc xử lý và lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra 

WinCC còn hỗ trợ kết nối với S7-300 ñể xử lý thông tin ñiều khiển. 

Vì vậy có thể dùng WinCC và PLC ñể lập trình ñiều khiển và 

giám sát vận hành TBA trong hệ thống ñiện Việt Nam. 

 

CHƯƠNG 3 
XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT MÔ HÌNH ĐIỀU KHI ỂN 
VÀ GIÁM SÁT V ẬN HÀNH TBA 110kV DÙNG 

WINCC 6.0 VÀ PLC S7-300 
3.1. MỞ ĐẦU 
3.2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHI ỂN VÀ GIÁM SÁT 
VẬN HÀNH TBA 110kV (E20)  
 Mô hình ñược xây dựng bao gồm các thành phần chính như 

hình 3.1. 

 
Hình 3.1. Mô hình ñiều khiển và giám sát TBA 110kV (E20) 

3.2.1. Khối máy tính 

 Dùng ñể thiết kết giao diện ñiều khiển và lập trình cho PLC 

3.2.2. Mô hình mô phỏng 
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 Dùng ñể kiểm tra kết quả nghiên cứu, bao gồm: 

3.2.2.1. Khối thiết bị lập trình PLC  

3.2.2.2. Khối tín hiệu ngõ vào 

3.2.2.3. Khối tín hiệu ngõ ra 

3.2.3. Thiết bị kết nối PLC với PC  

3.3. LẮP ĐẶT MÔ HÌNH, THI ẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 
ĐIỀU KHI ỂN VÀ GIÁM SÁT V ẬN HÀNH TBA 110kV 
(E20) 
3.3.1. Sơ ñồ ñấu dây giữa thiết bị ngoại vi với PLC 

 
Hình 3.3. Sơ ñồ khối ñấu hệ thống WinCC - PLC với thiết bị ngoại vi 

3.3.2. Đấu nối các module trong mô hình  

3.3.2.1. Sơ ñồ ñấu dây  module ngõ vào 

 
Hình 3.4. Sơ ñồ ñấu dây ở module ngõ vào trên mô hình 

3.3.2.2. Sơ ñồ ñấu dây module ngõ ra 
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Hình 3.5. Sơ ñồ ñấu dây ở module ngõ ra trên mô hình 

3.3.3. Xây dựng sơ ñồ logic ñảm bảo an toàn và tránh thao tác 

nhầm khi ñiều khiển thiết bị trong TBA 

 Căn cứ vào các ñiều kiện ràng buộc trong vận hành, tác giả xây 

dựng sơ ñồ logic, bao gồm: 

3.3.3.1. Sơ ñồ logic ñiều khiển MC 131 

3.3.3.2. Sơ ñồ logic ñiều khiển MC 431 

3.3.3.3. Sơ ñồ logic ñiều khiển MC 471 

3.3.3.4. Sơ ñồ logic ñiều khiển DCL 131-1 

3.3.3.5. Sơ ñồ logic ñiều khiển DCL 171-7 

3.3.3.6. Sơ ñồ logic ñiều khiển DCL 112-1 

3.3.3.7. Sơ ñồ logic ñiều khiển các dao nối ñất (DNĐ) 

3.3.4. Xây dựng thuật toán ñiều khiển và giám sát vận hành  
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Hình 3.13. Sơ ñồ thuật toán chương trình ñiều khiển và giám sát vận 
hành TBA 

3.4. LẬP TRÌNH ĐIỀU KHI ỂN PLC DÙNG PHẦN MỀM 
SIMATIC MANAGER (STEP7) 
3.4.1. Xây dựng cấu hình cứng [7] 

 
Hình 3.14. Cấu hình cứng CPU 313C v2.6  
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3.4.2. Tạo dự án (Project) và lưu trữ  

3.4.3. Khai báo tên biến trong PLC (tham khảo phụ lục 3) 

3.3.4. Lập trình cho PLC (tham khảo phụ lục 4) [3],[12] 

3.4.5. Nạp chương trình, ki ểm tra và hiệu chỉnh chương trình  

3.5. THIẾT KẾ GIAO DI ỆN ĐIỀU KHI ỂN TRÊN NỀN WINCC 

3.5.1. Khai báo cấu hình  

3.5.1.1. Tạo kết nối WinCC với PLC 

 
Hình 3.17. Khai báo kết nối PLC với WinCC dùng mạng MPI 

3.5.1.2. Tạo các biến ngoại (External Tags) 

  

Hình 3.19. Khai báo Tag (biến) ngõ vào, ngõ ra trên WinCC 

3.5.2. Thiết kế giao diện ñiều khiển trong Graphics Designer 
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3.5.2.1. Mở giao diện ñiều khiển 

3.5.2.2. Tạo giao hiển thị chính 

 
Hình 3.20. Thiết kế giao diện hiển thị chính trên nền WinCC 

 

3.5.2.3. Tạo giao diện ñiều khiển và giám sát vận hành 
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Hình 3.21. Thiết kế sơ ñồ ñiều khiển và giám sát thiết bị ñóng cắt 

trên nền WinCC 

3.5.3. Lập trình WinCC liên k ết với PLC ñể hiển thị và thu thập 

dữ liệu  

3.5.3.1. Lập trình hiển thị các trạng thái ñối tượng ñiều khiển 

 a) Khai báo các biến ñiều khiển ngõ vào:   
 Trong nhóm Tag IN_PUT, khai báo tag thành phần tham gia 

vào quá trình ñiều khiển, nút ON_131 (M0.0) dùng ñể ñóng MC 131. 

 b) Khai báo các biến ñiều khiển ngõ ra:  

 Trong nhóm Tag OUT_PUT, khai báo tag thành phần tham gia 

vào quá trình hiển thị. Địa chỉ Q1.0 tương ứng với tín hiệu D_131 

trên giao diện ñiều khiển. 

 c) Lập trình ñiều khiển tín hiệu ñóng cắt ñối tượng ñiều khiển: 

 Chọn ñối tượng ñiều khiển (ON_131), chọn ngôn ngữ lập trình 

C-Action ñể lập trình cho tín hiệu ñóng MC 131, xem hình 3.24 
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Hình 3.24. Lập trình nút nhấn ON_131 ñiều khiển ñóng MC 131 

3.5.2.2. Thu thập dữ liệu và cảnh báo các ñối tượng ñiều khiển 

a) Chức năng thu thập dữ liệu vận hành  

 

Hình 3.26. Khai báo Tag trong module Tag Logging 

 b) Chức năng hiển thị cảnh báo: 

 Hình 3.27 trình bày cách khai báo trong module Alarm 

Logging. 

 

Hình 3.27. Khai các Tag trong module Alarm Logging 
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3.6. KẾT LUẬN 
 Với thuật toán logic mềm dẻo ñược lập trình trên máy tính 

không những thiết lập nhanh liên kết logic khống chế ñúng quy trình 

vận hành và ñiều kiện làm việc an toàn cho thiết bị của PLC ñể 

khống chế thiết bị trong trạm biến áp 110kV (E20) dễ dàng mà còn 

có thể mở rộng cho các trạm biến áp khác trong hệ thống ñiện Việt 

Nam. 

 Mô hình này thể hiện  một phần chức năng ñiều khiển và giám 

sát thiết bị ñiều khiển trong phạm vi trạm biến áp. Với sự hỗ trợ của 

phần mềm WinCC và khả năng liên kết mạnh của PLC. Nếu ñược lắp 

ñặt các thiết bị bảo vệ, thiết bị ño lường theo chuẩn công nghiệp hoàn 

toàn có thể ñiều khiển và thu thập dữ liệu TBA theo công nghệ tự 

ñộng hoá của các hãng nổi tiếng trên thế giới.  

 

CHƯƠNG 4 
KẾT QUẢ VẬN HÀNH MÔ HÌNH ĐIỀU KHI ỂN 
VÀ GIÁM  SÁT V ẬN HÀNH TBA 110kV DÙNG 

WINCC 6.0 VÀ PLC S7-300 

4.1. QUY TRÌNH VẬN HÀNH TBA 110kV (E20) 
4.1.1. Trình tự thao tác nhận ñiện 110kV từ TBA 220kV (E21) 

4.1.1.1. Kiểm tra trước khi ñóng ñiện 

4.1.1.2. Trình tự thao tác nhận ñiện từ xuất tuyến 171 - E21 

4.1.1.3. Trình tự thao tác cấp ñiện cho các xuất tuyến  

4.1.1.4. Trình tự thao tác nhận ñiện từ xuất tuyến 172 - E21 

4.1.2. Trình tự thao tác cắt ñiện TBA 110kV (E20) 
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4.2. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÔ HÌNH VÀ K ẾT QUẢ 
MÔ PHỎNG  
4.2.1. Nạp chương trình ñiều khiển từ máy tính sang PLC 

Để ñảm bảo tính bảo mật của chương trình người vận hành 

phải có mật khẩu mới truy cập  ñược chương trình, xem hình 4.2 

 
Hình 4.2. Nhập mật khẩu khi nạp chương trình sang PLC 

4.2.2. Khởi ñộng giao diện ñiều khiển thiết kế trên nền WinCC  

 Để thực hiện ñiều khiển người vận hành phải có mật khẩu mới 

cho phép truy cập vào hệ thống, xem hình 4.4. 

 
Hình 4.4. Yêu cầu mật khẩu khi truy cập vào giao diện ñiều khiển 

4.2.3. Điều khiển và giám sát các thiết bị trong TBA 110kV (E20) 
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4.2.3.1. Kiểm tra kết nối PLC với WinCC 

 Để ñảm bảo liên kết ñiều khiển trên mô hình và hiển thị trạng 

thái trên sơ ñồ cáp MPI phải ñược khai báo trong WinCC theo ñúng 

ñịa chỉ, xem hình 4.6. 

 
Hình 4.6. Kiểm tra ñịa chỉ kết nối giữa PLC với WinCC  

4.2.3.2. Thực hiện quá trình ñiều khiển và hiển thị trạng thái trên 

sơ ñồ 

 Khi thực hiện ñiều khiển ñóng MC 131 bằng nút nhấn ON_131 

các tín hiệu ñiều khiển trên mô hình như sau: 

  
Hình 4.7. Tín hiệu ñóng  

MC 131  
Hình 4.8. Đèn báo MC131 

ñang ñóng 

Trên giao diện HMI trạng thái “màu ñỏ” chỉ thiết bị ñang ñóng, 

trạng thái “màu xanh” chỉ thiết bị ñang cắt 
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Hình 4.9. MC 131 ñang ñóng cấp nguồn cho MBA 

 - Tín hiệu chương trình trong PLC chỉ báo Q1.0 ñang có ñiện 

tức CPU xuất tín hiệu ñi ñóng MC 131. 

4.2.4. Thu thập dữ liệu và cảnh báo các thiết bị ñóng, cắt trong 

TBA 
4.2.4.1. Hiển thị trạng thái sơ ñồ 

 Khi MC ñóng tốt, trên giao diện HMI hiển thị trạng thái logic 

ñóng MC 131, xem hình 4.19. 

 

Hình 4.19. Trạng thái MC ñang ñóng 

4.2.4.2. Hiển thị số lần ñóng, cắt các thiết bị trong TBA 

 Bộ ñếm trong PLC và module Tag Logging thực hiện ñược 

chức năng ñếm số lần ñóng, cắt của thiết bị trong TBA. 
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Hình 4.22. Thông báo số lần ñóng MC 

4.2.4.3. Khống chế số lần cắt MC do sự cố không vượt quá trị số 

quy ñịnh của Nhà sản xuất 

 
Hình 4.23. Chương trình khống chế MC 131 cắt sự cố không 

ñược vượt trị số quy ñịnh của Nhà sản xuất 
4.2.4.4. Quá trình hiển thị cảnh báo trạng thái vận hành   

 - Thiết lập các mức ñộ cảnh báo và lựa chọn màu hiển thị, xem 

hình 4.25 

 
Hình 4.25. Thiết lập màu sắc cảnh báo 
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 - Hiển thị thông báo lên màn hình: khi một sự cố xảy ra hay 

thao tác nhầm không thành công ñều ñược module Alarm Logging 

lưu lại và thông báo trên giao diện ñiều khiển, xem hình 4.26 

 

Hình 4.26. Thông báo tình trạng làm việc của hệ thống ñiều khiển và 
giám sát vận hành TBA 

4.3. KẾT LUẬN 
Qua kết quả vận hành trên mô hình cho thấy thiết bị ñiều khiển 

lập trình PLC S7-300 và phần mềm WinCC ñã thực hiện ñiều khiển 

và giám sát các thiết bị trong phạm vi toàn trạm thông qua chương 

trình và giao diện do tác giả thiết kế ứng với trạm biến áp 110kV 

(E20). Chương trình ñã thực hiện ñược: 

 Điều khiển thao tác; giám sát vận hành; thu thập dữ liệu.  

 Đáp ứng yêu cầu ñiều khiển và giám sát thiết bị ñóng, cắt trong 

TBA. 
KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 Trong hệ thống song song tồn tại hai phương thức ñiều khiển 

TBA: phương thức truyền thống và phương thức ñiều khiển theo 

công nghệ tự ñộng hoá. 

 Công nghệ truyền thống ñã bộc lộ nhiều khuyết ñiểm, công 

nghệ tự ñộng hoá gặp nhiều khó khăn về vận hành và sửa chữa. 

 Qua kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình ñã ñáp ứng một 

phần hệ thống ñiều khiển bằng máy tính mức trạm. Từ máy tính có 
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thể ñiều khiển, giám sát và thu thập thông tin vận hành cho phép 

nhân viên vận hành xác ñịnh nhanh tình trạng sự cố và có biện pháp 

loại trừ nhanh chóng ñảm bảo an toàn cho hệ thống. 

 Ưu ñiểm của PLC giao tiếp dễ dàng với các thiết bị ñiều khiển 

và bảo vệ nhiều chủng loại hiện có trong trạm thông qua cổng giao 

tiếp số, tương tự ñể thực hiện chức năng ñiều khiển; WinCC giao tiếp 

tốt với PLC qua các module truyền thông khắc phục ñược nhược 

ñiểm của những thiết bị ñiện tử bị nhiễu cao. 

 Mô hình có thể sử dụng làm tài liệu giảng dạy và huấn luyện 

cho sinh viên và ñội ngũ nhân viên vận hành TBA. 

 Với kết cấu moddule của PLC có thể gắn thêm module truyền 

thông Profibus hay Ethernet ñể mở rộng phạm vi ñiều khiển có thể 

kết nối với hệ thống Scada ñang vận hành trong hệ thống ñiện Việt 

Nam. Mô hình mở ra hướng mới không chỉ ñiều khiển và giám sát 

cho các TBA 110kV mà còn mở rộng với mục ñích ñiều khiển và 

kiểm soát phụ tải lưới ñiện 22kV, 0,4kV tại các ñiện lực Tỉnh, Thành 

phố. Đây là hướng phát triển của ñề tài. 


