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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Trong những năm gần ñây, tốc ñộ tăng trưởng phụ tải của 

tỉnh Bình Định ñặc biệt là của thành phố Quy Nhơn rất cao. Lưới 

ñiện vì vậy ñã ñược ñầu tư cải tạo, ngày càng mở rộng và hiện ñại 

hoá. Nhiều trạm biến áp 110kV ñược ñầu tư xây dựng mới, lưới ñiện 

phân phối ñược cải tạo vận hành cấp 22kV, một số ít vận hành cấp 

35kV. 

Song song với việc phát triển lưới ñiện phân phối thì việc áp 

dụng các thành tựu mới, nhất là công nghệ tự ñộng hóa và hệ thống 

bảo vệ rơle ñể nâng cao chất lượng quản lý vận hành, ñảm bảo ñộ tin 

cậy cung cấp ñiện, phát huy hiệu quả kinh tế, phát hiện nhanh chóng 

các sự cố xảy ra và kịp thời khôi phục hệ thống lưới ñiện. 

Để một hệ thống ñiện vận hành ñược ổn ñịnh và tin cậy, thì các 

thiết bị bảo vệ và tự ñộng hoá trên ñường dây phải tác ñộng ñược khi 

có ngắn mạch từ ñiểm sử dụng ñến nguồn ñiện. Các giá trị ñặt (dòng, 

áp, thời gian tác ñộng) phải ñược tính toán chính xác cho tất cả các 

thiết bị trên cùng một nhánh, một xuất tuyến ñể bảo ñảm sự chắc 

chắn và tác ñộng có chọn lọc.  

Ngoài ra, phối hợp tác ñộng giữa thiết bị bảo vệ và tự ñộng 

trong hệ thống ñiện còn có một nhiệm vụ quan trọng khác ñó là ñóng 

nhanh nguồn dự phòng ñể thay thế nguồn làm việc bị cắt do sự cố. 

Thực hiện thao tác ñóng nhanh nguồn dự phòng như vậy gọi là tự 

ñộng hóa lưới ñiện. Tự ñộng hóa lưới ñiện ñã giải quyết ñược một số 
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vấn ñề như: tăng ñộ tin cậy cung cấp ñiện, tiết kiệm và an toàn trong 

vận hành. 

Chính vì những lý do trên, việc nghiên cứu “Tính toán phối 

hợp bảo vệ rơle và ñề xuất giải pháp tự ñộng hóa lưới ñiện phân 

phối Thành phố Quy Nhơn”  là rất cần thiết, trong ñó nghiên cứu 

tính toán lựa chọn phương thức vận hành tối ưu lưới ñiện trong ñiều 

kiện vận hành bình thường và hợp lý trong trường hợp sửa chữa, sự 

cố, qua ñó ñề xuất một số giải pháp hoàn thiện về tự ñộng hóa lưới 

ñiện nhằm ñảm bảo lưới ñiện vận hành tin cậy và linh hoạt, ñể  nâng 

cao hiệu quả cung cấp ñiện. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

 - Đối tượng nghiên cứu: LĐPP 22kV khu vực TP Quy Nhơn. 

- Phạm vi nghiên cứu của ñề tài: khảo sát một cách chi tiết 

các thiết bị bảo vệ có trên lưới ñiện cùng các nguyên tắc phối hợp 

giữa các thiết bị này và ñề xuất xây dựng việc tự ñộng hoá trên lưới 

ñiện phân phối.  

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu: 

 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của ñề tài là ứng dụng sự phối 

hợp tác ñộng giữa thiết bị bảo vệ và tự ñộng hóa ñể thực hiện các yêu cầu 

cơ bản sau ñây khi vận hành hệ thống ñiện. 

- Phải bảo ñảm tính cắt chọn lọc ñể chỉ tách rời khỏi hệ thống 

ñoạn ñường dây hay xuất tuyến có sự cố duy trì. 

- Phải cô lập nhanh sự cố ñể ngăn chặn sự hư hỏng của các thiết 

bị làm sụp ñổ hệ thống. 
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- Toàn bộ phụ tải chỉ bị ngừng cung cấp ñiện khi có sự cố lâu dài gần 

nguồn ñiện.   

4. Bố cục luận văn: 

Ngoài các phần mở ñầu, kết luận và kiến nghị, nội dung luận 

văn ñược biên chế thành 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan về các thiết bị bảo vệ trong lưới ñiện 

phân phối. 

Chương 2: Tính toán phối hợp bảo vệ cho lưới ñiện thành phố 

Quy Nhơn. 

Chương 3: Giải pháp tự ñộng hoá lưới ñiện phân phối thành phố 

Quy Nhơn. 

Trong ñó chương ñầu tiên giới thiệu về các thiết bị thường dùng 

trên lưới phân phối và cách phối hợp các thiết bị này, chương 2 áp dụng 

ñể tính toán cụ thể cho một xuất tuyến trên lưới ñiện phân phối tại thành 

phố Quy Nhơn, chương 3 ñề xuất giải pháp nhằm nâng cao việc tự ñộng 

hoá trong quản lý vận hành lưới ñiện thành phố Quy Nhơn. 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ CÁC THI ẾT BỊ BẢO VỆ TRONG LƯỚI 

ĐIỆN PHÂN PHỐI 

1.1. Giới thi ệu 

Để ñảm bảo HTĐ hoạt ñộng một cách có hiệu quả trong vận 

hành và nhất là khi có sự cố, các thiết bị và hệ thống BVRL ñóng một 

vai trò cực kỳ quan trọng. 

Thiết bị bảo vệ phải theo dõi liên tục các chế ñộ vận hành của 

HTĐ nói chung cũng như từng lưới ñiện khu vực nói riêng, phát hiện 
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kịp thời những hư hỏng và chế ñộ làm việc không bình thường trong 

HTĐ. 

1.2. Đặc ñiểm bảo vệ rơle trong mạng lưới ñiện phân phối 

LĐPP có nhiều cấp ñiện áp khác nhau ñang tồn tại gồm: 6, 10, 

15, 22, 35 kV, có phạm vi phân bố theo vùng trong thành phố, huyện, 

tỉnh, có bán kính cấp ñiện quá dài so với qui ñịnh, trên ñó có nhiều 

TBA trung gian, TBA phụ tải và nhiều nhánh rẽ ñấu nối vào ñường 

trục chính. LĐPP hiện nay ñang tồn tại nhiều vấn ñề phối hợp BVRL 

bức xúc cần phải có các chiến lược về BVRL và các giải pháp kỹ 

thuật, công nghệ hợp lý ñể nâng cao tính chọn lọc trong việc phối 

hợp BVRL. 

1.3. Các thiết bị bảo vệ chính trong lưới phân phối. 

1.3.1. Máy cắt và rơle. 

Rơle ñược sử dụng cùng với máy cắt ñể tự ñộng ñóng và cắt 

máy cắt trong các BVQD. 

1.3.2.  Máy cắt tự ñộng ñóng lại (ACR, gọi tắt là Recloser) 

Recloser là thiết bị trọn bộ gồm máy cắt và mạch ñiều khiển có 

khả năng cảm nhận tín hiệu dòng ñiện, ñịnh thời gian cắt và tự ñộng 

ñóng lặp lại ñể cung cấp ñiện trở lại cho từng ñường dây.  

1.3.3 Dao cách ly: DCL có mục ñích phân ñoạn ñể cô lập khu vực do 

DCL quản lý.  

1.3.4 Cầu chì: 

Chức năng cơ bản của cầu chì là giải trừ các hiện tượng quá 

dòng ñiện do quá tải hoặc ngắn mạch. 
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1.3.5. Máy cắt phân ñoạn (Sectionalizer). 

Sectionalizer là thiết bị tự ñộng cắt mạch ñiện khi nó nhận biết 

và phản ứng với số lần cắt mạch và giá trị dòng ñiện vượt giá trị ñã 

ñặt trước ñó.  

1.4 Yêu cầu về phối hợp bảo vệ cho lưới ñiện phân phối 

1.4.1 Phối hợp bảo vệ giữa (FCO) và (FCO) 

a. Phương pháp dùng bảng phối hợp 

b. Phương pháp phối hợp theo kinh nghiệm 

c. Phương pháp phối hợp dùng ñặc tuyến TC 

1.4.2 Phối hợp giữa rơ le và cầu chì  

a. Rơle có ñặc tính thời gian phụ thuộc 

b. Các tiêu chuẩn ñặc tuyến của bảo vệ quá dòng với thời gian phụ 

thuộc 

c) Phối hợp bảo vệ giữa cầu chì và rơle quá dòng 

1.4.3. Phối hợp giữa ACR (Recloser) và cầu chì 

a. Đặc tính phối hợp giữa ACR và cầu chì 

b. Phối hợp ACR và cầu chì phía nguồn 

c. Phối hợp ACR với cầu chì phía tải 

1.4.4.  Phối hợp giữa ACR và Rơle 

Khi phối hợp ACR với rơle bảo vệ quá dòng ta cần phải biết rõ 

những ñặc tính của rơle phối hợp giữa ACR. Do cấu tạo rơ le khác 

nhau nên việc phối hợp với ACR cũng có những ñiểm khác nhau. 

1.4.5 Phối hợp bảo vệ giữa ACR và SEC 

- Phương pháp ñếm xung dòng ngắn mạch của SEC 

- Phương pháp phối hợp thời gian làm việc giữa ACR và SEC. 
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1.5 Kết luận  

Đối với lưới ñiện phân phối do có cấp ñiện áp < 35kV, cấu trúc 

lưới phức tạp... Hệ thống bảo vệ rơ le phát triển theo yêu cầu của hệ 

thống ñiện cũng như các công nghệ chế tạo hiện ñại. Vì vậy, các giải 

pháp phối hợp bảo vệ rơ le rất khác nhau, rất ña dạng và do cấu trúc 

lưới ñiện khác nhau nên cần có các sơ ñồ bảo vệ rơ le với những 

nguyên tắc khác nhau.   

Ngoài việc phối hợp BVRL giữa rơ le với rơ le, rơ le với ACR, 

giữa các ACR với nhau cần thực hiện một cách chính xác nhằm tránh 

tình trạng nhảy vượt cấp gây mất ñiện trên diện rộng, nâng cao ñộ tin 

cậy cung cấp ñiện cho khách hàng, ñảm bảo thiết bị vận hành an 

toàn. Những phần lý thuyết ñã tìm hiểu trong chương 1 là cơ sở ñể 

tiến hành các tính toán phối hợp bảo vệ cụ thể và nhằm xây dựng giải 

pháp tự ñộng hóa cho lưới ñiện phân phối thành phố Quy Nhơn sẽ 

ñược trình bày ở chương tiếp theo. 

CHƯƠNG 2 

TÍNH TOÁN PH ỐI HỢP BẢO VỆ CHO LƯỚI PHÂN PHỐI  

THÀNH PH Ố QUY NHƠN 

2.1. Giới thi ệu về lưới ñiện thành phố Quy Nhơn. 

2.1.1. Nguồn ñiện:  

Thành phố Quy Nhơn hiện tại ñược cấp ñiện từ ñiện lưới quốc 

gia (Từ Trạm E21 Phú tài ), qua các trạm cung cấp như sau: 

- Trạm Quy Nhơn 2: 80 MVA (110/22 kV). 

- Trạm Nhơn Thạnh: 16 MVA ( 35/22/15 kV). 

- Trạm Long Mỹ:       25 MVA (110/22 kV) 
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2.1.2. Lưới ñiện: 

Đường dây trung áp và hạ áp sử dụng chủ yếu là ñường dây 

trên không ñi trên cột bê tông ly tâm và sử dụng dây bọc cách ñiện 

bán phần XLPE-12/24kV ñi trên sứ hoặc cáp vặn xoắn cách ñiện toàn 

phần 24kV ñi trên phụ kiện chuyên dùng. Các trạm biến áp phân phối 

sử dụng kiểu hở, treo hoặc ñặt trên bệ có dung lượng trung bình 

320kVA. 

Tổng chiều dài ñường dây: 55,54 km; 

Tổng dung lượng trạm biến áp: khoảng 350 trạm. 

Tổng dung lượng MBA lắp ñặt : Khoảng 101800 KVA. 

2.2 Ứng dụng tính toán cho lưới ñiện TP Quy Nhơn 

Đa số các ñường dây cung cấp ñiện cho thành phố Quy Nhơn 

là các ñường dây mạch vòng kín, ñược sử dụng theo phương thức vận 

hành hở. Các ñường dây ñều sử dụng các thiết bị tương tự với nhau, 

nên khi xem xét tính toán ta chỉ cần tính toán phối hợp cho một 

ñường dây ñặc trưng ñể sau ñó có thể tính toán tương tự cho các 

ñường dây khác cho toàn lưới ñiện của thành phố Quy Nhơn. Vì vậy, 

luận văn sẽ tính toán phối hợp cho xuất tuyến 471 - E20 nối với xuất 

tuyến 477 - Trạm trung gian Phú Tài ñể xét cho lưới ñiện thành phố 

Quy Nhơn. 

2.2.1 Giới thiệu xuất tuyến 471 - E20 ñến XT 477 - Phú Tài 

a. Tổng quan 

b. Quy mô ñường dây 

c. Các phương thức vận hành 

* Phương thức vận hành bình thường: 
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Ở  chế ñộ vận hành bình  thường ñoạn từ 471 - E20 ñến TĐL Suối trầu - 

ĐĐ ñược cung cấp nguồn từ trạm 110kV(E20). Các phân ñoạn Vĩnh 

sơn, Xóm tiêu, Tây sơn, Hồ le ñều ñược nhận ñiện từ trạm E20. Phân 

ñoạn Nhơn Thạnh ñược nhận ñiện từ trạm trung gian Phú Tài.  

* Phương thức vận hành sự cố:  

- Khi sự cố xảy ra toàn bộ xuất tuyến 471 - E20 ñược cấp 

nguồn từ trạm trung gian Phú Tài (bằng cách ñóng TĐL suối trầu). 

 - Ngược lại XT này sẽ ñược cấp nguồn từ trạm 110kV E20 

qua việc ñóng TĐL Suối trầu. 

d. Các thiết bị bảo vệ trên xuất tuyến 471 E20 – 477 TG Phú Tài 

Đường dây ñược bảo vệ tại trạm 110KV E20 bằng máy cắt 471 

E20 có thiết bị bảo vệ quá dòng dùng loại rơle số kiểu SPAJ 130. 

Tương tự tại trạm Phú tài ñường dây ñược bảo vệ bằng MC 477 Phú 

tài có trang bị rơle số SPAJ 130. Máy cắt ở hai ñầu xuất tuyến trên là 

loại hợp bộ cấp ñiện áp 24kV có buồng dập hồ quang bằng khí SF6.  

- TĐL trên xuất tuyến là loại TĐL 3 pha ñiều khiển bằng ñiện tử, 

có bộ ñiều khiển nằm bên ngoài nên dễ ñiều chỉnh, dễ vận hành. 

- Cầu chì ñược sử dụng ñể bảo vệ cho các MBA trên xuất tuyến và 

thường ñược dùng là FCO loại K kèm theo các chống sét van. 

- Dao cách ly phân ñoạn sử dụng DCL có tải, có buồng dập hồ 

quang bằng từ - khí với dòng ñịnh mức 600V. 

2.2.2 Tính toán các thông số khi vận hành bình thường và khi sự 

cố của lưới ñiện phân phối. 

a. Các thông số cơ bản 

b. Thông số các xuất tuyến cần tính toán: 
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Thông số ñầu vào XT 477 Phú Tài: 

* Bảng thông số thứ tự thuận (nghịch) trong PSS/ADEPT 

TT Ki ểu Nhánh Nút 1 Nút 2 R1 X1 EK Góc 

0 4 0 0 MC477 PT 0,4463 3,027 30 0 

0 0 0 MC477 PT TĐLsuối trầu 0,2361 0,643 0 0 

0 0 0 TĐLsuốiTrầu PĐ vĩnh sơn 0,5164 1,394 0 0 

0 0 0 PĐ vĩnh sơn MC471/E20 0,9645 4,663 0 0 

 

* Bảng thông số thứ tự không trong PSS/ADEPT 

TT Ki ểu Nhánh Nút 1 Nút 2 R0 X0 E(K) Góc 

0 0 0 0 MC477 PT 0,208 3,1205 30 0 

0 0 0 MC477 PT TĐLsuối trầu 1,155 2,2503 0 0 

0 0 0 TĐLsuối trầu TĐLvĩnh sơn 2,508 4,8791 0 0 

0 0 0 TĐLvĩnh sơn MC471/E20 4,663 9,0613 0 0 

 

Thông số ñầu vào XT 471/ E20  

* Bảng thông số thứ tự thuận (nghịch) trong PSS/ADEPT 

TT Ki ểu Nhánh Nút 1 Nút 2 R1 X1 E(K) Góc 

0 4 0 0 MC471/E20 0,4578 3,165 30 0 

0 0 0 MC471/E20 PĐVĩnh sơn 0,2261 0,606 0 0 

0 0 0 PĐ Vĩnh sơn TĐLSuốitrầu 0,4481 1,195 0 0 

0 0 0 TĐLSuối trầu MC471/NT 0,9645 2,589 0 0 
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* Bảng thông số thứ tự không trong PSS/ADEPT 

TT Ki ểu Nhánh Nút 1 Nút 2 R0 X0 E(K) Góc 

0 4 0 0 MC471/E20 0,066 1,164 30 0 

0 0 0 MC471/E20 PĐ Vĩnh sơn 1,092 2,121 0 0 

0 0 0 PĐ Vĩnh sơn TĐLSuối trầu 2,155 4,182 0 0 

0 0 0 TĐLSuối trầu MC477 PT 4,663 9,061 0 0 

 

2.2.3 Tính toán ngắn mạch: 

Kết quả tính toán NM này khi REC suối trầu ñang ñóng. 

Bảng 2.1: Kết quả tính toán ngắn mạch ñường dây 477/Phú 

Tài  trong PSS/ADEPT 

+ Khi phụ tải cực ñại  

Điểm ngắn mạch I(3)NMmax(A) I0(3)max(A) I(1)NMmax(A) 

MC477PT 4254 4252 4188 

TĐLSuối trầu 3130 3128 2378 

TĐL vĩnh sơn 2713 2710 1975 

MC471/E20 3989 3986 3933 

+ Khi phụ tải cực tiểu 

Điểm ngắn mạch I(3)NMmin(A) I0(3)min(A) I(1)NMmin(A) 

MC477 PT 4143 4140 4080 

TĐLSuối trầu 3060 3056 2361 

TĐL vĩnh sơn 2655 2650 1986 

MC471/E20 3989 3986 3933 
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Bảng 2.2: Kết quả tính toán ngắn mạch ñường dây 471-E20 trong 

PSS/ADEPT 

+ Khi phụ tải cực ñại  

Điểm ngắn mạch I(3)NMmax(A) I0(3)max(A) I(1)NMmax(A) 

MC471/E20 4262 4259 4195 

PĐVĩnh sơn 3801 3798 3489 

TĐLSuối trầu 3227 3220 2769 

MC477 Phú Tài 3989 3981 3933 

 

+ Khi phụ tải cực tiểu 

Điểm ngắn mạch I(3)NMmin(A) I0(3)min(A) I(1)NMmin(A) 

MC471/E20 4140 4139 4075 

PĐVĩnh sơn 3693 3692 3386 

TĐLSuối trầu 3134 3132 2682 

MC477 Phú Tài 3989 3986 3933 

 

2.3. Tính toán trị số chỉnh ñịnh  

2.3.1. Các công thức tính toán 

a) Bảo vệ quá dòng pha 

* Bảo vệ quá dòng cắt nhanh 

Dòng ñiện khởi ñộng cho bảo vệ quá dòng cắt nhanh : 

Ikñ > = Kat  x  INng.max 
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Dòng ñiện ñặt cho rơle : 

Iñ  = 
1n

I kd   

* Bảo vệ quá dòng pha có thời gian 

Dòng ñiện khởi ñộng của bảo vệ quá dòng có thời gian : 

Ikñ > = max)( lv
tv

mmat I
K

KK
 

Dòng ñiện ñặt cho rơle : 

Iñ  = 
1n

I kd  

 

b) Bảo vệ quá dòng chạm ñất 

* Bảo vệ quá dòng chạm ñất cắt nhanh 

Dòng ñiện khởi ñộng cho loại ngắn mạch này ñược tính: 

Io >> = Kat x 3I0max 

Dòng ñiện ñặt cho rơle : 

I0ñ  =  
1

0

n

I 〉〉
 

* Bảo vệ quá dòng chạm ñất có thời gian 

Dòng ñiện khởi ñộng của bảo vệ ñược tính: 

I0 > = Kat  x  Ikcbmax 

Dòng ñiện ñặt cho rơle 

Ioñ  =  
1

0

n

I 〉
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c) Kết quả tính toán trị số chỉnh ñịnh rơle 

Từ các công thức tính toán trên ñây ta sẽ tính ñược các thông 

số cần thiết ñể chỉnh ñịnh và cài ñặt cho thiết bị bảo vệ có trên lưới 

nhằm phục vụ cho việc phối hợp bảo vệ ñược chính xác hơn. 

2.3.2 Phối hợp bảo vệ bằng phần mềm VPROII  

Bằng các thông số ñã tính ñược ta có thể tìm ñược một phương án 

tối ưu ñể phối hợp các thiết bị bảo vệ trên ñường dây 471/E20 – 477/Phú tài 

bằng phần mềm VPROII. Tuy nhiên, ñể thõa mãn yêu cầu về chọn lọc, 

nhanh, nhạy thì các ñường ñặc tính ñược chọn phải bảo ñảm yêu cầu về thời 

gian bảo vệ với máy cắt tổng 477/Phú tài và 471/E20. 

 

Đặc tuyến phối hợp giữa các TĐL trên ñường dây 477 Phú tài 

  

 

Rơ le 
477 Phu Tai 

Rơ le 
471 E20 

Rec Vinh Son 

Rec Suoi Trau 
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Đặc tuyến phối hợp giữa các TĐL trên ñường dây 477 Phú tài 

2.4. Kết luận  

- Trong chương ñã tính toán ñược thông số ngắn mạch khi phụ 

tải cực ñại và phụ tải cực tiểu tại các ñiểm trên ñường dây thể hiện tại 

các bảng 2.1 và bảng 2.2. tính toán thời gian tác ñộng của các thiết bị 

bảo vệ có trên ñường dây. 

- Tính toán các thông số khi vận hành bình thường và khi sự cố 

của lưới ñiện phân phối thành phố Quy Nhơn. 

- Đồng thời trong chương này ñã tính toán cho các thiết bị sử 

dụng trên xuất tuyến 477 Phú Tài ñi 471 E20. 

- Trên cơ sở các thông số ñã ñược tính toán, luận văn ñã xây 

dựng ñược các ñường ñặc tuyến phối hợp giữa các thiết bị dựa trên 

phần mềm VPROII. 
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- Việc phối hợp là tương ñối ñạt yêu cầu, thể hiện thông qua 

việc tính toán, các ñường ñặc tuyến phối hợp hợp lý của các thiết bị 

bảo vệ.  

- Qua việc nghiên cứu, tính toán phối hợp bảo vệ trong LĐPP 

mà ñề tài ñã thể hiện cho XT 471 E20 thì ñể việc theo dõi, giám sát 

hiệu quả hơn cũng như thao tác vận hành lưới ñiện linh hoạt trong 

việc tách khép các mạch vòng tránh bị mất ñiện trong công tác hay 

xử lý sự cố linh hoạt thì cần có hệ thống tự ñộng cho các thiết bị 

ñóng cắt trong LĐPP. 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vận 

hành LĐPP 

3.1.1.  Xu thế phát triển tư ñộng hóa LĐPP:  

Xu thế phát triển tự ñộng hóa lưới ñiện phân phối: 

- Sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ hiện ñại, các thiết bị 

ñóng cắt hiện nay ñược chế tạo những tính năng vượt trội so với các 

thiết bị ñóng cắt kiểu cũ là có thời gian cắt nhanh, ñộ tin cậy cao. 

Ngoài ra, rơle kỹ thuật số với nhiều chức năng tích hợp, khả năng kết 

hợp vào hệ thống SCADA ñể kiểm soát và ñiều khiển toàn bộ hoạt 

ñộng của hệ thống bảo vệ ñã tạo ñiều kiện cho việc tự ñộng hóa 

LĐPP. 

- Xu thế TĐH-LĐPP ñang ñược ứng dụng rộng rãi và phù hợp 

với xu thế phát triển của các nước trên thế giới. Vì vậy, TĐH ñược 
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xem là một phần không thể thiếu trong LĐPP do nó mang lại các 

hiệu quả sau: 

+ Giảm ñược tổn thất trong LĐPP do ñịnh những phương thức 

vận hành tối ưu. 

+ Tăng ñộ tin cậy cung cấp ñiện nhờ xác ñịnh kịp thời, chính 

xác cũng như cách ly ñược vùng sự cố. 

+ Công tác ñiều ñộ vận hành ñược thuận lợi hơn; 

+ Chi phí vận hành lưới ñiện giảm xuống ñáng kể. 

Đến nay, TĐH- LĐPP ñược ứng dụng theo hai hướng, ñó là: 

- Hệ thống TĐH tập trung (Centralized Automation); 

- Hệ thống TĐH phân tán (Deccentralized Automation). 

* TĐH tập trung: là hệ thống có sự vận hành thông minh, toàn 

bộ các phần tử trên lưới ñều do một trung tâm ñiều hành. Loại này 

ñòi hỏi một hệ thống thông tin mạnh, tin cậy làm cơ sở cho việc thu 

nhận, xử lý thông tin trong LĐPP, và việc ñiều khiển dựa trên các 

thiết bị tại trạm ñối với yêu cầu bảo vệ. 

* TĐH phân tán: sử dụng tính thông minh tại chỗ của các thiết 

bị ñể cách ly phân ñoạn bị sự cố, ñộc lập với hệ thống thông tin. 

3.1.2.  Giải pháp kết nối SCADA cho TBA 110kV và thiết bị 

trên lưới ñiện phân phối: 

LĐPP cần có một giải pháp ñồng bộ giữa thiết bị ñộng lực 

ñược trang bị trên lưới với các hệ thống ñiều khiển SCADA phù hợp 

và ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý vận hành của ngành ñiện. 

Trong phạm vi nghiên cứu, học viên sẽ tìm hiểu và phân tích 

kết nối SCADA cho TBA 110kV Quy Nhơn 2/ E20 và các thiết bị 
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ñóng cắt trên xuất tuyến 471/ E20 theo dự án miniSCADA thành phố 

Quy Nhơn. 

- Tại TBA 110kV Quy Nhơn 2: Thu thập các tín hiệu ñiều 

khiển, giám sát và ño lường tại các thanh cái và các ngăn xuất tuyến 

trung áp thuộc quyền ñiều khiển của Điều ñộ Công ty Điện lực Bình 

Định.  

- Tại Recloser: Thu thập các tín hiệu ñiều khiển giám sát ño 

lường và cài ñặt dữ liệu từ xa của các Recloser. 

- Tại  LBS: Thu thập các tín hiệu ñiều khiển, giám sát, ño 

lường của của LBS. 

3.2. Đề xuất giải pháp tự ñộng hoá, kết nối SCADA cho trạm biến 

áp 110kV Quy Nhơn 2 và các thiết bị ñóng cắt trên xuất tuyến 

471/ E20 nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành lưới 

ñiện thành phố Quy Nhơn. 

3.2.1. Yêu cầu chung: 

Hệ thống SCADA phải ñảm bảo ñược các tính năng sau: 

- Quan sát các thông số ñược giám sát bởi hệ thống. 

- Xác nhận, lưu hoặc xoá các sự kiện cảnh báo. 

- Phát âm thanh gây chú ý trong trường hợp có cảnh báo. 

- Đưa ra hoặc khôi phục trở lại các thiết bị ñược giám sát, ñiều 

khiển; 

- Hiển thị trạng thái của các thiết bị ngoại vi, các RTUs và các 

kết nối thông tin trong hệ thống; 
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- Hiển thị các cảnh báo mới nhất, khi “hệ thống cảnh báo” bị 

ñầy hệ thống sẽ tự ñộng xoá các cảnh báo cũ nhất ñể lưu trữ cảnh báo 

mới; 

- Hiển thị tất cả các ñiểm của hệ thống ñược giám sát. Mỗi 

ñiểm dữ liệu ñó sẽ bao gồm các cảnh báo tương ứng; 

- Hệ thống có khả năng in ra các màn hình, báo cáo sự kiện… 

Trong trường hợp một báo cáo cần in ra có các giá trị có thể ñược cập 

nhật về từ thiết bị thì quá trình in sẽ diễn ra sau khi quá trình cập nhật 

dữ liệu ñược hoàn thành; 

- Hệ thống phải hiển thị các màn hình giao diện như: Sơ ñồ 

toàn hệ thống; Sơ ñồ một sợi của các trạm; Trạng thái các RTU và 

các ñường kết nối thông tin; Cảnh báo; Sơ ñồ giám sát và ñiều khiển 

mức ngăn; Đồ thị xu hướng quá khứ và thời gian thực; Tổng kết các 

báo cáo vận hành trạm; Các thiết bị khác và hệ thống ñồng bộ GPS… 

3.2.2 Nhận xét về phương thức kết nối hệ thống SCADA: 

Có nhiều giải pháp thông tin ñược sử dụng ñể kết nối giữa 

Trung tâm ñiều khiển SCADA với các thiết bị Recloser, LBS trên 

LĐPP như: cáp quang, UHF, GSM/GPRS, Internet...Vì vậy, cần có 

sự ñánh giá, phân tích các yêu cầu kỹ thuật, chi phí ñầu tư và khả 

năng ñáp ứng của từng giải pháp. Do yêu cầu của hệ thống SCADA 

là số liệu thực từ các thiết bị ñóng cắt trên lưới ñiện phải ñược cập 

nhật liên tục vào hệ thống ñể ñảm bảo tính vận hành an toàn cho thao 

tác và theo dõi ñánh giá tình trạng của hệ thống lưới ñiện nên nếu tần 

xuất lấy thông tin cho Recloser và LBS là 15 phút/1 lần không ñáp 

ứng ñược nhu cầu của hệ thống SCADA. 
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Một số mô hình kết nối tự ñộng hoá trạm biến áp 

 

 

3.2.3 Giải pháp kết nối SCADA trạm biến áp 110kV Quy Nhơn 2. 

3.2.3.1 Thu thập tín hiệu trạng thái, ño lường và thao tác từ xa về 

phòng Điều Độ Công ty Điện lực Bình Định – LĐPP: 

giải pháp ñề xuất này thì nên việc chọn thiết bị ñầu cuối RTU 

ñể lấy ñược giám sát trạng thái thiết bị, các cảnh báo từ chức năng 

bảo vệ của rơle và thao tác ñóng cắt tại các hàng kẹp tủ bảng cho các 

rơle hiện hữu tại trạm mà không hỗ trợ kết nối mạng hoặc giao thức 

truyền thông. Đối với các thông số ño lường dòng, áp, công suất P, 

Q… thì sử dụng các thiết bị thu thập tín hiệu ño lường Transducer có 

hỗ trợ giao thức kết nối và lắp ñặt trong tủ nội bộ của từng xuất tuyến 

20 

ñể trích tín hiệu ño lường từ hàng kẹp dòng, áp và ñưa về tủ RTU qua 

giao thức Modbus…  

3.2.3.2. Kết nối truyền thông về Trung tâm B37 Công ty Điện lực 

Bình Định - LĐPP : Đối với các TBA truyền tải hiện nay do thiết bị 

ghép kênh thông tin quang cho mạng viễn thông Điện lực ñược lắp 

ñặt tại các phòng thiết bị thông tin và có sẵn tuyến cáp quang nội hạt 

viễn thông, và hiện trạng tại trạm biến áp 110kV Quy Nhơn 2 cũng 

ñã lắp ñặt tủ ghép kênh thông tin quang  nên sử dụng ñường truyền 

cáp quang về Trung tâm B37 là kết nối truyền thông chính và thêm 

kết nối truyền thông dự phòng là sử dụng ñường truyền bưu ñiện 

công cộng PSTN khi mất ñường truyền thông chính. 

3.2.3.3. Xây dựng và xử lý tín hiệu SCADA nhận từ tủ RTU tại tram 

Quy Nhơn 2 vào phần mềm sử dụng vận hành tại trung tâm B37: 

Xây dựng cổng truyền thông vào hệ thống SCADA: 

Cấu hình cổng vào ra cho trạm Quy Nhơn 2 vào hệ thống phần 

mềm SCADA tại bộ tiền xử lý vào - ra FE 1 & 2 (Frontend 

Processor) nhằm thiết lập, phân luồng kênh truyền nhận thông tin dữ 

liệu từ nút trạm biến áp Quy Nhơn 2 ñến máy tính chủ xử lý tín hiệu 

SCADA SYS 1 & 2. 

3.2.4. Giải pháp kết nối SCADA cho các thiết bị ñóng cắt 

Recloser, LBS trên xuất tuyến 471/ E20 trong LĐPP thành phố 

Quy Nhơn: 

3.2.4.1. Thu thập tín hiệu trạng thái, ño lường và thao tác từ xa về 

phòng Điều Độ Công ty Điện lực Bình Định - LĐPP: 
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Đối với các nút ñiều khiển Recloser, dao cách ly cắt có tải LBS 

trên lưới ñiện xuất tuyến 471/ E20 ñược thu thập và kết nối với hệ 

thống miniSCADA bằng các tủ REC523 (RTU cỡ nhỏ). REC523 sẽ 

liên lạc với hệ thống miniSCADA theo thủ tục chủ - chủ (Master - 

Master) với giao thức IEC 60870-5-101 thông qua các kênh vô tuyến 

ñẳng hướng UHF. 

3.2.4.2. Kết nối truyền thông về Trung tâm B37 Công ty Điện lực 

Bình Định - LĐPP: 

Như ñã phân tích khi chọn giải pháp UHF ñể kết nối truyền 

thông làm ñường truyền thông tin giữa Trung tâm ñiều khiển với 

Recloser, LBS trên LĐPP cần phải nghiên cứu giải pháp lặp lại 

(Repeater) tại các modem UHF. 

3.3. Đề xuất kết nối tự ñộng hoá cho Lưới ñiện phân phối t ỉnh 

Bình Định 

3.3.1. Đề xuất mô hình và giải pháp kết nối: 

Để ñịnh hướng cho việc ñầu tư phát triển nguồn, lưới ñiện ñáp 

ứng các yêu cầu về kết nối SCADA ñảm bảo tính ñồng bộ và nhất 

quán trong việc kết nối mở rộng SCADA cũng như chia sẽ thông tin 

vận hành SCADA LĐPP khu vực miền Trung, ñề xuất mô hình và 

giải pháp kết nối SCADA LĐPP khu vực miền Trung. 

Thực hiện kết nối SCADA tại các TBA 110kV, các nhà máy 

ñiện có tổng công suất lắp ñặt ≤ 30MW. Thiết lập một Trung tâm 

thao tác ñóng cắt trực thuộc Công ty Lưới ñiện Cao thế miền Trung, 

thiết lập Trung tâm giám sát, ñiều hành sản xuất tại Văn phòng 

EVNCPC ñể giám sát, ñiều hành các hoạt ñộng về quản lý vận hành, 
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ñiều ñộ, sản xuất và kinh doanh ñiện năng LĐPP khu vực miền 

Trung.  

3.3.2. Giao thức truyền thông:  

Giao thức truyền thông giữa Trung tâm ñiều khiển với các 

RTU/Gateway là IEC 60870-5-101. Thực hiện kết nối chia sẻ thông 

tin vận hành SCADA qua mạng Internet với giao thức ICCP.  

Giao thức IEC61850 là giao thức duy nhất áp dụng cho hệ 

thống ñiều khiển tích hợp TBA. 

3.3.3. Giải pháp quản lý ñiều hành triển khai thực hiện kết nối mở 

rộng hệ thống miniSCADA tại Bình Định: 

Để phát huy hiệu quả và nâng cao khả năng ứng dụng của hệ 

thống miniSCADA/DMS khi ñầu tư các công trình (dự án) nguồn 

lưới ñiện cải tạo hoặc ñầu tư xây dựng mới tại Tỉnh Bình Định cần 

phải có hạng mục SCADA và hệ thống thông tin ñồng bộ ñể ñảm bảo 

kết nối tương thích với hệ thống miniSCADA hiện hữu và tuân thủ 

mô hình giải pháp kết nối SCADA. 

3.4. Kết luận: 

 Trên cơ sở kết quả phân tích, ñánh giá hệ thống 

miniSCADA, giải pháp kết nối từng bộ phận của hệ thống 

miniSCADA và mô hình giải pháp kết nối SCADA LĐPP, các thiết 

kế ñịnh hướng giải pháp kỹ thuật của hệ thống SCADA  lưới ñiện 

Công ty Điện lực Bình Định. Từ ñây góp phần hoàn thiện các giải 

pháp tự ñộng hoá trong công tác quản lý vận hành lưới ñiện cho 

thành phố Quy Nhơn.  
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Qua việc khảo sát lý thuyết và tính toán thực tế ứng dụng cho 

LĐPP thành phố Quy Nhơn ta thấy một số vấn ñề như sau: 

Đề tài ñã giới thiệu một cách sơ lược về hiện trạng các thiết bị 

hiện có trên lưới ñiện phân phối, cũng như giới thiệu một số thiết bị 

bảo vệ chính trong lưới ñiện ñồng thời giải quyết sự phối hợp tác 

ñộng giữa thiết bị bảo vệ và tự ñộng trong hệ thống ñiện nhằm mục 

ñích nâng cao ñộ tin cậy cung cấp ñiện và giảm ñến mức thấp nhất 

khu vực bị mất ñiện. 

- Đề tài cũng ñã tính toán ñược thông số ngắn mạch khi phụ tải 

cực ñại và phụ tải cực tiểu tại các ñiểm trên ñường dây. tính toán thời 

gian tác ñộng của các thiết bị bảo vệ có trên ñường dây. Tính toán 

các thông số khi vận hành bình thường và khi sự cố của lưới ñiện 

phân phối thành phố Quy Nhơn. 

- Đồng thời cũng ñã tính toán cho các thiết bị sử dụng trên xuất 

tuyến 477 Phú Tài ñi 471 E20. 

Qua việc nghiên cứu, tính toán phối hợp bảo vệ việc cần thiết 

phải theo dõi, giám sát và ñóng cắt các thiết bị khi vận hành cũng 

như khi sự cố ñòi hỏi cần phải có giải pháp tự ñộng hóa cho các thiết 

bị. Đặc biệt, ñối với lưới phân phối ở những thành phố lớn thì việc 

ngưng cung cấp ñiện lâu dài sẽ gây ra những thiệt hại ñáng kể.  

Bên cạnh ñó tác giả kiến nghị như sau: 

- Để  nâng cao ñộ tin cậy cung cấp ñiện, hiện ñại hoá ngành 

ñiện, cần có các biện pháp dần dần ñưa vào sử dụng các thiết bị tự 
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ñộng có công nghệ hiện ñại ñể tự ñộng hoá trong ñiều khiển và vận 

hành lưới ñiện phân phối của mình. 

Luận văn cũng ñã xem xét các giải pháp kết nối hệ thống 

SCADA cho trạm nguồn và các thiết bị trên lưới của thành phố Quy 

Nhơn, cũng như ñề xuất hoàn chỉnh việc kết nối cho lưới ñiện tỉnh 

Bình Định, ñồng thời kiến nghị cho áp dụng hệ thống tự ñộng hoá 

SCADA cho toàn lưới ñiện phân phối tỉnh Bình Định, ñể vận hành 

lưới ñiện một cách hiệu quả và tối ưu hơn. 

Bên cạnh ñó tác giả kiến nghị như sau: Để  nâng cao ñộ tin cậy 

cung cấp ñiện, hiện ñại hoá ngành ñiện, cần có các biện pháp dần dần 

ñưa vào sử dụng các thiết bị tự ñộng có công nghệ hiện ñại ñể tự 

ñộng hoá trong ñiều khiển và vận hành lưới ñiện phân phối của mình. 
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