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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn ñề tài 

Hệ thống ñiện Việt Nam có một tiềm năng thủy ñiện khá lớn. 

Tỉ lệ thủy năng chiếm cao trong tổng sản lượng ñiện năng toàn quốc 

[7]. Việc vận hành nhà máy thủy ñiện phải ñảm bảo an toàn cho con 

người, thiết bị. Nếu thao tác sai thì có thể dẫn ñến thiệt hại nghiêm 

trọng về người, về thiết bị; gây thiếu hụt công suất. 

Trên thực tế, việc huấn luyện cho nhân viên vận hành chủ yếu 

ñược thực hiện thông qua các quy trình, quy phạm và sự hướng dẫn 

của nhân viên vận hành có kinh nghiệm. Các học viên tham gia khóa 

huấn luyện khó có cơ hội thực hiện thao tác trên thiết bị thực tế.   

Phần mềm huấn luyện vận hành nhà máy thủy ñiện A Vương 

ra ñời sẽ giúp các học viên vận hành có cơ hội thao tác trên thiết bị 

theo sơ ñồ mô phỏng trên máy tính. 

Với các lý do trên, luận văn sẽ nghiên cứu xây dựng phần mềm 

huấn luyện vận hành Nhà máy thủy ñiện A Vương.  

2. Mục ñích nghiên cứu 

Tạo ra một phần mềm huấn luyện trên máy tính.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nhà máy thủy ñiện A Vương. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Logic ñiều khiển, các quy trình vận hành liên quan.   

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu các quy trình vận hành. 

- Nghiên cứu logic ñiều khiển của thủy ñiện A Vương.  

- Lập phần mềm huấn luyện trực quan trên máy tính.  
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5. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của ñề tài 

Tạo ra một phần mềm giúp cho các học viên vận hành nhà máy 

thủy ñiện A Vương có môi trường thao tác gần giống với thực tế và 

có thể ôn luyện quy trình, trình tự thực hiện thao tác trên thiết bị. 

6. Cấu trúc luận văn 

Nội dung của luận văn ngoài phần mở ñầu, kết luận và kiến 

nghị, các nội dung còn lại ñược bố trí bao gồm các chương sau: 

Chương 1: Tổng quan về Nhà máy thủy ñiện A Vương. 

Chương 2: Huấn luyện vận hành Tổ máy Nhà máy thủy ñiện A 

Vương. 

Chương 3: Huấn luyện vận hành Trạm phân phối Nhà máy 

thủy ñiện A Vương. 

Chương 4: Hệ thống tài liệu hỗ trợ từ phần mềm. 
 

Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ  

NHÀ MÁY TH ỦY ĐIỆN A VƯƠNG 
 

1.1. Vị trí công trình thủy ñiện A Vương 

Công trình thuỷ ñiện A Vương có công suất 210MW nằm trên 

lãnh thổ của hai huyện Đông Giang và Tây Giang tỉnh Quảng Nam.  

1.2. Nhiệm vụ của công trình 

- Đảm bảo an toàn tuyệt ñối công trình. 

- Góp phần giảm lũ cho hạ du. 

- Đảm bảo hiệu quả phát ñiện với ñiện lượng trung bình năm là 

815 triệu kWh. 

1.3. Đặc ñiểm các hạng mục công trình 

1.3.1.  Hồ chứa 

1.3.2.  Đập dâng 
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1.3.3.  Đập tràn 

1.3.4.  Kênh dẫn vào và cửa lấy nước 

1.3.4.1. Kênh dẫn vào 

1.3.4.2. Cửa lấy nước 

1.3.5. Đường hầm áp lực 

1.3.6. Tháp ñiều áp 

1.3.7. Nhà van sự cố ñường ống 

1.3.8.  Đường ống áp lực hở 

1.3.9. Nhà máy thuỷ ñiện 

1.3.10. Trạm phân phối ñiện ngoài trời 

1.4. Thông số kỹ thuật chính của Công trình thủy ñiện A Vương 
 

Chương 2- HUẤN LUY ỆN VẬN HÀNH T Ổ MÁY 

NHÀ MÁY TH ỦY ĐIỆN A VƯƠNG 
 

2.1. Giới thi ệu chung về vận hành Tổ máy Nhà máy thủy ñiện A 

Vương 

2.1.1. Phân cấp ñiều khiển của Tổ máy 

2.1.2. Vai trò hệ thống công nghệ, thiết bị phục vụ vận hành tổ máy 

Nhà máy thủy ñiện A Vương không thể vận hành an toàn, tin 

cậy nếu không có sự tham gia của các hệ thống công nghệ phụ trợ. 

2.1.3. Vai trò của việc khởi ñộng và dừng tổ máy 

Thao tác khởi ñộng và dừng tổ máy là công việc cực kỳ quan 

trọng, ảnh hưởng trực tiếp ñến quá trình sản xuất ñiện năng. 

2.2. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình ñể xây dựng phần mềm huấn 

luyện vận hành 

Luận văn lựa chọn ngôn ngữ lập trình C# ñể lập trình. 

2.3. Cấu trúc và giao diện chính của Phần mềm huấn luyện 
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2.3.1. Cấu trúc 

 
Hình 2.2: Cấu trúc của phần mềm huấn luyện 

2.3.2. Giao diện chính 

Giao diện chính của Phần mềm tạo cho người sử dụng có cái 

nhìn tổng quan về công trình, nhà máy thủy ñiện A Vương. 

 
Hình 2.3: Giao diện chính của phần mềm 

2.4. Huấn luyện vận hành tại chỗ Hệ thống bơm dầu nâng trục 

Tổ máy số 1 Nhà máy thủy ñiện A Vương 

2.4.1. Logic vận hành tại chỗ Hệ thống bơm dầu nâng trục 

2.4.1.1. Chạy bơm dầu nâng trục 

2.4.1.2. Dừng bơm dầu nâng trục 
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2.4.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

 
Hình 2.4: Sơ ñồ thuật toán chạy và dừng bơm dầu nâng trục tại chỗ 

2.4.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

- Khi thao tác sai, phần mềm sẽ ñưa ra cảnh báo. 

- Chuyển khóa “LOC/REM” về “LOC”, khóa “HAND/AUTO” 

về vị trí “HAND” và nhấn nút “START” ñể chạy bơm.  

 
Hình 2.6: Giao diện Hệ thống bơm dầu nâng trục Tổ máy số 1  
khi ñã khởi ñộng tại chỗ Bơm dầu A và ñủ áp lực dầu nâng trục 

2.5. Huấn luyện vận hành Hệ thống nước kỹ thuật thủy ñiện A 

Vương 

2.5.1. Logic vận hành Hệ thống nước kỹ thuật 

2.5.1.1. Chạy bơm nước kỹ thuật 
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2.5.1.2. Dừng bơm nước kỹ thuật 

2.5.1.3. Mở van cấp nước chính 

2.5.1.4. Đóng van cấp nước chính 

2.5.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

2.5.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

Chuyển khóa “Manual/Remote” về vị trí “Manual” và nhấn nút 

“START” của Bơm 2 ñể chạy bơm. 

 
Hình 2.11: Giao diện Hệ thống nước kỹ thuật 

khi ñã khởi ñộng bơm 2 tại chỗ (các van cấp nước chính vẫn ñóng) 

2.6. Huấn luyện vận hành khởi ñộng Tổ máy số 1 Nhà máy thủy 

ñiện A Vương 

2.6.1. Xây dựng giao diện vận hành Tổ máy 

Từ giao diện chính của Phần mềm, nhấn vào mục “Vận hành 

Nhà máy”, chọn mục “Khởi ñộng và Dừng Tổ máy 1”: 

 
Hình 2.13: Giao diện Huấn luyện khởi ñộng và dừng Tổ máy 
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Giao diện này cung cấp các thông tin sau: Trạng thái Tổ máy, 

nút lựa chọn cấp ñiều khiển, chế ñộ vận hành, nút nhấn ñiều khiển 

khởi ñộng và dừng máy. Giao diện ñể kiểm tra ñiều kiện khởi ñộng 

Tổ máy và nút lựa chọn ñể chuyển sang giao diện vận hành hệ thống 

phụ trợ, hệ thống nước kỹ thuật và xem thông số tổ máy. 

2.6.2. Huấn luyện vận hành khởi ñộng Tổ máy ở bước khởi ñộng 

hệ thống phụ trợ Tổ máy 1 (PREPARATION) 

2.6.2.1. Logic khởi ñộng Tổ máy ở bước khởi ñộng hệ thống phụ trợ 

Tổ máy 1  

2.6.2.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 
Bắt ñầu

Kiểm tra khóa 
ñiều khiển 43R ñang ở 

“LOCAL AUTO”

Kiểm tra ñủ ñiều 
kiện khởi ñộng Tổ máy

Đúng

Cảnh báo: Cần nhấn nút 
“LOCAL AUTO” ñể ñảm 
bảo ñiều kiện thao tác.

Sai

Đúng

Cảnh báo: Điều kiện khởi 
ñộng Tổ máy 1 chưa ñảm 
bảo.

Sai

Nhấn nút 
“PREPARATION”

Đèn “PREPARATION” 
sáng nhấp nháy

Nhấn nút 
“ACTION”

Khởi ñộng hệ thống nước 
kỹ thuật

Khởi ñộng hệ thống bơm 
dầu nâng trục

Kiểm tra khóa 
ñiều khiển ñã ñặt ở chế 

ñộ “Remote”

Kiểm tra các khóa 
ñiều khiển ñã ñặt ở chế 

ñộ “Remote”

Cảnh báo: Cần 
chuyển khóa về 
vị trí “Remote”

Sai

Đúng

Chạy bơm nước kỹ thuật 
phục vụ Tổ máy số 1

Mở van cấp nước chính 
phục vụ Tổ máy số 1

Cảnh báo: Cần 
chuyển khóa về 
vị trí “Remote”

Sai

Đúng

Chạy bơm dầu nâng trục 
Tổ máy số 1

Hoàn thành bước “PREPARATION”. 
Đèn “PREPARATION” sáng hẵn

Kết thúc

Kiểm tra van cấp 
nước chính ñã mở và ñủ áp lực 

dầu nâng trục

 
Hình 2.19: Sơ ñồ thuật toán bước khởi ñộng hệ thống phụ trợ tổ máy 
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2.6.2.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

Khi nhấn nút “PREPARATION” và nhấn nút “ACTION” ñể 

xác nhận thì giao diện hệ thống bơm dầu nâng trục và kỹ thuật sẽ 

thực hiện quá trình mô phỏng và giao diện chính cũng sẽ thay ñổi: 

 
Hình 2.22:Giao diện khởi ñộng Tổ máy số 1  

khi thực hiện bước “PREPARATION” 

2.6.3. Huấn luyện vận hành khởi ñộng Tổ máy ở bước mở van 

Tuabin (INLET VALVE) 

2.6.3.1. Logic khởi ñộng Tổ máy ở bước mở van tuabin  

2.6.3.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 
Bắt ñầu

Kiểm tra ñã 
hoàn thành bước 

“PREPARATION”

Đúng

Sai

Nhấn nút 
“INLET VALVE”

Đèn “INLET VALVE” 
sáng nhấp nháy

Hoàn thành bước “INLET VALVE”. 
Đèn “INLET VALVE” sáng hẵn

Kết thúc

Mở van Bypass

Chênh lệch áp lực 
van Tuabin < 20%

Đúng

Sai

Mở van Tuabin

Van Tuabin 
mở hoàn toàn

Đúng

Sai

Đóng van Bypass

Nhấn nút “ACTION”

 
Hình 2.25: Sơ ñồ thuật toán bước mở van Tuabin 
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2.6.3.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

Khi nhấn nút “INLET VALVE” và nhấn nút “ACTION” ñể 

xác nhận thì sau khi thực hiện mở van tuabin, giao diện sẽ hiển thị: 

 
Hình 2.27: Giao diện vận hành khi ñã mở Van Tuabin 

2.6.4. Huấn luyện vận hành khởi ñộng Tổ máy ở bước khởi ñộng 

không tải (TURBINE START) 

2.6.4.1. Logic khởi ñộng Tổ máy ở bước mở van tuabin 

2.6.4.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

 
Hình 2.28: Sơ ñồ thuật toán bước khởi ñộng không tải  
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2.6.4.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

Khi nhấn nút “TURBINE START” và nhấn nút “ACTION” ñể 

xác nhận, tổ máy sẽ thực hiện khởi ñộng không tải, tăng dần tốc ñộ: 

 
Hình 2.29: Giao diện vận hành Tổ máy số 1 khi thực hiện xong bước 

khởi ñộng không tải 

2.6.5. Huấn luyện vận hành khởi ñộng Tổ máy ở bước kích từ 

(EXCITATION) 

2.6.5.1. Logic khởi ñộng Tổ máy ở bước kích từ  

2.6.5.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

 
Hình 2.30: Sơ ñồ thuật toán bước khởi ñộng có kích từ 
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2.6.5.3. Kết quả xây dựng phần mềm 
Khi nhấn nút “EXCITATION” và nhấn nút “ACTION” ñể xác 

nhận, hệ thống kích từ làm việc và nâng dần ñiện áp ñầu cực lên: 

 
Hình 2.31: Giao diện vận hành Tổ máy số 1 khi thực hiện xong bước 

khởi ñộng có kích từ 
2.6.6. Huấn luyện vận hành khởi ñộng Tổ máy ở bước hòa ñồng bộ 
Tổ máy (PARALLEL-IN) 
2.6.6.1. Logic khởi ñộng Tổ máy ở bước hòa ñồng bộ Tổ máy 
2.6.6.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

 
Hình 2.32: Sơ ñồ thuật toán bước hòa ñồng bộ 
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2.6.6.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

Khi nhấn nút “PARALLEL-IN” và nhấn nút “ACTION” ñể 

xác nhận, tổ máy sẽ thực hiện quá trình hòa ñồng bộ vào lưới: 

 
Hình 2.33: Giao diện vận hành Tổ máy số 1  

khi ñang thực hiện bước hòa ñồng bộ 

2.6.7. Huấn luyện vận hành khởi ñộng Tổ máy ở bước mang tải 

(LOAD) 

2.6.7.1. Logic khởi ñộng Tổ máy ở bước mang tải 

2.6.7.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

- Khi thực hiện bước này, công suất tổ máy sẽ tăng lên khoảng 

10MW. 

- Khi thao tác giảm công suất về không và tăng công suất cực 

ñại, phần mềm sẽ ñưa ra thông báo rằng Tổ máy ñã ở chế ñộ không 

tải hoặc Tổ máy ñã ñạt công suất cực ñại. 

- Phần mềm chỉ cho phép thực hiện tăng/giảm tải theo từng cấp 

tương ứng. 

2.6.7.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

Giao diện khi nhấn nút “LOAD” và nhấn nút “ACTION” ñể 

xác nhận thao tác, tổ máy sẽ thực hiện tăng tải lên khoảng 10MW. 
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Người sử dụng có thể dùng nút “7-65P” ñể tăng/giảm tải. 

 
Hình 2.36: Giao diện vận hành Tổ máy số 1 

khi ñã tăng tải ñến ñịnh mức 

2.7. Huấn luyện vận hành dừng Tổ máy Nhà máy thủy ñiện A 

Vương 

2.7.1. Huấn luyện vận hành dừng Tổ máy ở bước giảm tải 

2.7.1.1. Logic dừng Tổ máy ở bước giảm tải 

2.7.1.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

2.7.1.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

Khi tổ máy ở bước “LOAD”, nhấn nút “PARALELL-IN” và 

nhấn nút “ACTION” ñể xác nhận, Tổ máy sẽ giảm tải và quay về chế 

ñộ giống như vừa thực hiện xong bước hòa ñồng bộ Tổ máy. 

2.7.2. Huấn luyện vận hành dừng Tổ máy ở bước tách Tổ máy ra 

khỏi lưới 

2.7.2.1. Logic dừng Tổ máy ở bước tách Tổ máy ra khỏi lưới 

2.7.2.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

2.7.2.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

Khi tổ máy ở bước “PARALELL-IN”, nhấn nút 

“EXCITATION” và nhấn nút “ACTION” ñể xác nhận, phần mềm sẽ 

thực hiện cắt máy cắt ñầu cực và Tổ máy quay về chế ñộ giống như 

vừa thực hiện xong bước kích từ Tổ máy trong chu trình khởi ñộng. 
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2.7.3. Huấn luyện vận hành dừng Tổ máy ở bước cắt kích từ 

2.7.3.1. Logic dừng Tổ máy ở bước cắt kích từ 

2.7.3.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

2.7.3.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

Khi tổ máy ở bước “EXCITATION”, nhấn nút “TURBINE 

START” và nhấn nút “ACTION” ñể xác nhận, phần mềm sẽ cắt kích 

từ, ñiện áp ñầu cực Tổ máy về 0. Tổ máy về chế ñộ giống như vừa 

thực hiện xong bước khởi ñộng không tải trong chu trình khởi ñộng. 

2.7.4. Huấn luyện vận hành dừng Tổ máy ở bước ñóng cánh 

hướng 

2.7.4.1. Logic dừng Tổ máy ở bước ñóng cánh hướng 

2.7.4.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

2.7.4.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

Khi Tổ máy ñã chuyển về bước “TURBINE START”, nhấn 

nút “INLET VALVE” và nhấn nút “ACTION” ñể xác nhận thao tác, 

phần mềm sẽ thực hiện các công việc sau: 

- Đóng cánh hướng. 

- Khi tốc ñộ Tổ máy nhỏ hơn 90% tốc ñộ ñịnh mức, khởi ñộng 

bơm dầu nâng trục. Khi tốc ñộ nhỏ hơn 50%, ñưa thắng ñiện vào làm 

việc. Khi tốc ñộ nhỏ hơn 20%, ñưa thắng cơ vào làm việc. 

 
Hình 2.42: Giao diện dừng Tổ máy 

khi ñã ñưa thắng ñiện và thắng cơ vào làm việc 
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- Khi Tổ máy ñã dừng, cắt thắng ñiện, hạ thắng cơ và sáng ñèn 

“UNIT STAND STILL”, ñèn “STOP”. 

2.7.5. Huấn luyện vận hành dừng Tổ máy ở bước ñóng van tuabin 

2.7.5.1. Logic dừng Tổ máy ở bước ñóng van tuabin 

2.7.5.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

2.7.5.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

Khi Tổ máy ñã chuyển về bước “INLET VALVE”, nh ấn nút 

“PREPARATION” và nhấn nút “ACTION” ñể xác nhận thao tác, 

phần mềm sẽ thực hiện ñóng van tuabin (van cầu). Khi van tuabin 

ñóng hoàn toàn, biểu tượng van tuabin ở giao diện “Van cầu, Turbine 

và thông số Tổ máy” sẽ thay ñổi thành trạng thái ñóng, ñèn “INLET 

VALVE” t ắt. Tổ máy quay về chế ñộ giống như vừa thực hiện xong 

bước khởi ñộng hệ thống phụ trợ. 

 

Hình 2.45: Giao diện khi van tuabin ñang ñóng và ñóng hoàn toàn 

2.7.6. Huấn luyện vận hành dừng Tổ máy ở bước dừng hệ thống 

phụ trợ Tổ máy 

2.7.6.1. Logic dừng Tổ máy ở bước dừng hệ thống phụ trợ Tổ máy 

2.7.6.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 
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2.7.6.3. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

Khi Tổ máy ñã chuyển về bước “PREPARATION”, nhấn nút 

“STOP” và nhấn nút “ACTION” ñể xác nhận thao tác, phần mềm sẽ 

thực hiện ñóng van cấp nước chính, dừng bơm nước kỹ thuật, dừng 

bơm dầu nâng trục. Khi van cấp nước chính ñã ñóng, mất áp lực bơm 

dầu nâng trục, ñèn “PREPARATION” tắt. 

2.8. Kết luận 

Luận văn ñã xây dựng ñược các giao diện thao tác trong quá 

trình khởi ñộng và dừng Tổ máy mô phỏng theo quá trình tại Nhà 

máy thủy ñiện A Vương. 

Người sử dụng có thể thao tác trên giao diện ñiều khiển tương 

tự như thao tác trên tủ ñiều khiển tại chỗ Tổ máy tại Nhà máy thủy 

ñiện A Vương. Đối với các thao tác sai, thiếu chu trình, phần mềm sẽ 

ñưa ra các cảnh báo cho người sử dụng biết.  

Việc huấn luyện thao tác khởi ñộng và dừng Tổ máy trên phần 

mềm sẽ giúp cho người sử dụng biết ñược các thao tác cần thực hiện, 

các trình tự ñiều khiển và việc thực hiện của các thiết bị chấp hành. 

 

Chương 3- HUẤN LUY ỆN VẬN HÀNH TR ẠM PHÂN PHỐI  

NHÀ MÁY TH ỦY ĐIỆN A VƯƠNG 

 

3.1. Giới thi ệu chung về vận hành Trạm phân phối Nhà máy thủy 

ñiện A Vương 

3.1.1. Phân cấp ñiều khiển của Trạm phân phối Nhà máy thủy ñiện 

A Vương 

3.1.2. Vai trò của việc thao tác ñóng, cắt thiết bị tại trạm phân phối 

Trạm phân phối của Nhà máy thủy ñiện A Vương có nhiệm vụ 

truyền tải toàn bộ công suất từ của các Tổ máy lên lưới ñiện thông 
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qua các xuất tuyến ñường dây. Mỗi xuất tuyến ñược thiết kế ñể có 

khả năng truyền tải toàn bộ công suất của Nhà máy. Chỉ cần một thao 

tác sai quy trình, sai trình tự thao tác thì có thể gây thiệt hại về người, 

về thiết bị hoặc có thể ảnh hưởng ñến khả năng phát ñiện của Tổ máy 

lên hệ thống. 

Việc ñưa ra các chỉ dẫn, huấn luyện vận hành bằng chương 

trình sẽ trợ giúp cho người sử dụng nắm ñược các ñiều kiện liên 

ñộng, các thao tác cần thực hiện khi thao tác trên thiết bị.  

3.2. Phương thức xây dựng phần mềm huấn luyện vận hành 

Tr ạm phân phối Nhà máy thủy ñiện A Vương 

Các thao tác huấn luyện ñược lựa chọn ñể xây dựng phần mềm 

liên quan ñến máy biến áp T1 và máy biến áp T2 như sau: 

- Thao tác ñưa thanh cái C21 ra sửa chữa. 

- Thao tác ñưa thanh cái C21 vào vận hành sau sửa chữa. 

- Thao tác ñưa dao cách ly 272-4 ra sửa chữa. 

- Thao tác ñưa dao cách ly 272-4 vào vận hành sau sửa chữa. 

Các thao tác trên phần mềm sẽ ñược thực hiện bằng cách nhấn 

chuột trực tiếp lên thiết bị trên sơ ñồ nguyên lý. Đối với các thiết bị 

mang ñiện, phần mềm sẽ hiển thị bằng màu ñỏ. Đối với các thiết bị 

không mang ñiện, phần mềm sẽ hiển thị bằng màu xanh. 

Khi người sử dụng thao tác sai hoặc thiếu so với trình tự, phần 

mềm sẽ hiển thị bảng cảnh báo cho người sử dụng biết chưa thao tác 

bước nào ñể thực hiện lại. Mỗi lần thao tác sai, phần mềm sẽ tính 01 

lỗi. Khi hoàn thành việc thao tác, phần mềm sẽ hiển thị trình tự thao 

tác, ñồng thời thông báo cho người sử dụng biết ñã bị lỗi bao nhiều 

lần trong quá trình thao tác và có hướng khắc phục trong các lần 

huấn luyện sau. 

Dựa vào quy trình vận hành và xử lý sự cố trạm phân phối, sơ 
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ñồ logic chi tiết, phần mềm sẽ xây dựng sơ ñồ thuật toán cho các thao 

tác với cấu trúc như Hình 3.3: 

 
Hình 3.3: Cấu trúc sơ ñồ thuật toán chung cho các thao tác trạm 

phân phối 

3.3. Huấn luyện thao tác ñưa thanh cái C21 ra sửa chữa 

3.3.1. Trình tự thao tác thực tế tại Nhà máy thủy ñiện A Vương 

3.3.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

3.3.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

Trước khi thực hiện thao tác dao cách ly hai phía máy cắt thì 

phải kiểm tra máy cắt ñã cắt tốt 3 pha [1]. Do vậy, nếu chưa cắt máy 

cắt mà thực hiện cắt dao cách ly, phần mềm sẽ ñưa ra cảnh báo như 
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trên Hình 3.6: 

 

Hình 3.6: Cảnh báo từ phần mềm khi thao tác sai trình tự  

Giao diện khi thực hiện thao tác xong phần cô lập ñưa thanh 

cái C21 ra sửa chữa: 

 

Hình 3.8: Giao diện thao tác ñưa thanh cái C21 ra sửa chữa  

khi ñã thao tác xong 

3.4. Huấn luyện thao tác ñưa thanh cái C21 vào vận hành 

3.4.1. Trình tự thao tác thực tế tại Nhà máy thủy ñiện A Vương 

3.4.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

3.4.3. Kết quả xây dựng phần mềm 
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Hình 3.13: Giao diện thao tác ñưa thanh cái C21 vào vận hành 

khi thao tác xong 

3.5. Huấn luyện thao tác ñưa dao cách ly 272-4 ra sửa chữa 

3.5.1. Trình tự thao tác thực tế tại Nhà máy thủy ñiện A Vương 

3.5.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

3.5.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

 

Hình 3.17: Giao diện thao tác ñưa 272-4 ra sửa chữa  

sau khi thực hiện xong 
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3.6. Huấn luyện thao tác ñưa dao cách ly 272-4 vào vận hành 

3.6.1. Trình tự thao tác thực tế tại Nhà máy thủy ñiện A Vương 

3.6.2. Xây dựng sơ ñồ thuật toán cho phần mềm 

3.6.3. Kết quả xây dựng phần mềm 

 

Hình 3.21: Giao diện thao tác ñưa dao cách ly 272-4 vào vận hành  

khi ñã thao tác xong 

3.7. Kết luận 

Luận văn ñã tạo ra môi trường huấn luyện thao tác ñưa thiết bị 

ra sửa chữa và ñưa thiết bị vào vận hành sau sửa chữa ñể giúp cho 

người sử dụng có cái nhìn tổng quan về sơ ñồ nối ñiện chính của 

Trạm phân phối, các ñiều kiện liên ñộng trong thao tác trên thiết bị 

và yêu cầu an toàn trong thao tác. 
 

Chương 4 - HỆ THỐNG TÀI LI ỆU HỖ TRỢ TỪ PHẦN MỀM 
 

4.1. Giới thi ệu chung 

Để việc tăng tính hiệu quả trong việc huấn luyện, phần mềm 

cung cấp cho người sử dụng hệ thống tài liệu hỗ trợ. Các tài liệu này 

sẽ là hỗ trợ hữu ích cho người sử dụng khi tham gia thực tập, thao tác 

vận hành Nhà máy thủy ñiện A Vương. 
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4.2. Hệ thống tài liệu hỗ tr ợ 

4.2.1. Tài liệu hỗ trợ 

4.2.1.1. Logic ñiều khiển 

4.2.1.2. Quy trình của ngành 

4.2.1.3. Quy trình hướng dẫn vận hành và xử lý sự cố 

4.2.2. Xây dựng phần mềm: 

4.2.2.1. Phương thức xây dựng hệ thống tài liệu hỗ trợ 

Luận văn ñặt ra mục tiêu là không chỉ cung cấp cho người sử 

dụng các tài liệu sẵn có mà còn cung cấp thêm các công cụ ñể quản 

lý tài liệu, do vậy phần mềm ñược xây dựng trên cơ sở của các yêu 

cầu sau ñây: 

- Cung cấp mặc ñịnh cho người sử dụng các tài liệu nêu tại 

mục 4.2.1 ngay sau khi cài ñặt phần mềm. 

- Người sử dụng có thể tự quản lý hệ thống tài liệu của mình 

bằng phần mềm, bao gồm các chức năng sau: 

+ Cho phép chỉnh sửa tên thư mục và tên tài liệu. 

+ Cho phép xóa thư mục và tên tài liệu. 

+ Cho phép bổ sung thư mục con vào thư mục hiện tại. 

+ Cho phép bổ sung tài liệu mới vào phần mềm. 

+ Hiển thị dung lượng và loại tập tin của tài liệu hỗ trợ. 

4.2.2.2. Kết quả xây dựng hệ thống tài liệu hỗ trợ 

- Khi vào mục “Tài liệu hỗ trợ” trên thanh công cụ của phần 

mềm, hệ thống tài liệu hỗ trợ sẽ xuất hiện với giao diện như Hình 

4.1: 
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Hình 4.1: Giao diện của hệ thống tài liệu hỗ trợ 
- Khi cần thêm tài liệu vào phần mềm, người sử dụng nhấp vào 

thư mục tài liệu cần bổ sung, sau ñó nhấn vào nút thêm tài liệu mới ở 

phía góc phải màn hình. Phần mềm sẽ cho phép người sử dụng mở 

một tập tin mặc ñịnh bằng file pdf.  Để thêm vào thư mục ñã chọn, 

người sử dụng phải nhấn vào nút “Đồng ý” ñể phần mềm thực hiện: 

 

Hình 4.3: Giao diện cập nhật tài liệu cho phần mềm 

4.3. Kết luận 

Việc cung cấp tài liệu hỗ trợ từ phần mềm giúp cho người sử 

dụng có thể tra cứu các tài liệu tham khảo cần thiết ñối với việc vận 

hành nhà máy thủy ñiện A Vương. Hơn nữa, việc cung cấp cho người 

sử dụng công cụ ñể quản lý tài liệu làm tăng thêm tính hữu ích của 

phần mềm. 
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KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Luận văn ñã tổng quát các quy trình vận hành tổ máy, trạm 

phân phối, sơ ñồ logic ñiều khiển của Nhà máy thủy ñiện A Vương, 

từ ñó ñề xuất các thuật toán ñể xây dựng phần mềm huấn luyện vận 

hành trên ngôn ngữ lập trình C#. 

Phần mềm huấn luyện vận hành Nhà máy thủy ñiện A Vương 

tạo ra môi trường huấn luyện cho các nhân viên thực tập, nhân viên 

vận hành có ñiều kiện ôn luyện các kiến thức, kỹ năng vận hành trên 

giao diện mô phỏng gần giống với thực tế tại Nhà máy thủy ñiện A 

Vương.  

Việc rèn luyện bằng phần mềm này giúp cho các nhân viên 

thực tập, nhân viên vận hành nắm vững sơ ñồ logic ñiều khiển, cách 

thức thao tác trên các giao diện tại Nhà máy thủy ñiện A Vương. 

Phần mềm huấn luyện vận hành Nhà máy thủy ñiện A Vương 

còn có thể áp dụng cho lực lượng vận hành của các nhà máy thủy 

ñiện có công nghệ và sơ ñồ tương tự. 

Phần mềm ñã ñược sử dụng thử nghiệm tại Phòng Kỹ thuật, 

Phân xưởng Vận hành thuộc Công ty Cổ phần Thủy ñiện A Vương 

và ñã nhận ñược các ý kiến ñánh giá tích cực. 

2. Kiến nghị 

Để ñáp ứng nhu cầu ñào tạo, huấn luyện lực lượng vận hành 

thì cần thiết nhân rộng mô hình phần mềm này ra ñối với các công 

trình ñiện khác như: vận hành ñường dây và trạm truyền tải, vận 

hành nhà máy nhiệt ñiện, vận hành các nhà máy thủy ñiện khác. 

 


