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PHẦN MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

ðối với hệ thống ñiện ở nước ta, việc nghiên cứu áp dụng công 

nghệ tự ñộng từ trước ñến nay thường ñược quan tâm áp dụng cho 

các nhà máy ñiện công suất lớn và lưới truyền tải 220kV, 500kV … 

Hiện tại, tự ñộng hóa lưới ñiện phân phối sử dụng chủ yếu là các rơle 

tự ñộng ñóng lập lại (F79), tự ñộng sa thải theo tần số (F81), tự ñộng 

ñiều chỉnh ñiện áp (F90), máy cắt tự ñộng ñóng lại (recloser), xây 

dựng thí ñiểm một số TBA 110kV tích hợp ñiều khiển bằng máy tính 

nhưng hiệu quả kinh tế ñem lại chưa cao. 

Theo xu thế hội nhập với thế giới, Việt Nam ñã gia nhập WTO, 

các Công ty ðiện lực Việt Nam cần phải ñưa ra các cam kết có tính 

ñịnh lượng về tính liên tục cung cấp ñiện ñối với khách hàng, ñặc 

biệt là các nhà ñầu tư nước ngoài.  

Chính phủ ñã có Quyết ñịnh số 1670/Qð-TTg ngày 08/11/2012 

phê duyệt ñề án phát triển lưới ñiện thông minh tại Việt Nam. Thực 

hiện chỉ ñạo của Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam Tổng Công ty ðiện 

lực miền Trung ñang xây dựng lộ trình thực hiện tự ñộng hóa lưới 

ñiện phân phối, xây dựng lưới ñiện thông minh nhằm mục tiêu tăng 

năng suất lao ñộng, dự trữ online dữ liệu vận hành ñể phân tích, ñánh 

giá hệ thống ñiện. 

Việc nghiên cứu và ứng dụng giải pháp ñiều khiển tích hợp cho 

các TBA 110kV ñã ñược một số tác giả nghiên cứu, tuy nhiên phạm 

vi nghiên cứu và áp dụng chỉ dừng lại ở riêng lẻ một vài trạm biến áp 

chưa mang tính toàn cục.  

Từ các lý do trên và công việc hiện tại của tác giả luận văn, ñề 

tài nghiên cứu ñược ñặt tên là “Nghiên cứu ñề xuất giải pháp cải tạo 

các trạm biến áp 110kV tỉnh Bình ðịnh thành TBA tự ñộng hóa”  
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2. Mục ñích nghiên cứu    

ðề tài ñặt ra mục tiêu chính là nghiên cứu ñề xuất giải pháp cải 

tạo các trạm biến áp 110kV tỉnh Bình ñịnh thành TBA tự ñộng hóa. 

ðể thực hiện ñược mục ñích, các nội dung chính cần thực hiện như 

sau: 

− Nghiên cứu các giải pháp tự ñộng hóa trạm biến áp và phân tích 

hiện trạng tự ñộng hoá các TBA 110kV tỉnh Bình ðịnh từ ñó ñề 

xuất giải pháp ñầu tư cải tạo ñảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  

− Tính toán, phân tích kinh tế và tài chính cho mỗi phương án ñầu 

tư cải tạo. ðề xuất chọn phương án ñầu tư thích hợp. 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu  

ðối tượng nghiên cứu của ñề tài: Nghiên cứu các giải pháp kỹ 

thuật trong công nghệ trạm biến áp, hiện trạng các TBA 110kV tỉnh 

Bình ðịnh. Phương pháp ñánh giá hiệu quả ñầu tư, phần mềm phân 

tích hiệu quả ñầu tư của Ngân hàng Thế giới (WB). 

Phạm vi nghiên cứu: 

− Các giải pháp kỹ thuật tự ñộng hóa các trạm biến áp. 

− Hiện trạng thiết bị và Hệ thống giám sát, ñiều khiển ño lường tại 

các TBA 110kV tỉnh Bình ðịnh. 

− ðề xuất giải pháp cải tạo các trạm biến áp 110kV tỉnh Bình ðịnh 

thành các trạm biến áp tự ñộng hoá ñảm bảo kỹ thuật. 

− Tính toán, phân tích hiệu quả kinh tế tài chính cho các phương 

án  

− Lựa chọn phương án ñầu tư thích hợp ñảm bảo hiệu quả kinh tế 

cho cải tạo các trạm biến áp 110kV khu vực tỉnh Bình ðịnh. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

− Tìm hiểu hiện trạng, thu thập số liệu, phân tích các trạm biến áp 

110kV khu vực tỉnh Bình ðịnh. Nghiên cứu lý thuyết các vấn ñề 
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về giải pháp kỹ thuật tự ñộng hóa TBA từ ñó ñề xuất giải pháp 

cải tạo các TBA 110kV tỉnh Bình ðịnh. 

− Nghiên cứu lý thuyết về tính toán và phân tích kinh tế tài chính. 

Nghiên cứu phần mềm phân tích tài chính của WB 

− Phân tích, ñề xuất lựa chọn phương án ñầu tư cải tạo các TBA 

110kV tỉnh Bình ðịnh thành các trạm biến áp tự ñộng hoá. 

5. Bố cục luận văn 

Nội dung luận văn, ngoài phần mở ñầu và kết luận gồm có 4 

chương: 

Chương 1: Các giải pháp kỹ thuật về tự ñộng hóa trạm biến áp. 

Chương 2: Phân tích hiện trạng bảo vệ rơ le và tự ñộng hóa các   

                 TBA 110kV tỉnh Bình ðịnh. 

Chương 3: ðề xuất giải pháp cải tạo các TBA 110kV tỉnh Bình  

                  ðịnh thành trạm biến áp tự ñộng hoá. 

Chương 4: Tính toán hiệu quả ñầu tư trong việc cải tạo các TBA  

                  110kV tỉnh Bình ðịnh thành TBA tự ñộng hoá. 

 

CHƯƠNG 1 

CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VỀ TỰ ðỘNG HÓA 

 TRẠM BIẾN ÁP 

1.1. KHÁI NIỆM VỀ TỰ ðỘNG HOÁ VÀ TBA TÍCH HỢP 

 Trạm biến áp tự ñộng hoá (Substation Automation System-

SAS) là sự thay thế hệ thống ñiều khiển (HTðK) trong trạm biến áp 

truyền thống bằng hệ thống ñiều khiển tích hợp gồm các thiết bị 

ñiện tử thông minh và hệ thống máy tính tích hợp ñược kết nối 

chung vào mạng truyền thông nội bộ trạm và có thể kết nối với hệ 

thống bên ngoài trạm phục vụ vận hành xa.                                     

1.2. ƯU NHƯỢC ðIỂM CỦA CÁC KIỂU HTðK TBA. 
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1.2.1. HTðK kiểu truyền thống 

− Ưu ñiểm: Kết nối hệ thống ñơn giản. Chi phí ñầu tư ban ñầu 

thấp. Dễ dàng sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống. 

− Nhược ñiểm: Tự ñộng hóa trạm ở mức thấp. Có nhân viên vận 

hành thường xuyên. ðộ tin cậy thấp, thời gian khắc phục sự cố 

lớn và ít an toàn cho người vận hành. Chi phí vận hành bảo 

dưỡng cao. Không ñáp ứng yêu cầu vận hành thị trường ñiện. 

 1.2.2. HTðK tích hợp trạm biến áp 

− Ưu ñiểm: Tối ưu hóa chế ñộ vận hành và bảo dưỡng hệ thống. 

Cung cấp các tính năng vận hành trạm biến áp vượt trội nhờ các 

thiết bị ñiện tử thông minh và mạng máy tính công nghiệp hiện 

ñại. Vận hành trạm từ xa bằng máy tính. ðáp ứng yêu cầu vận 

hành thị trường ñiện cạnh tranh. 

− Nhược ñiểm: Vốn ñầu tư ban ñầu lớn. 

1.3. CẤU TRÚC VÀ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG CỦA HTðK 

TÍCH HỢP TRẠM BIẾN ÁP 

Một hệ thống tự ñộng hóa trạm biến áp có cấu trúc và chức năng 

phân chia thành ba cấp ñộ (hình 1.2b). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2b: Cấu trúc dạng vòng HTðK tích hợp TBA 
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− Cấp trạm: Gồm các phần tử cơ bản sau 

+ Máy tính chủ: ðiều khiển, giám sát cho toàn trạm biến áp. 

+ Máy tính giao diện người – máy: Thao tác vận hành, giám 

sát trạm biến áp từ xa. 

+ Lưu trữ dữ liệu quá khứ. 

− Cấp ngăn: ðiều khiển, giám sát các ngăn trong trạm gồm các 

thiết bị ñiện tử thông minh kết nối nhau nhờ mạng nội bộ trạm. 

− Cấp thiết bị: Thực hiện lệnh từ cấp ngăn chuyển phát ñến các 

thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành. 

Việc kết nối thông tin giữa máy tính chủ và các thiết bị ñiện tử 

thông minh mức ngăn theo cấu trúc mạng truyền thông công nghiệp 

nội bộ có dạng hình tia hoặc dạng vòng. 

1.4. GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG TỰ ðỘNG HOÁ TBA 

       1.4.1. Kết nối truyền thông trong phạm vi trạm biến áp 

− Phương thức truyền bit nối tiếp ñơn giản với chuẩn giao thức 

IEC60870-5-103. 

− Phương thức truyền bit nối tiếp tốc ñộ cao (10/100/1000 Mbps) 

theo cấu trúc mạng LAN –Ethernet chuẩn giao thức IEC61850. 

       1.4.2. Kết nối truyền thông giữa trạm với trung tâm 

− Việc kết nối nối truyền thông giữa trạm với các trung tâm ñiều 

khiển ở xa sử dụng các kênh truyền dẫn như ADSL/GBRS, 

VSAT-IP, với chuẩn giáo thức IEC60870-5-101/104. 

1.5. HTðK TÍCH HỢP TBA 110KV CỦA MỘT SỐ HÃNG 

1.5.1. Cấu trúc HTðK tích hợp TBA của Siemens [12] 

1.5.2. Cấu trúc HTðK tích hợp TBA của Areva [10] 

1.5.3. Cấu trúc HTðK tích hợp trạm của Toshiba [13] 
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  1.5.4. Cấu trúc HTðK tích hợp trạm của SEL [11] 

1.6. ƯU NHƯỢC ðIỂM CỦA CÁC KIỂU HTðK TÍCH HỢP 

Hệ thống SICAM PAS của Siemens sử dụng hệ thống các máy 

tính riêng lẻ ñể kết nối tất cả các IED’s với khả năng ñáp ứng cho 

các công nghệ mạng khác nhau như Ethernet, Profibus, Modbus,.. 

trong cùng hệ thống ñiều khiển tích hợp nên có ñộ mở khá lớn. Tuy 

nhiên nhược ñiểm chính của hệ thống SICAM PAS là khi có sự thay 

ñổi cấu hình hoặc thông số của một rơ le bất kỳ nào thì hệ thống máy 

tính trạm phải ñược cập nhật lại rất tốn thời gian.  

Hệ thống PACis của Areva với thiết bị Micom C246/246C có 

rất nhiều tính năng ñược tích hợp trong cùng một thiết bị, từ tính 

năng BCU ñến tính năng một máy tính chủ của trạm. Tuy nhiên, 

chính vì nó có quá nhiều tính năng nhưng chỉ dùng một hai tính năng 

tùy thuộc vào vị trí lắp ñặt của chúng trong hệ thống ñiều khiển tích 

hợp trạm nên sẽ lãng phí nếu sử dụng không phù hợp. 

HTðK tích hợp GSC1000 của Toshiba có cấu hình hệ thống 

linh hoạt và dễ dàng nâng cấp SAS cho mọi cấp ñiện áp, giảm thiểu 

chi phí cho vòng ñời thiết bị và có khả năng tích hợp thiết bị không 

hỗ trợ IEC 61850 thông qua bộ chuyển ñổi. Hệ thống GSC1000 có 

các chức năng từ cơ bản ñến nâng cao với ñộ tin cậy cao. 

HTðK tích hợp của hãng SEL với sơ ñồ kết nối Ethernet ñơn 

giản thuận tiện cho người sử dụng. Các IED’s và hệ thống máy tính 

trạm của SEL chịu ñược môi trường khắc nghiệt tại các trạm biến áp 

và thời gian bảo hành thiết bị ñến 10 năm. Giao diện HMI tại chỗ của 

các IED’s luôn hiển thị ngay cả khi bị mất nguồn ñiện nhờ có tấm 

pin mặt trời ñặt trước màn hình giao diện. Tuy nhiên, HTðK của 

SEL khó tích hợp thiết bị không hỗ trợ chuẩn IEC61850 của hãng 

khác. 
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1.7. MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ CÔNG NGHỆ TỰ ðỘNG HOÁ 

TRẠM BIẾN ÁP [8] 

1.7.1. Thiết bị phần cứng  

1.7.2. Phần mềm   

1.7.3. Chuẩn truyền thông 

1.8. KẾT LUẬN  

Việc tìm hiểu HTðK trạm biến áp và cấu trúc một số hệ thống 

của các hãng ñã ñược áp dụng trong hệ thống ñiện Việt Nam sẽ tạo 

cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý vận hành tiếp cận với công 

nghệ hiện ñại nắm bắt ñược ñặc ñiểm của hệ thống ñiều khiển tích 

hợp trạm biến áp của từng hãng khác nhau. Từ ñó, người sử dụng có 

thể lựa chọn một cấu hình phù hợp nhất ñể áp dụng trong ñầu tư xây 

dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống ñiều khiển cho từng trạm biến áp cụ 

thể. 

CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ðỘNG 

HOÁ CÁC TBA 110KV TỈNH BÌNH ðỊNH 

2.1. HIỆN TRẠNG LƯỚI ðIỆN 110KV TỈNH BÌNH ðỊNH 

2.2. ðẶC ðIỂM HIỆN TRẠNG CỦA TBA 110kV QUY NHƠN 2 

       2.2.1. Thiết bị ñóng cắt 

 Nhận xét: Các thiết bị ñóng cắt TBA 110kV Quy Nhơn 2 

gồm các máy cắt và dao cách ly ñược ñiều khiển ñóng cắt bằng ñiện 

nên thuận lợi cho việc cải tạo thành TBA tự ñộng hóa. Riêng các dao 

cách ly 171-7, 131-1 hiện ñang ñiều khiển bằng tay nên cần cải tạo 

lắp thêm tủ truyền ñộng và mô tơ ñể ñiều khiển xa bằng ñiện. 

2.2.2. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le 

       a. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le các phía MBA T1 và T2  

       b. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le phía 22kV 
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Nhận xét: TBA 110kV Quy Nhơn 2 ñược trang bị các rơ le kỹ 

thuật số có cổng giao tiếp truyền thông cho phép kết nối vào mạng 

LAN cục bộ, ñiều này thuận lợi cho việc sử dụng các rơ le cho cải 

tạo thành TBA tự ñộng hóa. Một vài rơ le không có cổng giao tiếp 

truyền thông: Rơ le bảo vệ so lệch MBA AT1, rơ le bảo vệ xuất 

tuyến 483, 484 và tự dùng 2 khi cải tạo sẽ ñược thay bằng các rơ le 

mới có cổng giao tiếp truyền thông ñể kết nối.  

2.3. ðẶC ðIỂM HIỆN TRẠNG CỦA TBA 110KV HOÀI NHƠN 

2.3.1. Thiết bị ñóng cắt  

Nhận xét: Thiết bị ñóng cắt ñược ñiều khiển ñóng cắt bằng ñiện 

nên thuận lợi cho việc cải tạo thành TBA tự ñộng hóa. Các DCL 

172-1, 172-7, 173-1, 173-7, 131-1, 132-1, 331-3, 331-1 ñang ñiều 

khiển bằng tay nên cần trang bị ñộng cơ và tủ truyền ñộng ñể ñiều 

khiển bằng ñiện từ xa. 

2.3.2. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le  

       a. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le các phía MBA T1 và T2 

 b. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le các ñường dây 110kV 

 c. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le  phía 35kV 

 d. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le phía 22kV 

Nhận xét: Phần lớn ñược trang bị rơ le kỹ thuật số có cổng giao 

tiếp truyền thông thuận lợi cho việc tự ñộng hóa. Một vài rơ le không 

có cổng giao tiếp truyền thông gồm: Rơ le F90 MBA T1 và T2, rơ le 

hoà ñồng  bộ F25 và  rơ le bảo vệ so lệch thanh cái 110kV sẽ ñược 

thay mới bằng các rơ le có cổng giao tiếp truyền thông ñể kết nối.  

2.4. ðẶC ðIỂM HIỆN TRẠNG CỦA TBA 110kV AN NHƠN 

 2.4.1. Thiết bị ñóng cắt  

Nhận xét: Toàn bộ thiết bị ñóng cắt ñược ñiều khiển ñóng cắt 

bằng ñiện nên ñáp ứng ñược việc cải tạo thành TBA tự ñộng hóa. 
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   2.4.2. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le  

          a. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le các  phía MBA T1 và T2 

          b. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le các ñường dây 110kV 

          c. HTðK, giám sát  và bảo vệ rơ le phía 22kV 

Nhận xét: Một số rơ le không có cổng giao tiếp truyền thông 

gồm: Rơ le so lệch MBA T1, rơ le xuất tuyến 478, 482, rơ le MBA 

TD42, rơ le quá kém áp và tần số thanh cái C42 sẽ ñược thay thế 

bằng các rơ le mới có cổng giao tiếp truyền thông ñể kết nối.  

2.5. ðẶC ðIỂM HIỆN TRẠNG CỦA TBA 110KV MỸ THÀNH 

2.5.1. Thiết bị ñóng cắt 

Nhận xét: Toàn bộ thiết bị ñóng cắt ñược ñiều khiển bằng ñiện 

nên thuận lợi cho việc cải tạo thành TBA tự ñộng hóa.  

 2.5.2. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le  

         a. HTðK, giám sát  và bảo vệ rơ le các phía MBA T1 và T2 

         b. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le các ñường dây 110kV 

         c. HTðK, giám sát  và bảo vệ rơ le phía 22kV 

Nhận xét: Phần lớn bảo vệ TBA 110kV Mỹ Thành ñược trang 

bị rơ le kỹ thuật số có cổng giao tiếp truyền thông RS 232, RJ 45 

thuận lợi cho việc cải tạo thành TBA tự ñộng hóa. Một vài rơ le 

không có cổng giao tiếp truyền thông gồm: Rơle le bảo vệ quá dòng 

lộ tổng phía 22kV MBA T1, rơ le bảo vệ quá dòng xuất tuyến 471, 

475 và rơ le bảo vệ quá kém áp TC C41 sẽ ñược thay bằng rơ le mới 

có cổng giao tiếp truyền thông khi cải tạo thành TBA tự ñộng hoá. 

2.6. ðẶC ðIỂM HIỆN TRẠNG CỦA TBA 110KV PHÙ MỸ 

       2.6.1. Thiết bị ñóng cắt 

Nhận xét: Thiết bị ñóng cắt ñược ñiều khiển bằng ñiện nên 

thuận lợi cho việc cải tạo thành TBA tự ñộng hóa ñiều khiển từ xa. 

 2.6.2. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le  
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          a. HTðK, giám sát  và bảo vệ rơ le các phía MBA T1 

          b. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le các ñường dây 110kV 

         c. HTðK, giám sát  và bảo vệ phía 35kV 

        d. HTðK, giám sát và bảo vệ phía 22kV 

Nhận xét: Toàn bộ rơ le ñược trang bị là rơ le kỹ thuật số có 

cổng truyền thông thuận lợi cho việc cải tạo thành TBA tự ñộng hóa.  

2.7. ðẶC ðIỂM HIỆN TRẠNG CỦA TBA 110KV PHÙ CÁT 

2.7.1. Thiết bị ñóng cắt 

Nhận xét: Thiết bị ñóng cắt ñược ñiều khiển bằng ñiện nên 

thuận lợi cho việc cải tạo thành TBA tự ñộng hóa ñiều khiển từ xa. 

       2.7.2. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le 

       a. HTðK, giám sát  và bảo vệ rơ le các phía MBA T2 

       b. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le các ñường dây 110kV 

       c. HTðK, giám sát  và bảo vệ rơ le phía 35kV 

      d. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le phía 22kV 

Nhận xét: Các rơ le kỹ thuật số có cổng truyền thông RS232 

thuận lợi cho việc cải tạo thành TBA tự ñộng hóa. Chỉ thay rơ le hoà 

ñồng bộ KAVS100 bằng  rơ le mới có cổng truyền thông ñể kết nối.  

2.8. ðẶC ðIỂM HIỆN TRẠNG CỦA TBA 110KV ðỒN PHÓ 

 2.8.1. Thiết bị ñóng cắt 

Nhận xét: Thiết bị ñóng cắt ñược ñiều khiển bằng ñiện nên 

thuận lợi cho quá trình tự ñộng hóa ñiều khiển từ xa. Các DCL 171-

1,172-1, 171-7,172-1, 173-7, 131-1, 331-3, 331-1 ñang ñiều khiển 

bằng tay, cần trang bị ñộng cơ và tủ truyền ñộng ñể ñiều khiển từ xa. 

  2.8.2. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le 

         a. HTðK, giám sát  và bảo vệ rơ le các phía MBA T1 

         b. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le các ñường dây 110kV 

         c. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le  phía 35kV 
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       d. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le phía 22kV 

Nhận xét: Phần lớn ñược trang bị rơ le kỹ thuật số có cổng 

truyền thông thuận lợi cho việc cải tạo thành TBA tự ñộng hóa. Một 

vài rơ le không có cổng truyền thông cần thay thế gồm: Rơ le so lệch 

thanh cái và rơ le hoà ñồng bộ. 

2.9. ðẶC ðIỂM HIỆN TRẠNG CỦA TBA 110KV LONG MỸ 

 2.9.1. Thiết bị ñóng cắt 

Nhận xét: Thiết bị ñóng cắt ñược ñiều khiển bằng ñiện nên 

thuận lợi cho việc cải tạo thành TBA tự ñộng hóa ñiều khiển từ xa. 

  2.9.2. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le  

         a. HTðK, giám sát  và bảo vệ rơ le các phía MBA T1 

         b. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le các ñường dây 110kV 

         c. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le phía 22kV 

Nhận xét: TBA 110kV Long Mỹ ñược trang bị rơ le kỹ thuật số 

có cổng truyền thông RS 232, RJ 45 thuận lợi cho việc tự ñộng hóa.   

2.10. ðẶC ðIỂM HIỆN TRẠNG CỦA TBA 110kV TAM QUAN 

2.10.1. Thiết bị ñóng cắt  

Nhận xét: Thiết bị ñóng cắt ñược ñiều khiển bằng ñiện. TBA 

110kV Tam Quan là TBA tự ñộng hóa nên không cần cải tạo.  

  2.10.2. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le  

         a. HTðK, giám sát  và bảo vệ rơ le các phía MBA T1. 

         b. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le các ñường dây 110kV 

         c. HTðK, giám sát và bảo vệ rơ le phía 22kV. 

Nhận xét: TBA 110kV Tam Quan ñã ñược tự ñộng hóa ñiều 

khiển bằng máy tính. Tuy nhiên vẫn còn nhân viên tại trạm vẫn thao 

tác vận hành và giám sát trên máy tính.   

2.11. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ðO LƯỜNG CÁC TBA 110KV  

Nhân viên vận hành ghi chép thủ công số liệu tại các công tơ. 
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2.12. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG SCADA CÁC TBA 110kV 

Hệ thống SCADA tại các trạm gồm: Tủ thiết bị ñầu cuối (RTU) 

tủ giao diện giám sát SIC và phụ kiện ñi kèm hoặc Gateway. 

2.13. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG MINISCADA CÁC TBA 110KV  

Tại các TBA 110kV thiết bị MiniScada ñều RTU560 ABB, kết 

nối ñến ñiều ñộ Công ty ðiện lực Bình ðịnh. 

2.14. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CÁC TBA 110kV 

Hệ thống kênh truyền Viba, ADSL, cáp quang. 

2.15. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÁC TBA 110kV  

Có người trực vận hành 24h/24h. ðiều khiển các thiết bị phía 

110kV theo lệnh của kỹ sư ñiều hành A3. ðiều khiển các thiết bị phía 

22kV, 35kV theo lệnh của ðiều ñộ viên Công ty ðiện lực Bình ðịnh. 

2.16. CÁC VẤN ðỀ CẦN GIẢI QUYẾT ðỂ CẢI TẠO CÁC 

TBA 110KV TỈNH BÌNH ðỊNH THÀNH TBA TỰ ðỘNG HOÁ 

− Bổ sung ñộng cơ và tủ truyền ñộng cho DCL 110kV, 35 kV. 

− Thay thế hoặc bổ sung các chức năng ñể các rơ le có thể kết nối 

mạng LAN nội bộ trạm và kết nối với trung tâm thao tác xa. 

− Trang bị mạng LAN và Hệ thống máy tính tại trạm ñể kết nối tất 

cả các phần tử trong nội bộ trạm biến áp ñến Trung tâm thao tác.  

− Trang bị hệ thống camera giám sát và hệ thống phòng cháy, chữa 

cháy tự ñộng tại các trạm biến áp. 

− Xây dựng trung tâm thao tác thực hiện vận hành TBA từ xa  

− Kết nối thông tin từ các trạm biến áp ñến trung tâm thao tác. 

2.17. KẾT LUẬN  

Qua nội dung chương 2, tác giả nhận thấy rằng thực trạng tự 

ñộng hóa tại ở các TBA 110kV tỉnh Bình ðịnh vẫn còn thấp, các 

trạm ñang vận hành theo kiểu truyền thống, có nhân viên vận hành. 

Thao tác bằng tay tại các khóa ñiều khiển và giám sát trên các tủ ñiều 
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khiển không ñáp ứng ñược yêu cầu vận hành thị trường ñiện. Vì vậy, 

cải tạo các TBA 110kV khu vực tỉnh Bình ðịnh thành trạm biến áp 

tự ñộng hóa ñể tối ưu hóa chi phí vận hành, ñáp ứng lộ trình xây 

dựng lưới ñiện thông minh là cần thiết. Phù hợp với xu hướng tự 

ñộng hóa lưới ñiện nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng cho vận hành thị 

trường ñiện trong tương lai. Giải pháp cải tạo các TBA 110kV Bình 

ðịnh thành TBA tự ñộng hóa sẽ ñược trình bày trong chương 3. 

 

CHƯƠNG 3 

ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO CÁC TRẠM BIẾN ÁP 110KV 

TỈNH BÌNH ðỊNH THÀNH TBA TỰ ðỘNG HOÁ 

3.1. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ PHẠM VI CẢI TẠO 

− Cải tạo 09 TBA 110kV tỉnh Bình ðịnh thành TBA tự ñộng hoá. 

3.2. CÁC PHƯƠNG ÁN CHUNG CẢI TẠO CÁC TBA 110KV 

TỈNH BÌNH ðỊNH 

  3.2.1. Phương án 1: Thay thế toàn bộ rơ le theo chuẩn IEC 

61850, ñầu tư thêm thiết bị ñể ñiều khiển TBA bằng máy 

tính từ trung tâm thao tác (hình 3.1) 

 

 

 

 

Hình 3.1.  Sơ ñồ Hệ thống ñiều khiển  phương án 1 

 

 

 

Hình 3.1.  Sơ ñồ Hệ thống ñiều khiển  phương án 1 
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− Thay thế các rơle bằng các rơle kỹ thuật số có tích hợp khối ñiều 

khiển mức ngăn (BCU). 

− Bổ sung 01 khối ñiều khiển mức ngăn ñể tập trung các tín hiệu 

I/O của  AC/DC. 

− ðầu tư mới hệ thống ñiều khiển máy tính kết nối mạng LAN 

kép. 

− Trang bị hệ thống camera giám sát thiết bị tại trạm. 

− Lắp ñặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự ñộng tại trạm. 

− Xây dựng Trung tâm ñiều khiển xa. 

3.2.2. Phương án 2: Thay thế một phần các rơ le bảo vệ, tận 

dụng các thiết bị và hệ thống Scada, MiniScada hiện có ñể 

thực hiện tự ñộng hoá TBA không người trực ở mức tối 

thiểu (hình 3.2) 

Hình 3.2.  Sơ ñồ Hệ thống ñiều khiển  phương án 2 
− Thay thế các rơle bảo vệ không có hỗ trợ cổng giao tiếp truyền 

thông bằng các rơle kỹ thuật số có hỗ trợ cổng truyền thông. 
− Tận dụng lại các rơle kỹ thuật số có các cổng truyền thông. 
− Bổ sung các module chuyển ñổi ñể kết nối các rơle và có thể 

giao tiếp, truy xuất, cài ñặt ñược dữ liệu từ xa. 
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− Bổ sung 01 BCU mức ngăn ñể tập trung các tín hiệu I/O AC/DC. 

− ðầu tư mới 01 bộ gateway và mạng LAN ñơn ñể tập trung các 

tín hiệu ñiều khiển và bảo vệ ñưa về trung tâm ñiều. 

− ðầu tư mới 01 bộ thiết bị GPS ñể ñồng bộ cho toàn bộ hệ thống 

ñiều khiển. 

− Tận dụng lại thiết bị SCADA hiện có. 

− Trang bị hệ thống Camera giám sát thiết bị tại trạm. 

− Lắp ñặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự ñộng tại trạm. 

− Xây dựng Trung tâm ñiều khiển xa. 

3.3. GIẢI PHÁP CẢI TẠO CỤ THỂ TẠI CÁC TBA 110KV   

3.3.1.Trạm biến áp Quy Nhơn 2 

       a.  Phần thiết ñóng cắt của TBA Quy Nhơn 2 

Bổ sung hệ thống truyền ñộng và ñộng cơ cho DCL 171-7, 131-

1 ñang thực hiện ñiều khiển bằng tay ñể ñiều khiển bằng ñiện 

       b. Phần thiết bị ñiều khiển, giám sát và bảo vệ 

1. Phương án 1:  

2. Phương án 2:  

3.3.2. Trạm biến áp 110kV Hoài Nhơn 

       a. Phần thiết bị ñóng cắt của TBA 110kV Hoài Nhơn 

Bổ sung hệ thống truyền ñộng và ñộng cơ cho các DCL 172-1, 

172-7, 173-1, 173-7, 131-1, 132-1, 331-3, 331-1. 

       b. Phần thiết bị ñiều khiển, giám sát và bảo vệ  

1. Phương án 1: 

2. Phương án 2: 

3.3.3.Trạm biến áp 110kV An Nhơn 

       a. Phần thiết bị  ñóng cắt của TBA 110kV An Nhơn 

Các thiết bị ñóng cắt TBA 110kV An Nhơn ñáp ứng ñược giải 

pháp nâng cấp lên TBA tự ñộng hóa. 
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         b. Phần thiết bị ñiều khiển, giám sát và bảo vệ 

1. Phương án 1: 

2. Phương án 2:  

 3.3.4. Trạm biến áp 110kV Mỹ Thành 

        a. Phần thiết bị ñóng cắt của TBA 110kV Mỹ Thành 

Các thiết bị ñáp ứng giải pháp tự ñộng hóa toàn trạm. 

        b.Phần thiết bị ñiều khiển, giám sát và bảo vệ  

1. Phương án 1:  

2. Phương án 2:  

3.3.5. Trạm biến áp 110kV Phù Mỹ 

        a. Phần thiết bị ñóng cắt của TBA 110kV Phù Mỹ 

Các thiết bị ñáp ứng ñược giải pháp tự ñộng hóa toàn trạm. 

        b. Phần thiết bị ñiều khiển, giám sát và bảo vệ. 

1. Phương án 1:  

2. Phương án 2: 

3.3.6. Trạm biến áp 110kV Phù Cát 

       a.Phần thiết bị ñóng cắt của TBA 110kV Phù Cát 

Các thiết bị ñáp ứng ñược giải pháp tự ñộng hóa toàn trạm. 

       b. Phần thiết bị ñiều khiển, giám sát và bảo vệ  

      1.  Phương án 1:  

2. Phương án 2:  

  3.3.7.Trạm biến áp 110kV ðồn Phó 

          a. Phần thiết bị ñóng cắt của TBA 110kV ðồn Phó 

Bổ sung hệ thống truyền ñộng và ñộng cơ cho các DCL 171-

1,172-1, 171-7,172-7, 173-7, 131-1, 331-3, 331-1. 

           b. Phần thiết bị ñiều khiển, giám sát và bảo vệ. 

    1. Phương án 1: 

  2. Phương án 2:  
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   3.3.8. Trạm biến áp 110kV Long Mỹ 

           a. Phần thiết bị ñóng cắt của TBA 110kV Long Mỹ 

Các thiết ñáp ứng ñược giải pháp tự ñộng hóa toàn trạm. 

           b. Phần thiết bị ñiều khiển, giám sát và bảo vệ 

1. Phương án 1: 

2. Phương án 2:  

 3.3.9. Trạm biến áp 110kV Tam Quan 

Thiết bị hiện hữu ñã ñáp ứng ñược giải pháp tự ñộng hóa tại 

trạm và kết nối ñến trung tâm ñiều ñộ với chuẩn IEC 60870-5-104. 

3.4. TRUNG TÂM THAO TÁC TỪ XA 

 3.4.1. CHỨC NĂNG CỦA TRUNG TÂM 

− Thực hiện thao tác các thiết bị từ xa tại các trạm biến áp. 

− Giám sát tình trạng vận hành của thiết bị khi nhận lệnh thao tác 

và toàn bộ các thiết bị trong biến áp. 

− Truy xuất rơle bảo vệ tại biến áp. 

− Giám sát chất lượng ñiện năng tại các biến áp. 

3.4.2. CẤU TRÚC HTðK CỦA TRUNG TÂM 

 Trang bị hệ thống máy tính kết nối mạng LAN kép và các 

thiết bị phụ trợ ñể  thực hiện vận hành xa các TBA. 

3.5. CÁC HỆ THỐNG PHỤ TRỢ 

3.5.1. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự ñộng của trạm 

       a. Hệ thống báo cháy tự ñộng 

       b. Hệ thống chữa cháy tự ñộng 

 3.5.2. Hệ thống giám sát an ninh trạm biến áp 

Hệ thống giám sát bằng camera thực hiện chức năng giám sát 

liên tục tình trạng vận hành của các trạm biến áp dưới dạng hình ảnh. 

Toàn bộ các dữ liệu thu thập từ các camera sẽ ñược truyền về trung 
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tâm ñiều khiển xa ñể phục vụ công tác vận hành xa. Giải pháp hệ 

thống giám sát Camera IP tại các trạm biến áp xem ở hình 3.3. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3:  Sơ ñồ nguyên lý hệ thống camera cho trạm biến áp 

3.6. GIẢI PHÁP KẾT NỐI TRUYỀN THÔNG 

− Truyền thông nội bộ TBA: Mạng LAN, chuẩn giao thức IEC 

61850, IEC 60870-5-3. 

− Truyền thông từ TBA ñến Trung tâm thao tác, các ñiều ñộ: Mạng 

WAN với chuẩn giao thức IEC 60870-5-101/104. 

 3.6.1. Phương án chọn kênh kết nối thông tin 

 3.6.2. Giải pháp lựa chọn thiết bị hạ tầng mạng 

        a.Tại Trung tâm thao tác xa 

        b. Tại các trạm biến áp 110kV 

3.7. KẾT LUẬN 

Phương án 1 ñưa ra giải pháp thay thế rơ le theo chuẩn truyền 

thông IEC 61850, ñầu tư thêm thiết bị ñể nâng cấp các TBA 110kV 

tỉnh Bình ðịnh thành trạm biến áp ñiều khiển bằng máy tính ở mức 

cao nhất. Phương 2 là phương án thay thế một phần rơ le bảo vệ 

không có cổng truyền thông ñể ñảm bảo kết nối, ñầu tư thêm thiết bị 

ñể tự ñộng hoá trạm biến áp mức tối thiểu. ðể lựa chọn ñược phương 

án ñầu tư ñảm bảo về mặt kinh tế và kỹ thuật ta tiến hành tính toán 

vốn ñầu tư, phân tích kinh tế tài chính ở chương  4. 
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Chương 4  

TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ ðẦU TƯ TRONG VIỆC CẢI TẠO 

CÁC TBA 110KV TỈNH BÌNH ðỊNH THÀNH TBA ÁP TỰ 

ðỘNG HOÁ 

4.1. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ðẦU TƯ [5] 

4.1.1. Các phương pháp phân tích hiệu quả ñầu tư 

        a. Phương pháp chỉ tiêu quy ñổi về giá trị của hiện tại của lãi 

ròng (NPV - Net Present Value) (4.1) 
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                     Trong ñó:  

Bt : Doanh thu năm thứ t. Ct : Chi phí  năm thứ t. 

 n : ñời sống dự án. r : Tỉ suất chiết khấu tính toán. 

 b. Phương pháp chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội tại 

Hệ số hoàn vốn nội tại IRR là ñại lượng ñược tính ñổi theo một 

hệ số nào ñó. ðó có thể là mức lãi suất  r* và ñươc tính theo công 

thức (4.2): 
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Ứng với hệ số hoàn vốn nội tại IRR=r*, giá trị quy về hiện tại 

của dòng thu nhập sẽ cân bằng với giá trị hiện tại của dòng chi phí.  

c. Phương pháp chỉ tiêu tỉ số lợi nhuận/chi phí 

Phương pháp B/C ñánh giá tỉ số thu chi của nó một dự án ñáng 

giá khi tỉ số B/C ≥ 1.  Nếu tỉ số lợi nhuận/chi phí là R thì có các cách 

tính theo công thức (4.3a): 

1≥

++
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R

            (4.3a) 
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Theo chỉ tiêu này R>1, thì dự án chấp nhận ñược về kinh tế. 

d. Phương pháp chỉ tiêu hoàn vốn vay (Pay- back period): 

          0)1()(
1

=−−∑
=

−

T

t

t

tt rxCB       (4.4) 

   Trong ñó:  T là thời gian thu hồi vốn ñầu tư 

       Nếu T< T0 chọn trước thì dự án ñảm bảo thu hồi vốn. 

 4.1.2.  Ưu nhược ñiểm của các phương pháp 

Ưu ñiểm chung của các phương pháp là sử dụng các chỉ tiêu 

ñộng tức có tính ñến sự biến ñổi của giá trị ñồng tiền theo thời gian, 

tính toán cho cả ñời sống dự án, phù hợp với nền kinh tế thị trường. 

Nhược ñiểm chung của các phương pháp này là nó chỉ thích hợp 

trong môi trường vốn hoàn hảo, là ñiều khó ñảm bảo trong thực tế. 

4.2. PHẦN MỀM PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ðẦU TƯ TỰ ðỘNG 

HOÁ TRẠM BIẾN ÁP [9] 

ðể sát với thực tế, ñề tài sử dụng phần mềm phân tích kinh tế tài 

chính của Ngân hàng thế giới (WB). Phương pháp tính toán của phần 

mềm ñược tiến hành theo các bước sau:  

4.2.1. Cập nhật thông tin ñầu vào liên quan ñến dự án  

4.2.2. Tính toán các chỉ số NPV, B/C, IRR và T 

4.3. ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ðẦU TƯ [5] 

 4.3.1. Khối lượng ñầu tư 

Từ kết quả khảo sát thực tế tại các TBA 110kV tỉnh Bình ðịnh, 

liệt kê khối lượng ñầu tư cải tạo cho từng phương án ở chương 3. 

 4.3.2. Tính toán vốn ñầu tư 

Từ khối lượng ñầu tư cải tạo của từng phương án ta tiến hành 

lập dự toán chi phí cải tạo. Ta ñược kết quả khái toán chi phí cải tạo 

ở bảng  4.2. 
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Bảng 4.2:  Tổng hợp chi phí ñầu tư 

Giá trị sau thuế ( VND) 
Stt Hạng mục chi phí 

Phương án 1 Phương án 2 

1 Chi phí xây dựng 14.752.000.000 15.005.000.000 

2 Chi phí thiết bị 63.119.000.000 34.373.000.000 

3 Chi phí quản lý dự án 2.146.000.000 1.452.000.000 

4 Chi phí tư vấn ñầu tư  4.069.000.000 3.804.000.000 

5 Chi phí khác 4.580.000.000 3.379.000.000 

6 Chi phí dự phòng (10 %) 8.867.000.000 5.801.000.000 

 TỔNG CỘNG 97.533.000.000 63.814.000.000 

 4.3.3. Phân tích hiệu quả ñầu tư 

     a. Các thông số và chỉ số ñầu vào 

         b. Kết quả phân tích 

Kết quả phân tích phương án 1 và phương án 2 ở bảng 4.7, 4.8  

Bảng 4.7:  Kết quả phân tích kinh tế tài chính phương án 1 

Các chỉ tiêu ðơn vị tính Tài chính Kinh tế 

NPV triệu ñồng 278,190 464,385 
B/C  1,11 1,19 
IRR %  50,39 76,48 
T Năm 6 4 

Bảng 4.8:  Kết quả phân tích kinh tế tài chính phương án 2 

Các chỉ tiêu ðơn vị tính Tài chính Kinh tế 

NPV triệu ñồng 302,489 491,240 
B/C  1,12 1,2 
IRR %  78,51 154,04 
T Năm 4 3 
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4.4. KẾT LUẬN  

       Phương án 1: Thay thế toàn hệ thống rơle bảo vệ, ñầu tư thêm 

thiết bị có ưu ñiểm là tính ñồng bộ và ñộ ổn ñịnh hệ thống tương ñối 

cao, tuy nhiên giá thành chi phí cải tạo lớn 97,533 tỉ ñồng (lớn hơn 

phương án 2: 33,719 tỉ ñồng), trong khi hệ thống rơle bảo vệ hiện 

hữu vẫn ñang còn sử dụng tốt.  

        Phương án 2: Thay thế một số rơle bảo vệ, khả năng kết nối các 

chủng loại rơle khác nhau, với những trạm biến áp có rơle của nhiều 

nhà cung cấp do các giao thức truyền tin khác nhau nên ñộ ổn ñịnh 

hệ thống sau khi tích hợp không cao, tuy nhiên chi phí ñầu tư 63,814 

tỉ ñồng (thấp hơn phương án 1: 33,719 tỉ ñồng). Kết quả phân tích 

kinh tế tài chính tốt hơn phương án 1. 

Với kết quả tính toán, phân tích trên kết hợp với ñiều kiện kinh 

tế, khả năng ñầu tư hiện tại ta nên chọn phương án 2 ñể cải tạo các 

trạm biến áp 110kV tỉnh Bình ðịnh từ trạm biến áp ñang vận hành 

truyền thống sang trạm biến áp tự ñộng hoá không người trực ñiều 

khiển, giám sát, thu thập dữ liệu các trạm biến áp từ trung tâm thao 

tác xa. Phương án 2 nằm trong khả năng thực hiện ñược, không cần 

thiết phải thay thế toàn bộ hệ thống rơ le bảo vệ hiện tại ñang còn 

vận hành tốt. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngành ñiện 

ñang từng bước hiện ñại hoá lưới ñiện nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

cho vận hành thị trường ñiện cạnh tranh. Do vậy, việc tự ñộng hoá 

các TBA là một vấn ñề luôn ñược quan tâm trước mắt và lâu dài của 

các Tổng Công ty ðiện lực. Với kết quả nghiên cứu của luận văn ta 
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có thể khẳng ñịnh ñược việc ứng dụng công nghệ TBA tích hợp ñể 

cải tạo các trạm biến áp ñang vận hành theo kiểu truyền thống thành 

các TBA tự ñộng hoá là thực hiện ñược. 

ðề tài: “Nghiên cứu ñề xuất giải pháp cải tạo các TBA 110kV 

tỉnh Bình ðịnh thành TBA tự ñộng hoá” với mục ñích nghiên cứu 

ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện ñại trong lĩnh vực chế tạo 

thiết bị, rơle bảo vệ, thông tin và tự ñộng hoá ñể tiến hành ñề xuất cải 

tạo các trạm biến áp thành trạm biến áp tự ñộng hoá nhằm tối ưu hóa 

chi phí vận hành, nhanh chóng xử lý sự cố và tự ñộng khôi phục kết 

lưới sau sự cố, giảm thời gian mất ñiện khách hàng, nâng cao ñộ tin 

cậy cung cấp ñiện, từng bước xây dựng lưới ñiện thông minh. 

ðề tài ñã có các nghiên cứu ñóng góp trong việc ñề xuất xem 

xét lựa chọn giải pháp cải tạo hợp lý thông qua các nội dung: 

− Nghiên cứu về tự ñộng hóa trạm biến áp, một số cấu trúc hệ 

thống ñiều khiển tích hợp ñang ứng dụng trong hệ thống ñiện 

Việt Nam; Phân tích hiện trạng thiết bị ñóng cắt, bảo vệ rơ le và 

tự ñộng hóa các TBA 110kV tỉnh Bình ðịnh. Từ ñó ñề xuất các 

phương án cải tạo ñảm bảo về mặt kỹ thuật.  

− Nghiên cứu phương pháp tính toán chi phí ñầu tư, phân tích tìm 

phương án phù hợp với ñiều kiện hiện tại. Kết quả tính toán và 

phân tích 09 TBA 110kV tỉnh Bình ðịnh trong chương 4 cho 

thấy cả hai phương án ñược ñề xuất ñều ñảm bảo hiệu quả kinh 

tế tài chính. Tuy nhiên, phương án 2 là thay thế một phần rơ le 

bảo vệ, tận dụng lại hệ thống Scada, Mini Scada hiện có chi phí 

ñầu tư 63,814 tỉ ñồng thấp hơn phương án 1, các chỉ tiêu phân 

tích kinh tế tài chính của phương án 2 có giá trị hiện tại ròng 

NPV=302,489 triệu ñồng, tỉ suất hoàn vốn nội bộ IRR =78,51%, 

tỉ suất lợi nhuận B/C=1,12, thời gian hoàn vốn 4 năm tốt hơn 
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phương án 1 nên ñược ñề xuất xem xét chọn ñể ñầu tư trong kế 

hoạch cải tạo các TBA 110kV tỉnh Bình ðịnh. 

Một số kiến nghị: 

ðể ñẩy mạnh tiến trình hiện ñại hoá hệ thống ñiện Việt Nam, 

cần ñược quan tâm tiếp tục các vấn ñề sau:  

− Xem xét xây dựng hệ thống tự ñộng hoá TBA ñồng bộ với xây 

dựng hệ thống SCADA, Mini SCADA. Khi ñó việc phát triển 

SCADA, Mini SCADA sẽ giảm thiểu ñầu tư và ñem lại hiệu quả 

khai thác lớn hơn. 

− Phải chuẩn hoá thông số các thiết bị lắp ñặt tại TBA và triển khai 

giải pháp kết nối thông tin theo tiêu chuẩn quy ñịnh ñể thuận tiện 

trong việc mua sắm cũng như lắp ñặt bảo dưỡng và thay thế thiết 

bị. 

Hướng mở rộng của ñề tài: 

− Nghiên cứu công nghệ tự ñộng hoá trạm biến áp 110kV ñể phối 

hợp với công nghệ tự ñộng hoá lưới ñiện phân phối nhằm khai 

thác triệt ñể toàn bộ các chức năng tự ñộng hoá vận hành lưới 

ñiện phân phối. 

Do ñiều kiện khả năng và thời gian có hạn, tài liệu tham khảo 

còn hạn chế nên nội dung luận văn chỉ nêu và giải quyết một số vấn 

ñề căn bản liên quan ñến công nghệ tự ñộng hoá trạm biến áp 110kV 

tỉnh Bình ðịnh. Nếu  phương án ñề xuất cải tạo các TBA 110kV tỉnh 

Bình ðịnh thành TBA tự ñộng hóa ñược lựa chọn, sau khi ñược thi 

công cải tạo sẽ tiến hành ñánh giá thực tế vận hành từ ñó làm cơ sở 

tiếp tục cải tạo các khu vực khác. 

 


