
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

LÊ HỮU VĂN 

 

 

XÂY DỰNG PHẦN MỀM 

 HUẤN LUYỆN SỬ DỤNG, THÍ NGHIỆM  

RƠLE MICOM P123 

 

 
Chuyên ngành: Mạng và Hệ thống điện 

                      Mã số:                60.52.50 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT  

 

 

 

 

 
Đà Nẵng - Năm 2013 



 

Công trình được hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

   Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐINH THÀNH VIỆT 

                                     

 

  Phản biện 1: PGS.TS. LÊ KIM HÙNG 

 

 

  Phản biện 2: TS. NGUYỄN XUÂN HOÀNG VIỆT 

 

 

 

 

 

Luận văn  được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 

tháng  5  năm 2013. 

 

 

 

 

       Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng 



1 

 

MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Hiện nay, đất nước ta đang tiến trên con đường CNH-HĐH. Đây 

là xu thế tất yếu để đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở 

thành một nước công nghiệp phát triển. Đóng góp vào xu thế chung 

đó, ngành Điện đã có những bước tiến quan trọng để phù hợp với 

phương hướng phát triển của đất nước, đồng thời cũng là ngành tiên 

phong thúc đẩy nền công nghiệp ngày càng đi lên.  

Với một hệ thống truyền tải và phân phối điện năng trên khắp 

đất nước, ngành điện đã mang đến động lực phát triển cho tất cả các 

vùng miền và các ngành sản xuất. Tuy nhiên, một lưới điện phức tạp 

như vậy đòi hỏi phải có các phương thức vận hành và bảo vệ hợp lý 

nhằm đảm bảo đầy đủ các chỉ tiêu về an toàn, chất lượng điện năng 

phù hợp với nhu cầu của từng vùng miền và của mỗi ngành sản xuất. 

Cùng với sự phát triển của các thành tựu khoa học kỹ thuật trong 

các lĩnh vực khác nhau như vật liệu điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật vi 

xử lý, công nghệ thông tin v.v… cho phép các hãng sản xuất chế tạo 

rơle bảo vệ hiện đại có nhiều tính năng siêu việt, đảm bảo cho hệ 

thống bảo vệ rơle tác động nhanh, nhạy, tin cậy và chọn lọc. 

Tốc độ phát triển nhanh chóng của các rơle KTS khiến cho 

người sử dụng không thể vận hành như ý muốn nếu không có sự đào 

tạo bài bản và kiến thức phù hợp. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có 

những ứng dụng phù hợp để người sử dụng có thể nhanh chóng tiếp 

cận với các rơle KTS hiện đại hơn. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ của đề tài 

- Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng một phần mềm đào tạo sử 

dụng, thí nghiệm rơle Micom P123 cho những sinh viên mới ra 

trường và những nhân viên mới của ngành Điện. 

- Nhiệm vụ chính: 

+ Nghiên cứu lý thuyết về rơle Micom P123 

+ Các chức năng của rơle Micom P123 

+ Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình để thiết lập phần mềm 

+ Thiết lập các thao tác chính của phần mềm tương ứng với quá 

trình huấn luyện sử dụng và thí nghiệm rơle Micom P123 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Các phiên bản của rơle Micom P123 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

- Phân tích các chức năng làm việc của rơle Micom P123 

- Phân tích khả năng giao diện với máy tính của rơle Micom 

P123 

- Tìm kiếm ngôn ngữ lập trình phù hợp với mục đích cần làm 

- Đưa ra phương hướng các thao tác cần thực hiện đối với 

chương trình 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Chọn ngôn ngữ lập trình thích hợp 

- Xây dựng quá trình sử dụng và thí nghiệm rơle Micom P123 

- Gắn kết các dữ liệu với phần mềm tương thích 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Đề tài này được nghiên cứu nhằm đưa vào đào tạo cho những 

người mới tiếp xúc vào môi trường làm việc của ngành Điện, với 

nhiều chủng loại bảo vệ đa dạng. P123 là chủng loại rơle tương đối 
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đơn giản, điều này sẽ giúp cho những người mới dễ dàng tiếp thu và 

có những hiểu biết cơ bản về rơle bảo vệ. 

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài chính là nhằm giảm thời gian đào 

tạo cơ bản ban đầu, giúp những sinh viên, nhân viên mới nhanh 

chóng tiếp cận vào công việc và nâng cao hiệu suất làm việc. 

6. Tên và bố cục đề tài: 

Căn cứ và mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài được đặt tên 

như sau: 

“XÂY DỰNG PHẦN MỀM HUẤN LUYỆN SỬ DỤNG, THÍ 

NGHIỆM RƠLE MICOM P123” 

Bố cục đề tài dự kiến chia làm 3 phần gồm: Phần mở đầu, nội 

dung đề tài và phần kết luận, kiến nghị. 

Nội dung đề tài gồm các chương như sau: 

Chương 1: Giới thiệu về rơle kỹ thuật số. 

Chương 2: Nguyên lý làm việc và các đặc tính của rơle Micom 

P123. 

Chương 3: Cấu hình các chức năng bảo vệ cho rơle Micom P123 

Chương 4: Thí nghiệm rơle Micom P123 
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CHƯƠNG 1  

GIỚI THIỆU VỀ RƠLE KỸ THUẬT SỐ 

1.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ 

Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, rơle bảo vệ có 

thể được chia ra làm bốn giai đoạn lịch sử cho trên. Cùng với sự phát 

triển của các thành tựu khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực khác 

nhau như vật liệu điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật vi xử lý, công nghệ 

thông tin v.v… cho phép các hãng sản xuất chế tạo rơle bảo vệ hiện 

đại có nhiều tính năng siêu việt, đảm bảo cho hệ thống bảo vệ rơle 

tác động nhanh, nhạy, tin cậy và chọn lọc. 

1.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI RƠLE KTS VÀ 

CÁC CHỨC NĂNG BẢO VỆ 

Các chủng loại rơle hiện nay rất đa dạng. Mỗi một hãng rơle sẽ 

phát triển từng dòng rơle khác nhau, tùy thuộc vào mục đích kinh 

doanh và ưu thế kỹ thuật hiện có của mình.  

* Các chức năng bảo vệ chính của rơle KTS: 

([6] ALSTOM (2002), Network protection and automation 

Guild – 7.5 Numerical Relays). 

- Bảo vệ so lệch 

- Bảo vệ khoảng cách 

- Bảo vệ quá dòng, quá dòng chạm đất 

- Bảo vệ quá dòng có hướng 

- Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch 

- Bảo vệ quá, kém áp 

- Bảo vệ quá tải 

- Kiểm tra hòa đồng bộ 

- Bảo vệ lỗi máy cắt 

* Các chức năng kèm theo trong rơle KTS: 
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- Ghi sự cố 

- Giám sát mạch cắt 

- Đo lường 

1.3. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA RƠLE KTS 

1.3.1. Ưu điểm 

* Độ tin cậy làm việc cao do: 

* Có khả năng tự lập trình được nên có độ linh hoạt cao, dễ dàng 

sử dụng cho các đối tượng bảo vệ khác nhau. 

* Độ nhạy, độ chính xác cao, thời gian tác động nhanh (đối với 

bảo vệ cắt nhanh). 

* Khả năng bảo vệ tinh vi, sát với ngưỡng chịu đựng của đối 

tượng bảo vệ. 

* Thời gian hiệu chỉnh ngắn nên không phải cắt điện lâu khi đưa 

vào vận hành. 

* Khả năng tự kiểm tra tình trạng làm việc của bản thân thiết kế.  

* Có khả năng đo lường và nối mạng phục vụ cho việc đo lường 

điều khiển, giám sát, điều khiển tự động từ xa. 

* Có khả năng hiển thị thông tin tốt cho người sử dụng chủ yếu 

là chương trình phần mềm vi tính. 

* Có chức năng ghi nhớ các sự kiện và hiện tượng bất thường 

phục vụ cho việc phân tích sự cố và khả năng làm việc của hệ thống. 

1.3.2. Nhược điểm 

* Giá thành cao nên đòi hỏi vốn đầu tư lớn khi nâng cấp đồng 

loạt các rơle cũ bằng rơle số. Điều này cần lưu ý vì rơle số đòi hỏi 

cấp độ dự phòng cao hơn rơle thế hệ đời cũ, khi một thiết bị gồm 

nhiều chức năng bảo vệ kết hợp bị sự cố sẽ gây nhiều tác hại lớn nếu 

không được dự phòng tốt. 

* Đòi hỏi người vận hành phải có trình độ cao. 
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* Phụ thuộc nhiều vào bên cung cấp hàng trong việc sửa chữa và 

nâng cấp thiết bị. 

1.4. CÁC BỘ PHẬN CỦA RƠLE KTS 

1.4.1. Giao diện người sử dụng (panel mặt trước ) của rơle 

Tại đây thường đặt màn hình hiển thị thông tin, bàn phím, các 

đèn LED báo hiệu và một vài cổng thông tin tuần tự hay song song. 

1.4.2. Kết cấu lắp ráp rơle      

Trong rơle, các chức năng chính được chế tạo trên các bản mạch 

riêng tạo thành các modun. 

1.4.3. Các cổng vào ra tuần tự 

Khả năng trao đổi thông tin với các thiết bị ở xa là một trong các 

ưu điểm nổi bật của rơle số so với các loại rơle điện cơ và rơle tĩnh. 

Chức năng này được thực hiện thông qua các giắc cắm chữ D có 9 

hoặc 25 chân đặt ở mặt trước hay mặt sau của rơle số. Đó là các cổng 

vào ra thông tin tuần tự được nối tới bộ giao diện vào/ ra thông tin 

số. 

1.5. PHÁT HIỆN HƯ HỎNG TRONG RƠLE KTS 

1.5.1. Các dạng hư hỏng trong rơle số 

Có thể chia làm hai dạng sự cố chính: 

- Sự cố phần mềm: thường là do hư hỏng các mạch nhớ các 

chương trình điều khiển cơ sở. Loại sự cố này chỉ có thể do người 

sản xuất phục hồi vì bộ nhớ bị hỏng còn kèm theo sự mất thông tin 

trong chúng. 

- Sự cố phần cứng: Nguyên nhân trực tiếp thường là hư hỏng các 

linh kiện điện tử như vi mạch, cuộn dây, tụ, diot, tranzito, giắc cắm, 

dây dẫn, bản mạch... 

1.5.2. Các triệu chứng và biện pháp khoanh vùng sự cố 

a) Các lỗi màn hình 
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Khi trên màn hình xuất hiện các ký tự loằng ngoằng, các nét đứt 

quãng hoặc hoàn toàn trắng hay không hiển thị các ký tự hoặc chức 

năng tương ứng với các phím được ấn, sự cố này có thể xảy ra với 

phần mạch số bao gồm bộ vi xử lí, ROM, RAM, bộ điều khiển 

vào/ra và bàn phím. 

b) Các triệu chứng do nguồn 

Khi bộ phận tạo nguồn bị hư hỏng, triệu chứng thường thấy nhất 

là rơle sẽ hoàn toàn câm lặng, các đèn tín hiệu sẽ không phát sáng 

khi bật công tắc nguồn. 

c) Các triệu chứng khác 

Bàn phím có thể ngừng làm việc bằng cách không phản ứng khi 

bị ấn. Một dạng sự cố khác là khi ấn phím, ký tự hoặc chức năng 

tương ứng không xuất hiện trên màn hình. Một vài phím có thể 

không làm việc trong khi các phím khác vẫn hoạt động tốt. Hoặc bàn 

phím làm việc trong chế độ này nhưng không làm việc trong các chế 

độ khác. 

1.6. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG RƠLE KTS TẠI VIỆT NAM 

Hệ thống điện Việt Nam mang lại những lợi ích to lớn từ kinh tế 

đến quản lý vận hành và đặc biệt sẵn sàng cho những bước phát triển 

mới của ngành Điện giai đoạn hiện tại và trong tương lai. Sự phát 

triển của nền kinh tế đòi hỏi chất lượng điện năng ngày càng cao đi 

cùng với nhiều dịch vụ mới, bắt buộc ngành Điện phải đổi mới, hiện 

đại hóa, đồng bộ hoá thiết bị, nâng cao hiệu quả vận hành, đảm độ tin 

cậy và an toàn trong cung cấp điện. 

Hiện tại, hệ thống tích hợp trạm biến áp là bước đi khởi đầu 

trong công tác xây dựng “Smart Grid”, một khái niệm mới đang trở 

thành xu hướng tất yếu phát triển hệ thống điện Việt Nam. Việc ứng 

dụng hệ thống tích hợp trạm biến áp theo chuẩn IEC 61850 là xu 



8 

 

hướng tất yếu của thời đại công nghệ thông tin. Rơle kỹ thuật số đã 

được ứng dụng rộng rãi nhằm cách lý các sự cố xẩy ra trên hệ thống 

điện nhanh chóng và tin cậy.  

1.7. KẾT LUẬN 

Sự đa dạng của các chủng loại rơle hiện nay đòi hỏi quá trình 

đào tạo tương đối lâu dài và phức tạp cho cả hệ thống nhân viên vận 

hành, kể cả hiện tại và sau này. Các nhân viên vận hành tại các TBA 

cần phải nắm rõ cách đọc sự cố trên rơle, cách chỉnh định các thông 

số rơle và kể cả cấu hình lại rơle nếu điều kiện cho phép. 

Qua những nguyên nhân trên, ta thấy được sự cần thiết phải 

huấn luyện cho những nhân viên vận hành mới, những học viên mới 

ra trường cách tiếp cận với rơle P123 một cách sớm nhất. Điều này 

sẽ giúp cho quá trình vận hành thiết bị, xử lý sự cố trôi chảy hơn, 

năng suất làm việc cao hơn, nhất là khi đưa vào vận hành những 

TBA mới hay nhà máy thủy điện mới. 
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CHƯƠNG 2  

NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ CÁC ĐẶC TÍNH 

 CỦA RƠLE MICOM P123 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ RƠLE KTS MICOM P123 

Hiện nay, tại miền Trung, nhất là các trạm biến áp và các thủy 

điện thuộc Công ty lưới điện cao thế miền Trung quản lý, dòng rơle 

P123 được sử dụng khá phổ biến. Đây là dòng rơle khá đơn giản cho 

vận hành, giá thành tương đối thấp, nhỏ gọn, rất phù hợp cho lưới 

điện 110kV trở xuống. 

2.2. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA RƠLE MICOM P123 

* Rơle P123 có các chức năng chính sau : 

- Bảo vệ quá dòng pha - pha [F50/51] 

- Bảo vệ quá dòng chạm đất [F50/51N] 

- Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch [F46] 

- Bảo vệ quá tải nhiệt [F49] 

- Bảo vệ kém dòng [F37] 

- Tự động đóng lặp lại máy cắt [F79] 

* Ngoài ra rơle P123 còn có các chức năng : 

- Đo lường 3 pha & N 

- Ghi sự cố 

- Bảo vệ không đối xứng 

- Bảo vệ hư hỏng máy cắt 

- Tải lạnh 

- Giám sát mạch cắt máy cắt 

2.2.1. Chức năng bảo vệ quá dòng pha - pha [F50/51] 

- Có 3 cấp bảo vệ I>, I>> và I>>> có thể lựa chọn và làm việc 

độc lập nhau 
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- Cấp 3 làm việc với đặc tính thời gian độc lập. 

- Cấp 1 và 2 có thể chọn làm việc theo đặc tính thời gian độc lập 

(DMT) hoặc phụ thuộc (IDMT, RI). 

2.2.2. Chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất [F50/51N]  

- Có 3 cấp bảo vệ IE>, IE>>, IE>>> có thể chọn và làm việc độc 

lập với nhau. 

2.2.3. Chức năng bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch [F46] 

- Có 2 cấp bảo vệ I2> và I2 >> có thể lựa chọn và làm việc độc 

lập với nhau. 

2.2.4. Chức năng bảo vệ quá tải nhiệt [F49]  

- Rơle tự động lựa chọn pha có dòng lớn nhất để tính toán.  

- Có thể chỉnh định mức cảnh báo và cắt độc lập nhau.  

2.2.5. Chức năng bảo vệ kém dòng [F37]  

Làm việc theo đặc tính độc lập, có thể cài đặt để làm việc theo 

chức năng kém dòng hoặc ngưỡng kém dòng I< dùng để kiểm tra 

chức năng lỗi máy cắt. 

2.2.6. Tự động đóng lặp lại [F79] 

Thực tế thống kê về các sự cố của các đường dây trung áp trở 

lên, sự cố thoáng qua chiếm 80-90%. Các sự cố thoáng qua này ( 

phóng điện, sét đánh, ... ) đều có thể được loại trừ bằng tác động cắt 

tức thời máy cắt, sự cố sau khi cắt máy cắt biến mất, vì thế để đảm 

bảo việc cung cấp điện trở lại trong thời gian nhanh nhất người ta 

thường dùng chức năng tự động đóng lặp lại máy cắt. 

2.2.7. Chức năng phụ  

- Tải lạnh  

- Lỗi máy cắt 

- Giám sát máy cắt 

- Chức năng ghi sự cố 
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- Hiển thị được 5 sự cố mới nhất khi truy cập bằng tay. 

2.2.8. Chức năng đo lường dòng điện 3 pha và N  

Chức năng này sẽ hiển thị các thông số đo lường từ rơle tương 

ứng với các đầu vào thiết bị nhất thứ ngoài trời. 

2.3. KẾT LUẬN 

Hiện nay, dòng rơle Micom P123 là dòng rơle tương đối phổ 

biến đối với hệ thống lưới điện cao thế Miền Trung. Khả năng tích 

hợp đầy đủ các chức năng phổ biến như BVQD, bảo vệ quá tải, tự 

động đóng lặp lại, đo lường, ghi sự cố … giúp cho người vận hành 

dễ dàng nắm bắt thông tin sự cố và nhanh chóng tìm ra biện pháp 

khắc phục.  

Phần chương 2 đã giới thiệu các chức năng chính của rơle 

Micom P123. Việc tìm hiểu cách hoạt động, tính toán thông số cho 

từng chức năng bảo vệ rất quan trọng, tạo tiền đề cho quá trình cấu 

hình và thí nghiệm các chức năng sau này. 

Ngoài ra, người dùng sẽ biết cách tra đường đặc tính nhằm xác 

định vùng hoạt động của từng chức năng bảo vệ. Làm quen với các 

thông số và đường đặc tính, người học sẽ có cái nhìn tổng quan hơn 

về hệ thống rơle bảo vệ hiện nay. 

Nếu có tình trạng sự cố hoặc hỏng hóc xảy ra, rơle cho phép 

người dùng truy cập bằng tay và bằng máy tính, việc này giúp cho 

người vận hành chủ động trong quá trình xử lý sự cố, thay vì phải 

chờ các thiết bị kết nối rơle đặc thù như một số dòng rơle khác. 

 

 

 



12 

 

CHƯƠNG 3 

CÀI ĐẶT CẤU HÌNH CÁC CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHO 

RƠLE MICOM P123 

Trong dòng rơle Micom P123, hiện nay có rất nhiều phiên bản 

khác nhau, cài đặt khác nhau … Để sử dụng và thí nghiệm một cách 

chính xác các dòng rơle P123, ta cần phải xác định được phiên bản 

của từng rơle, các ngưỡng đầu vào dòng áp, sơ đồ đấu nối các chân 

đầu vào, đầu ra và các chức năng cho phép. 

3.1. CÀI ĐẶT CẤU HÌNH TỪNG CHỨC NĂNG BẢO VỆ CỦA 

RƠLE MICOM P123  

3.1.1. Cài đặt thông số bảo vệ  

Để rơle hoạt động tốt theo yêu cầu bảo vệ, ta cần phải có các cài 

đặt phù hợp với mỗi chức năng bảo vệ khác nhau. 

Dùng 5 phím ở mặt trước rơle để cài đặt các trị số bảo vệ. 

Phím     : di chuyển xem các menu. 

Phím   : di chuyển trong menu để xem thông số, và tăng 

giảm thông số. 

Phím    (Enter) : bắt đầu, xác nhận thay đổi giá trị. 

Trình tự truy cập hệ thống menu chính của rơle được trình bày ở 

Hình 3.1, các hệ thống bảo vệ nằm trong menu PROTECTION G1 

(mặc định) hoặc PROTECTION G2 (nếu nhóm 2 được kích hoạt & 

được hiệu lực bảo vệ). 

3.1.2. Cài đặt thông số giá trị BVQD pha và BVQD chạm đất 

* Thông số cài đặt BVQD pha - pha 

Cấp 1 : I> = 1.35In  

Đặc tính thời gian DMT, t = 2.0s 

Cấp 2 : I> = 2.50In  

Đặc tính thời gian DMT, t = 1.0s 
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Cấp 3 : I> = 4In  

 t = 0.5s 

* Thông số cài đặt BVQD chạm đất 

Cấp 1 : Ie> = 0.5In  

Đặc tính thời gian DMT, t = 2.0s 

Cấp 2 : Ie>> = 2.75In  

Đặc tính thời gian DMT, t = 1.0s 

Cấp 3 : Ie>>> = 3.5In  

 t = 0.5s 

3.1.3. Cài đặt thông số bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch 

3.1.4. Cài đặt thông số bảo vệ quá tải 

3.2. CÀI ĐẶT CẤU HÌNH ĐẦU RA RƠLE P123 

3.2.1. Cấu hình rơle đầu ra RL1  

3.2.2. Cấu hình rơle đầu ra RL2 -> RL8  

(trình tự thao tác cài đặt tương tự như cài đặt thông số). 

- Chọn RL3, RL7, RL8 cho các chức năng bảo vệ quá dòng & 

chạm đất.  

- Chọn RL4 cho chức năng I2>. 

- Chọn RL5 cho chức năng I2>>. 

- Chọn RL2 & RL6 cho chức năng quá tải. 

- Rơle nào được chọn thì đặt 1, còn không thì đặt 0. 

- Các chức năng khác không dùng thì không nên cài đặt đầu ra, 

nên đặt 0 để tránh nhầm lẫn khi thí nghiệm. 

3.3. CÀI ĐẶT ĐÈN CHỈ THỊ  

- Chọn Led 5 cho chức năng I>, I2> & Ie>. 

- Chọn Led 6 cho chức năng I>>, I2>> & Ie>>. 

- Chọn Led 7 cho chức năng I>>> & Ie>>>. 

- Chọn Led 8 cho chức năng cắt quá tải (Therm. Trip). 



14 

 

3.3.1. Cài đặt Led 5 

3.3.2. Cài đặt Led 6  

3.3.3. Cài đặt Led 7  

3.3.4. Cài đặt Led 8  

3.4. KHỐI CHỨC NĂNG ĐÓNG LẶP LẠI RƠLE MICOM 

P123 

Micom P123 là một hợp bộ rơle kỹ thuật số được trang bị nhiều 

chức năng, bao gồm cả chức năng đóng lặp lại. Rơle có thể khởi tạo 

đóng lặp lại từ tín hiệu bên trong hoặc bên ngoài thông qua các đầu 

vào nhị phân. 

3.5. ĐỌC CÁC BẢN GHI SỰ CỐ 

Rơle MICOM P123 lưu được 5 bản tin sự cố (Fault Recorder) 

mới nhất. 

- Khi có sự cố, ấn phím  để xem các thông tin sự cố mới nhất. 

- Xem các thông tin sự cố trước đó: vào menu RECORDER, 

chọn sự cố cần xem, ấn phím Enter.  

Ngoài ra, rơle còn ghi được : 

- Sự kiện (Event Recorder) : ghi tóm tắt tất cả các thay đổi diễn 

ra trong quá trình vận hành (ví dụ khi thay đổi thông số, cấu hình, ...) 

& khi sự cố. 

- Bản ghi nhiễu loạn (Disturbance Recorder) mỗi bản ghi 3s : 

ghi lại đồ thị dòng điện, điện áp, sự làm việc của các input & output 

trước sự cố, lúc sự cố & sau sự cố. 

3.6. KẾT LUẬN 

Rơle Micom P123 tuy là dòng rơle tương đối đơn giản nhưng 

các cấu hình bên trong rơle khá nhiều. Điều quan trọng là phải nắm 

vững các giá trị chỉnh định bảo vệ, từ đó cấu hình các chức năng bảo 

vệ chính xác nhất. Việc cấu hình và thí nghiệm cần phải thực hiện 



15 

 

một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Cấu hình sai sẽ làm cho quá trình thí 

nghiệm bị lẫn các chức năng vào nhau, đồng thời sẽ gây ra phán 

đoán sai lầm nếu tình trạng rơle bị hỏng.  

Các giao diện màn hình và thao tác sử dụng trên rơle Micom 

P123 đã được trình bày khá cụ thể ở chương này. Người sử dụng sẽ 

biết cách truy cập rơle để đọc các bản tin sự cố, xem thông số đo 

lường và cài đặt rơle bằng tay. Thao tác trực tiếp trên rơle giúp người 

học gần gũi hơn và có cái nhìn trực quan hơn về một hệ thống cấu 

hình rơle KTS. 
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CHƯƠNG 4 

PHẦN MỀM HUẤN LUYỆN SỬ DỤNG, THÍ NGHIỆM  

RƠLE MICOM P123 

4.1. THUẬT TOÁN XÂY DỰNG PHẦN MỀM HUẤN LUYỆN 

SỬ DỤNG, THÍ NGHIỆM RƠLE MICOM P123 

4.1.1. Khối thuật toán cho giao diện chính của phần mềm 

4.1.2. Khối thuật toán của sơ đồ đấu nối giữa thiết bị thí 

nghiệm Omicron và rơle Micom P123 

4.1.3. Khối thuật toán của chức năng chạy thư viện video 

hướng dẫn 

4.1.4. Sơ đồ thuật toán của chức năng Trắc nghiệm 

4.2. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM HUẤN 

LUYỆN SỬ DỤNG, THÍ NGHIỆM RƠLE MICOM P123 

4.2.1. Giới thiệu về dòng rơle Micom P123 

Menu này nhằm mục đích giới thiệu cho người sử dụng về rơle 

P123, các kết nối dòng áp, kết nối đầu vào, đầu ra rơle. 

4.2.2. Cấu hình rơle Micom P123 

Đây là bước quan trọng trước khi thí nghiệm rơle P123. Ta cần 

phải biết cách kết nối với chương trình Micom Studio S1, cấu hình 

các chức năng rơle cho phù hợp với mục đích bảo vệ. 

Ở Menu “Cấu hình rơle Micom P123”, người dùng sẽ tìm hiểu 

cách cấu hình rơle P123 qua giao diện máy tính với rơle bằng phần 

mềm Micom Studio S1.  

5 Menu nhỏ bên trong sẽ trình bày các bước để cấu hình từng 

chức năng theo phiếu chỉnh định như ở Chương 3, bao gồm: 

- Kết nối từ  máy tính với rơle và rút cấu hình cũ. 

- Cấu hình chức năng BVQD pha và BVQD chạm đất 

- Cấu hình chức năng BVQD thứ tự nghịch 
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- Cấu hình chức năng bảo vệ quá tải 

- Cấu hình chức năng tự động đóng lặp lại 

a) Kết nối và rút cấu hình cũ của rơle 

b) Cấu hình chức năng BVQD pha và BVQD chạm đất 

* Cài đặt tỉ số đo lường TI: 

* Cài đặt đèn LED 

- LED 5 báo BVQD pha cấp 1, 2 

- LED 6 báo BVQD chạm đất cấp 1,2 

* Cài đặt chức năng BVQD pha cấp 1, 2 

* Cài đặt chức năng BVQD chạm đất cấp 1, 2 

* Cài đặt đầu ra xuất đi cắt từ BVQD 

c) Cấu hình chức năng BVQD thứ tự nghịch 

* Cài đặt đèn LED 7 cho chức năng BVQD thứ tự nghịch 

* Cài đặt chức năng BVQD thứ tự nghịch cấp 1, 2 

* Cài đặt đầu ra RL3 đi cắt từ chức năng BVQD thứ tự nghịch 

cấp 1, 2 

d) Cấu hình chức năng bảo vệ quá tải 

* Cài đặt đèn LED 8 cho chức năng bảo vệ quá tải 

* Kích hoạt chức năng BV quá tải 

* Cài đặt thông số chức năng bảo vệ quá tải 

* Cài đặt đầu ra RL4 đi cắt từ chức năng bảo vệ quá tải 

e) Cấu hình chức năng tự động đóng lặp lại 

* Cài đặt đèn LED 8 cho chức năng tự động đóng lặp lại 

* Kích hoạt chức năng tự động đóng lặp lại 

* Cài đặt thông số chức năng tự động đóng lặp lại  

* Cài đặt đầu ra RL4 xuất chức năng tự động đóng lặp lại 

* Cài đặt đầu vào Input 1 nhận trạng thái máy cắt đã cắt 
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4.2.3. Thí nghiệm rơle Micom P123 

Phần này sẽ hướng dẫn cách thí nghiệm từng chức năng của rơle 

Micom P123 qua từng đoạn video. Trong các video này, ngoài các 

thao tác qua giao diện máy tính, còn có những hiển thị của màn hình 

rơle tương ứng với mỗi chức năng khi thí nghiệm. 

a) Chuẩn bị sơ đồ & thiết bị thí nghiệm  

Để tiến hành thí nghiệm,  cần thực hiện các bước đấu nối như 

sau: 

- Đấu nguồn cho rơle. 

- Đấu mạch dòng từ rơle đến hợp bộ thí nghiệm Omicron. 

- Đấu đầu ra RL2 từ rơle đến đầu vào Output 1 của hợp bộ 

Omicron. 

b) Thí nghiệm chức năng đo lường 

* Kiểm tra đo lường pha A 

* Kiểm tra đo lường pha B 

* Kiểm tra đo lường pha C 

* Kiểm tra đo lường 3 pha 

Nhận xét:  

- Khi phát với dòng 0,1 A, qua tỉ số TI 200/1 thì dòng đo được 

là: 

I = 0,1*200 = 20A 

- Khi phát với dòng 0,5 A, qua tỉ số TI 200/1 thì dòng đo được 

là: 

I = 0,5*200 = 100A 

Vậy với giá trị dòng đo lường như trên, kết luận chức năng đo 

lường: Đạt 
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c) Thí nghiệm chức năng BVQD pha và BVQD chạm đất 

* Thí nghiệm chức năng quá dòng pha cấp 1 

Phát dòng 1,35A cho cả 3 pha, sau thời gian 2,034s rơle tác 

động, màn hình rơle sáng đèn LED 5, tiếp điểm đầu ra RL2 báo thời 

gian tác động về hợp bộ Omicron, màn hình rơle báo ALARM -- I> -

- tI>.  

Với cấu hình I> = 1,35In; tI> = 2,0s ; giá trị tác động BVQD pha 

cấp 1 của rơle Đạt 

* Thí nghiệm chức năng quá dòng pha cấp 2 

Phát dòng 2,51A cho cả 3 pha, sau thời gian 1,031s rơle tác 

động, màn hình rơle sáng đèn LED 5, tiếp điểm đầu ra RL2 báo thời 

gian tác động về hợp bộ Omicron, màn hình rơle báo ALARM -- I>> 

-- tI>>.  

Với cấu hình I>> = 2,5In; tI>> = 1,0s ; giá trị tác động BVQD 

pha cấp 2 của rơle Đạt 

* Thí nghiệm chức năng quá dòng chạm đất cấp 1 

Phát dòng 0,51A cho 1 pha bất kỳ, sau thời gian 2,039s rơle tác 

động, màn hình rơle sáng đèn LED 5, tiếp điểm đầu ra RL2 báo thời 

gian tác động về hợp bộ Omicron, màn hình rơle báo ALARM -- Ie> 

-- tIe>.  

Với cấu hình Ie> = 0,5In; tIe> = 1,0s ; giá trị tác động BVQD 

chạm đất cấp 1 của rơle Đạt 

* Thí nghiệm chức năng quá dòng chạm đất cấp 2 

Phát dòng 2,51A cho 1 pha bất kỳ, sau thời gian 1,031s rơle tác 

động, màn hình rơle sáng đèn LED 5, tiếp điểm đầu ra RL2 báo thời 

gian tác động về hợp bộ Omicron, màn hình rơle báo ALARM – 

Ie>> -- tIe>>.  
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Với cấu hình Ie>> = 0,5In; tIe>> = 1,0s ; giá trị tác động BVQD 

chạm đất cấp 2 của rơle Đạt 

Nhận xét: Với giá trị thí nghiệm như trên, chức năng BVQD pha 

và BVQD chạm đất của rơle Đạt 

d) Thí nghiệm chức năng BVQD thứ tự nghịch 

* Thí nghiệm chức năng BVQD thứ tự nghịch cấp 1 

Ta phát dòng 3 pha với trị số như sau: 

- IA = 0,41A  

- IB = 0,1A  

- IC = 0,1  

Dòng thứ tự nghịch sẽ tác động trên ngưỡng I2> = 0,1In. 

Màn hình rơle sáng đèn LED 5, tiếp điểm đầu ra RL3 tác động, 

màn hình rơle báo ALARM – I2> -- tI2>. 

* Thí nghiệm chức năng BVQD thứ tự nghịch cấp 2 

Ta phát dòng 3 pha với trị số như sau: 

- IA = 4,1 A  

- IB = 1,0 A  

- IC = 1,0 A  

Dòng thứ tự nghịch sẽ tác động trên ngưỡng I2>> = 1,0In. 

Màn hình rơle sáng đèn LED 5, tiếp điểm đầu ra RL3 tác động, 

màn hình rơle báo ALARM – I2>> -- tI2>>. 

Nhận xét: Với phiếu chỉnh định như Hình 3.5, sau khi rơle sẽ tác 

động, vào phần RECORD để xem lại đo lường dòng thứ tự nghịch, 

kiểm tra dòng thứ tự nghịch so với tính toán. Nếu tất cả giá trị đều 

hợp lý, kết luận Đạt. 
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e) Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá tải 

Với chức năng bảo vệ quá tải, ta cần phải phát dòng tải lớn hơn 

dòng đặt định mức I = 0,5IN ; thường đặt I = 1,6I. 

Phát giá trị dòng I = 0,8A = 1,6I. 

Lúc này  quá tải sẽ tăng dần từ 0%  90% (Alarm)  110% 

(Trip). 

Đầu ra Omicon sẽ báo thời gian tác động là 34,48s. Kiểm tra lại 

giá trị này so với tính toán: Đạt. 

Đèn LED 8 sáng, báo Trip từ bảo vệ quá tải. 

Nhận xét: Khi phát dòng tải càng lớn, thời gian tác động của bảo 

vệ quá tải càng ngắn. Ở đây, thời gian đặt Te là 1 phút nên thời gian 

tác động là 34,48s; nếu đặt Te như phiếu chỉnh định là 10 phút thì 

thời gian tác động sẽ kéo dài hơn rất nhiều. 

4.2.4. Trắc nghiệm 

Sau khi đã nắm được cách cấu hình và thí nghiệm rơle P123, 

người học sẽ kiểm tra lại kiến thức của mình thông qua phần Trắc 

nghiệm. Các câu hỏi trong phần này chính là những vấn đề mà người 

học sẽ gặp trong quá trình vận hành và thí nghiệm. 

4.3. KẾT LUẬN 

Phần mềm “Huấn luyện sử dụng, thí nghiệm rơle Micom P123” 

được lập trình từ ngôn ngữ khá phổ biến là Delphi. Sử dụng phần 

mềm này, người học sẽ biết cách cài đặt cấu hình theo từng bước: từ 

việc rút cấu hình rơle cũ; đặt tỉ số TI; cài đặt LED báo sự cố; cấu 

hình các đầu vào, đầu ra cho bảo vệ và quan trọng nhất là cấu hình 

từng thông số cho mỗi chức năng bảo vệ. Đối với một nhân viên vận 

hành trạm biến áp, nắm vững phần này tức là nhân viên đó hoàn toàn 

có thể thao tác được rơle P123. 
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Tiếp theo, nếu người dùng là người thí nghiệm, phần mềm sẽ 

hướng dẫn từ bước đấu nối sơ đồ thí nghiệm, sau đó thí nghiệm đo 

lường, thí nghiệm quá dòng, quá tải … Trong quá trình thí nghiệm, 

người học sẽ tự rút ra cho mình những kinh nghiệm khi thao tác với 

thiết bị, phát hiện các thiếu sót từ vận hành thực tế. Khi không có 

phần mềm, người thí nghiệm tự mình làm sẽ không tự tin trong thao 

tác. Đến khi thí nghiệm được theo những gì phần mềm hướng dẫn, 

lúc này người học có thể tự tin thao tác thiết bị một mình, đúng với 

chức năng của một người thí nghiệm. 

Sau khi thí nghiệm xong chức năng nào thì nên tắt (OFF) cấu 

hình chức năng đó lại rồi mới tiếp tục thí nghiệm các chức năng 

khác. Điều này sẽ giúp cho kết quả thí nghiệm được chính xác hơn, 

tránh nhầm lẫn giá trị tác động của các chức năng bảo vệ khác nhau. 

Cuối cùng, người sử dụng sẽ tham gia vào phần Trắc nghiệm. 

Các câu hỏi đưa ra chính là những vướng mắc thường gặp trong quá 

trình cấu hình và thí nghiệm rơle P123; câu trả lời đúng được tô đậm, 

câu trả lời sai thì gạch bỏ. Đây cũng là cách để người dùng thấy được 

những lỗ hổng trong quá trình cấu hình và thí nghiệm của mình. 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ cùng với sự ra 

đời ngày càng nhiều các chủng loại rơle đòi hỏi chuyên môn của 

người sử dụng và vận hành cũng phải theo kịp. Mỗi dòng rơle sẽ có 

phương thức cài đặt khác nhau, giao diện kết nối khác nhau. Một 

nhân viên mới bình thường mất khoảng nửa năm thời gian học tập 

mới có thể thao tác tương đối trên rơle. Để nâng cao hiệu suất học 

tập, đẩy nhanh tiến độ tiếp thu các kiến thức mới cần phải có những 

phần mềm phục vụ giảng dạy. Điều này rất hữu ích vì nó giúp quá 

trình học tập trở nên nhanh hơn, trực quan hơn. Thêm vào đó, khi đã 

có phần mềm thì người giảng dạy dễ dàng bổ sung các tư liệu, mở 

rộng các chức năng có sẵn, chỉ cần dựa vào nguồn phần mềm ban 

đầu. 

Đề tài: “Xây dựng phần mềm huấn luyện sử dụng, thí nghiệm 

rơle Micom P123” với mục đích chủ yếu nhằm đào tạo cho những 

nhân viên vận hành mới tiếp cận nhanh hơn với rơle P123. Thay vì 

phải nghiên cứu từng mục cài đặt (Settings) trong rơle, người dùng 

đã có bảng liệt kê các cài đặt đó; thay vì phải e ngại trong thao tác 

đấu nối rơle, phần mềm sẽ cho biết cần phải đấu nối những gì. Mỗi 

một thao tác cài đặt cấu hình bảo vệ, cài đặt đầu vào, đầu ra … đều 

có những đoạn phim hướng dẫn cụ thể. Nếu có chỗ không hiểu, 

người dùng có thể tạm dừng để xem lại. Điều quan trọng là khi học 

tập qua phần mềm, người dùng hoàn toàn tự tin thao tác trên thiết bị - 

một điều rất khó khi sử dụng các thiết bị thí nghiệm đắt tiền. 

Một số kiến nghị: 

Phần mềm này chỉ là công cụ nhằm giúp người dùng mau chóng 

tiếp cận với thiết bị rơle KTS nói chung và dòng rơle Micom P123 
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nói riêng, cho nên việc huấn luyện sử dụng và thí nghiệm cũng phải 

có đối tượng phù hợp. Tôi xin đề xuất một số kiến nghị khi sử dụng 

phần mềm: 

- Người dùng cần có những kiến thức cần thiết về các chức năng 

bảo vệ, các kiến thức chuyên môn về ngành Điện. 

- Đồng bộ các chủng loại rơle, tốt nhất là chọn mua cùng hãng, 

cùng phiên bản (Version), như vậy quá trình thao tác rơle sẽ nhanh 

hơn. 

- Lập kho nguồn tài liệu về các chủng loại rơle bảo vệ, nhất là 

các tài liệu bằng tiếng Việt. Với kho nguồn tài liệu này, người dùng 

có thể tiếp cận nhanh nhất với các thông số trạng thái, tình trạng bảo 

vệ và các chức năng tương ứng của rơle. 

- Mua bản quyền phần mềm giao diện rơle, trang bị đầy đủ các 

thiết bị kết nối cho người sử dụng.  

Hướng mở rộng của đề tài: 

Với thời gian nghiên cứu có hạn nên phần mềm chỉ tập trung 

vào hướng dẫn một chủng loại rơle Micom P123. Trên cơ sở phần 

mềm này, có thể mở rộng cho nhiều chủng loại rơle hơn, nhiều chức 

năng bảo vệ hơn … Điều này sẽ góp phần giảm chi phí đào tạo, tiết 

kiệm thời gian đáng kể cho công tác đào tạo.  

 


