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Tóm tắt: 

Máy phát điện đồng bộ là phần tử quan trọng trong hệ thống điện, vì vậy yêu cầu về việc phát 

hiện và loại trừ các sự cố trong máy phát là rất cao. Để đảm bảo được yêu cầu này, chúng ta cần 

phải thử nghiệm đặc tính làm việc của rơle bảo vệ trước khi đưa máy phát vào vận hành. Trên cơ 

sở đó, đánh giá tính chính xác, tính chọn lọc của rơle. Hiện nay, Nhà sản xuất rơle SEL của Mỹ 

chưa có công cụ hỗ trợ để mô phỏng đặc tính làm việc cho các chức năng của rơle SEL 300G. 

trong đó, bảo vệ mất kích thích là chức năng tiêu biểu. Xuất phát từ lý do này, bài báo trình bày 

việc xây dựng chương trình mô phỏng bảo vệ mất kích thích máy phát với hai đặc tính Negative 

Offset Mho và Positive Offset Mho. 

         Từ khóa : Mô phỏng; Máy phát; Bảo vệ mất kích thích; Vùng 1; Vùng 2. 

Abstract: 

Synchronous generator is an important element in the power system, therefore it is highly 

required to eliminate the faults in the generator. To ensure this requirement, we need to test 

performance characteristics of protective relay before putting the generator into operation. On 

that basis, we will evaluate the accuracy and selectivity of relay. Currently, the U.S manufacturer 

SEL has not support tools to simulate the performance characteristics of the functions in SEL 

300G relay, particularly that of loss of excitation protection. For this reason, this paper presents 

the building of a program to simulate loss of excitation protection for generators with two 

characteristics: Negative Offset Mho and Positive Offset Mho. 
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