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Tóm tắt: 

Trong trạm biến áp, các thiết bị đóng cắt gồm có máy cắt, dao cách ly, và dao tiếp địa được thao 

tác đóng và cắt bởi nhân viên trong ca trực vận hành. Tất cả các thiết bị này được thiết kế làm 

việc với sơ đồ liên động nhằm đảm bảo cho nhân viên vận hành thực hiện điều khiển theo đúng 

qui trình, tránh các sai sót do con người gây ra và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong 

quá trình làm việc. Phần đầu của bài báo trình bày các nhược điểm của thiết kế mạch liên động ở 

trạm biến áp (TBA) truyền thống, sử dụng số lượng lớn cáp nhị thứ, tiếp điểm phụ và rơle trung 

gian. Thứ hai là mô tả lợi ích của ứng dụng tin nhắn GOOSE trong TBA tự động hóa. Tiếp đến, 

chúng tôi thiết kế liên động mềm cho TBA 110kV Điện Bàn bằng phần mềm GR-TIEMS và 

acSELerator Architect SEL-5032. Phần cuối bài báo tập trung vào giải pháp để thử nghiệm cho 

rơle Toshiba GBU200 và SEL451 đang được lắp đặt ở ngăn lộ 171, 172, 131 và 112. 

         Từ khóa : Rơle bảo vệ; Tin nhắn GOOSE; Chuẩn truyền thông IEC61850; Liên động điều 

khiển; Khả năng tương thích.  

Abstract: 

In a substation, switches include circuit breakers, disconnectors, and earthing switches that are 

closed and opened by authorized control operators. All of them are designed to be an 

interlocking scheme to ensure that operators control the equipment in the correct sequence, avoid 

human errors, and provide safety for personnel and equipment during operation. The paper first 

presents disadvantages of interlocking circuit design in a traditional substation which uses a 

significant number of secondary wires, auxiliary contacts and auxiliary relays. Secondly, we 

describe advantages of GOOSE message application in Automatic Substation Systems. 

Alternatively, we design an software interlocking method for Dien Ban 110kV substation with 

the GR-TIEMS and acSELerator Architect SEL-5032 Software. Finally, this paper concentrates 

on solutions related with an approach to test Toshiba GBU200 and SEL451 relays which are 

being applied to bay 171, 172, 131 and 112. 
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