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Tóm tắt: 

Mục đích của bài báo là giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến việc thử nghiệm hai giao 

thức truyền thông IEC 60870-5-101 (IEC101) và IEC 60870-5-104 (IEC104), nhằm giúp cho cán 

bộ kỹ thuật lựa chọn mô hình Scada phù hợp, thực hiện chủ trương tự động hóa trạm biến áp của 

EVN CPC. Đầu tiên, công việc thử nghiệm cần thiết phải phân biệt được sự khác nhau cơ bản 

giữa IEC101 và IEC104. Sau đó, sử dụng phần mềm Survalent Scada để thiết lập ứng dụng 

IEC101 tại TBA 110kV Hòa Thuận, IEC104 tại TBA 110kV Điền Lộc theo yêu cầu của EVN. 

tiếp theo, bài báo trình bày cách thức thử nghiệm point to point tại trạm biến áp, end to end với 

Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung. Cuối cùng, kết quả của bài báo không chỉ là đánh 

giá hệ thống thông tin Scada trong một trạm biến áp, mà nó còn cho phép khả năng mở rộng giải 

pháp trong tương lai và để triển khai cho các TBA khác. 

         Từ khóa : SCADA; Trạm biến áp; Gateway; Giao thức truyền thông IEC 60870-5-101; 

Giao thức truyền thông IEC 60870-5-104. 

Abstract: 

The purpose of this paper is to address the actual situation of test items related to the 

communication protocols IEC 60870-5-101 (IEC101) and IEC 60870-5-104 (IEC104). The paper 

provides technicians with sufficient knowledge to choose suitable Scada models, perform 

substation automation policy of EVN CPC effectively. To start with, the test work needs to 

distinct the basic differences between IEC101 and IEC104. Then we configure Scada survalent 

software to validate IEC101 applications in 110kV Hoa Thuan substation and IEC104 in 110kV 

Dien Loc Substation. These protocols meet the requirements of EVN. Next, the paper presents an 

introduction to test point to point at Substation, end to end with the Central Region Load Dispatch 

Centre. In the end, the paper not only encompasses scada communication within a substation, but 

also allows for scalability for future expansions in other substations. 
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