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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 

 Công nghệ tích hợp trong hệ thống tự ñộng hóa trạm biến áp 

ñang ñược ứng dụng rộng rãi vào quá trình quản lý vận hành và kinh 

doanh ñiện năng. Từ năm 2008, Tập ñoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

ñã chỉ ñạo các ñơn vị thành viên triển khai ñầu tư TBA tích hợp ñể 

thực hiện TBA không người trực nhằm giảm chi phí quản lý và vận 

hành trạm, nâng cao ñộ tin cậy cung cấp ñiện, ñáp ứng bài toán tối 

ưu hóa cho hệ thống ñiện. 

Với mục tiêu từng bước chuyển ñổi quá trình quản lý vận 

hành TBA 110kV có người trực truyền thống sang mô hình vận hành 

trạm biến áp không người trực, Tổng Công ty Điện lực miền Trung 

(gọi tắt là EVNCPC) ñã quyết ñịnh ñầu tư dự án “Cải tạo TBA 

110kV ñể thực hiện TBA không người trực” thực hiện thí ñiểm tại 

TBA 110kV Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) từ tháng 01/2009.  

Tuy nhiên, việc ñánh giá hệ thống ñiều khiển (HTĐK) tích 

hợp TBA 110kV Lăng Cô cũng như hiệu quả ñầu tư công trình này 

chưa ñược nghiên cứu một cách ñầy ñủ. Do ñó, việc nghiên cứu ñánh 

giá và rút kinh nghiệm về giải pháp ñầu tư nâng cấp trạm tích hợp 

110kV ñể vận hành TBA không người trực trong phạm vi EVNCPC 

phù hợp với thực tiễn cũng như ñảm bảo hiệu quả kinh tế là việc làm 

cần thiết, mở ra hướng nghiên cứu rất thiết thực hiện nay.  

Từ lý do ñó, ñề tài nghiên cứu ñược ñặt tên là “Đánh giá hiệu 

quả ñầu tư và ñề xuất giải pháp ñảm bảo hiệu quả kinh tế cho trạm 

tích hợp 110kV Lăng Cô”.  
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2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU: 

 Đánh giá hiệu quả ñầu tư nâng cấp trạm tích hợp 110kV ñể 

thực hiện TBAKNT thông qua việc phân tích, ñánh giá hiệu quả kinh 

tế các phương án ñầu tư cấu trúc HTĐK tích hợp cho TBA 110kV 

Lăng Cô. Từ ñó, ñề xuất giải ñầu tư nâng cấp HTĐK tích hợp ñảm 

bảo hiệu quả kinh tế cho trạm 110kVLăng Cô. Đáp ứng nhu cầu hiện 

nay về ñánh giá hiệu quả kinh tế và tài chính trong công tác lập và 

thẩm ñịnh các dự án ñầu tư tương tự 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU: 

a. Đối tượng nghiên cứu: 

Giải pháp kỹ thuật về hệ thống tự ñộng hóa trạm 110kV ñiển 

hình và hiệu quả ñầu tư trạm tích hợp 110kV Lăng Cô. 

b. Phạm vi nghiên cứu: 

- Phân tích ñặc ñiểm các cấu trúc hệ thống tự ñộng 

hóa trạm 110kV. 

- Phân tích kinh tế - tài chính cho các phương án ñầu 

tư ñã ñề xuất về hệ thống tự ñộng hóa TBA 110kV Lăng Cô. 

- Đề xuất chọn phương án ñầu tư HTĐK tích hợp ñảm 

bảo hiệu quả kinh tế cho trạm biến áp 110kV Lăng Cô. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:  

- Nghiên cứu một số vấn ñề về lý thuyết hệ thống tự 

ñộng hóa TBA 110kV và mạng truyền thông công nghiệp. 

- Nghiên cứu phương pháp xác ñịnh lợi ích ñem lại từ 

việc ñầu tư HTĐK tích hợp 110kV ñể vận hành TBAKNT kết hợp 

phương pháp luận sửa ñổi trong phân tích kinh tế và tài chính dự án 

truyền tải và phân phối ñiện ñể ñánh giá hiệu quả ñầu tư dự án. 
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- Phân tích phương án ñầu tư hệ thống ñiều khiển tích 

hợp tại TBA 110kV Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên - Huế) ñã ñề xuất. 

- Thiết lập chương trình tính toán và phân tích kinh tế 

- tài chính dự án. 

5. CẤU TRÚC LUẬN VĂN: 

Luận văn gồm các phần sau: 

Mở ñầu. 

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

áp. 

Chương 2: Giải pháp ñầu tư nâng cấp trạm tích hợp 110kV 

Lăng Cô. 

Chương 3: Đánh giá hiệu quả ñầu tư dự án nâng cấp HTĐK 

tích hợp trạm biến áp bằng phương pháp luận sửa ñổi. 

Chương 4: Đánh giá hiệu quả ñầu tư và chọn giải pháp ñảm 

bảo hiệu quả kinh tế cho trạm tích hợp 110kV Lăng Cô. 

Kết luận và kiến nghị. 

Danh mục tài liệu tham khảo. 

Phụ lục tính toán 
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CHƯƠNG 1 

CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VỀ TỰ ĐỘNG HÓA TBA 

1.1. Khái niệm về tự ñộng hóa và tích hợp trạm biến áp 

Hệ thống tự ñộng hóa trạm biến áp (Substation Automation 

System - SAS) là sự thay thế hệ thống ñiều khiển 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 biến áp và có thể kết nối với hệ thống 

bên ngoài trạm phục vụ ñiều khiển từ xa, trong ñó có SCADA.  

1.2. Ưu nhược ñiểm của các kiểu HTĐK tr ạm biến áp  

1.2.1. Hệ thống ñiều khiển trạm biến áp kiểu truyền thống: 

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

sư trực vận hành trạm, thao tác ñiều khiển tại chỗ. Dễ dàng sửa chữa, 

bảo dưỡng hệ thống. 

Nhược ñiểm: Tự ñộng hóa trạm rất thấp. Độ tin cậy thấp và kém an 

toàn. Thời gian khắc phục sự cố lớn. Chi phí O&M cao. Đặc biệt  là 

không ñáp ứng cho hệ thống phức tạp. 

1.2.2. Hệ thống ñiều khiển trạm biến áp kiểu tích hợp: 

Ưu ñiểm: Cung cấp nhiều tính năng vượt trội nhờ các thiết bị ñiện tử 

thông minh (IEDs) và mạng máy tính công nghiệp hiện ñại. Tối ưu 

hóa chế ñộ O&M hệ thống. Vận hành trạm từ xa bằng máy tính. Đáp 

ứng cho doanh nghiệp ñiện tham gia vào thị trường ñiện cạnh tranh. 

Nhược ñiểm: Chi phí ñầu tư ban ñầu rất lớn.  

Kết luận: Đòi hỏi phải có chính sách hỗ trợ ñầu tư ban ñầu 

thích hợp cho doanh nghiệp cũng như cần có giải pháp ñầu tư hợp lý 

cho trạm tích hợp ñể ñảm bảo hiệu quả kinh tế. 
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1.3. Cấu trúc và phân cấp chức năng của HTĐK tích hợp trạm 

Một hệ thống tự ñộng hóa trạm biến áp (viết tắt là SAS) có 

cấu trúc chung và chức năng phân chia thành 3 cấp ñộ sau (hình 1.3) 

  Cấp trạm (Station level): Gồm các phần tử cơ bản sau 

- Máy tính chủ: Điều khiển giám sát tự ñộng cho toàn trạm. 

- Lưu trữ dữ liệu quá khứ (bằng flash disk)  

- Máy tính giao diện người – máy (HMIs):  

+ Thao tác ñiều ñộ tại trạm hoặc từ xa. 

+ Lập trình bảo dưỡng hệ thống. 

-  Liên kết với hệ thống ngoài trạm bằng cổng giao tiếp.  

Cấp ngăn (Bay level): ñiều khiển giám sát các ngăn trong 

trạm gồm các IEDs ñược kết nối nhau nhờ mạng nội bộ trạm. 

Cấp chấp hành (Process level): thực hiện mệnh lệnh từ cấp 

ngăn chuyển phát ñến các thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành. 

Hình 1.3: Cấu trúc chung và phân cấp chức năng trong HTĐK 
 tích hợp trạm 



7 
 

Việc kết nối thông tin giữa máy tính chủ (station computer) 

và mô ñun các ngăn (các IEDs) theo cấu trúc mạng truyền thông 

công nghiệp nội bộ có dạng tia hoặc dạng vòng. 

1.4. Mạng truyền thông công nghiệp trong tự ñộng hóa trạm  

1.4.1. Khái niệm về mạng truyền thông công nghiệp 

Mạng truyền thông công nghiệp là khái niệm dùng ñể chỉ các 

hệ thống truyền thông số, truyền bit nối tiếp ñể ghép nối các thiết bị 

công nghiệp. Có 2 loại mạng tiêu biểu sử dụng trong SAS. 

1.4.2. Mạng Ethernet và profibus  

1.4.2.1. Mạng Ethernet công nghiệp  

Ưu nhược ñiểm: Ưu ñiểm nổi bậc của Ethernet là khả năng hỗ trợ rất 

tốt cho ứng dụng truyền dữ liệu tốc ñộ cao, quản lý mạng ñơn giản 

và giá thành hạ. Tuy nhiên, nó có nhược ñiểm là không thích hợp với 

cấu trúc mạng dạng vòng và thời gian hồi phục cơ chế bảo vệ lớn. 

1.4.2.2. Mạng profibus  

Ưu nhược ñiểm: Ưu ñiểm nổi bậc là hệ thống hoạt ñộng hiệu quả, ñộ 

tin cậy cao, bao phủ diện rộng và tiết kiệm không gian lắp ñặt. 

Nhược ñiểm của Profibus là tốc ñộ truyền dữ liệu thấp, giá thành 

cao.  

1.4.3. Giải pháp truyền thông trong tự ñộng hóa trạm biến áp 

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

- Phương thức truyền bit nối tiếp ñơn giản với chuẩn RS232 

(IEC60870-5-103). 

- Phương thức truyền bít tốc ñộ cao (10/100/1.000 Mbps) 

theo cấu trúc mạng LAN – Ethernet với chuẩn IEC61850. 

1.4.3.2. Kết nối truyền thông giữa trạm với trung tâm ñiều khiển ở xa 
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Việc kết nối truyền thông giữa trạm với các trung tâm ñiều 

khiển ở xa sẽ sử dụng các kênh truyền dẫn như ADSL/Lease 

line/VSAT-IP, GPRS ñể kết nối phục vụ công tác ñiều khiển và giám 

sát từ xa với chuẩn giao thức IEC60870-5-101/104. 
1.5. Đặc ñiểm HTĐK tích hợp trạm 110kV của các hãng tại VN 

1.5.1. Cấu trúc hệ thống ñiều khiển tích hợp trạm của AREVA  

1.5.2. Cấu trúc hệ thống ñiều khiển tích hợp trạm của SIEMENS  

1.5.3. Cấu trúc hệ thống ñiều khiển tích hợp trạm của NARI 

1.5.4. Cấu trúc hệ thống ñiều khiển tích hợp trạm của SEL 

1.5.5. Cấu trúc hệ thống ñiều khiển tích hợp trạm của Toshiba 
1.6. Ưu nhược ñiểm của các kiểu HTĐK tích hợp trạm biến áp 

  Qua phân tích ñặc ñiểm HTĐK tích hợp TBA mục 1.5 của 5 

hãng kể trên giúp ta rút ra một số vấn ñề chính sau ñây: 

- Nguyên tắc cấu hình hệ thống SAS 

- Các giải pháp cho cấu hình hệ thống SAS 

-  Các dạng chính của SAS  

- Ưu ñiểm: Công nghệ tích hợp trong ñiều khiển của mỗi 

hãng sẽ có lợi thế cạnh tranh khác nhau như sử dụng máy tính công 

nghệ tĩnh, BCU có nhiều tính năng ñược mô ñun hóa cao, giao diện 

thân thiện, hỗ trợ chuẩn IEC61850,... Trong ñó, khả năng về tích hợp 

hệ thống cũ vào SAS cũng như hệ thống ñòi hỏi phải có ñộ tin cậy 

cao của mỗi hãng mới là ưu ñiểm ñược người sử dụng cần quan tâm.   

- Nhược ñiểm: Tuy hầu hết các phần tử cơ bản của SAS của 

các hãng khác nhau ñều ñược hỗ trợ chuẩn giao thức IEC 61850 ñể 

dễ dàng tích hợp vào hệ thống SAS của hãng khác. Nhưng trong thực 

tế, ña số thiết bị của hãng này rất khó tích hợp vào hệ thống SAS của 

hãng khác. Điều này xảy ra là vì chúng sử dụng quyền tùy chọn hoặc 
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các thuộc tính khác nhau ñược quy ñịnh trong tiêu chuẩn IEC61850 

mà không chịu sự ràng buộc bởi một tùy chọn hay một thuộc tính 

chung nào của tiêu chuẩn ñó.  

Vì vậy, ñể hạn chế nhược ñiểm trên thì người sử dụng nên 

ñặt ra một chuẩn IEC 61850 cho riêng mình hoặc là sử dụng thiết bị 

ñồng bộ của một hãng cho hệ thống SAS của một trạm. Giải pháp 

này sẽ an toàn và có lợi nhất hiện nay.   

Ngoài ra, ñể tối ưu hóa mức ñộ dự phòng cho SAS, người sử 

dụng cần phải tính toán và cân nhắc trước khi quyết ñịnh ñầu tư. Tuy 

vậy, việc sử dụng dạng cấu hình cơ bản hay dự phòng còn tùy thuộc 

vào chính sách của Công ty ñiện lực ñối với SAS. 
1.7 Các dạng trạm tích hợp 110kV ñầu tư xây dựng mới của 

EVNCPC 

Tính ñến tháng 9/2010, EVNCPC ñã ñầu tư 5 trạm biến áp 

tích hợp 110kV (chưa tính khu vực Đà Nẵng và Khánh Hòa). Điển 

hình là hệ thống SICAMPAS lắp ñặt tại trạm Tam Quan, hệ thống 

RCS-9700 lắp ñặt tại trạm Hòa Thuận. 

1.7.1. Trạm tích hợp 110kV Tam Quan (Bình Định) 

1.7.2. Trạm tích hợp 110kV Hòa Thuận (Đắc Lắc) 

1.8. Kết luận 

Việc tìm hiểu hệ thống ñiều khiển trạm biến áp bằng máy 

tính trên cơ sở một số cấu trúc hệ thống ñã nêu ñược áp dụng trong 

hệ thống ñiện ở Việt Nam nói chung và EVNCPC nói riêng sẽ tạo 

cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý tiếp cận ñược với công nghệ 

hiện ñại, nắm bắt ñặc ñiểm của HTĐK tích hợp trạm biến áp của 

từng hãng khác nhau, ñồng thời với việc nắm vững lý thuyết về 

truyền thông công nghiệp sẽ giúp tiếp cận dễ dàng các hệ thống tự 
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ñộng hóa nói chung và hệ thống SAS nói riêng. Từ ñó, người sử 

dụng có thể lựa chọn một cấu hình SAS phù hợp nhất ñể áp dụng 

trong ñầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp HTĐK tích hợp cho từng 

trạm biến áp cụ thể, ñảm bảo hiệu quả kinh tế. Ứng dụng các tính 

năng ưu việt của hệ thống ñiều khiển tích hợp nhằm giải quyết bài 

toán tối ưu cho hệ thống, ñáp ứng yêu cầu vận hành thị trường ñiện 

cạnh tranh trong tương lai. 

 

CHƯƠNG 2 

GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NÂNG CẤP TRẠM TÍCH H ỢP 110kV 

LĂNG CÔ 

2.1. Mục tiêu tổng quát và phạm vi dự án ñầu tư 

2.2. Đặc ñiểm hiện trạng TBA 110kV Lăng Cô. 

2.2.1. Hệ thống ñiều khiển và bảo vệ phía 110kV 

2.2.2. Hệ thống ñiều khiển và bảo vệ phía 22kV 

2.2.3. Hệ thống ño lường và giám sát 

2.2.4. Hệ thống thông tin và SCADA 

2.2.5. Hệ thống phòng cháy chữa cháy thủ công của trạm 

2.2.6. Tổ chức quản lý vận hành trạm ở chế ñộ có người trực 

2.3. Đặc ñiểm giải pháp ñầu tư nâng cấp HTĐK tích hợp trạm 

Lăng Cô 

Dự án cải tạo trạm 110kV ñể thực hiện KNT thí ñiểm tại 

trạm 110kV Lăng Cô bao gồm hai phần chính sau: 

Một là hệ thống máy tính chủ ñặt tại Trung tâm ñiều khiển 

của EVNCPC-CGC ñể ñiều khiển từ xa. Đây là thành phần ñầu tư 

mở rộng bắt buộc (Capital expenditure - CAPEX) của dự án này ñể 

thực hiện việc vận hành trạm biến áp từ xa. 
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Hai là nâng cấp HTĐK tích hợp tại trạm 110kV Lăng Cô: 

Đây là thành phần chính của dự án. Đặc ñiểm của cấu trúc HTĐK 

tích hợp ñầu tư tại trạm 110kV Lăng Cô ñược xây dựng dựa trên nền 

cấu hình hệ thống SAS của hãng SEL. Theo phương án ñầu tư ban 

ñầu do tư vấn ñề xuất, cấu hình hệ thống SAS cho trạm Lăng Cô là 

cấu hình hệ thống dự phòng ở mức cao sẽ ñảm bảo ñộ tin cậy cao 

nhất cho SAS khi vận hành TBAKNT. Bên cạnh ñó, giải pháp cải tạo 

nâng cấp HTĐK tích hợp này còn có khả năng tích hợp hệ thống cũ 

ñể giữ lại toàn bộ các thiết bị nhị thứ hiện có của trạm mà không phải 

thay thế chúng. Giải pháp này cho phép tiết kiệm rất nhiều chi phí 

nhờ chỉ lắp mới các thiết bị ñiều khiển chính ở cấp ngăn (các BCUs) 

và ở cấp trạm như khối xử lý trung tâm, giao diện HMI của trạm.            

Nhận xét: Giải pháp ñầu tư do tư vấn ñề xuất nêu trên cho 

thấy với cấu hình hệ thống dự phòng gấp ñôi các phần tử cơ bản (như 

Station computer, BCU, ESW, Bus station) thì chi phí ñầu tư ban ñầu 

vẫn rất cao, gần gấp ñôi chi phí của hệ thống cơ bản. Trong khi ñó, 

cấu hình hệ thống cơ bản thì tư vấn chưa tính ñến. Chi phí ñầu tư ban 

ñầu cho hệ thống cơ bản này sẽ ở mức tối thiểu nhưng vẫn ñảm bảo 

hệ thống vận hành an toàn và tin cậy, hoàn toàn phù hợp với tiêu 

chuẩn kỹ thuật về HTĐK tích hợp TBA của EVN.  

Theo kinh nghiệm, trục trặc ở SAS chủ yếu là do mất nguồn 

ñiện cấp cho ESW hoặc cổng cắm của ESW bị hỏng. Để khắc phục 

ta có thể dự phòng nguồn ñiện và cổng cho ESW  nhưng chi phí thì 

gần như không tăng nhằm nâng cao hơn nữa ñộ tin cậy cho SAS .  

 Hiện nay, thiết bị ESW của hãng RuggedCom ñang ñược ña 

số các hãng khác sử dụng trong cấu hình SAS của mình nhờ ñáp ứng 



12 
 
các tiêu chuẩn khắc khe của mạng truyền thông công nghiệp, kể cả 

ñộ bền của thiết bị ESW.  

Sau ñây, ta lần lượt xét các phương án ñầu tư khả thi ñối với 

HTĐK tích hợp trạm biến áp 110kV Lăng Cô.  

2.3.1. Phương án cấu trúc HTĐK tích hợp trạm hệ ñơn 
 Phương án ñầu tư cấu trúc HTĐK tích hợp mạch ñơn tại trạm 

110kV Lăng Cô (hệ ñơn) (hình 2.4) gồm các phần tử chính sau: 

a – Station Server/Gateway: thiết bị SEL-3354 sẽ nhận toàn 

bộ lệnh ñiều khiển từ các Trung tâm ñiều khiển ở xa và làm nhiệm 

vụ ñiều phối và chuyển phát các lệnh ñó ñến các IEDs trong từng 

ngăn lộ ñể tiến hành thực hiện ñóng/cắt thiết bị như máy cắt, dao 

cách ly,… SEL-3354 còn có chức năng xử lý dữ liệu và ñiều khiển 

giám sát toàn trạm một cách tự ñộng.  

b – Máy tính web server: thực hiện chức năng lưu trữ dữ liệu 

quá khứ và giao tiếp với hệ thống, giao diện trang web mô tả tình 

trạng vận hành của trạm phục vụ việc truy cập từ xa. 

c – Khối vào/ra (I/Os unit): các BCUs loại SEL-2440 và 

SEL-2414thực hiện chức năng ñiều khiển giám sát vận hành của tất 

cả các thiết bị cấp chấp hành như máy cắt, dao cách ly, dao tiếp ñất, 

máy biến áp, hệ thống phân phối nguồn, hệ thống ắc quy… cho từng 

ngăn và các tín hiệu khác của toàn trạm.  
Nhận xét về phương án hệ ñơn: 

Ưu ñiểm: sơ ñồ ñơn giản, chi phí ñầu tư ở mức tối thiểu. 

Nhược ñiểm: ñộ tin cậy của SAS chưa cao. Tuy nhiên, ta có 

thể nâng cao hơn nữa bằng nguồn cấp DC dự phòng và cổng dự 

phòng cho ESW mà không làm tăng chi phí. 
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Phương án này hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của EVN.    

Hình 2.4: Sơ ñồ cấu trúc HTĐK mạch ñơn trạm tích hợp 
110kV Lăng Cô 

2.3.2. Phương án cấu trúc HTĐK tích hợp trạm hệ kép 
Cấu trúc HTĐK mạch kép trạm tích hợp 110kV Lăng Cô (hệ 

kép) (hình 2.5) có cấu hình hệ thống dự phòng với cấu trúc gấp ñôi 

các phần tử cơ bản như là SEL-3354, BCU (SEL-2440, SEL-

2414),… HTĐK tích hợp trạm ñược thiết kế theo sơ ñồ hệ thống 

ñiều khiển kép (Main & Backup) có thể vận hành song song, dự 

phòng cho nhau (Host - Standby). 

Nhận xét về phương án hệ kép: 

Ưu ñiểm: ñộ tin cậy cao nhất với ñộ sẵn sàng cao nhất. 

Nhược ñiểm: Chi phí ñầu tư ban ñầu lớn gần gấp ñôi. 

Tuy nhiên, ñối với TBA 110kV Lăng Cô thì hệ kép chưa thật 

sự cấp thiết vì còn tùy thuộc vào ñiều kiện tự ñộng hóa lưới phân 

phối sau trạm cũng như nhu cầu mở rộng quy mô trạm trong giai 

ñoạn này. Ngoài yếu tố về kỹ thuật, yếu tố hiệu quả về kinh tế cũng 
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như bền vững về mặt tài chính của phương án cần phải ñược cân 

nhắc trước khi ra quyết ñịnh ñầu tư.    

Hình 2.5: Sơ ñồ cấu trúc HTĐK mạch kép trạm tích hợp 
110kV Lăng Cô 

2.4. Giải pháp kết nối truy ền thông 

2.4.1. Kết nối truyền thông trong phạm vi trạm biến áp Lăng Cô 

2.4.2. Kết nối truyền thông giữa trạm với trung tâm ñiều khiển ở 

xa 

2.5. Các hệ thống phụ trợ  

2.5.1. Hệ thống giám sát an ninh trạm 

2.5.2. Hệ thống phòng cháy chữa cháy tự ñộng của trạm 

2.6. Kết Luận 

Việc nắm vững lý thuyết tự ñộng hóa TBA và ñặc ñiểm 

HTĐK hiện trạng của trạm 110kV Lăng Cô có thể giúp ta xây dựng 

ñược các phương án ñầu tư cấu trúc HTĐK tích hợp trạm khả thi, 
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ñáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của một trạm tích hợp, ñảm bảo cho hệ 

thống vận hành an toàn và tin cậy.  

Trên cơ sở các phương án ñầu tư cấu trúc HTĐK tích hợp 

trạm này, việc chọn phương án nào trong 2 phương án nêu trên (mục 

2.3) ñể ñầu tư thì cần thiết phải tiến hành ñánh giá (so sánh) cho từng 

phương án cụ thể. Dựa vào ñó ta sẽ chọn ñược phương án thích hợp 

nhất ñảm bảo hiệu quả kinh tế và tài chính. Việc nghiên cứu, ñánh 

giá hiệu quả của từng phương án nêu trên sẽ ñược thực hiện ở các 

chương tiếp theo.    

 

CHƯƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ HI ỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP HTĐK 

TÍCH H ỢP TBA BẰNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬA ĐỔI 

 3.1. Đặt vấn ñề 

Để biết ñược một phương án có ñảm bảo hiệu quả kinh tế 

(cũng như bền vững về mặt tài chính) hay không thì phải ñánh giá 

hiệu quả ñầu tư cho phương án cụ thể ñó thông qua việc phân tích 

kinh tế và tài chính dự án.  

Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả chỉ tiến hành xác ñịnh 

hai tiêu chí quan trọng ñược sử dụng phổ biến ñó là Hiện giá ròng 

(NPV) và Suất sinh lời nội bộ (IRR). Cách xác ñịnh hai chỉ tiêu này 

theo phương pháp luận trước ñây cho các dự án lưới ñiện ñã bộc lộ 

khá nhiều những tồn tại như không phân biệt rõ ràng giữa chi phí 

kinh tế và chi phí tài chính, không ñịnh nghĩa rõ ràng về phạm vi dự 

án; khấu hao ñơn thuần chỉ là một bút toán trong phân tích kinh tế 

nên không chính xác, phân tích ñộ nhạy còn nghèo nàn,... Để khắc 
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phục nhược ñiểm này, tác giả áp dụng phương pháp luận sửa ñổi [4] 

ñể phân tích ñánh giá hiệu quả ñầu tư. 

Hơn nữa, các lợi ích (benefits) của dự án ñầu tư lưới ñiện 

thông thường là lợi nhuận sau khi cân bằng giữa chi phí sản lượng 

ñiện năng mua vào và doanh thu từ sản lượng ñiện năng bán ra trong 

ñời sống kinh tế của dự án. Từ ñó, ta có thể áp dụng các công thức ñể 

tính các giá trị của các tiêu chí ñánh giá dự án như là NPV và IRR 

cho các phương án ñầu tư ñể so sánh và chọn lựa phương án ñáng giá 

nhất. Nhưng do tính chất ñặc trưng của dự án nâng cấp HTĐK tích 

hợp ñể thực hiện TBAKNT nên việc xác ñịnh giá trị các dòng tiền 

thu vào (cash inflows) trong phân tích kinh tế - tài chính của dự án 

không thể dễ dàng như vậy. Ở ñây, một trong những vấn ñề quan 

trọng ñược ñặt ra là cần phải nghiên cứu cách xác ñịnh lợi ích phù 

hợp với ñặc trưng ñó thông qua việc lượng hóa bằng tiền từ các lợi 

ích mà dự án mang lại.  

Vì vậy trong phần tiếp theo của chương này, các nội dung 

chính sẽ ñược ñề cập lần lượt ñó là Phương pháp xác ñịnh dòng tiền 

thu vào Bt, Phương pháp tính NPV, IRR và Xây dựng các bước tính 

toán phân tích kinh tế - tài chính dự án. 

3.2. Phương pháp xác ñịnh lợi ích Bt của dự án:  

Để xác ñịnh dòng tiền thu vào của dự án thông qua việc quy 

ñổi thành tiền từ các lợi ích nhờ giảm chi phí nhân công quản lý vận 

hành trạm có người trực và lợi ích từ việc giảm lượng ñiện năng tổn 

thất hàng năm nhờ giảm thời gian mất ñiện do sự cố, tác giả ñề xuất 

sử dụng công thức như sau: 

                                            Bt = BOt + BQt             (3.1) 
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Trong ñó:  

+ Bt: Dòng tiền thu vào trong năm thứ t của dự án.  

+ BOt: Lợi ích thu ñược trong năm t của dự án nhờ giảm chi 

phí nhân công quản lý-vận hành trạm có người trực.   

+ BQt: Lợi ích thu ñược trong năm t của dự án nhờ nâng cao 

sản lượng ñiện năng. 

Giá trị BOt của dự án ñược tính toán theo ñịnh mức chi phí 

do Nhà nước quy ñịnh.  

Để xác ñịnh giá trị BQt trong nghiên cứu này, tác giả dựa trên 

cơ sở lý luận về yếu tố thiệt hại do mất ñiện của [1] ñể ñề xuất sử 

dụng công thức sau:    
                              p*k*AB scQt =                                   (3.2) 

Trong ñó:   

+ p : Giá bán ñiện bình quân.  

+ k : Hệ số phạt hay giá trị thiệt hại do mất ñiện (k= 15).  

+ Asc : Sản lượng ñiện năng mất do sự cố giảm ñược trong 

1 năm. 

Theo [6], Asc ñược xác ñịnh theo công thức:   

                  760.8

T*P*T
A maxmaxNDSC

SC =
                              (3.3) 

Trong ñó:  

+ TNDSC: Thời gian ngừng cấp ñiện do sự cố trong 1 năm.  

+ Pmax và Tmax  lần lượt là công suất và thời gian sử dụng 

công suất lớn nhất. 

Cũng theo [6], TNDSC  ñược xác ñịnh theo công thức  
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            scscNDSC T*T λ=                                        (3.4) 

Trong ñó:  

+ λsc : Suất sự cố trong 1 năm.  

+ Tsc: Thời gian sửa chữa sự cố lớn nhất.  

Như vậy, ñể xác ñịnh ñược BQt ta phải phải căn cứ vào các 

thông số λsc, Tsc, Pmax, Tmax, k, p. Trong ñó, các thông số λsc, Tsc, Pmax, 

Tmax ñược tính toán trên cơ sở các số liệu khảo sát thống kê của TBA 

qua các năm hoặc lấy theo kinh nghiệm vận hành. Trong giới hạn 

phạm vi của luận văn này, các thông số λsc, Tsc, k sẽ ñược lấy theo 

[1] và p ñược lấy theo [4]. 

3.3. Phương pháp tính NPV và IRR của dự án 

Sau khi xác ñịnh ñược (3.1), ñể ñánh giá hiệu quả ñầu tư cần 

tính toán các chỉ tiêu NPV và IRR.  

 

t
N

1t
tt )r1(*)CB(NPV −

=
+∑ −=

                          (3.5) 

 
0)IRR1(*)CB( t

N

1t
tt =+∑ − −

=                            (3.6) 

Trong ñó:  

Bt : Dòng tiền thu vào trong năm thứ t của dự án.  

Ct : Dòng tiền chi phí trong năm thứ t của dự án.    

N : Tuổi thọ kinh tế của dự án.  

r : Tỷ lệ chiết khấu hay suất chiết khấu.  
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Trên cơ sở kết quả tính NPV và IRR tính ñược, ta sẽ biết  

phương án ñầu tư của dự án có ñáng giá hay không ñáng giá. Từ ñó, 

ta lựa chọn phương án ñáng giá nhất trong các phương án ñáng giá. 

3.4. Chương trình phân tích kinh tế và tài chính cho dự án lưới 

ñiện 

3.4.1. Trình tự thực hiện 

3.4.2. Thuật toán tính toán phân tích kinh tế và tài chính dự án 

3.4.3. Lập báo cáo phân tích kinh tế và tài chính, ñánh giá hiệu 

quả ñầu tư 

3.5. Kết luận 

Với cách tiếp cận mới về phương pháp xác ñịnh dòng tiền 

vào của dự án kết hợp với phương pháp luận sửa ñổi trong PTKTTC, 

ta hoàn toàn có thể ñánh giá hiệu quả ñầu tư dự án nâng cấp TBA 

tích hợp trên cơ sở khoa học. 

Từ ñây, ta có thể áp dụng nguyên tắc trên ñể ñánh giá hiệu 

quả ñầu tư cho các dự án tương tự hoặc có thể bổ sung vào việc xác 

ñịnh lợi ích kinh tế trong PTKTTC dự án lưới ñiện có phần ñầu tư 

HTĐK tích hợp ñể thực hiện TBAKNT trong tương lai. 
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CHƯƠNG 4 

ĐÁNH GIÁ HI ỆU QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHỌN GIẢI PHÁP ĐẢM 

BẢO HIỆU QUẢ KINH T Ế CHO TRẠM TÍCH H ỢP 110kV 

LĂNG CÔ 

 

4.1. Mở ñầu 
Dự án ứng dụng công nghệ tích hợp ñiều khiển bằng máy tính 

vào TBA 110kV Lăng Cô ñể thí ñiểm vận hành trạm không người 

trực sẽ ñem lại các tác ñộng tích cực bao gồm khả năng tăng năng 

suất lao ñộng, giảm chi phí nhân công quản lý vận hành, ñồng thời 

nâng cao năng lực cấp ñiện nhờ giảm thiểu thời gian mất ñiện do sự 

cố, tăng khả năng linh hoạt trong vận hành khi tham gia vào thị 

trường ñiện cạnh tranh trong tương lai.  

Tuy nhiên, trong nghiên cứu về giải pháp ñầu tư nâng cấp 

HTĐK tích hợp trạm 110kV Lăng Cô thì việc phân tích ñánh giá 

hiệu quả ñầu tư của dự án chưa ñược phân tích ñánh giá ñầy ñủ trên 

cơ sở khoa học nên giải pháp ñược chọn ñể ñầu tư chưa phản ánh 

ñược hiệu quả kinh tế của nó. Ở ñây, muốn chọn phương án nào ñể 

ñầu tư cũng cần phải dựa trên kết quả phân tích ñánh giá hiệu quả 

kinh tế và tài chính của phương án ñó.  

Vì vậy, chương này trình bày ñề xuất việc phân tích ñánh giá 

hiệu quả ñầu tư ñối với dự án “Cải tạo TBA 110kV ñể thực hiện 

TBA không người trực” thí ñiểm tại TBA 110kV Lăng Cô thông 

qua việc tính toán, phân tích kinh tế với hai tiêu chuẩn ñánh giá 

quan trọng ñược sử dụng phổ biến ñó là NPV và IRR cho mỗi 
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phương án ñầu tư nâng cấp HTĐK tích hợp trạm ñã ñề xuất (chương 

2) ñể so sánh, lựa chọn giải pháp ñầu tư thích hợp ñảm bảo hiệu quả 

kinh tế. 

Với nguyên tắc xác ñịnh lợi ích Bt (chương 3), ta áp dụng ñể 

ñánh giá hiệu quả ñầu tư dự án trên bằng phương pháp luận sửa ñổi. 

4.2. Tính toán Bt cho trạm 110kV Lăng Cô  
Từ số liệu khảo sát thu thập ñược, ta tính toán Bt như sau: 

4.2.1. Tính toán A
sc

 

- Với λsc = 0,5 [vụ/năm] và Tsc = 24 h [1], thì  

]h[1224*5,0T*T scscNDSC ==λ=  

- Công suất và thời gian sử dụng công suất lớn nhất theo số 

liệu thu thập ñược năm 2010 của TBA 110kV Lăng Cô là  

Pmax = 1,4 MW và Tmax = 4.500 h. 

- Tỷ lệ tăng trưởng phụ tải khu vực từ năm 2005 ñến 2010 với 

giá trị bình quân hằng năm là 10%. Đây cũng là con số dự kiến cho 

các năm tiếp theo của khu vực. 

Với các số liệu ñầu vào trên, ta tính sản lượng ñiện năng mất 

do sự cố giảm ñược qua các năm tổng hợp ở bảng 4.1. 
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4.2.2. Tính toán BOt  
4.2.3. Tính toán BQt và Bt 

Từ kết quả mục 3.1, BQt và Bt qua các năm tính ở bảng 4.3 

 
Nhận xét: Kết quả tính toán trên cho thấy, lợi ích từ việc nâng 

cao năng lực cấp ñiện của dự án rất thấp so với lợi ích từ việc giảm 

chi phí nhân công quản lý vận hành. Tuy nhiên, lợi ích từ việc giảm 

ASC sẽ ñáng kể nếu công suất phụ tải cực ñại phía 22kV của trạm 

tăng lên ñến giá trị công suất máy biến áp (25MVA).   

4.3. Xác ñịnh giá trị NPV và IRR của dự án 
Khi dự án có các chỉ số NPV, IRR ñạt ñược mức nhất ñịnh trở 

lên thì dự án ñược coi là hiệu quả về kinh tế và bền vững về tài 

chính. Ở ñây, nếu NPV>0, IRR ≥ 10% thì ñược cho là an toàn, ñảm 

bảo hiệu quả ñầu tư. Sau ñây ta tiến hành phân tích 2 phương án. 

4.3.1. Phương án 1 – Hệ thống ñiều khiển tích hợp trạm mạch kép 
 Theo phương án này, cấu trúc hệ thống ñiều khiển tích hợp 

trạm ñược thiết kế theo kiểu hai hệ thống ñiều khiển tích hợp vận 

hành song song, dự phòng cho nhau ñể tối ưu việc xử lý dữ liệu 

(hình 2.5). Trên cơ sở khối lượng thiết kế và ñơn giá thiết bị ñược 

lấy từ giá chào bán trên thị trường trong nước thông qua ñại lý phân 
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phối của hãng SEL (Hoa Kỳ) cùng với ñịnh mức chi phí theo quy 

ñịnh hiện hành, chi phí vốn ñầu tư ban ñầu tính ñược như sau: 

- Chi phí kinh tế, mức giá cố ñịnh năm 2010: 6,120 tỷ ñồng, 

- Chi phí tài chính, mức giá cố ñịnh năm 2010: 7,003 tỷ ñồng. 

Với các giả ñịnh ñầu vào tính toán (như tỷ giá hối ñoái, mức 

giá bán ñiện, …) tại thời ñiểm tháng 9/2010, kết quả phân tích kinh 

tế và tài chính của phương án 1 như sau: 

- Về phân tích kinh tế: IRR = 9,1%, NPV = -0,319 tỷ VNĐ.  

- Về phân tích tài chính: IRR = 10,1%, NPV = 0,05 tỷ VNĐ.  

Kết luận: Với NPV < 0, phương án này không ñược chọn ñể 

ñầu tư. 

4.3.2. Phương án 2 – Hệ thống ñiều khiển tích hợp trạm mạch ñơn  

 Khác với phương án 1, phương án 2 ñược thiết kế theo kiểu 

một hệ thống ñiều khiển tích hợp không có dự phòng (hình 2.4) với 

chi phí vốn ñầu tư ban ñầu tính ñược như sau: 

- Chi phí kinh tế, mức giá cố ñịnh năm 2010: 4,867 tỷ ñồng, 

- Chi phí tài chính, mức giá cố ñịnh năm 2010: 5,572 tỷ ñồng. 

Tương tự như trên, kết quả phân tích kinh tế và tài chính của 

phương án 2 là 

-Về phân tích kinh tế: IRR = 14,1%, NPV = 1,18 tỷ VNĐ.  

- Về phân tích tài chính: IRR = 11,9%, NPV = 0,712 tỷ VNĐ.  

Kết luận: Với NPV > 0, IRR > 10%, phương án này ñảm bảo 

hiệu quả về kinh tế và khả thi về tài chính. 
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4.4. Phân tích ñộ nhạy 

Yếu tố chính tác ñộng ñến thành công hay thất bại dự án này 

là yếu tố tăng/giảm chi phí vốn ñầu tư. Từ kết quả phân tích kinh tế 

của phương án 2, ta xây dựng ñược ñồ thị ñường cong phân tích ñộ 

nhạy lợi nhuận kinh tế theo hệ số ñiều chỉnh chi phí vốn (hình 4.5) 

Hình 4.5: Phân tích ñộ nhạy lợi nhuận kinh tế theo hệ số ñiều 
chỉnh chi phí vốn ñầu tư 

4.5. Kết luận  
Từ kết quả phân tích kinh tế và tài chính ở phần trên, phương 

án 2 là phương án ñảm bảo hiệu quả kinh tế và khả thi về tài chính 

dự án nên ñược ñề xuất lựa chọn ñầu tư là hợp lý. 

Thông qua giá trị chuyển ñổi (SV=122,3%), ta có thể kết luận 

hiệu quả kinh tế dự án rất chắc chắn với yếu tố tăng giảm chi phí 

vốn ñầu tư. Tuy nhiên, chủ ñầu tư cần có biện pháp quản lý chi phí 

chặt chẽ và không làm tăng chi phí ñầu tư ñến mức mà tại ñó suất 

thu hồi vốn tụt xuống dưới ngưỡng 10% ñể ñảm bảo hiệu quả kinh 

tế dự án. 
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Hiện nay, EVNCPC ñang có kế hoạch cải tạo nâng cấp hệ 

thống ñiều khiển tích hợp tại các trạm 110kV hiện có ñể chuyển dần 

sang vận hành TBA không người trực theo chủ trương của EVN. Do 

ñó cần có cái nhìn ñầy ñủ ñể có giải pháp ñầu tư thích hợp ñảm bảo 

hiệu quả kinh tế.           

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
- Đề tài ñã phân tích, ñánh giá hệ thống tự ñộng hóa TBA và 

ñề xuất giải pháp ñầu tư ñảm bảo hiệu quả kinh tế cho trạm tích hợp 

110kV Lăng Cô trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn. 

- Với kết quả ñạt ñược ở chương 4, ta hoàn toàn có thể áp 

dụng nguyên tắc ñề xuất cách xác ñịnh lợi ích kinh tế, kết hợp với 

phương pháp luận sửa ñổi như ñã trình bày ở chương 3 ñể phân tích 

ñánh giá hiệu quả kinh tế và tài chính ñối với các dự án tương tự 

hoặc có thể bổ sung vào việc xác ñịnh lợi ích kinh tế, lợi nhuận tài 

chính trong chương trình phân tích kinh tế và tài chính các dự án 

lưới ñiện có phần ñầu tư HTĐK tích hợp ñể thực hiện TBAKNT 

trong tương lai 

- Nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa hệ thống SCADA hiện 

hữu, ta cần nghiên cứu chính sách ñầu tư mở rộng hợp lý trong việc 

tự ñộng hóa toàn bộ lưới ñiện 110kV phân theo từng giai ñoạn ñầu 

tư cụ thể. Từ ñó cho phép hệ thống nâng cao hơn nữa ñộ tin cậy 

cung cấp ñiện, ñáp ứng bài toán tối ưu hóa cho lưới ñiện 110kV khu 

vực miền Trung và Tây nguyên. 

 


