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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Trong Hệ thống điện, các thiết bị và Hệ thống bảo vệ đóng vai trò 

cực kỳ quan trọng, nó đóng góp một phần rất lớn trong việc đảm bảo 

an toàn cung cấp điện. Sự làm việc tin cậy của hệ thống bảo vệ là một 

trong những chỉ tiêu đánh giá khả năng cung cấp điện. Máy phát điện 

đồng bộ là phần tử quan trọng nhất trong HTĐ, sự làm việc tin cậy 

của các máy phát điện có ảnh hưởng quyết định đến độ tin cậy của 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 điều này thì hệ thống bảo 

vệ rơ le của máy phát phải làm việc một cách chắc chắn, nhanh 

chóng, và tin cậy. 

Nhà máy thủy điện Xekaman 1 được xây dựng trên sông 

Xekaman tại Tỉnh Attapưe, CHDCND Lào có công suất thiết kế 290 

MW, nằm trong quy hoạch phát triển điện 7 của Chính Phủ. Với vị trí 

quan trọng của mình và để đảm bảo an toàn cung cấp điện, Nhà máy 

đã ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong việc xây dựng và vận 

hành. Đặc biệt là hệ thống bảo vệ máy phát, bằng việc sử dụng Rơle 

kỹ thuật số DRS Compact 2A của hãng Andrid Ấn Độ, với sự phức 

tạp trong phối hợp làm việc và vận hành đòi hỏi cần có sự nghiên cứu 

thật kỹ lưỡng. Với yêu cầu đặt ra như vậy nên cần có sự nghiên cứu 

một cách sâu sắc rơ le số bảo vệ máy phát của nhà máy thủy điện 

Xekaman 1. Đây cũng chính là lý do em chọn đề tài này. 
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2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu  

Rơ le kỹ thuật số DRS Compact 2A dùng làm bảo vệ máy phát 

Nhà máy thủy điện Xekaman 1. 

Phạm vi nghiên cứu 

Phân tích các chức năng làm việc chính của rơ le số bảo vệ máy 

phát. 

- Tính toán thông số chỉnh định rơ le. 

- Nghiên cứu, thử nghiệm các chức năng chính của rơ le bảo vệ 

Nhà máy; 

- Mô phỏng các thành phần trong Nhà máy thủy điện, các loại sự cố 

chính của Nhà máy và mô phỏng phân tích sự làm việc của rơ le. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Phương pháp nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu các lý thuyết 

về Hệ thống rơ le bảo vệ máy phát Nhà máy thủy điện Xekaman 1, 

nghiên cứu cách tính toán, thử nghiệm các chức năng bảo vệ của hệ 

thống bảo vệ máy phát Nhà máy kết hợp thực hiện mô phỏng trên 

phần mềm để thể hiện rõ đặc tính làm việc của các chức năng bảo vệ 

rơ le máy phát. 

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 Tìm hiểu được khái quát về Hệ thống rơ le bảo vệ máy phát Nhà 

máy thủy điện Xekaman 1. 

 Thực hiện được tính toán cài đặt cấu hình và thử nghiệm thực tế 

các chức năng bảo vệ rơ le số bảo vệ máy phát nhà máy thủy điện 

Xekaman 1. 
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 Mô phỏng được các thành phần chức năng rơ le số Drs Compact 

2A bảo vệ trong máy phát Nhà máy thủy điện Xekaman 1 và đánh 

giá phương thức tác động của bảo vệ khi có sự cố. 

5. KẾT CẤU LUẬN VĂN 

Mở đầu 

Chương 1. Tổng quan về Hệ thống rơ le số bảo vệ máy phát NMTĐ 

Xekaman 1. 

Chương 2. Tính toán thông số cài đặt và thử nghiệm rơ le kỹ thuật số 

Drs Compact 2A. 

Chương 3. Mô phỏng thể hiện đặc tính làm việc của rơ le kỹ thuật số 

Drs Compact 2A. 

Kết luận và kiến nghị 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG RƠ LE SỐ BẢO VỆ  

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1 

Trong chương này trình bày tổng quan về nhà máy thủy điện 

Xekaman 1, hệ thống bảo vệ rơ le nhà máy và cách thức truy cập sử 

dụng bằng tay rơ le Drs Compact 2A. Đó là cơ sở để giúp ta hình 

dung về rơ le và ứng dụng để sử dụng phân tích kỹ sâu rơ le số cho 

các chương sau. 

1.1. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1 

1.1.1. Vị trí địa lý 

1.1.2. Điều kiện tự nhiên 

1.1.3. Tầm quan trọng của Nhà máy 

1.1.4. Các thông số chính của Nhà máy 
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1.1.5. Đấu nối nhà máy Xekaman 1 vào HTĐ Quốc gia  

1.2. HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ NHÀ MÁY XEKAMAN 1 

1.2.1. Tổng quan hệ thống rơ le bảo vệ Nhà máy Xekaman 1 

Hệ thống rơ le bảo vệ nhà máy thủy điện Xekaman 1 gồm có 8 tủ 

bảo vệ với các chức năng riêng biệt dùng để bảo vệ cho toàn nhà 

máy. Mỗi hệ thống bảo vệ cho máy phát, máy biến áp chính, máy 

biến áp tự đùng, kích từ đều có hai hệ thống hoạt động song song 

đảm bảo cho sự an toàn của thiết bị được bảo vệ và vận hành an toàn 

của nhà máy. 

1.2.2. Hướng dẫn truy cập và sử dụng rơ le Drs Compact 2A 

Phần này tác giả hướng dẫn truy cập và sử dụng rơ le bằng tay 

nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về cấu tạo và hoạt động của 

chúng. 

a. Mô tả mặt trước của rơ le Drs Compact 2A 

b. Thao tác các phím truy cập rơ le bằng tay 

c. Các khối chức năng rơ le Drs Compact 2A 

1.3. KẾT LUẬN 

Chương này giới thiệu tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự 

nhiên của dự án thủy điện Xekaman 1, đồng thời cũng đã trình bày 

phương thức bảo vệ rơ le và giới thiệu các thông số, sơ đồ đấu nối, 

giúp ta hình dung một cách tổng quan về hệ thống rơ le bảo vệ Nhà 

máy thủy điện Xekaman 1. Giới thiệu cách thức giao tiếp sử dụng 

rơle Drs Compact 2A, cách thức truy cập các menu chính, giới thiệu 

các phím bấm, cài đặt và thay đổi các giá trị bằng tay, truy cập các sự 

kiện; giúp cho việc can thiệp thao tác và vận hành rơ le một cách dễ 

dàng hơn cho người cần sử dụng. 
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CHƯƠNG 2 

TÍNH TOÁN THÔNG SỐ CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM  

RƠ LE KỸ THUẬT SỐ DRS COMPACT 2A 

Trong chương này sẽ tập trung nghiên cứu tính toán cài đặt và thử 

nghiệm các chức năng chính của rơ le bảo vệ máy phát Drs Compact 

2A. Vì rơ le kỹ thuật số Drs Compact 2A hỗ trợ rất nhiều chức năng 

bảo vệ nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu các chức năng bảo vệ 

máy phát cơ bản, phổ biến giúp người dùng có thể hình dung nắm bắt 

được như sau: Bảo vệ so lệch (87G), bảo vệ quá điện áp (59G), bảo 

vệ kém áp (27G), bảo vệ quá tải (49G) và bảo vệ trở kháng thấp 

(21G). Nguyên lý hoạt động, đặc tính bảo vệ, logic làm việc, của các 

chức năng sẽ được đề cập. Đồng thời, việc tính toán và cài đặt thông 

số làm việc cho các chức năng cũng sẽ được xem xét kỹ, ta sử dụng 

hợp bộ CMC chuyên dụng để thực hiện công tác thí nghiệm rơ le 

thực tế. 

2.1. TÍNH TOÁN THÔNG SỐ CÀI ĐẶT RƠ LE DRS 

COMPACT 2A 

2.1.1. Chức năng bảo vệ so lệch máy phát 87G 

Kết quả tính toán được dòng so lệch và dòng hãm như sau: 

Idiff = 0,25 A, Ibias = 40% 

2.1.2. Chức năng bảo vệ quá điện áp máy phát 59G 

Kết quả tính toán được của bảo vệ quá áp như sau: 

Bảo vệ quá áp cấp 1:  

- Điện áp: 121V, Thời gian trễ: 3s 

Bảo vệ quá áp cấp 2: 
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- Điện áp: 132V, Thời gian trễ: 0s 

2.1.3. Chức năng bảo vệ kém điện áp máy phát 27G  

Ta có các giá trị cài đặt sau tính toán như sau: 

- Điện áp: 77V 

- Thời gian: 3s. 

2.1.4. Chức năng bảo vệ trở kháng thấp máy phát 21G 

Ta có các giá trị cài đặt sau tính toán như sau: 

- Giá trị hoạt động: 7.98 Ω. 

- Dòng giới hạn: 1.15 A. 

- Thời gian trễ của trở kháng: 2s. 

2.1.5. Chức năng bảo vệ quá tải máy phát 49G 

Ta có các giá trị cài đặt sau tính toán như sau: 

- Load setting: 1,15 A 

- Preloading: 100% 

2.2. THIẾT LẬP CẤU HÌNH CHO CÁC CHỨC NĂNG RƠ LE 

DRS COMPACT 2A 

Cấu hình các chức năng của rơ le Drs Compact 2A có 2 cách: 

Cấu hình trực tiếp bằng tay trên giao diện rơ le và cấu hình trên máy 

tính kết nối với rơle. Ở đây ta chỉ hướng dẫn cấu hình trên máy tính 

để đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi và chính xác. 

2.2.1. Phần mềm DRS WIN 

Để kết nối, xem thông số và thiết lập cấu hình rơ le Drs Compact 

2A ta sử dụng phần mềm chuyên dụng DRS WIN đã được Hãng 

Andrid xây dựng dành riêng cho các dòng rơ le của mình. 

Giao diện phần mềm: 
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Hình 2.1. Trình con trong giao tiếp với rơ le Drs Compact 2A 

2.2.2. Cấu hình chức năng bảo vệ so lệch 87G 

Với các giá trị đã được tính trên mục 2.2 ta tiến hành cài đặt 

- Vào open DRS file, chọn DRS XG11.ve -> Open. 

- Giao diện các chức năng hiện ra, ta chọn chức năng 87G giao 

diện. 

- Ta thiết lập giá trị đặt cho dòng tác động: Click vào Operate 

Value, giao diện cài đặt hiện ra yêu cầu nhập pass, ta nhập “A” và 

nhấn OK (giao diện yêu cầu nhập pass này chỉ xuất hiện một lần 

trong suốt quá trình tiến hành cài đặt cho các chức năng còn lại). 

- Sau khi nhập pass xuất hiện giao diện và tiến hành cài đặt giá 

trị như đã tính toán: Cài đặt giá trị dòng khởi động, cài đặt giá trị độ 

dốc cho bảo vệ so lệch. Kết quả được hiển thị (Hình 2.12). 

- Sau khi cài đặt thông số ta vào configue input để thiết lập cấu 

hình đầu ra cho chức năng bảo vệ so lệch (Hình 2.13), đồng thời thiết 

lập giá trị ma trận cắt, ma trận đèn led thông báo. 
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Hình 2.22. Giao diện nhập dòng tác động, độ dốc bảo vệ so lệch 

2.2.3. Cấu hình chức năng bảo vệ quá điện áp 59G 

2.2.4. Cấu hình chức năng bảo vệ kém điện áp 27G  

2.2.5. Cấu hình chức năng bảo vệ trở kháng thấp 21G 

2.2.6. Cấu hình chức năng bảo vệ quá tải 49G 

2.3. THÍ NGHIỆM CÁC CHỨC NĂNG RƠLE DRS COMPACT 

2A. 

2.3.1. Giới thiệu về hợp bộ CMC 256 plus 

2.3.2. Chuẩn bị để tiến hành thí nghiệm 

+ Số liệu kỹ thuật của rơ le 

+ Thiết bị phục vụ thí nghiệm 

+ Tiến hành ban đầu 

- Cấp nguồn cho rơ le 220 VDC : X2: 1(+), 2(-), 3(GND) như 

hình 1.8. 

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan, đọc và nắm vững kiến thức. 
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- Trước khi thí nghiệm các chức năng bảo vệ so lệch của rơ le 

thì phải khoá tất cả các bảo vệ lại. Khi nào thí nghiệm chức năng nào 

thì mở chức năng đó (các thao tác này cần có Password bảo vệ). 

2.3.3. Thí nghiệm chức năng bảo vệ so lệch 87G 

+ Tiến hành thí nghiệm 

Thử nghiệm giá trị đo lường từng pha: bơm dòng định mức 1A 

vào từng pha kiểm tra và ghi lại các giá trị trên rơ le. 

Thử nghiệm giá trị tác động: Điều chỉnh giá trị dòng điện so lệch 

(Idiff) từ không đến giá trị tác động của rơle: Idiff >= 0.25 A, đến khi 

đạt giá trị thì rơ le tác động, màn hình rơ le sáng đèn báo trip, Alarm 

kiểm tra và ghi lại giá trị tác động, (Hình 2.29). 

Thử nghiệm thời gian tác động: Điều chỉnh giá trị dòng điện so 

lệch Idiff lớn hơn giá trị dòng tác động của rơle (0.25 A), thời gian 

tác động bằng cách lấy tiếp điểm đầu ra của rơle nối đến hợp bộ thử 

nghiệm.  

Tín hiệu đưa đi khi bảo vệ so lệch 87G tác động như sau: 

1. Cắt cuộn 1 máy cắt 230KV 

2. Cắt cuộn 2 máy cắt 230KV 

3. Cắt cuộn 1 máy cắt 15,75KV 

4. Cắt cuộn 2 máy cắt 15,75KV 

5. Dừng tổ máy 

6. Khởi động 50BF 

Tương tự đối với chức năng chức năng bảo vệ so lệch 87G ta có 

thể tiến hành thí nghiệm lần lượt từng pha và 3 pha để kiểm tra hoạt 

động của chúng. 



10 

 
Đánh giá kết quả: Ta thấy sau khi thí nghiệm với bảng kết quả 

đã đạt được như bảng 2.8, giá trị tác động của dòng điện được bơm 

vào rơ le lớn hơn hoặc bằng giá trị cấu hình đã được cài đặt trước đó 

tại (mục 2.2) thì rơ le đưa tín hiệu đi cảnh báo và trip, đồng thời giá 

trị thời gian tác động rất nhanh gần như bằng không. Vậy chức năng 

bảo vệ so lệch của rơ le: Đạt. 

2.3.4. Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá áp 59G 

2.3.5. Thí nghiệm chức năng bảo vệ kém áp 27G  

2.4. KẾT LUẬN 

Trong chương này ta thực hiện tính toán, cài đặt các thông số và 

hướng dẫn thí nghiệm các chức năng cơ bản của rơ le kỹ thuật số Drs 

Compact 2A. giúp người dùng làm quen hiểu được và có thể làm việc 

được trực tiếp trên thiết bị khi cần. Đồng thời giúp cho công nhân 

thực hiện sữa chữa Nhà máy khi có sự cố đảm bảo vận hành liên tục 

và an toàn cho Nhà máy và Hệ thống điện. Ta thấy rằng giao diện để 

thực hiện cấu hình và thí nghiệm rơ le được thể hiện trực quan và dễ 

sử dụng. 

CHƯƠNG 3 

MÔ PHỎNG THỂ HIỆN ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC 

CỦA RƠ LE 

Trong quá trình thí nghiệm thực tế ta không thể thử hết tất cả các 

trường hợp xảy ra. Vì vậy, ta cần tìm cách kiểm tra khác để kiểm 

nghiệm các trường hợp xảy ra trong quá trình hoạt động của rơ le. 

Xuất phát từ lý do này mà tác giả đã đề xuất hướng giải quyết là mô 
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phỏng sự làm việc của rơ le, với công cụ mô phỏng là 

Matlab/Simulink, và đối tượng bảo vệ là máy phát, nhằm góp phần 

đưa ra những đánh giá tốt về sự làm việc của rơ le, đây cũng chính là 

trọng tâm của chương này.  

3.1. TỔNG QUAN VỀ MATLAB_SIMULINK 

  3.1.1. Matlab 

  3.1.2. Simulink 

3.2. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG RƠ LE SỐ 

3.2.1. Xây dựng các khối bảo vệ máy phát 

Từ sơ đồ nguyên lý và các thông số nhà máy Xekaman 1 ta sử 

dụng các phần tử trong thư viện Simpowersystem và thư viện 

Simulink để xây dựng mô hình mô phỏng rơ le số bảo vệ máy 

phát. Trong đó các phần tử được sử dụng để thay thế trong mô 

hình mô phỏng gồm có: máy phát điện đồng bộ, máy cắt ba pha, 

máy biến áp hai cuộn dây, CT, VT, tải ba pha và một số thiết bị 

phụ khác. 

3.2.2. Xây dựng khối nguyên lý làm việc của rơ le so lệch máy 

phát 

Khối nguyên lý làm việc của rơ le so lệch máy phát được xây 

dựng trên cơ sở kết hợp ba khối chính: khối đo lường dòng điện, khối 

tính toán dòng so lệch dòng hãm, khối xử lý logic. 

Khối đo lường dòng điện cho rơ le (Mea.1 relay): xây dựng dựa 

theo phân tích Fourier  để tính độ lớn và góc pha của dòng điện.  
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Hình 3.4. Sơ đồ nguyên lý khối đo lường dòng điện của rơ le 

Khối tính toán dòng so lệch và dòng hãm (Calculation 

Idiff&Ibias): 

Rơ le sau khi đo lường giá trị dòng điện hai phía nó sẽ tự động 

tính toán ra dòng so lệch và dòng hãm. Khối “Calculation 

Idiff&Ibias” sẽ làm nhiệm vụ này, với tín hiệu ra là dòng hãm 

(Ibiasa, Ibiasb, Ibisac), dòng so lệch (Idiffa, Idiffb, Idiffc) ba pha. 

Công thức 3.1 tính toán Idiff, Ibias như sau: 

 

 

  (3.1) 

Trên cơ sở đó ta sẽ xây dựng được khối “ Calculation 

Idiff&Ibias” như hình 3.5. 
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Hình 3.5. Khối tính toán dòng so lệch và dòng hãm 

Khối nguyên lý tính đặc tính so lệch hãm (Relay_Decision_F87) 

Đây là khối quan trọng nhất, nó quyết định sự làm việc 

đúng đắn của rơ le. Khối này sẽ so sánh dòng hãm và dòng so lệch 

đo lường được với đặc tính làm việc của rơ le (tính toán từ các 

thông số đầu vào và dạng đặc tính của nó) để đưa ra lệnh cắt (trip 

signal) cho phù hợp. Nguyên lý làm việc theo đặc tính hãm của rơ 

le như công thức (3.2) và (3.3). 

IDIFF > K2 * IBIAS – (K2 – K1)IS2 + IS1   với   IBIAS > IS2 (3.2) 

IDIFF > K1 * IBIAS + IS1   với   IBIAS <= IS2 (3.3) 

Đảm nhận việc này là khối “Relay_Decision_F87”, khối có 

nguyên lý như hình 3.7. Khối có tín hiệu đầu vào là dòng so lệch 

Idiffa, Idiffb, Idiffc, dòng hãm Ibiasa, Ibiasb, Ibiasc và các giá trị 

cài đặt Is1, Is2, k1, k2. Logic quyết định lệnh cắt được phân biệt 

riêng cho ba pha và có thể hoạt động độc lập với nhau. 
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Hình 3.7. Sơ đồ nguyên lý khối Relay F87G 

Trong logic khối Relay F87G có ba khối là F 87G PHASE 

A, B, C phân biệt cho ba pha A, B, C. Cấu tạo của của khối 

F87G_PHASE_A như hình 3.8,  

 

Hình 3.8. Sơ đồ nguyên lý khối  F87G_PHASE A 
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3.3. MÔ PHỎNG SỰ LÀM VIỆC CỦA RƠ LE 

3.3.1. Sơ đồ nguyên lý chung bảo vệ so lệch máy phát 

Sau khi kết hợp khối rơ le (relay decision) và các khối mô 

phỏng máy phát, máy cắt, CT  ta, có mô hình mô phỏng hoạt động 

của rơ le bảo vệ so lệch máy phát như hình 3.9. 

 

Hình 3.9. Sơ đồ nguyên lý chung bảo vệ so lệch 87G 

Sau khi mô hình đã hoàn chỉnh ta chạy mô phỏng, quà trình xử 

lý sẽ thực hiện theo hai nhánh riêng. Một là quá trình đo lường, 

tính toán và xử lý để đưa ra lệnh cắt (relay decision), hai là quá 

trình thu nhập dữ liệu sự cố để xây dựng đặc tính bảo vệ của rơ le 

(Tripping characteristic of differential protection). 

Để mô phỏng sự cố ta sử dụng khối “Three-Phase Fault” trong thư 

viện Simpowersystem/Elements. Khối này có thể mô phỏng sự cố 

một pha, sự cố hai ba dạng pha-pha hoặc pha-đất.  
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3.3.2. Phân tích sự làm việc của rơ le 

a. Sự cố trong vùng bảo vệ 

+ Sự cố một pha 

Sự cố trong vùng bảo vệ của rơ le so lệch là vùng giữa hai CT. 

Ta xét mô hình (hình 3.15) với thời gian mô phỏng 0,25s, thời gian 

tồn tại sự cố là 0,1÷0.25s. Kết quả dòng sự cố pha B thể hiện ở hình 

3.16. 

 

Hình 3.15. Mô phỏng sự cố bên trong máy phát 

Ở đây, độ lớn của dòng điện được đo lường qua phép phân tích 

Fourier thành phần sóng với tần số cơ bản.  Giá trị độ lớn của 

dòng điện sự cố pha B (đo lường ở TI đuôi máy phát CT1) trước 

và sau sự cố được thể hiện ở hình 3.16 độ lớn của dòng điện có sự 

nhảy vọt, dòng trong sự cố lớn hơn rất nhiều  so  với  dòng  trước sự 

cố (dòng tải bình thường) 

Độ lớn của dòng các pha không sự cố (pha A, C) có dao động 

nhỏ gần như xấp xỉ giá trị trước sự cố hình 3.16 (phía dưới). 
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Hình 3.16. Dòng đo lường ở TI đuôi khi có sự cố 1 pha (pha B), sự 

cố bên trong vùng bảo vệ 

Dòng sự cố đo lường ở CT đầu cực (CT2) thể hiện ở hình 3.17. 

Đối với dòng đầu cực máy phát khi sự cố bên trong thì dòng pha sự 

cố rất nhỏ (pha B gần bằng không). Từ việc đo lường dòng điện 

trước và sau sự cố rơ le sẽ tính toán và xây dựng quỹ đạo sự cố 

ứng với đặc tính làm việc của nó. 

 

Hình 3.17. Dòng đo lường ở TI đầu cực khi sự cố pha B (sự cố bên 

trong) 
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Đặc tính sự cố thể hiện trên hình 3.18, vị trí của điểm sự cố rơi 

vào vùng làm việc của đặc tính so lệch. Các điểm sự cố này tạo 

nên đường đặc tính sự cố trong vùng bảo vệ có độ dốc bằng 

1..Trong trường hợp này vì sự cố pha B nên chỉ có tín hiệu Trip 

Signal và Trip B. 

 

Hình 3.18. Đặc tính sự cố 

 

Hình 3.19. Tín hiệu trip pha B 
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+ Sự cố ba pha: Đối vơi sự cố ba pha trong vùng bảo vệ củng cho 

kết quả tương tự với lệnh trip cả 3 pha. 

b. Sự cố ngoài vùng bảo vệ 

+ Sự cố một pha 

Tương tự với các thông số mô phỏng ở trường hợp trên, ta xét sự 

cố bên ngoài vùng bảo vệ theo hình 3.24. Sự cố xảy ra trên đoạn 

thanh dẫn từ TI đầu cực máy phát đến máy cắt hợp bộ. 

 

Hình 3.24. Sự cố ngoài vùng bảo vệ 

Với sự cố pha A duy trì từ 0,1s đến 0,25s, ta thấy sóng dòng điện 

sự cố pha A nhảy vọt như hình 3.25(trên), các pha còn lại giữ 

nguyên. Dòng sự cố đo lường cả phía đầu cực và phía đuôi máy 

phát gần giống nhau cả về dạng sóng, độ lớn lẫn góc pha ngay cả 

trước sự cố và trong sự cố. 
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Hình 3.25. Đo lường dòng điện đầu cực máy phát (trái) và dòng điện 

phía đuôi máy phát (phải), khi sự cố xảy ra bên ngoài máy phát 

Vì vậy dòng so lệch sẽ gần bằng không còn dòng hãm sẽ rất lớn 

trong suốt quá trình mô phỏng. Trong hình ta thấy quỹ đạo sự cố 

là đường tập hợp các điểm nằm sát trục hoành (trục Ibias), sở dĩ có 

quỹ đạo như vây là do điều kiện mô phỏng là không có sai số của 

TI, sai số của tỉ số biến và không xét đến sự bảo hòa của TI.  

 

Hình 3.26. Đặc tính sự cố khi sự cố ngoài vùng bảo vệ 
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Hình 3.27. Trạng thái đầu ra khi sự cố ngoài vùng bảo vệ 

Đối với sự cố bên ngoài vùng bảo vệ như vậy rơ le sẽ không tác 

động, khi này dòng hãm sẽ lớn hơn rất nhiều so với dòng so lệch 

và vị trí sự cố sẽ rơi vào vùng hãm đặc tính so lệch (Hình 3.26). 

Trên hình 3.27 ta thấy tín hiệu trip bằng không từ đầu đến cuối quá 

trình mô phỏng, không lệnh trip nào hiệu lực ngay cả khi ngắn 

mạch xảy ra. 

Sự cố ba pha: Đối vơi sự cố ba pha ngoài vùng bảo vệ củng cho 

kết quả tương tự với không có lệnh trip. 

Mô hình rơ le xây dựng có các đầu vào dòng điện, điện áp, đầu ra 

đi cắt, thông số cài đặt và lô gic làm việc giống với rơ le số. Mô hình 

xây dựng mô phỏng rơ le là chính xác đảm bảo tính chọn lọc, tính tác 

động nhanh và tin cậy. 

3.4. KẾT LUẬN 

Trong chương 3 tác giả đã tập trung xây dựng các khối chức 

năng của bảo vệ máy phát, các khối nguyên lý làm việc của bảo vệ 
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so lệch máy phát. Đồng thời mô phỏng sự làm việc của chức năng 

bảo vệ so lệch trong các trường hợp ngắn mạch trong và ngoài 

vùng bảo vệ. 

Khi xét sự cố ngắn mạch trong vùng bảo vệ: Sự cố ngắn mạch 

trong vùng bảo vệ cả một pha và ba pha thì dòng đo lường CT ở 

đầu cực và đuôi máy phát sẽ thay đổi khác nhau. Vị trí của điểm 

sự cố rơi vào vùng bảo vệ của đặc tính so lệch. Đồng thời logic rơ 

le sẽ đưa tính hiệu đi cắt máy cắt cho pha nào có sự cố. 

Khi xét sự cố ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ: Sự cố ngắn mạch 

ngoài vùng bảo vệ cả một pha và ba pha thì dòng đo lường CT ở 

đầu cực và đuôi máy phát sẽ thay đổi gần như nhau, góc pha 

không có sự thay đổi lớn.Vị trí của điểm sự cố rơi vào vùng hãm 

của đặc tính so lệch. Đồng thời không có lệnh trip nào đưa đi cắt 

máy cắt ngay cả khi ngắn mạch xảy ra. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Với tình hình hiện nay nhiều công nghệ tiên tiến trong việc xây 

dựng và vận hành, đặc biệt là hệ thống bảo vệ máy phát, với nhiều 

chủng loại rơ le số khác nhau cộng với sự phức tạp trong ứng dụng 

và vận hành đòi hỏi cần có sự nghiên cứu thật kỹ lưỡng. Trên cơ sở 

đó luận văn đã giới thiệu một cách tổng thể về rơ le kỹ thuật số Drs 

Compact 2A, và xây dựng mô hình mô phỏng rơ le số bằng 

Matlab/Simulink là phương pháp nghiên cứu bảo vệ rơ le theo mô 

hình nhằm thử nghiệm, phân tích, đánh giá và ứng dụng rơ le số 

chính xác, hiệu quả nhất.  

Qua các quá trình thực hiện luận văn tác giả có những kết luận 

như sau: 
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- Trong chương 1 giới thiệu một cách tổng quan về hệ thống rơ 

le bảo vệ Nhà máy thủy điện Xekaman 1 và cách thức truy cập sử 

dụng bằng tay rơ le kỹ thuật số Drs Compact 2A ta thấy rằng rơ le 

thiết kế theo hướng đối tượng đã giúp người sử dụng dể dàng tiếp cận 

với rơ le. 

- Trong chương 2 tác giả tập trung thực hiện hướng dẫn tính 

toán, cài đặt cấu hình và thí nghiệm các chức năng bảo vệ như: Bảo 

vệ so lệch 87G, bảo vệ quá điện áp 59G, bảo vệ kém áp 27G, bảo vệ 

tổng trở 21G, bảo vệ quá tải 49G qua đó ta thấy được rằng giao diện 

cài đặt cấu hình của rơ le Drs compact 2A với phần mềm DRS WIN 

rất thân thiện, trực quan. Cách thức thí nghiệm các chức năng cũng 

tương tự các dòng rơ le khác và dễ thực hiện, khi thực hiện thí 

nghiệm ta đã kiểm chứng được các thông số đã được cài đặt cho các 

chức năng là đúng. 

- Trong chương 3 tác giả tập trung mô phỏng các khối chức 

năng bảo vệ máy phát, chức năng bảo vệ so lệch máy phát và xét 

trong hai trường hợp ngắn mạch trong và ngoài vùng bảo vệ. 

- Khi xét sự cố ngắn mạch trong vùng bảo vệ: Sự cố ngắn 

mạch trong vùng bảo vệ cả một pha và ba pha thì dòng đo lường 

CT ở đầu cực và đuôi máy phát sẽ thay đổi khác nhau. Vị trí của 

điểm sự cố rơi vào vùng bảo vệ của đặc tính so lệch. Đồng thời 

logic rơ le sẽ đưa tính hiệu đi cắt máy cắt cho pha nào có sự cố.  

- Khi xét sự cố ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ: Sự cố ngắn 

mạch ngoài vùng bảo vệ cả một pha và ba pha thì dòng đo lường 

CT ở đầu cực và đuôi máy phát sẽ thay đổi gần như nhau, góc pha 

không có sự thay đổi lớn.Vị trí của điểm sự cố rơi vào vùng hãm 
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của đặc tính so lệch. Đồng thời không có lệnh trip nào đưa đi cắt 

máy cắt ngay cả khi ngắn mạch xảy ra. 

- Mô hình rơ le cho kết quả mô phỏng so sánh với logic làm 

việc thực tế của rơ le là hoàn toàn giống nhau: Bảo vệ so lệch chỉ 

tác động đưa tín hiệu cắt máy cắt khi có sự cố trong vùng bảo vệ, 

ngoài vùng bảo vệ không tác động. 

- Mô hình rơ le có cấu tạo đầu vào, đầu ra, đặc tính bảo vệ và 

logic làm việc giống với rơ le thật, các thông số cài đặt bám sát chức 

năng của rơ le tạo sự tiện lợi trong sử dụng. 

Qua các quá trình xây dựng chương trình tính toán, thí nghiệm 

cài đặt và mô phỏng, áp dụng và phân tích kết quả cho ta những kiến 

nghị như sau: 

- Rơ le kỹ thuật số Drs Compact 2A là một loại rơ le rất mới, chỉ 

vài nhà máy tại Việt Nam sử dụng thiết bị này cho nên tài liệu nghiên 

cứu về rơ le này rất ít, trong luận văn này tác giả chỉ thực hiện mô 

phỏng chức năng bảo vệ so lệch máy phát theo đó sau này tác giả sẽ 

tập trung vào việc mô phỏng một vài chức năng bảo vệ khác nữa để 

cung cấp thêm những cơ sở khoa học cho việc sử dụng rơ le phục vụ 

vận hành nhà máy được hiệu quả hơn. 

- Với hướng phát triển này, ta có thể xây dựng mô phỏng đặc 

tính làm việc và sự cố cho nhiều hãng rơ le hơn nữa và không gói 

gọn trong phạm vi bảo vệ máy phát mà có thể mở rộng ra cho bảo vệ 

đường dây truyền tải, trạm điện. 
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