
3 

 

Mục lục 

Chương 1 − GIỚI THIỆU  

1.1 Tổng quan về trạm biến áp trong hệ thống điện ............................... 7 

1.2 Tổng quan về hệ thống điều khiển trạm biến áp............................. 10 

  

Chương 2 − CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRẠM BIẾN ÁP  

2.1 Hệ thống điều khiển trạm biến áp kiểu truyền thống ..................... 13 

2.2 Hệ thống điều khiển tích hợp không theo tiêu chuẩn IEC 61850 ... 18 

2.3 Hệ thống điều khiển tích hợp theo tiêu chuẩn IEC 61850 .............. 20 

2.4 So sánh các hệ thống điều khiển trạm biến áp ................................ 24 

2.5 Các thành phần trong hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp .. 26 

2.6 Kết luận .......................................................................................... 26 

 
Chương 3 − CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG  

3.1 Cấu trúc OSI/ISO của giao thức truyền thông ................................ 27 

3.2 Giao thức Modbus .......................................................................... 29 

3.3 Giao thức DNP ............................................................................... 35 

3.4 Giao thức IEC 61870−5−101 ......................................................... 39 

3.5 Giao thức IEC 60870−5−104 ......................................................... 43 

3.6 Giao thức TCP/IP ........................................................................... 46 

3.7 Mạng truyền thông LAN và WAN ................................................. 48 

3.8 Kết luận .......................................................................................... 54 
 
Chương 4 − TIÊU CHUẨN IEC 61850 VÀ THIẾT BỊ IED  

4.1 Tổng quan về tiêu chuẩn IEC 61850 .............................................. 56 

4.2 Các thành phần trong mô hình IEC 61850 ..................................... 59 

4.3 Các thiết bị IED hỗ trợ tiêu chuẩn IEC 61850................................ 72 

4.4 Kết luận .......................................................................................... 76 
 



4 

 

Chương 5 − CẤU HÌNH VÀ QUY ĐỊNH CHO TRẠM BIẾN ÁP VÀ HỆ 
THỐNG ĐIỀU KHIỂN  

5.1 Thiết bị nhất thứ trong trạm biến áp cao áp .................................... 78 

5.2 Các cấu hình ngăn chức năng trong trạm biến áp ........................... 85 

5.3 Quy định đặt tên và đánh số thiết bị trong trạm biến áp ................. 87 

5.4 Giao diện người−máy (HMI) trong hệ thống điều khiển tích hợp . 95 

5.5 Quy định thao tác và vận hành thiết bị trong trạm biến áp ........... 103 

5.6 Kết luận ........................................................................................ 104 
 
Chương 6 − MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP TRẠM 

BIẾN ÁP CAO ÁP  
6.1 Giới thiệu ...................................................................................... 105 

6.2 Một số giao diện hệ thống điều khiển trạm biến áp ở Việt Nam .. 105 

6.3 Lựa chọn phần mềm thiết kế giao diện ......................................... 115 

6.4 Xây dựng giao diện hệ thống điều khiển trạm biến áp ................. 116 

6.5 Lập cơ sở dữ liệu ảo cho mô hình ................................................ 135 

6.6 Mô phỏng quá trình điều khiển..................................................... 139 

6.7 Xây dựng chương trình mô phỏng vận hành và sự cố .................. 148 

6.8 Kết luận ........................................................................................ 154 

 
Tài liệu tham khảo ................................................................................. 156 

 



5 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

Trong hệ thống truyền tải điện, các trạm biến áp cao áp với điện áp vận 
hành cao nhất từ 110 kV trở lên đóng một vai trò hết sức quan trọng vì là 
các điểm liên kết giữa các đường dây cao áp, truyền tải năng lượng điện lớn 
trên khoảng cách xa giữa các nhà máy điện và trung tâm phụ tải. Các trạm 
biến áp cao áp, vì thế, mang tính quyết định đến quy mô và tình trạng vận 
hành của toàn bộ hệ thống điện, cùng với các nhà máy điện. 
 
Trong các trạm biến áp cao áp, hệ thống điều khiển đóng vai trò là bộ não 
chỉ huy mọi hoạt động. Theo thời gian và sự phát triển của công nghệ, hệ 
thống điều khiển được chia làm ba kiểu: truyền thống, tích hợp không theo 
và theo tiêu chuẩn IEC 61850, được phân loại theo các tiêu chí về phần 
cứng, phần mềm và đặc điểm vận hành. Ở cấp thấp nhất, hệ thống điều 
khiển truyền thống có thiết bị phần cứng và đặc tính phần mềm đơn giản, 
vận hành thủ công; trong khi ở cấp cao nhất, hệ thống điều khiển tích hợp 
theo tiêu chuẩn IEC 61850 có thiết bị phần cứng và yêu cầu phần mềm phức 
tạp nhưng có thể vận hành tự động trong phạm vi trạm hay qua hệ thống thu 
thập dữ liệu và điều khiển xa SCADA (Supervisory Control And Data    
Acquisition). 
 
Mặc dù hai kiểu hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp cao áp đã được 
thiết kế và vận hành ở Việt Nam trong thời gian gần đây, nhưng thực tế vẫn 
chưa có đủ các tài liệu tiếng Việt cho đối tượng sinh viên đại học và học 
viên cao học ở các trường đại học cũng như chuyên viên các công ty điện 
lực liên quan tham khảo, nhằm hiểu rõ về các yêu cầu thiết bị phần cứng và 
phần mềm tương ứng. Đây là động lực giúp chúng tôi tiến hành biên soạn 
cuốn sách này. 
 
Chúng tôi muốn giới thiệu cách thức tiếp cận chủ đề hệ thống điều khiển 
tích hợp trạm biến áp cao áp dưới góc độ của công việc mô phỏng nhằm 
mục tiêu giúp các đối tượng sinh viên, học viên và chuyên viên có thể hình 
dung cách thức và quy trình vận hành của một hệ thống điều khiển tích hợp 
cho một trạm biến áp cao áp; qua đó, có cái nhìn tổng quát về toàn bộ hệ 
thống điều khiển và cả trạm biến áp cao áp. 
 
Để có thể mô phỏng hệ thống điều khiển tích hợp, cuốn sách lần lượt giới 
thiệu các kiến thức dẫn nhập, bao gồm đặc điểm, chức năng của phần cứng 
các kiểu hệ thống điều khiển trạm biến áp cao áp, tóm tắt các giao thức 
truyền thông, trích dẫn và giải thích tiêu chuẩn IEC 61850 như một chuẩn 
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truyền thông mới giữa các thiết bị khác nhau, giới thiệu thiết bị điện tử 
thông minh IED (Intelligent Electronic Device), cấu hình và các quy định 
quốc gia hiện tại về trạm biến áp cao áp và hệ thống điều khiển, bao gồm 
giao diện người−máy HMI (Human−Machine Interface) có tham chiếu đến 
sản phẩm của các công ty trong và ngoài nước. Trên cơ sở các kiến thức dẫn 
nhập này, công việc mô phỏng một hệ thống điều khiển tích hợp cho một 
trạm biến áp cao áp sẽ được trình bày và giải thích. 
 
Do sách lần đầu được xuất bản nên chắc không tránh khỏi sai sót. Chúng tôi 
xin chân thành cám ơn góp ý của đọc giả để nội dung cuốn sách được hoàn 
thiện hơn trong các lần tái bản sau. Mọi góp ý cho nhóm biên soạn xin vui 
lòng gửi về địa chỉ: Phạm Đình Anh Khôi, Bộ môn Hệ thống điện, Trường 
Đại học Bách Khoa TPHCM, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TPHCM hoặc 
qua hộp thư điện tử: khoipham@hcmut.edu.vn. 
 

 Các tác giả 
 
 

mailto:khoipham@hcmut.edu.vn
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Chương 1 − GIỚI THIỆU 

Chương 1 giới thiệu tổng quan về chức năng và cấu trúc trạm biến áp cùng 
với hệ thống điều khiển để cung cấp khái niệm cơ bản về các đối tượng 
chính của cuốn sách. 

1.1 Tổng quan về trạm biến áp trong hệ thống điện 

Theo [1], trạm biến áp là một công trình thu nhận điện năng từ điện áp sơ 
cấp để truyền tải hay phân phối cho các phụ tải có điện áp thứ cấp, trong đó 
điện áp sơ cấp và thứ cấp là khác nhau. Có thể phân loại trạm biến áp theo 
giá trị điện áp tức trạm tăng áp hay trạm giảm áp, hay theo chức năng như 
trạm trung gian và trạm phân phối. 
 
Theo [2], điện năng ban đầu được sản xuất từ các nhà máy điện với giá trị 
điện áp thấp, dưới 30 kV, ở ngõ ra của các máy phát do giới hạn về công 
nghệ sản xuất, vật liệu cách điện, kích thước và giá thành. Sau đó điện áp 
phát được tăng cao để truyền tải điện năng (transmission) đến các trung tâm 
phụ tải nhằm mục tiêu chính là giảm tổn thất trong khâu truyền tải. Các giá 
trị điện áp truyền tải này được chuẩn hóa theo Viện Tiêu chuẩn Quốc gia 
Hoa Kỳ ANSI (American National Standards Institute) bao gồm 69, 115, 
138, 161, 230, 345, 500, 765 kV hoặc cao hơn. 
 
Sau đó, tại các trung tâm phụ tải điện áp được giảm xuống theo từng mức độ 
để tiếp tục truyền tải phụ (subtransmission) đến các trung tâm phụ tải khác 
hay phân phối cho phụ tải ở đó. Các giá trị điện áp truyền tải phụ thông 
thường trong vùng 69−138 kV; còn các giá trị điện áp phân phối trong tầm 
4−35 kV. 
 
Hình 1.1 minh họa hệ thống điện bao gồm nhà máy điện, hệ thống đường 
dây truyền tải và hệ thống phân phối. Các đường dây truyền tải kết thúc ở 
các trạm biến áp cao áp (high−voltage substations), vốn có chức năng chính 
liên kết với hệ thống truyền tải phụ hay trung tâm phân phối. Ngoài ra, còn 
có một dạng trạm biến áp cao áp khác thực hiện chức năng đóng cắt các 
mạch đường dây truyền tải cao áp nên gọi là trạm biến áp cao áp truyền tải 
(switching high−voltage stations) hay trạm trung gian. Các trạm biến áp 
truyền tải phân biệt với các trạm biến áp phân phối (distribution stations) và 
trạm ngắt phân phối (switching medium−voltage stations) ở chức năng, cấu 
trúc và giá trị điện áp vận hành. Thuật ngữ “trạm biến áp” được đề cập trong 
các chương sau của cuốn sách này đều được quy về “trạm biến áp cao áp”. 
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Hình 1.1 − Cấu trúc điển hình một hệ thống điện [2] 

 
Theo [3], có bốn loại trạm biến áp: trạm của nhà máy điện (generator 
switchyard) tăng điện áp từ máy phát phục vụ truyền tải, trạm khách hàng 
(customer substation) phục vụ cho khách hàng đặc biệt ở các mức điện áp 
truyền tải hay phân phối, trạm trong hệ thống điện (system substation) có 
chức năng phục vụ truyền tải hay truyền tải phụ và trạm phân phối          
(distribution substation) cung cấp điện năng cho khách hàng thông thường. 
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Hiện nay, có hai loại trạm biến áp phổ biến sử dụng công nghệ cách điện 
thiết bị khác nhau là trạm biến áp cách điện không khí AIS (air-insulated 
substation) và trạm biến áp cách điện khí GIS (gas-insulated substation). 
 
Trạm biến áp cách điện không khí (AIS) là trạm biến áp truyền thống sử 
dụng không khí làm môi trường cách điện chính (pha−pha và pha−đất, phối 
hợp với cách điện ngoài của các thiết bị nhất thứ). Trạm biến áp cách điện 
khí GIS sử dụng khí SF6 ở áp suất trung bình làm cách điện chính cho các 
thiết bị trong trạm dạng môđun ghép nối với nhau được, gồm máy cắt, dao 
cách ly, dao nối đất, biến dòng điện, biến điện áp, thanh dẫn, đầu nối, chống 
sét van được bọc khí cách điện SF6 bên trong các ống kim loại đã được nối 
đất. Bên trong các ống kim loại là cấu trúc cách điện epoxy đúc có chức 
năng cố định cơ khí. Các khối thiết bị GIS được ghép chung ba pha trong 
một vỏ ống kim loại (three−phase enclosure) nếu có điện áp dây định mức 
đến 170 kV, minh họa ở hình 1.2. Với điện áp cao hơn, các pha được tách 
riêng ra các pha đơn (single−phase enclosure) do cấu trúc ba pha ghép 
chung khó chế tạo trên quan điểm công nghệ sản xuất liên quan đến cách 
điện. 
 

 
Hình 1.2 − Cấu trúc thiết bị GIS ba pha ghép chung trong một vỏ ống [3] 



10 Chương 1 − Giới thiệu  

Nếu so sánh với cách điện không khí ở áp suất khí quyển được sử dụng làm 
cách điện pha−pha và pha−đất trong trạm cách điện không khí truyền thống 
(AIS), vốn yêu cầu các khoảng cách với đơn vị mét, cách điện khí SF6 chỉ 
cần đơn vị centimét. Nhờ đó, kích thước các thiết bị GIS có thể nhỏ hơn 10 
lần so với các thiết bị AIS và thường được sử dụng ở những vị trí bị giới hạn 
về diện tích và không gian. Trong thiết bị GIS, các khối chức năng được bảo 
vệ chống lại tác động của không khí, hơi nước, bụi bẩn nên vận hành rất tin 
cậy, ít yêu cầu bảo trì và có thời gian phục vụ vận hành lâu dài hơn so với 
thiết bị AIS. 

1.2 Tổng quan về hệ thống điều khiển trạm biến áp 

Hệ thống điều khiển trạm biến áp được lắp đặt nhằm giám sát, điều khiển và 
bảo vệ các thiết bị nhất thứ trong trạm, đảm bảo trạm biến áp được vận hành 
theo đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn. Cấu trúc của một hệ thống 
điều khiển bao gồm lớp tương tác với thiết bị nhất thứ, lớp thiết bị điều 
khiển−bảo vệ và lớp trung tâm điều khiển, giới thiệu ở hình 1.3 [4]. 
 

 
Hình 1.3 − Cấu trúc hệ thống điều khiển trạm biến áp [4] 
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Lớp tương tác với thiết bị nhất thứ: gồm các thiết bị có chức năng đo lường 
các dữ liệu điện áp, dòng điện, các tín hiệu trạng thái và tình trạng từ thiết bị 
nhất thứ trong trạm biến áp và biến đổi sang dạng tín hiệu phù hợp (ví dụ từ 
dạng tín hiệu tương tự sang tín hiệu số) để các thiết bị điều khiển−bảo vệ có 
thể xử lý. Đồng thời, thiết bị của lớp này còn có thể trực tiếp thực hiện các 
thao tác điều khiển thiết bị nhất thứ như vận hành, cô lập thiết bị, kết nối các 
mạch điện áp cao hoặc cô lập mạch trong điều kiện vận hành bình thường 
cũng như khi có sự cố. Hiện nay, các chức năng nêu trên có thể được tích 
hợp trong một thiết bị, ví dụ như các thiết bị đo lường kỹ thuật số, hay trong 
các máy cắt, dao cách ly chế tạo theo công nghệ mới. 
 
Lớp thiết bị điều khiển và bảo vệ: Lớp này gồm các thiết bị có chức năng 
điều khiển và bảo vệ các thiết bị nhất thứ trong trạm biến áp như rơle bảo 
vệ, các bộ điều khiển, thiết bị ghi và lưu trữ dữ liệu, vốn trước đây được quy 
ước là lớp thiết bị nhị thứ. Ngoài việc nhận lệnh điều khiển, lớp thiết bị này 
còn có thể tự nhận biết các bất thường hay sự cố để tự ra lệnh điều khiển các 
thiết bị nhất thứ. Lớp thiết bị này còn có chức năng liên động điều khiển cho 
từng ngăn lộ thông qua bộ điều khiển mức ngăn BCU (Bay Control Unit) 
hoặc liên động điều khiển và phối hợp bảo vệ cho toàn trạm. Hiện nay các 
chức năng nêu trên có thể được tích hợp trong một thiết bị được gọi là thiết 
bị điện tử thông minh IED. 
 
Lớp trung tâm điều khiển: Lớp này có chức năng thu thập dữ liệu vận hành, 
tín hiệu trạng thái và tình trạng thiết bị để giám sát và điều khiển. Lớp này 
trực tiếp nhận lệnh điều khiển của người vận hành thông qua bảng điều 
khiển, tức điều khiển thủ công, hoặc lệnh điều khiển tự động từ máy tính. 
Trung tâm điều khiển có thể đặt ngay tại trạm biến áp (trạm có người trực) 
hoặc đặt cách xa trạm biến áp (trạm không người trực). Trong trường hợp 
thứ nhì, việc điều khiển từ trung tâm được thực hiện thông qua hệ thống thu 
thập dữ liệu và điều khiển xa SCADA. 
 
Như vậy, các chức năng chính của một hệ thống điều khiển điển hình bao 
gồm: 

− Chức năng đo lường 
− Chức năng giám sát 
− Chức năng bảo vệ 
− Chức năng liên động 
− Chức năng điều khiển tại trạm hay qua hệ thống SCADA 

 
Hệ thống điều khiển trạm biến áp về cơ bản có thể được chia thành hai kiểu 
“truyền thống” và “tích hợp”, phân biệt theo “hệ thống thu thập dữ liệu” và 
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“cách thức điều khiển−bảo vệ”. Một cách ngắn gọn, hệ thống điều khiển 
truyền thống chủ yếu được vận hành thủ công qua hệ thống thu thập dữ liệu 
đơn giản trong khi hệ thống điều khiển tích hợp vận hành tự động dựa trên 
hệ thống thu thập dữ liệu “thông minh”. Khi kỹ thuật điện tử và công nghệ 
thông tin phát triển, hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp còn được chia 
thành hai cấu hình là hệ thống điều khiển tích hợp theo tiêu chuẩn IEC 
61850 và không theo tiêu chuẩn này, với sự khác nhau về cấu trúc phần 
cứng và yêu cầu phần mềm liên quan đến khả năng tích hợp các thiết bị 
khác nhau vào trong một hệ thống hợp nhất. Ba kiểu hệ thống điều khiển 
trạm biến áp này sẽ được phân tích trong chương 2. 
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Chương 2 

CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRẠM BIẾN ÁP 

Chương 2 so sánh các chức năng của ba hệ thống điều khiển trạm biến áp đề 
cập trong chương 1 nhằm nhấn mạnh các ưu điểm của hệ thống điều khiển 
trạm biến áp tích hợp theo tiêu chuẩn IEC 61850; qua đó, khẳng định sự cần 
thiết trong việc khảo sát hệ thống này để đáp ứng nhu cầu điều khiển tự 
động hóa trạm biến áp. 

2.1 Hệ thống điều khiển trạm biến áp kiểu truyền thống 

Hệ thống điều khiển kiểu truyền thống đã được thiết kế và lắp đặt trong các 
trạm biến áp cao áp từ trước đến nay, với đặc điểm cơ bản là hệ thống bao 
gồm các thiết bị cơ điện và điện tử được kết nối với nhau qua các mạch điện 
đơn giản. Cấu trúc phần cứng hệ thống này bao gồm hệ thống thu thập dữ 
liệu đo lường và điều khiển hai chiều giữa trung tâm điều khiển và các thiết 
bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, dao tiếp địa, thiết bị đo 
lường, ...) được trình bày theo sơ đồ nguyên lý ở hình 2.1. 
 
Các chức năng cơ bản của hệ thống điều khiển kiểu truyền thống bao gồm:  

− Chức năng đo lường: được thực hiện bằng các thiết bị hiển thị đo 
đếm và được ghi nhận bằng tay bởi các nhân viên vận hành. 

− Chức năng giám sát: được thực hiện bằng các bảng đèn báo, thiết bị 
chỉ thị và được ghi nhận bằng tay và lưu bằng giấy; sự cố được ghi 
bằng bộ ghi sự cố lắp rời. 

− Chức năng bảo vệ: được thực hiện bởi các rơle bảo vệ cơ hoặc rơle 
tĩnh. Các rơle chỉ thực hiện các chức năng bảo vệ riêng lẻ như bảo vệ 
quá dòng F50/51, bảo vệ khoảng cách F21, bảo vệ điện áp 27/59, … 
Chức năng bảo vệ giữa các rơle được phối hợp qua dây dẫn và tiếp 
điểm trạng thái. 

− Chức năng liên động: được thực hiện thông qua cáp điều khiển bằng 
cách gửi các tiếp điểm trạng thái của thiết bị này để cho phép hoặc 
cấm thao tác các thiết bị khác liên quan. 

− Chức năng điều khiển tại trạm: được thực hiện bởi các mạch điều 
khiển riêng lẻ và chỉ có thể thực hiện được ở mức điều khiển cơ bản 
như đóng/mở thiết bị, bật/tắt chức năng thông qua các nút nhấn hoặc 
khóa vặn lắp trên tủ điều khiển. 
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− Chức năng điều khiển qua SCADA: thực hiện qua các thiết bị đầu 
cuối RTU (Remote Terminal Unit) gồm các rơle trung gian và các 
bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự/số (analog/digital). 
 

 
Hình 2.1 − Cấu trúc hệ thống điều khiển trạm biến áp kiểu truyền thống [5] 

 
Hệ thống điều khiển truyền thống mặc dù có những ưu điểm như: đơn giản, 
dễ thiết kế, chi phí thấp; người vận hành có khả năng tự thao tác và bảo trì, 
việc kết nối giữa các thiết bị trong cùng hệ thống thực hiện đơn giản qua cáp 
tín hiệu. Tuy nhiên, hệ thống này bộc lộ các nhược điểm sau: 

− Hệ thống có quá nhiều thiết bị và cáp tín hiệu, dẫn đến khả năng bị 
sự cố trên hệ thống nhị thứ rất cao. 

− Khả năng tự động hóa thấp, các chức năng điều khiển nâng cao vẫn 
phải thực hiện bởi con người. 

− Việc thu thập dữ liệu phải thực hiện bằng tay, độ chính xác không 
cao, khả năng phân tích và xử lý dữ liệu bị hạn chế. 

− Việc quản lý rất khó khăn do thiếu các dữ liệu chính xác được cập 
nhật kịp thời. 
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− Việc bảo trì và nâng cấp hệ thống rất khó khăn, mất nhiều thời gian. 
− Thời gian thao tác chậm, khả năng nhầm lẫn cao do thao tác bằng 

tay, dẫn đến giảm độ tin cậy và tăng thời gian mất điện khi có sự cố. 
 
Hình 2.2 giới thiệu bảng điều khiển và bảng hiển thị kết quả đo lường của 
hệ thống điều khiển truyền thống. Sơ đồ điều khiển được thể hiện trên bề 
mặt tủ điều khiển. Chức năng điều khiển được thực hiện bằng cách vặn khóa 
tiếp điểm trạng thái. Chức năng hiển thị đo lường thể hiện qua các thiết bị 
hiển thị bằng kim và có các khóa chọn đại lượng cần đo như các giá trị điện 
áp pha hay dòng điện pha. 
 

 
Hình 2.2 − Bảng điều khiển (trái) và bảng hiển thị đo lường (phải)  

của hệ thống điều khiển truyền thống 
 
Chức năng giám sát của hệ thống điều khiển truyền thống được thực hiện 
bằng các ô cảnh báo trên bảng cảnh báo, giới thiệu trên hình 2.3. Khi có tín 
hiệu bất thường, các ô đèn tương ứng sẽ sáng kèm theo chuông còi cảnh báo 
và vận hành viên xác nhận bằng các nút nhấn. 
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Hình 2.3 − Bảng giám sát hệ thống điều khiển truyền thống 

 
Về tổng thể, sơ đồ với các nút điều khiển được bố trí trên mặt tủ điều khiển. 
Tất cả tủ điều khiển được bố trí trong phòng điều khiển nhằm thuận tiện cho 
vận hành viên điều khiển và giám sát hệ thống. Chính vì vậy, mật độ cáp 
điều khiển từ các thiết bị về tủ điều khiển và tại phòng điều khiển rất dày 
đặc. Một hệ thống như vậy sẽ rất khó khăn trong việc mở rộng thêm ngăn lộ 
hoặc nâng cấp sơ đồ của trạm biến áp hiện hữu. Hình 2.4 giới thiệu phòng 
điều khiển và hầm cáp của một hệ thống điều khiển truyền thống [6]. 
 

 
Hình 2.4 − Phòng điều khiển (trái) và hầm cáp (phải) 

của một hệ thống điều khiển truyền thống [6] 
 
Hệ thống rơle cơ được bố trí tập trung tại phòng điều khiển. Do rơle cơ có 
chức năng độc lập nên để bảo vệ một ngăn lộ với nhiều chức năng khác 
nhau, cần nhiều loại rơle khác nhau như F50, F67, F21, … Tất cả các tín 
hiệu đo lường tương tự (analog) được đấu nối với các rơle cơ và liên kết với 
nhau bằng cáp đồng điều khiển. Phối hợp bảo vệ giữa các loại rơle hoặc 
thực hiện các chức năng như tự động đóng lại (F79), chống hư hỏng máy cắt 
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(50BF), … thông qua các rơle trung gian; do đó, xác suất xảy ra sự cố trên 
mạch nhị thứ rất cao, dẫn đến giảm độ tin cậy cung cấp và truyền tải điện 
trong hệ thống điện. Hình 2.5 giới thiệu hình ảnh thực tế của hệ thống bảo 
vệ rơle trong hệ thống điều khiển truyền thống của trạm biến áp 220/110 kV 
Thủ Đức trước năm 2002. 
 

 
Hình 2.5 − Mặt ngoài (trái) và mặt trong (phải) của hệ thống rơle cơ trong 

hệ thống điều khiển truyền thống trạm biến áp Thủ Đức trước năm 2002 [6] 
 
Tóm lại, hệ thống điều khiển trạm biến áp kiểu truyền thống khá đơn giản 
trong thiết kế, xây dựng và vận hành. Hiện nay, hệ thống này vẫn được thiết 
kế và xây dựng cho các trạm biến áp có công suất nhỏ, ít thiết bị hoặc trạm 
biến áp cho khách hàng tư nhân vì giá thành thấp, dễ vận hành, không đòi 
hỏi cao về tự động và điều khiển xa. 
 
Tuy nhiên, quy mô và độ phức tạp của hệ thống truyền tải hiện nay bao gồm 
mạng lưới các đường dây và trạm biến áp cao áp ngày một gia tăng với yêu 
cầu phải nâng cao chất lượng và giảm thiểu thời gian gián đoạn cung cấp 
điện. Với các nhược điểm đã được phân tích, hệ thống điều khiển kiểu 
truyền thống đã không thể đáp ứng được các yêu cầu trên, dẫn đến sự xuất 
hiện các hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp, bắt đầu bằng hệ thống 
không theo tiêu chuẩn IEC 61850, tạm gọi là hệ thống điều khiển tích hợp 
thế hệ thứ nhất trong cuốn sách này, để phân biệt với hệ thống điều khiển 
tích hợp thế hệ thứ hai, tức đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850. 
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2.2 Hệ thống điều khiển tích hợp không theo tiêu chuẩn IEC 61850 

Hệ thống điều khiển tích hợp thế hệ thứ nhất cho trạm biến áp là hệ thống 
điều khiển dựa trên cơ sở một hệ thống máy tính với những giao thức kết 
nối dữ liệu từ máy tính đến các thiết bị (nhất thứ và nhị thứ) trong các trạm 
biến áp nhằm điều khiển, bảo vệ và giám sát tự động các thiết bị trong trạm 
cũng như tích hợp các dữ liệu vận hành và trạng thái thiết bị vào chung một 
hệ thống phục vụ công tác quản lý vận hành trạm. So với hệ thống điều 
khiển truyền thống, hệ thống điều khiển tích hợp này đã thể hiện tính ưu việt 
trong việc quản lý và vận hành trạm biến áp. 
 
Vào những năm đầu thế kỷ 20, các trạm biến áp đã bắt đầu sử dụng các rơle 
số (rơle điện tử và rơle kỹ thuật số) để thay thế cho các rơle cơ và rơle tĩnh. 
Các rơle số này dựa trên nền tảng của các bộ vi xử lý và bộ nhớ chứa dữ liệu 
nên có những chức năng vượt trội so với các loại rơle thế hệ trước đó. Đây 
là cơ sở để xây dựng hệ thống điều khiển tích hợp với tính năng vượt trội so 
với hệ thống điều khiển truyền thống, cụ thể như: 

− Chức năng đo lường: được thực hiện bằng các thiết bị đo lường có 
trang bị các cổng truyền thông, từ đó, cho phép thu thập các thông số 
đo lường về hệ thống máy tính để lưu trữ. 

− Chức năng giám sát: thực hiện bằng các Input (đầu vào) của thiết bị 
giám sát, từ đó kết nối về hệ thống máy tính để gửi cảnh báo lên giao 
diện người−máy HMI (Human Machine Interface) và lưu thành các 
file lưu trữ. 

− Chức năng bảo vệ: sử dụng rơle tích hợp nhiều chức năng; tuy nhiên, 
việc phối hợp bảo vệ vẫn dựa trên cách tiếp điểm trạng thái thông 
qua các cổng ngõ vào/ra (I/O) của rơle điện tử hoặc rơle kỹ thuật số. 

− Chức năng liên động: vẫn phải dùng các tiếp điểm trạng thái để thực 
hiện, chỉ có các cảnh báo lôgic mềm trên hệ thống máy tính nhằm 
tránh thao tác nhầm, tuy vậy, vẫn không quản lý chắc chắn liên động 
thực tế của thiết bị. 

− Chức năng điều khiển tại trạm: ngoài khả năng điều khiển bằng tay 
bắt buộc trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống điều khiển tích hợp 
được trang bị hệ thống máy tính với giao diện HMI để thực hiện thao 
tác xa từ phòng điều khiển. Tuy nhiên các thao tác này được thực 
hiện thông qua các bộ lập trình lôgic PLC (Programmable Logic 
Controller) và các rơle trung gian. 

− Chức năng điều khiển qua SCADA: trong trạm tích hợp thế hệ thứ 
nhất vẫn được điều khiển xa từ hệ thống SCADA nhưng qua các tủ 
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thiết bị đầu cuối RTU, chưa thể kết nối trực tiếp hệ thống máy tính 
và hệ thống SCADA vì các hạn chế về giao thức truyền thông. 
 

Với sự hỗ trợ của hệ thống máy tính và công nghệ truyền thông, quá trình 
vận hành, ghi nhận thông số, báo cáo bằng tay cho vận hành viên khi vận 
hành hệ thống điều khiển tích hợp này đã được giải phóng. Tuy nhiên, hệ 
thống điều khiển tích hợp khi chưa áp dụng tiêu chuẩn IEC 61850 (thế hệ 
thứ nhất) vẫn còn nhiều hạn chế như: 

− Cấu hình trạm biến áp vẫn còn nhiều cáp điều khiển làm chức năng 
điều khiển, liên động và phối hợp bảo vệ. 

− Khả năng của thiết bị số còn nhiều hạn chế do giới hạn về tốc độ, 
sức mạnh của bộ xử lý và bộ nhớ vì chỉ thực hiện các thuật toán đơn 
giản và không yêu cầu khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao. 

− Khả năng truyền dữ liệu giữa các thiết bị trong trạm và giữa trạm với 
trung tâm điều khiển xa bị hạn chế do chưa có một chuẩn thống nhất 
trong giao thức truyền dữ liệu giữa các thiết bị của các hãng khác 
nhau. 

− Để điều khiển thiết bị cần các bộ điều khiển lôgic như PLC hoặc 
RTU với tính năng của các cổng I/O đơn giản. 

 
Hệ thống điều khiển tích hợp không theo tiêu chuẩn IEC 61850 được xây 
dựng chủ yếu trên nền tảng thu thập dữ liệu từ các thiết bị trong trạm vốn có 
giao thức truyền dữ liệu kiểu cũ như Modbus hay DNP (Distributed      
Network Protocol). Lệnh điều khiển được tiếp nhận và thực thi thông qua 
các rơle trung gian trong các bộ PLC trước khi đến lớp thiết bị nhất thứ. Hệ 
thống này chủ yếu được áp dụng cho các trạm kiểu cũ với hệ thống điều 
khiển truyền thống được nâng cấp lên thành hệ thống điều khiển tích hợp 
thế hệ thứ nhất bằng cách lắp thêm các bộ PLC và thay thế các thiết bị đo 
lường bằng các thiết bị có giao tiếp Modbus hay DNP. Hệ thống cũng phù 
hợp với các trạm có yêu cầu tự động hóa thấp với mức đầu tư vừa phải. 
 
Tuy là hệ thống điều khiển tích hợp, nhưng việc tích hợp dữ liệu từ các thiết 
bị kỹ thuật số trong trạm biến áp thành một cơ sở dữ liệu chung cũng như có 
các giao tiếp đồng cấp (peer−to−peer) giữa các thiết bị là không thực hiện 
được. Các trạm biến áp khi đó sẽ trở thành các “ốc đảo” tự động hóa và vận 
hành độc lập do chúng không có khả năng liên kết thông tin với nhau. Hình 
2.6 biểu diễn sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển tích hợp thế hệ thứ nhất 
không theo tiêu chuẩn IEC 61850. 
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TỦ ĐẤU DÂY 
TRUNG GIAN

THIẾT BỊ NHẤT THỨ 
1

THIẾT BỊ NHẤT THỨ 
2

THIẾT BỊ NHẤT THỨ 
3

TỦ ĐẤU DÂY 
TRUNG GIAN

TỦ ĐIỀU KHIỂN
(NÚT NHẤN/ĐÈN/

KHÓA VẶN)

TỦ BẢO VỆ
(RL1, RL2…)

TỦ ĐO LƯỜNG
(ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ)

Cáp ĐK

TỦ ĐIỀU KHIỂN
(NÚT NHẤN/ĐÈN/

KHÓA VẶN)

TỦ BẢO VỆ
(RL1, RL2…)

 

THIẾT BỊ ĐO 
DÒNG ĐIỆN CT

THIẾT BỊ ĐO 
ĐIỆN ÁP VT

THIẾT BỊ ĐO KHÁC 
(NHIỆT ĐỘ. NẤC 

MBA…)

Cáp ĐK

Cáp ĐK

MÁY TÍNH HMITHIẾT BỊ PLC THIẾT BỊ PLC

Cáp ĐKCáp ĐK

Modbus, DNP...Modbus, DNP...

Cáp ĐK Cáp ĐKModbus, DNP...

Cáp ĐK

PHÒNG ĐIỀU KHIỂN

NGĂN 1

THIẾT BỊ NHẤT THỨ 
1

THIẾT BỊ NHẤT THỨ 
2

THIẾT BỊ NHẤT THỨ 
3

NGĂN 2
Cáp ĐK

Cáp ĐK

LIÊN ĐỘNG MỨC NGĂN LIÊN ĐỘNG MỨC NGĂN

LIÊN ĐỘNG LIÊN NGĂN

 
Hình 2.6 − Sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển tích hợp thế hệ thứ nhất 

2.3 Hệ thống điều khiển tích hợp theo tiêu chuẩn IEC 61850 

Sự ra đời của truyền thông tốc độ cao với giao thức TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) và các vi xử lý thuật toán tốc độ cao, bộ 
nhớ lớn tích hợp trong các thiết bị điện tử thông minh IED là cơ sở để đồng 
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bộ hóa giao thức truyền thông theo tiêu chuẩn IEC 61850 giữa các thiết bị 
trong hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp. Với tốc độ truyền dữ liệu 
cao lên đến Giga bit/giây qua đường cáp quang, đường truyền theo TCP/IP 
Ethernet đáp ứng tốt yêu cầu về độ tin cậy và tốc độ truyền dữ liệu cho khả 
năng vận hành tự động hóa hoàn toàn trạm biến áp. Hệ thống điều khiển tích 
hợp trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC 61850, hay hệ thống điều khiển tích 
hợp thế hệ thứ hai, sẽ có các chức năng sau: 

− Chức năng đo lường và giám sát: được tích hợp trong các thiết bị 
IED; các thông số đo lường và quá trình giám sát vận hành có thể 
được truyền về máy tính của trung tâm điều khiển đặt tại trạm hay từ 
xa. Ngoài ra, các thiết bị IED còn có chức năng ghi nhận và lưu trữ 
dữ liệu trong bộ nhớ để có thể được truy xuất trong tương lai. 

− Chức năng bảo vệ: được thực hiện trên các IED với khả năng đảm 
nhiệm đồng thời nhiều chức năng khác nhau. Các IED còn có khả 
năng phối hợp bảo vệ qua giao thức được quy định chặt chẽ theo tiêu 
chuẩn IEC 61850; từ đó, có thể giảm thiểu hệ thống cáp điều khiển. 

− Chức năng liên động: không còn dùng các tiếp điểm trạng thái và 
cáp điều khiển, thay vào đó là các thiết bị IED sẽ trao đổi với nhau 
theo các giao thức đồng cấp, qua đó làm chức năng liên động cho 
ngăn lộ và cho toàn bộ thiết bị trong trạm. 

− Chức năng điều khiển tại trạm: tiêu chuẩn IEC 61850 cho phép điều 
khiển thiết bị từ máy tính qua giao diện HMI tại trạm; ngoài ra, thiết 
bị có thể được tự động điều khiển nhờ khả năng tính toán nhanh với 
các thuật toán thông minh của IED để tối ưu hệ thống. Quá trình điều 
khiển thực hiện qua việc quản lý trực tiếp thiết bị của IED, do đó, 
không cần kéo hệ thống cáp điều khiển đi xa. 

− Chức năng điều khiển qua SCADA: chức năng điều khiển xa từ các 
trung tâm giám sát vận hành xa được thực hiện thông qua mạng 
WAN tốc độ cao, sử dụng chính hệ thống máy tính gateway tại trạm 
biến áp sẽ tăng tốc độ và độ tin cậy cho quá trình điều khiển xa. 

 
Từ đó, có thể thấy hệ thống điều khiển tích hợp thế hệ thứ hai có các tính 
năng vượt trội so với hệ thống điều khiển thế hệ thứ nhất như khả năng tự 
động hóa hoàn toàn trạm biến áp được nâng cao, tốc độ điều khiển và thu 
thập dữ liệu được tăng cường, quản lý vận hành xa có độ tin cậy cao. Tuy 
nhiên, cũng có nhiều khó khăn khi áp dụng hệ thống điều khiển tích hợp 
trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC 61850 như sau: 

− Thiết bị nhất thứ phải được điều khiển bằng động cơ hoàn toàn với 
độ tin cậy cao sẽ làm tăng chi phí đầu tư ban đầu hoặc chi phí nâng 
cấp các trạm biến áp kiểu cũ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61850. 
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− Thiết bị IED tích hợp nhiều chức năng bảo vệ, đo lường và giám sát 
nhưng lại có giá thành cao, cần vốn đầu tư rất lớn. 

− Đầu tư các thiết bị chuyển đổi cho mạng LAN (Local Area Network) 
và WAN (Wide Area Netwoork) như switch, router (trình bày ở 
chương 3) và firewall làm tăng chi phí đầu tư thiết bị. 

− Vận hành viên cần có trình độ cao để quản lý vận hành hệ thống có 
công nghệ tích hợp phức tạp. 

 
Với xu hướng phát triển chung của công nghệ, hệ thống điều khiển tích hợp 
theo tiêu chuẩn IEC 61850 sẽ là lựa chọn tối ưu cho công nghệ tự động hóa 
trạm biến áp và rộng hơn là tự động hóa hệ thống điện. 
 
Phòng điều khiển của hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp thế hệ thứ 
hai chỉ bao gồm bàn điều khiển và các màn hình điều khiển, với minh họa ở 
hình 2.7 cho hệ thống điều khiển sau khi nâng cấp của trạm biến áp 
220/110 kV Thủ Đức. Việc loại trừ các tủ điều khiển giúp tiết kiệm khoảng 
trống và mặt bằng xây dựng phòng điều khiển. Các kết nối với thiết bị được 
thực hiện bằng cáp quang đến tủ server tại phòng điều khiển. Thao tác điều 
khiển và quá trình giám sát trạng thái vận hành thiết bị được thực hiện trên 
các màn hình thông qua giao diện HMI. Các dữ liệu được thu thập và lưu 
trữ trong hệ thống máy tính giúp quá trình vận hành và giám sát thực hiện 
nhanh chóng và chính xác, giúp nâng cao năng suất vận hành. 
 

 
Hình 2.7 − Phòng điều khiển hệ thống điều khiển tích hợp  

theo tiêu chuẩn IEC 61850 cho trạm biến áp 220/110 kV Thủ Đức 
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Tủ rơle bảo vệ chỉ gồm các thiết bị IED đảm nhiệm chức năng bảo vệ và 
điều khiển cho các ngăn lộ, giới thiệu ở hình 2.8. Sự ra đời của các thiết bị 
IED và tiêu chuẩn IEC 61850 giúp giảm số lượng thiết bị và các rơle trung 
gian trong quá trình hoạt động của hệ thống bảo vệ. 
 

 
Hình 2.8 − Tủ rơle hệ thống điều khiển tích hợp theo IEC 61850 

 
Các tủ điều khiển bảo vệ được bố trí ngoài trời gần các thiết bị nhất thứ giúp 
giảm chiều dài cáp điều khiển. Tín hiệu đưa về hệ thống điều khiển tích hợp 
bằng cáp quang và cáp mạng truyền thông làm giảm rủi ro sự cố cáp nhị 
thứ, tăng độ tin cậy vận hành thiết bị. Hình 2.9 giới thiệu một cách bố trí tủ 
điều khiển−bảo vệ và mương cáp trong hệ thống điều khiển tích hợp theo 
tiêu chuẩn IEC 61850. 
 

 
Hình 2.9 − Bố trí tủ điều khiển bảo vệ (trái) và mương cáp (phải) trong trạm 
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Hình 2.10 mô tả cấu trúc phần cứng của hệ thống điều khiển tích hợp trạm 
biến áp theo tiêu chuẩn IEC 61850. Theo đó, lớp thiết bị điều khiển−bảo vệ 
và lớp trung tâm điều khiển (tại trạm cũng như qua SCADA) của hệ thống 
này khác hoàn toàn so với hệ thống điều khiển truyền thống ở hình 2.1. 
  

 
Hình 2.10 − Cấu trúc hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp 

theo tiêu chuẩn IEC 61850 [5] 

2.4 So sánh các hệ thống điều khiển trạm biến áp 

Để có thể xây dựng một hệ thống điều khiển trạm biến áp đáp ứng nhu cầu 
tự động hóa hoàn toàn, tiến tới khả năng vận hành bán người trực hay không 
người trực trong hiện tại và tương lai gần ở Việt Nam, rõ ràng hệ thống điều 
khiển tích hợp theo tiêu chuẩn IEC 61850 đáp ứng tốt các tiêu chí trên. Tuy 
nhiên, điều này chỉ khả thi khi xây dựng các trạm biến áp mới; đối với các 
trạm biến áp cũ có hệ thống điều khiển truyền thống, vốn còn rất nhiều ở 
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Việt Nam, việc nâng cấp lên thành hệ thống điều khiển tích hợp thế hệ thứ 
nhất và thế hệ thứ hai rất phức tạp. Bảng 2.1 so sánh các chức năng cơ bản 
trong vận hành, điều khiển và bảo vệ cùng với mức đầu tư, công nghệ của 
ba kiểu hệ thống điều khiển trạm biến áp giới thiệu ở các phần trên. 
Bảng 2.1 − So sánh các chức năng của các hệ thống điều khiển 

Chức năng Truyền thống Không đáp ứng 
IEC 61850 Đáp ứng IEC 61850 

Đo lường Ghi nhận thông 
số vận hành 
bằng tay 

Tự động cập nhật và 
lưu thông số vận 
hành  

Tự động cập nhật thông 
số vận hành, lưu và tính 
toán thời gian thực 

Giám sát Giám sát bằng 
bảng đèn cảnh 
báo và chuông 
còi, lưu cảnh 
báo bằng tay 

Cảnh báo bằng máy 
tính, có thể lưu cảnh 
báo trong máy tính 

Cảnh báo bằng máy tính, 
có thể lưu cảnh báo trong 
máy tính hay tại thiết bị 

Bảo vệ Bảo vệ bằng 
rơle đơn giản, 
chức năng riêng 
biệt 

Bảo vệ bằng rơle 
nhiều chức năng có 
cổng truyền thông 
nhưng không thể 
phối hợp bảo vệ qua 
cổng truyền thông 

Bảo vệ bằng rơle nhiều 
chức năng có thể phối 
hợp bảo vệ trực tiếp với 
nhau qua cổng truyền 
thông theo tiêu chuẩn 
IEC 61850 

Liên động Liên động bằng 
tiếp điểm trạng 
thái và dây dẫn 
trong mạch nhị 
thứ 

Liên động bằng tiếp 
điểm trạng thái và 
dây dẫn trong mạch 
nhị thứ, có thể tính 
toán liên động mềm 
trên máy tính và 
thông báo lỗi thao 
tác 

Liên động qua mạng 
truyền thông giữa các 
ngăn lộ và toàn trạm, có 
thể tự tính toán liên động 
mềm không qua hệ thống 
máy tính, tự động báo và 
lưu lỗi lôgic 

Điều khiển 
tại trạm 

Điều khiển thủ 
công từ phòng 
điều khiển hay 
tại thiết bị 

Điều khiển bằng 
máy tính từ phòng 
điều khiển 

Điều khiển bằng máy tính 
hoặc tự động điều khiển 

Điều khiển 
SCADA 

Điều khiển 
SCADA qua 
RTU  

Điều khiển SCADA 
qua RTU  

Điều khiển qua mạng 
WAN thông qua máy tính 
gateway 

Đầu tư Giá thành đầu tư 
thấp, đơn giản 

Giá thành vừa phải, 
công nghệ đơn giản 

Giá thành cao, công nghệ 
phức tạp 
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2.5 Các thành phần trong hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp 

Hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp nói chung được hình thành trên 
cơ sở một hệ thống máy tính và các giao thức thu thập, truyền dữ liệu bên 
trong trạm biến áp và truyền dữ liệu đi xa. Khi áp dụng các giao thức truyền 
dữ liệu và mô hình kết nối khác nhau sẽ hình thành các hệ thống điều khiển 
tích hợp khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, thành phần chính của một hệ 
thống điều khiển tích hợp bao gồm: hệ thống thu thập dữ liệu, hệ thống 
truyền dữ liệu và giao diện điều khiển. 
 
Hệ thống truyền dữ liệu có nhiệm vụ chuyển đổi dữ liệu, chuyển đổi giao 
thức, thay đổi tốc độ truyền để các thiết bị có thể giao tiếp trao đổi thông tin 
với nhau. Hệ thống truyền dữ liệu lại bao gồm các hệ thống thành phần như 
hệ thống chuyển đổi giao thức, hệ thống truyền thông diện rộng qua mạng 
truyền dẫn và hệ thống bảo mật. Hệ thống chuyển đổi giao thức cần thiết khi  
các thiết bị điện tử trong hệ thống điều khiển tích hợp được trang bị các giao 
thức truyền thông khác nhau, hoặc giống nhau theo chuẩn riêng hoặc chuẩn 
chung. Về cơ bản, khi thực hiện quá trình kết nối giữa hai thiết bị có giao 
thức khác nhau thì cần các thiết bị chuyển đổi để “bắt tay” giao thức giữa 
hai thiết bị. 

 
Hệ thống thu thập dữ liệu có chức năng thu thập, phân loại, xử lý và cung 
cấp dữ liệu cho các phần tử khác trong hệ thống điều khiển. Hệ thống này 
bao gồm hệ thống thu thập dữ liệu tại các thiết bị đầu cuối RTU và tại hệ 
thống máy tính chủ. 
 
Giao diện điều khiển là môi trường trực tiếp nhận các thao tác điều khiển, 
giám sát và thực hiện các chức năng khác như cài đặt thông số hay truy cập 
thiết bị. 

2.6 Kết luận 

Chương 2 đã tóm tắt và so sánh các chức năng cơ bản của các hệ thống điều 
khiển trạm biến áp trên cơ sở cấu trúc phần cứng và các giao thức truyền 
thông. Để có thể phân biệt sự khác nhau giữa các hệ thống điều khiển giới 
thiệu trong chương này một cách rõ ràng hơn, các kiến thức cơ bản về các 
giao thức truyền thông sử dụng trong hệ thống điều khiển ở cấp độ trạm 
biến áp hay qua hệ thống SCADA là cần thiết và sẽ được giới thiệu trong 
chương 3. 
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Chương 3 − CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG 

Sự ra đời của các thiết bị điện tử thông minh IED và các giao thức truyền 
thông là cơ sở hình thành các hệ thống điều khiển tích hợp cho trạm biến áp. 
Các giao thức truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi, 
thu thập dữ liệu từ các thiết bị trong trạm biến áp về trung tâm điều khiển để 
phục vụ các quá trình điều khiển−bảo vệ và giám sát. Chương 3 giới thiệu 
tổng quan các giao thức truyền thông trong công nghiệp, vốn dựa trên cấu 
trúc OSI/ISO và đã được ban hành ở phạm vi quốc tế cũng như sử dụng 
trong các hệ thống điều khiển tích hợp trong trạm biến áp và liên lạc với 
trung tâm SCADA. 

3.1 Cấu trúc OSI/ISO của giao thức truyền thông 

Giao thức truyền thông (communication protocol) là một tập hợp các quy 
định về cấu trúc dữ liệu, truyền dữ liệu, kiểm tra và sửa lỗi của dữ liệu trong 
quá trình truyền, nhờ đó, giúp các thiết bị có thể giao tiếp và truyền thông 
tin cho nhau cũng như kết nối với các phần mềm và trung tâm dữ liệu. Tất 
cả các giao thức truyền thông đều có chung một cấu trúc dựa trên mô hình 
OSI/ISO (Open System Interconnection/International Organization for 
Standardization), tạm dịch là “mô hình liên kết các hệ thống mở” theo tiêu 
chuẩn ISO. 
 
Mô hình OSI/ISO quy định một giao thức truyền thông có bảy lớp cơ bản, 
trong đó, chức năng của lớp trên có đặc tính chỉ sử dụng chức năng của lớp 
dưới nhằm định nghĩa sự liên kết giữa các thiết bị và phần mềm để kết nối 
mạng lưới truyền thông. 
 
Hình 3.1 giới thiệu cấu trúc mô hình OSI/ISO với các lớp chức năng như 
sau: 

− Lớp vật lý (physical): định nghĩa tất cả các đặc điểm về điện và vật lý 
của đường truyền, mối quan hệ giữa các dịch vụ và môi trường truyền 
dẫn. 

− Lớp liên kết dữ liệu (data link): cung cấp dịch vụ để truyền dữ liệu 
theo kết nối điểm−điểm, phát hiện lỗi ở lớp vật lý nếu có. 

− Lớp mạng (network): định tuyến để gửi dữ liệu ra mạng mở rộng, liên 
kết với các mạng khác. 

− Lớp vận chuyển (transport):  kiểm soát quá trình nhận và gửi dữ liệu. 
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− Lớp kiểm soát kết nối (session): điều khiển sự liên kết trong quá trình 
truyền thông. 

− Lớp biểu diễn dữ liệu (presentation): định dạng dữ liệu nhận được từ 
lớp ứng dụng, cung cấp dịch vụ chuyển đổi dữ liệu. 

− Lớp ứng dụng (application): cung cấp các phương tiện truyền thông 
để tương tác với các phần mềm ứng dụng truy xuất thông tin ra bên 
ngoài. 

 Lớp ứng dụng
Application

Lớp biểu diễn dữ liệu
Presentation

Lớp kiểm soát nối
Session

Lớp vận chuyển
Transport

Lớp mạng
Network

Lớp liên kết dữ liệu
Data link

Lớp vật lý
Physical 

 Lớp ứng dụng
Application

Lớp biểu diễn dữ liệu
Presentation

Lớp kiểm soát nối
Session

Lớp vận chuyển
Transport

Lớp mạng
Network

Lớp liên kết dữ liệu
Data link

Lớp vật lý
Physical 

Bên gửi Bên nhận

Môi trường truyền thông

Lớp 7

Lớp 6

Lớp 5

Lớp 4

Lớp 3

Lớp 2

Lớp 1

Lớp máy chủ, 
phần mềm ứng dụng

Lớp trung gian,
 truyền dẫn

Đường đi dữ liệu

Quan hệ giao tiếp lôgic
 

Hình 3.1 − Mô hình OSI/ISO 

Việc phân lớp trong mô hình OSI/ISO phải đảm bảo các nguyên tắc: 
− Mỗi lớp cần thực hiện chức năng hoàn toàn xác định và phù hợp quy 

tắc chuẩn hóa quốc tế. 
− Thông tin đi qua mỗi lớp là ít nhất. 
− Số lớp phải đủ lớn để các chức năng tách biệt không nằm trong cùng 

một lớp và đủ nhỏ để mô hình không quá phức tạp. 
− Một lớp có thể được phân thành các lớp con nếu cần thiết. 
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− Hai hệ thống khác nhau có thể truyền thông với nhau nếu chúng có 
cùng giao thức truyền thông, nếu không, thì phải sử dụng thiết bị 
hoặc phần mềm chuyển đổi. 

− Các chức năng được tổ chức thành một tập các lớp đồng mức cung 
cấp chức năng như nhau. 

 
Hầu hết các giao thức truyền thông đều tuân theo cấu trúc OSI/ISO; tuy 
nhiên, tùy thuộc vào giai đoạn phát triển, kiểu dữ liệu, mục đích sử dụng và 
mức độ đầu tư mà các giao thức truyền thông trên thiết bị và hệ thống sẽ đáp 
ứng mức độ nào đó theo cấu trúc OSI/ISO. Các giao thức truyền thông ứng 
dụng phổ biến trong trạm biến áp và giữa trạm biến áp với trung tâm điều 
khiển xa bao gồm: Modbus, DNP, IEC 60870−5−101, IEC 60870−5−104 và 
TCP/IP. 

3.2 Giao thức Modbus 

Giao thức Modbus, do Modicon phát triển từ năm 1979, là một giao thức 
truyền thông “nối tiếp” dựa trên mô hình “Master/Slave”; trong đó, thiết bị 
Slave cung cấp dữ liệu cho thiết bị Master.  
 
Ban đầu, giao thức Modbus được thực hiện trên đường truyền chuẩn RS232, 
sau đó phát triển lên chuẩn RS485 và cuối cùng là đường truyền Ethernet 
TCP/IP. Chuẩn RS232 là đường truyền nối tiếp với đường vật lý gồm ba 
dây trong đó một dây truyền tín hiệu “Tx”, một dây nhận tín hiệu “Rx” và 
dây điện áp tham chiếu “GND”. Chuẩn RS232 nhận biết mức lôgic bằng độ 
lệch điện áp giữa chân Tx hoặc Rx với chân GND. Do đặc điểm này nên 
chuẩn RS232 không thể truyền đi xa (khoảng 30 m) vì lý do sụt áp trên dây 
dẫn và giới hạn tốc độ tối đa là 115200 bit/giây. Chuẩn RS232 chỉ áp dụng 
truyền giữa hai điểm (point−to−point). 
 
Ra đời sau chuẩn RS232, chuẩn RS485 có đường vật lý gồm năm dây với 
các cặp dây phát là Tx−, Tx+, cặp dây nhận là Rx−, Rx+ và dây điện áp 
tham chiếu GND. Chuẩn RS485 nhận biết mức lôgic bằng độ lệch điện áp 
của cặp Tx hoặc Rx nên không phụ thuộc vào độ sụt áp của dây điện áp 
tham chiếu GND; vì vậy, chuẩn RS485 cho phép truyền dữ liệu đi xa hơn 
(khoảng 1.2 km) với tốc độ cao hơn chuẩn RS232 (khoảng 10 Mêga 
bit/giây). Chuẩn RS485 áp dụng cho mạng đa điểm (multi−drop network). 
 
Modbus là chuẩn truyền thông thông dụng và được sử dụng cho nhiều thiết 
bị điện tử công nghiệp. Trong hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp, 
giao thức Modbus thường được sử dụng để kết nối các thiết bị đo lường đa 
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chức năng (multi−meter), thiết bị chuyển đổi tín hiệu như cảm biến nhiệt độ, 
bộ chỉ thị nấc máy biến áp, … với hệ thống thu thập dữ liệu. Hiện tại,   
Modbus có ba dạng: Modbus Serial (truyền nối tiếp, kết nối có dây) gồm 
Modbus RTU và Modbus ASCII, Modbus Plus và Modbus TCP/IP (kết nối 
qua Ethernet).  
 
Theo mô hình OSI/ISO thì Modbus thực chất là một chuẩn giao thức và dịch 
vụ thuộc lớp ứng dụng. Giao thức chỉ định nghĩa lớp thứ bảy về dữ liệu cho 
phần mềm hoặc thiết bị đầu cuối. Khi các định nghĩa dữ liệu phù hợp với 
nhau thì giữa thiết bị và thiết bị hoặc phần mềm có thể giao tiếp truyền dữ 
liệu cho nhau; vì vậy, giao thức Modbus có thể được thực hiện trên các cơ 
chế vận chuyển cấp thấp như TCP/IP, MAP (Manufactoring Message     
Protocol), và qua đường truyền nối tiếp RS232. Bảng 3.1 giới thiệu cấu trúc 
ISO/OSI của giao thức Modbus. 
 

Bảng 3.1 − Cấu trúc ISO/OSI của giao thức Modbus [8] 
 

7 Application layer Modbus application layer 

6 Presentation layer   
5 Session layer   
4 Transport layer  TCP (RFC1 793) 

3 Network layer  IP (RFC 791) 

2 Data link layer  IP (RFC 791) 

1 Physical layer RTU, ASCII, RS232, RS485 Ethernet (IEEE 802.3) 
 
Mỗi dữ liệu theo giao thức Mobus được xác định bằng kiểu dữ liệu và địa 
chỉ dữ liệu. Bảng 3.2 mô tả các kiểu dữ liệu cơ bản của giao thức Modbus 
và bảng 3.3 cho ví dụ về một bảng địa chỉ dữ liệu được nhà sản xuất định 
nghĩa sẵn trong thiết bị. Do danh sách dữ liệu đã được định nghĩa nên nhà 
sản xuất không hỗ trợ các phương thức mô tả dữ liệu.  
 
 
 
 
 
 

1 RFC là tiêu chuẩn mô tả cụ thể giao thức TCP/IP 
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Bảng 3.2 − Các kiểu dữ liệu [7] 

Kiểu dữ liệu Mô tả 

Coil Dữ liệu trạng thái True/False 
Có thể điều khiển được 

Discrete Input Dữ liệu trạng thái True/False 
Không thể điều khiển được 

Holding register Thanh ghi 16 bit 
Điều khiển được 

Input register Thanh ghi 16 bit 
Không điều khiển được 

 
Bảng 3.3 − Địa chỉ dữ liệu Modbus do thiết bị định nghĩa 

Register address Designation Comments Unit 

40201 UL1 Voltage L−N V 

40203 UL2 Voltage L−N V 

40205 UL3 Voltage L−N V 

40207 UNE Sum of Voltage L−N (calculated) V 

40209 IL1 Current A 

40211 IL2 Current A 

40213 IL3 Current A 

40215 INE Current A 

3.2.1 Đặc điểm truyền dữ liệu 

Modbus hoạt động theo cơ chế 1 Master − n Slave. Master được kết nối với 
nhiều Slave và các Slave không nối trực tiếp với nhau. Master thường là 
một “bộ điều khiển lôgic có thể lập trình” PLC (Programable Logic       
Control), “hệ thống thu thập dữ liệu” DCS (Data Collection System) hay 
“thiết bị đầu cuối” RTU (Remote Terminal Unit). Slave thường là các thiết 
bị hiện trường như thiết bị đo đếm, bộ cảm biến, bộ đổi nấc máy biến áp, ... 
Tất cả được kết nối trong mạng hình tia theo RS232 hoặc mạng đa điểm 
theo RS485. Master truy vấn dữ liệu (polling data) từ Slave theo chu kỳ. Khi 
một Master muốn có thông tin từ Slave, Master sẽ gửi một thông điệp chứa 
thông tin về dữ liệu cần lấy. Mọi Slave trên mạng sẽ nhận thông điệp này 
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nhưng chỉ có Slave nào được chỉ định mới có phản hồi, xử lý và gửi thông 
tin lại Master. Nhược điểm của giao thức này chính là khoảng cách kết nối 
và tốc độ truyền dữ liệu thấp nên không thể đáp ứng được các yêu cầu về dữ 
liệu thời gian thực. 
 
Để kết nối với thiết bị Slave, Master sẽ gửi một thông điệp có các thông tin 
sau: địa chỉ thiết bị, mã chức năng, dữ liệu và kiểm tra lỗi. Master đưa ra 
yêu cầu cho Slave theo hai chế độ: 

− Unicast Mode: chế độ giao tiếp 1−1 giữa Master và Slave. Sau khi 
nhận được yêu cầu của Master, Slave phải gửi lại một gói tin để trả 
lời cho thông điệp của Master, minh họa trên hình 3.2. 

Master

Slave 1 Slave 2 Slave 3

Yêu cầu (re
quest)

Hồi đáp (re
ply)

 
Hình 3.2 − Giao tiếp Modbus chế độ Unicast [8] 

− Broadcast Mode: Master truyền thông điệp cho tất cả các Slave đang 
kết nối. Ở chế độ này, Slave không cần phải gửi gói tin trả lời cho 
Master mà thực hiện theo thông điệp của Master, minh họa trên hình 
3.3. 

Master

Slave 1 Slave 2 Slave 3

Yêu cầu (re
quest)

 
Hình 3.3  − Giao tiếp Modbus chế độ Broadcast [8] 
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Giao thức Modbus có thể được ứng dụng để truyền dữ liệu trong mạng vật 
lý nối tiếp như RS232/RS485 với tốc độ thấp hoặc mạng TCP/IP với tốc độ 
cao bằng cáp tín hiệu hay cáp quang. Trong hệ thống điều khiển tích hợp 
trạm biến áp có thể có cả giao thức Modbus Serial (RTU hay ASCII) và     
Modbus TCP/IP. Do đó, cần có các bộ chuyển đổi Modbus (Modbus    
gateway) để có chuyển đổi các dạng Modbus cho phù hợp với quá trình trao 
đổi dữ liệu của hệ thống, minh họa ở hình 3.4. 

Modbus Gateway

PLC
IP Slave

Màn hình cảm ứng
Touch panel

IP Slave

COMPUTER
IP Master

RTU Master 

IED Đồng hồ đo lường
Multi−metter 

Cảm biến nhiệt độ 
Sensor

Ethernet

RS232

RS485

 

Hình 3.4 − Kết nối các giao thức Modbus trong trạm biến áp 

3.2.2 Đặc điểm cấu hình khai báo 

Giao thức Modbus Serial cần được khai báo theo tốc độ truyền của cổng nối 
tiếp (từ 1200 bit/giây đến 115200 bit/giây) và kiểu kiểm tra gói tin. Hình 3.5 
giới thiệu một ví dụ về khai báo cấu hình Modbus Serial cho một thiết bị hỗ 
trợ Modbus với lưu ý giao diện cài đặt của các thiết bị có thể khác nhau. 

 
Hình 3.5 − Khai báo Modbus Serial cho một thiết bị 
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Tùy thuộc vào từng hệ thống mà cấu hình cài đặt sẽ khác nhau, tuy nhiên, 
các cài đặt phải đồng nhất với nhau về tốc độ, kiểu truyền và kiểm tra dữ 
liệu. Xét ví dụ hình 3.5 đang chọn tốc độ truyền là 9600 bit/giây theo kiểu 
8E1. 
 
Khai báo cho giao thức Modbus TCP/IP bao gồm lớp địa chỉ IP và cổng 
TCP để định nghĩa cho thiết bị và hướng giao tiếp giữa thiết bị và máy chủ 
Master. Hình 3.6 và 3.7 minh họa ví dụ về khai báo một kênh Modbus 
TCP/IP trong phần mềm hỗ trợ kết nối Modbus đến thiết bị. 
 

 
Hình 3.6 − Tạo kênh kết nối Modbus TCP/IP 

 

 

Hình 3.7 − Cài đặt địa chỉ IP cho kênh Modbus TCP/IP 
 
Địa chỉ thiết bị hỗ trợ Modbus TCP/IP được người dùng cài đặt cho thiết bị; 
tuy nhiên, địa chỉ cụ thể của các dữ liệu lại được nhà sản xuất định nghĩa 
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sẵn. Do đó, phần mềm thu thập dữ liệu cần định nghĩa tất cả các biến để 
trùng khớp với dữ liệu thiết bị trước khi thực hiện kết nối. Hình 3.8 minh 
họa ví dụ về các thành phần trong cài đặt biến dữ liệu cho phần mềm. 
 

 

Hình 3.8 − Cài đặt địa chỉ biến và kiểu dữ liệu cho Modbus 
 
Qua các ví dụ khai báo cho một giao thức Modbus có thể thấy, dữ liệu cần 
được khai báo địa chỉ và kiểu dữ liệu, cùng với kênh truyền đúng tốc độ, 
kiểu truyền và địa chỉ thiết bị thì thiết bị sẽ giao tiếp được với phần mềm 
hoặc máy tính trung tâm. 

3.3 Giao thức DNP 

Giao thức DNP (Distributed Network Protocol), tạm dịch “giao thức mạng 
phân phối”, là tập các giao thức truyền thông dựa trên cấu trúc Master/Slave 
được sử dụng bởi các thiết bị trong hệ thống tự động hóa quy trình (process 
automation systems), được phát triển vào năm 1993 ở Bắc Mỹ dựa trên một 
phần tiêu chuẩn IEC 60870−5, là tập 5 trong bộ tiêu chuẩn IEC 60870 quy 
định về truyền thông giữa các trung tâm SCADA và tự động hóa trong hệ 
thống điện. 
 
Trong hệ thống điều khiển trạm biến áp, giao thức này được sử dụng để xác 
định các thông tin liên lạc giữa trung tâm điều khiển với các thiết bị đầu 
cuối RTU và các thiết bị điện tử thông minh IED. Môi trường truyền thông 
sử dụng cáp RS232 cho khoảng cách gần giữa hai điểm hay giao tiếp từ xa 
với RS422 (hai chiều mở rộng), RS485 (truyền đa điểm) hay Ethernet (khu 
vực lớn hơn). 
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Quá trình phát triển giao thức DNP chia thành 3 cấp độ: 
− DNP 1.0: cấu hình thấp nhất với các định nghĩa đơn giản nhất cho 

các chức năng và thông tin, phù hợp với các thiết bị IED. 
− DNP 2.0: cấu hình cho các thiết bị lớn và nhiều chức năng như RTU. 
− DNP 3.0: cấu hình cao nhất phù hợp với các thiết bị lớn hơn RTU 

hay hệ thống lớn, với cấu trúc ISO/OSI được mô tả theo bảng 3.4. 
 

Bảng 3.4 − Cấu trúc ISO/OSI của giao thức DNP 3.0 [9] 

7 Application layer DNP V3.0 Data Object Library 
DNP V3.0 Application Layer 

6 Presentation layer   
5 Session layer   

4 Transport layer DNP V3.0 
Transport Functions 

DNP V3.0 
Transport Functions 
DNP V3.0  
Data Link layer 
TCP, UDP 

3 Network layer  IP  

2 Data Link layer 
DNP V3.0 Data Link layer 
IEC 60870−5−2 (balanced) 
IEC 60870−5−1 (FT 3) 

IP 

1 Physical layer RS232 (V.24) Ethernet (IEEE 802.3) 
 
Giao thức DNP 3.0 định nghĩa các phần của truyền thông SCADA giữa         
Master và RTU/IED như sau: 

− Định dạng khung và nội dung gói tin được gửi đi. 
− Yêu cầu lớp vật lý: tốc độ truyền 1200 bit/giây, có cơ chế kiểm tra 

đường truyền đang bận để tránh xung đột trong quá trình giao tiếp. 
− Trạng thái lớp liên kết dữ liệu: chức năng gửi các thành phần của 

khung dữ liệu. 
− Lớp ứng dụng: chức năng truyền tập tin, đồng bộ thời gian, cơ chế 

khởi động/dừng. 
 

Lớp “Data Link” của DNP 3.0 được thiết lập dựa trên tiêu chuẩn IEC 
60870−5−1 quy định về khung dữ liệu truyền đi và IEC 60870−5−2 quy 
định các dịch vụ trên đường truyền dữ liệu, nhưng chỉ có chế độ truyền cân 
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bằng được sử dụng, nhằm mục đích loại trừ kết nối điểm−điểm và song 
công (full−duplex) cho phép quá trình truyền nhận xảy ra cùng lúc. Ngoài 
ra, DNP 3.0 còn ứng dụng trong vận hành một phần đường truyền bán song 
công (half−duplex), chỉ có phép truyền hoặc nhận dữ liệu trong cùng một 
thời điểm nhằm ngăn chặn các xung đột vật lý. 
 
Tương tự như với giao thức Modbus, dữ liệu giao thức DNP cũng được định 
nghĩa bằng kiểu dữ liệu (xem bảng 3.5) và địa chỉ dữ liệu do nhà sản xuất 
định nghĩa sẵn, nhưng người dùng có thể cấu hình lại danh sách dữ liệu này. 
Các gói tin có thể mã hóa theo các chuẩn mã hóa (SHA1, SHA16)2 với 
thông tin giải mã được thỏa thuận giữa Master và Slave. 
 

Bảng 3.5 − Các kiểu dữ liệu DNP 3.0 [10] 

Kiểu dữ liệu Mô tả 

Binary input (T1) Nhận hai trạng thái ON/OFF (true/false) 

Binary output control (T12) Nhận hai giá trị ON/OFF (true/false) 
Dùng để điều khiển đóng cắt, reset IED 

Analog input (T30) Kiểu dữ liệu đo lường 

Analog output control (T41) Hỗ trợ kiểu số thực 
Thường dùng điều khiển giá trị đặt 

3.3.1 Đặc điểm truyền dữ liệu 

Giao thức DNP 3.0 có thể hỗ trợ cấu hình dữ liệu đối xứng (Master/Slave 
cùng lúc) hoặc bất đối xứng (chỉ Master ra lệnh hỏi) với các phương thức 
truy vấn dữ liệu sau:  

− General Integoration: truy vấn (polling) toàn bộ dữ liệu theo chiều 
giám sát (supervision direction), nghĩa là tất cả dữ liệu sẽ được lấy 
về Master sau mỗi lần truy vấn. 

− Polling Event Datachange: truy vấn các dữ liệu có thay đổi hoặc các 
dữ liệu được gửi định kỳ. 

− Report (Unsolicited Event): cập nhật các giá trị thay đổi. 
 

Ban đầu, giao thức DNP 3.0 sử dụng môi trường truyền thông nối tiếp tốc 
độ chậm nhưng ngày nay hỗ trợ cả truyền thông tốc độ nhanh TCP/IP. Giao 

2 Các thuật toán về mã hóa dữ liệu do Cơ quan An toàn Nội địa Mỹ ban hành 
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thức DNP 3.0 phát triển rất mạnh lớp ứng dụng, cho phép giải mã dữ liệu 
mà không cần sử dụng các thông số ngầm. Giao thức hỗ trợ nhiều kiểu 
thông tin, có độ tương thích cao với lớp ứng dụng. 
 
So sánh với giao thức IEC 60870−5−101 (trình bày ở mục sau), lớp vận 
chuyển của DNP 3.0 cho phép truyền nhận dữ liệu ở mức cao hơn, hỗ trợ 
giao tiếp qua TCP/IP cũng như truyền thông băng thông rộng. Một ưu điểm 
nữa là DNP 3.0 có thêm tính năng cho phép yêu cầu xác nhận dữ liệu đã 
nhận được từ thiết bị đầu cuối. Một trạm biến áp có thể xóa dữ liệu từ bộ 
đệm sau khi nhận gói tin xác nhận từ bên nhận dữ liệu; tính năng này giúp 
đơn giản việc sử dụng các bộ router. 
 
Hai yêu cầu bắt buộc để đảm bảo tương thích giữa các thiết bị gồm “DNP 
Device Profile”, định nghĩa các chức năng giao thức cơ bản được thiết bị hỗ 
trợ, và “DNP Implement Table”, định nghĩa các đối tượng thông tin và đại 
diện của thiết bị được hỗ trợ. 

3.3.2 Đặc điểm khai báo 

Giao thức DNP 3.0 phát triển cả hai lớp ứng dụng và lớp mạng nên quá 
trình khai báo phức tạp hơn so với giao thức Modbus. Hình 3.9 giới thiệu 
cách khai báo một kênh Master để minh họa. 

  
Hình 3.9 − Khai báo kênh DNP 3.0 TCP/IP (trái) và lớp kết nối (phải) 
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Dữ liệu theo giao thức DNP 3.0 không định nghĩa được, nên để thu thập dữ 
liệu bắt buộc phải cấu hình địa chỉ dữ liệu như theo giao thức Modbus. 

3.4 Giao thức IEC 61870−5−101 

IEC 60870−5−101 (hay gọi tắt là IEC 101) là một tiêu chuẩn quốc tế, công 
bố vào những năm 1990 bởi Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (International 
Electrotechnical Commission) và được sử dụng phổ biến trong ngành điện. 
Tiêu chuẩn dựa trên cấu trúc EPA (Enhanced Performance Architecture) và 
chỉ định nghĩa lớp vật lý và lớp ứng dụng theo cấu trúc ISO/OSI. 
 
IEC 60870−5−101 là giao thức truyền thông nối tiếp trên cơ sở hỏi–đáp, 
được sử dụng chủ yếu trong phương thức truyền bất đồng bộ tốc độ tương 
đối thấp sử dụng giao diện V.24 (một chuẩn tương tự RS232), tốc độ truyền 
tối ưu là 9600 bit/giây (tối đa 115200 bit/giây); theo đó, Master liên tục đưa 
ra yêu cầu và nhận trả lời từ Slave. 
 
Đặc điểm của giao thức truyền thông theo tiêu chuẩn IEC 60870−5−101: 

− Ưu điểm: cơ chế đơn giản, không tranh chấp, tận dụng các đường 
truyền sẵn có (shared media: serial / radio modem). 

− Hạn chế: chậm trong tất cả các pha truyền thông, thiếu tính thời gian 
thực vì hệ thống thực hiện theo kênh vật lý RS232; do đó, với tốc độ 
9600 bit/giây cùng với việc ghép nối nhiều trạm, dung lượng truyền 
thông tăng do cơ chế hỏi vòng (polling). Các kênh truyền thông V.24 
cần phải qua nhiều thiết bị trung gian như modem, bộ ghép kênh 
PCM (Pulse−Code Modulation), … nên làm tăng xác suất sự cố trên 
hệ thống. 
 

Tiêu chuẩn IEC 60870−5−101 gồm có các phần như sau: 
− IEC 60870−5−1: định nghĩa các định dạng khung dữ liệu khác nhau. 
− IEC 60870−5−2: định nghĩa chế độ truyền lớp liên kết dữ liệu. 
− IEC 60870−5−3: định nghĩa cấu trúc dữ liệu ứng dụng cơ bản. 
− IEC 60870−5−4: định nghĩa cách thông tin được mã hóa. 
− IEC 60870−5−5: định nghĩa các chức năng lớp ứng dụng cơ bản. 
− IEC 60870−5−601: định nghĩa các trường hợp kiểm tra phù hợp 

(Conformance Test Cases) cho IEC 60870−5−101. 
 

Cấu trúc ISO/OSI của giao thức theo IEC 60870−5−101 được giới thiệu ở 
bảng 3.6. 
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Bảng 3.6 − Cấu trúc ISO/OSI của giao thức theo IEC 60870−5−101 [11] 

7 Application layer IEC 60870−5−101 Companion Standard 
IEC 60870−5−5, IEC 60870−5−4, IEC 60870−5−3 

6 Presentation layer  
5 Session layer  
4 Transport layer  
3 Network layer  

2 Data link layer 

Balanced 
IEC 60870−5−2 
IEC 60870−5−1 (FT 1.2) 
Chỉ sử dụng cấu trúc 
điểm–điểm 

Unbalanced 
IEC 60870−5−2 
IEC 60870−5−1 (FT 1.2) 
Có thể sử dụng cấu trúc 
nhóm dây hay điểm–điểm 

1 Physical layer 
RS232 (V.24) 
Truyền theo phương thức 
song công 

X.24/X.27 
Truyền theo phương thức 
bán song công 

 
Mỗi điểm dữ liệu trong giao thức IEC 101 được xác định bởi kiểu dữ liệu và 
địa chỉ dữ liệu. Các kiểu truyền dữ liệu trong IEC 101 bao gồm truyền 
không có timestamp (mốc thời gian), truyền kèm 3 “byte timestamp” và 
truyền kèm 7 “byte timestamp”, trong khi danh sách dữ liệu được quy định 
bởi người thiết kế.  
 
Bảng 3.7 giới thiệu các kiểu dữ liệu theo giao thức theo tiêu chuẩn IEC 
60870−5−101 với ứng dụng trong trạm biến áp, cụ thể mô tả cho: 

− trạng thái thiết bị 
− vị trí bộ đổi nấc cho máy biến áp 
− tín hiệu điều khiển bộ đổi nấc 
− dữ liệu đo lường 
− tín hiệu điều khiển 
− tín hiệu trạng thái (máy cắt) 
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Bảng 3.7 − Kiểu dữ liệu của giao thức theo IEC 60870−5−101 [11] 
 
Kiểu dữ liệu Mô tả  Kiểu truyền 

Single Point 
Information 
 

On (True) 
Off (False) 
 

T1: không có timestamp 
T2: truyền kèm 3 byte timestamp 
T30: truyền kèm 7 byte timestamp 

Double Point 
Information 
 

0: Intermediate 
1: Off 
2: On 
3: Indeterminate 
(trạng thái thiết bị) 

T3: không có timestamp 
T4: truyền kèm 3 byte timestamp 
T31: truyền kèm 7 byte timestamp 

Step Position 
Information 
 

−64… +63  
(nấc MBA) 

T5: không có timestamp 
T6: truyền kèm 3 byte timestamp 
T32: truyền kèm 7 byte timestamp 

Measured 
value, 
normalized 
value 
 

−32768… +32767 
(đo lường) 

T9: không có timestamp 
T10: truyền kèm 3 byte timestamp 
T34: truyền kèm 7 byte timestamp 

Measured 
value, scaled 
value 
 

−32768… +32767 T11: không có timestamp 
T12: truyền kèm 3 byte timestamp 
T35: truyền kèm 7 byte timestamp 

Measured 
value, short 
floating point 
 

số thực 32 bit T13: không có timestamp 
T14: truyền kèm 3 byte timestamp 
T36: truyền kèm 7 byte timestamp 

Single 
Command 

On-Off 
(điều khiển) 

T45 

Double 
command 
 

0: Intermediate 
1: Off 
2: On 
3: Indeterminate 
(điều khiển trạng thái 
máy cắt) 

T46 

Regulating 
step command 
 

0: Not permitted 
1: Next step LOWER 
2: Next step HIGHER 
3: Not permitted 
(điều khiển nấc MBA) 

T47 
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3.4.1 Đặc điểm truyền dữ liệu 

Giao thức theo tiêu chuẩn IEC 60870−5−101 được sử dụng chủ yếu trong 
ngành điện để truyền dữ liệu từ trạm biến áp đến trung tâm SCADA. Hình 
3.10 mô tả phương thức kết nối truyền thông từ trạm biến áp (station) về 
trung tâm SCADA theo giao thức IEC 101 đang được sử dụng phổ biến trên 
lưới điện Việt Nam [12]. 
 

 
Hình 3.10 − Quy trình kết nối truyền thông theo IEC 60870−5−101 [12] 

Theo hình 3.10, tín hiệu truyền thông theo giao thức IEC 60870−5−101 từ 
các thiết bị đầu cuối RTU tại trạm kết nối với hệ thống SCADA qua hai 
đường truyền vật lý: 

− Đường truyền chính (main line): sử dụng kết nối qua hạ tầng cáp 
quang. Theo đó, thiết bị RTU thu thập các thông tin từ các thiết bị, 
tổng hợp thành các gói tin, sau đó đi qua thiết bị chuyển mạch FBS 
(Fall Back Switch) rồi dùng thiết bị ghép kênh PCM điều chế tín 
hiệu để kết nối đến SCADA. 

− Đường truyền dự phòng (backup line): sử dụng phương thức truyền 
thông PSTN (Public Switched Telephone Network) qua mạng điện 
thoại có dây của các nhà cung cấp dịch vụ. 
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Việc chuyển đổi kênh truyền thông từ đường truyền chính sang đường 
truyền dự phòng và chuyển đổi máy chủ xử lý dữ liệu theo cơ chế “thường 
trực/chờ” (hot/standby) được thực hiện bằng thiết bị chuyển mạch FBS. 
Giao thức IEC 101 có một số hạn chế sau: 

− Các đường truyền thông từ thiết bị RTU hoặc gateway  từ trạm biến 
áp đến trung tâm SCADA phải qua nhiều thiết bị (modem, thiết bị 
ghép kênh, thiết bị truyền dẫn STM, ...) làm tăng xác suất sự cố 
đường truyền, dẫn đến thời gian xử lý kéo dài. Đường truyền thông 
dự phòng sử dụng dịch vụ PSTN không tin cậy. 

− Việc kết nối các thiết bị khác hãng qua giao thức IEC 101 khá phức 
tạp do định nghĩa lớp vật lý của giao thức qua kênh RS232 thường 
không đồng nhất, dẫn đến phát sinh dữ liệu lỗi khi truyền. 

3.5 Giao thức IEC 60870−5−104 

Tiêu chuẩn IEC 60870−5−104 phát triển giao thức kết nối trong mạng dựa 
trên lớp ứng dụng của IEC 60870−5−101 nên có định nghĩa là “Network 
access for IEC 60870−5−101 using standard transport profiles” [13]. 
 
Giao thức theo tiêu chuẩn IEC 60870–5–104 (hay còn gọi là IEC 104) mở 
rộng giao thức IEC 101 với sự thay đổi trong các lớp vận chuyển, mạng, 
liên kết và vật lý để đáp ứng kết nối hoàn toàn Internet. Tiêu chuẩn sử dụng 
giao diện TCP/IP để kết nối truy cập vào mạng LAN (Local Area Network) 
và định tuyến các thiết bị khác nhau kết nối vào mạng WAN (Wide Area 
Network). 
 
Giao thức theo tiêu chuẩn IEC 60870−5−104 là giao thức truyền thông nối 
tiếp dựa trên cơ sở sự kiện phát sinh (event-based). Theo đó, thiết bị Slave 
chủ động gửi thông tin khi có sự kiện xảy ra mà không cần nhận yêu cầu từ 
thiết bị Master. 
 
Ưu điểm của việc sử dụng giao thức này là tốc độ nhanh trong tất cả các pha 
truyền thông, khả năng xử lý theo thời gian thực và dung lượng truyền thông 
giảm; ngược lại, quy trình truyền dữ liệu đòi hỏi môi trường truyền thông 
song công và đa điểm cho phép giao tiếp truyền và nhận dữ liệu cùng lúc 
với nhiều trung tâm và thiết bị khác nhau. 

3.5.1 Đặc điểm cơ sở dữ liệu 

Tiêu chuẩn IEC 60870−5−104 hạn chế các loại thông tin và thông số cấu 
hình vốn được định nghĩa trong tiêu chuẩn IEC 60870−5−101. Điều này có 
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nghĩa không phải tất cả các chức năng có sẵn theo tiêu chuẩn IEC 101 được 
hỗ trợ bởi tiêu chuẩn IEC 104. Ví dụ, tiêu chuẩn IEC 104 không hỗ trợ 
“short−time stamps” (định dạng 3−byte) và chiều dài của các thành phần địa 
chỉ khác nhau được thiết lập giá trị tối đa. Tuy nhiên, trong thực tế, các nhà 
cung cấp thường xuyên kết hợp các lớp ứng dụng theo IEC 101 với cấu hình 
giao thức IEC 104 mà không chú ý đến những hạn chế này. Điều này có thể 
gây ra một số vấn đề nếu các tiêu chuẩn được áp dụng nghiêm ngặt. 
 
Khả năng tương tác giữa các thiết bị của các nhà cung cấp khác nhau được 
đảm bảo bởi danh sách các thiết bị có khả năng tương tác được quy định 
theo tiêu chuẩn. Trong danh sách này, phạm vi chức năng của từng thiết bị 
được xác định bằng việc đánh dấu các chức năng áp dụng. 
 
Ưu điểm lớn nhất của giao thức theo tiêu chuẩn IEC 60870−5−104 là cho 
phép truyền dữ liệu đồng thời thông qua một mạng (tiêu chuẩn TCP/IP) từ 
nhiều thiết bị và dịch vụ, đồng thời tăng khả năng truy cập mạng, sử dụng 
mạng LAN và WAN trên hạ tầng có sẵn tiết kiệm chi phí đầu tư. Ngoại trừ 
phần này, những ưu và khuyết điểm của giao thức IEC 104 vẫn tương tự 
như giao thức IEC 101. Bảng 3.8 giới thiệu cấu trúc ISO/OSI của giao thức 
theo tiêu chuẩn IEC 60870−5−104. 
 

Bảng 3.8 − Cấu trúc ISO/OSI của giao thức theo IEC 60870−5−104 [13] 

7 Application layer IEC 60870−5−104 Companion Standard 
IEC 60870−5−5, IEC 60870−5−4 

6 Presentation layer  
5 Session layer  
4 Transport layer TCP (RFC 793) 

3 Network layer IP (RFC 791) 

2 Data link layer PPP (RFC 1661 & 
RFC 1662) 

Transmission of IP        
datagrams over Ethernet 
network (RFC 894) 

1 Physical layer X.21 Ethernet (IEEE 802.3) 
 

3.5.2 Đặc điểm truyền dữ liệu 
 
Giao thức IEC 60870−5−104 thực hiện kết nối vật lý trên nền giao thức 
TCP/IP nên việc bắt tay trên lớp vật lý thực hiện khá đơn giản, dễ dàng 
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tương thích giữa hệ thống SCADA với các thiết bị gateway  và RTU của các 
hãng khác nhau. 
 
Hình 3.11 giới thiệu phương thức kết nối truyền thông theo giao thức IEC 
60870−5−104 từ thiết bị RTU về trung tâm SCADA. Tín hiệu truyền thông 
IEC 104 kết nối từ thiết bị RTU đến hệ thống SCADA được thực hiện trên 
kênh FE (Fast Ethernet) tại trạm, sau đó qua thiết bị chuyển đổi giao diện 
E1/FE theo đường truyền chính (main line) với E1 là đường truyền cơ sở 
trong mạng truyền dẫn có tốc độ 2 Mêga bit/giây. Giao thức IEC 104 của 
thiết bị RTU có thể hỗ trợ trên hai địa chỉ máy chủ; do đó, phương thức 
truyền thông dự phòng dễ dàng thực hiện trên các lớp mạng khác nhau. 
Đường truyền dự phòng (backup line) được đề xuất thực hiện qua các kênh 
Internet (3G/GPRS hoặc ADSL) có chi phí thấp [12]. 
 

 
Hình 3.11 − Phương thức kết nối truyền thông theo IEC 60870−5−104 [12] 

Một số ưu điểm cơ bản của việc sử dụng giao thức truyền thông IEC 
60870−5−104 so với IEC 60870−5−101 bao gồm: 

− Giao thức IEC 60870−5−104 hoàn toàn tương thích với giao thức 
IEC 60870−5−101 về lớp liên kết và lớp ứng dụng nên việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu cho các đối tượng điều khiển không thay đổi. 

− Giao thức IEC 60870−5−104 hỗ trợ giao diện kết nối qua Ethernet 
nên thuận tiện trong đầu tư và quản lý thiết bị truyền thông; ngoài ra, 
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cũng dễ dàng thiết lập cơ chế dự phòng truyền thông và dự phòng hệ 
thống qua khả năng chia sẻ môi trường mạng. 

− Tốc độ đáp ứng tín hiệu theo giao thức IEC 60870−5−104 tốt hơn so 
với giao thức IEC 60870−5−101 vì theo tốc độ cơ bản của kênh Fast 
Ethernet. 

3.6 Giao thức TCP/IP 

Tên của giao thức TCP/IP liên quan đến hai giao thức quan trọng nhất trong 
cả bộ giao thức: giao thức kiểm soát truyền tải TCP (Transmission Control 
Protocol) và giao thức Internet IP (Internet Protocol).  

3.6.1 Đặc điểm cơ sở dữ liệu 

Giao thức TCP/IP là nền tảng vật lý và truyền thông áp dụng cho tiêu chuẩn 
IEC 61850 vốn sẽ được giới thiệu ở chương 4. Trong trạm biến áp, các thiết 
bị IED hỗ trợ tiêu chuẩn IEC 61850 có các cổng kết nối Ethernet với cổng 
vật lý cáp tín hiệu (RJ45) hoặc cổng quang (Optical port). 
 
Theo mô hình ISO/OSI giới thiệu ở bảng 3.9, giao thức TCP/IP có thể chia 
thành bốn lớp trừu tượng khác nhau và mỗi lớp có một bộ giao thức riêng. 
Các lớp này gồm: 

− Lớp kết nối (link layer): lớp thấp nhất trong ngăn TCP/IP gồm lớp 
vật lý và lớp dữ liệu. Đường vật lý của TCP/IP thường là Ethernet. 

− Lớp Internet (IP): lớp kết nối các mạng nội bộ với nhau. 
− Lớp vận chuyển (transport layer) (TCP): lớp điều khiển giao tiếp 

máy chủ tới máy chủ. 
− Lớp ứng dụng (application layer): tập hợp các giao thức cụ thể nhằm 

giao tiếp dữ liệu trên một lớp quá trình tới quá trình. 
 

Ý nghĩa các khối trong bảng 3.9 như sau: 
− IP (Internet Protocol): giao thức ở lớp mạng của TCP/IP với chức 

năng vận chuyển các gói tin qua mạng Internet. 
− ARP (Address Resolution Protocol): giao thức ở tầng liên kết dữ liệu 

có chức năng xác định địa chỉ MAC tương ứng của địa chỉ IP. 
− TCP (Transmistion Control Protocol): thủ tục liên kết ở lớp vận 

chuyển của TCP/IP, có nhiệm vụ đảm bảo liên lạc thống nhất và tính 
đúng đắn của dữ liệu giữa hai đầu kết nối dựa trên các gói tin IP. 
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Bảng 3.9 − Cấu trúc ISO/OSI của giao thức TCP/IP [14] 
 

7 Application layer TELNET, FTP, SMTP, DNS, SNMP 

6 Presentation layer 

5 Session layer Transmision Control Protocol (TCP) 
UserDatagram Protocol (UDP) 
RIP 
ICMP 

4 Transport layer 

3 Network layer Internet Protocol (IP) 
ARP 

2 Data link layer Ethernet 
IEEE 802.3 

Tokenbus 
IEEE 
802.4 

Tokenring 
IEEE 
802.5 

FDDI 
ANSI 
X3 T95 1 Physical layer 

 
− UDP (User Datagram Protocol): thủ tục liên kết ở lớp vận chuyển 

của TCP/IP; tuy không đảm bảo khả năng thông suốt dữ liệu cũng 
như chế độ sửa lỗi như TCP nhưng có tốc độ truyền dữ liệu cao hơn 
TCP. 

− ICMP (Internet Control Message Protocol): truyền các thông tin điều 
khiển trên mạng TCP/IP như báo lỗi, thay đổi phần cứng trong 
mạng. 

− RIP (Routing Information Protocol): giao thức định tuyến có chức 
năng xác định phương pháp định tuyến tốt nhất khi truyền tin. 

− DNS (Domain Name System): xác định các địa chỉ theo số từ các tên 
của máy tính kết nối trên mạng. 

− FTP (File Transfer Protocol): giao thức truyền tin cơ bản của         
Internet. 

− TELNET (Terminal Emulation Protocol): giao thức cho phép truy 
cập máy chủ từ xa. 

− SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): một giao thức truyền tin 
đơn giản giữa các máy tính trong mạng Internet. 

− SNMP (Simple Network Management Protocol): giao thức quản trị 
mạng đơn giản, có chức năng gửi các thông báo trạng thái về mạng 
và các thiết bị kết nối mạng. 
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3.6.2 Đặc điểm truyền dữ liệu 

Giao thức TCP/IP truyền dữ liệu trên cổng vật lý cáp tín hiệu (RJ45) hoặc 
cáp quang (optical). Với sự phát triển của kỹ thuật sản xuất sợi cáp quang và 
các ưu điểm của sợi quang (không nhiễu điện trường, ít suy hao), giao thức 
TCP/IP trên sợi quang giúp truyền dữ liệu đi xa và không bị nhiễu trong môi 
trường trạm biến áp có điện trường cao. 

3.7 Mạng truyền thông LAN và WAN 

Mạng truyền thông nội bộ LAN (Local Area Network) và mạng diện rộng 
WAN (Wire Area Network) có chức năng kết nối các thiết bị để giao tiếp và 
truyền dữ liệu với nhau. Theo quy mô giao tiếp và cấu trúc kết nối các thiết 
bị, mạng nội bộ LAN ứng dụng trong phạm vi hẹp như nhà máy hay tòa nhà 
trong khi mạng diện rộng WAN ứng dụng trong phạm vị rộng như thành 
phố hay giữa các quốc gia. 

3.7.1 Mạng LAN 

Mạng nội bộ LAN là mạng nhỏ theo giới hạn địa lý như bên trong trạm biến 
áp hay bên trong phòng điều khiển. Các thiết bị trong mạng LAN được nối 
với nhau theo nhiều cấu hình khác nhau nhưng chủ yếu có ba cấu hình cơ 
bản: mạch kết nối theo nút (bus), kết nối tập trung (star) và dạng mạch vòng 
(ring). 
 
Mạng kết nối theo nút (bus) với minh họa cấu trúc ở hình 3.12 là mạng nối 
các thiết bị đơn giản và phổ biến nhất. Cấu trúc liên kết mạng này bao gồm 
một dây cáp đơn lẻ nối tất cả các thiết bị trong mạng theo các nút riêng biệt. 
 

 
Hình 3.12 − Cấu trúc mạng kết nối theo nút 

Để minh họa cách giao tiếp giữa các thiết bị trong mạng này, xét ví dụ một 
thiết bị gửi dữ liệu đến một thiết bị khác (đã xác định) bằng cách truyền dữ 
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liệu qua đường cáp dưới dạng tín hiệu điện tử. Khi đó sẽ có các quá trình 
sau xảy ra: 

− Gửi tín hiệu: Tín hiệu được gửi vào mạng qua đường cáp và lan 
truyền tới mọi thiết bị trong mạng, tuy nhiên, thông tin chỉ đến được 
máy tính có địa chỉ khớp với địa chỉ mã hóa trong tín hiệu gửi đi. 

− Dội tín hiệu: Tại điểm phân cách giữa các môi trường truyền khác 
nhau (như tại các điểm hở mạch cuối đường cáp), tín hiệu sẽ bị phản 
xạ và truyền ngược lại trong mạng, ảnh hưởng đến quá trình gửi tín 
hiệu của các thiết bị khác. 

− Chặn tín hiệu: Để khắc phục hiện tượng tín hiệu phản xạ, cần phải 
phối hợp trở kháng tại các điểm phân cách bằng thiết bị ghép     
“terminator”. 
 

Đối với mạng có cấu trúc kết nối tập trung (star) minh họa ở hình 3.13, các 
thiết bị được nối theo đường cáp vào một thiết bị gọi là đầu nối trung tâm 
“hub” (được giới thiệu ở mục 3.7.3). Theo đó, tín hiệu được truyền từ thiết 
bị gửi dữ liệu qua hub để đến tất cả các thiết bị trong mạng. 

 
Hình 3.13 − Cấu trúc mạng kết nối tập trung 

Mạng có cấu trúc tập trung cung cấp tài nguyên và chế độ quản lý tập trung. 
Tuy nhiên, do nhiều thiết bị đều được nối vào hub nên cấu trúc liên kết này 
cần rất nhiều cáp nếu cài đặt mạng ở quy mô lớn. Ngoài ra, nếu hub bị hỏng 
thì toàn bộ mạng mất kết nối. Trường hợp một thiết bị hoặc đoạn cáp nối với 
hub bị hỏng thì chỉ có thiết bị đó mất kết nối. 

Cấu trúc mạng dạng mạch vòng (ring) giới thiệu ở hình 3.14 nối các thiết bị 
trên một vòng cáp kín. Tín hiệu truyền đi một chiều và qua từng thiết bị. 
Khác với mạng cấu trúc kết nối theo nút, mỗi thiết bị trong mạng này đóng 
vai trò như một bộ chuyển tiếp và khuếch đại tín hiệu rồi gửi tới thiết bị tiếp 
theo. Do vậy, sự hỏng hóc của một thiết bị có thể ảnh hưởng đến toàn mạng. 
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Hình 3.14 − Cấu trúc liên kết mạng mạch vòng 

Ngoài ra còn có một số cấu trúc mạng biến thể từ các cấu trúc mạng trên. 
Hình 3.15 giới thiệu một mạng cấu trúc lai kết hợp giữa mạng star và bus; 
theo đó, hai mạng có cấu trúc star được nối với nhau qua trục cáp chính theo 
cấu trúc mạng bus.  
 

 
Hình 3.15 − Cấu trúc liên kết mạng “star ̶ bus” 

Một cấu trúc mạng khác thường được sử dụng trong mạng LAN của hệ 
thống điều khiển tích hợp trạm biến áp là mạng lai “star ̶ ring”, mô tả ở hình 
3.16 để kết nối các thiết bị IED trong một ngăn lộ, giữa các ngăn lộ và trung 
tâm điều khiển trạm biến áp tại phòng điều khiển. 
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IED 1 IED 2

IED 3 BAY 2

IED 1 IED 2

IED 3BAY n-1

BAY 1 BAY n

Trung tâm

Ring
Star

 
Hình 3.16 − Cấu trúc liên kết mạng lai “star ̶ ring” 

 
Mạng có cấu trúc liên kết dạng lưới (mesh) khi từng cặp thiết bị trong mạng 
có kết nối với nhau, minh họa theo hình 3.17. Mạng này thường được sử 
dụng để tăng tính kết nối dự phòng khi một hay vài kết nối bị mất. Cấu trúc 
mạng này thường được áp dụng cho trung tâm dữ liệu hay trung tâm điều 
khiển SCADA.  
 

 
Hình 3.17 − Cấu trúc liên kết mạng dạng lưới 

 
3.7.2 Mạng WAN 
 
Mạng diện rộng WAN là sự kết nối của các mạng LAN trong một khu vực 
địa lý lớn. Mạng WAN có các đặc điểm chính sau: 

− Tốc độ truyền dữ liệu không cao. 
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− Phạm vi địa lý không giới hạn. 
− Thường triển khai dựa vào các công ty truyền thông, bưu điện và 

dùng các hệ thống truyền thông này để kết nối đường truyền. 
 

Trong hệ thống truyền tải điện, mạng WAN được dùng để liên kết các hệ 
thống điều khiển trạm biến áp với nhau và với trung tâm SCADA, minh họa 
theo hình 3.18. 

HMI

ROUTER
FIRE WALL 

SERVER

Trạm biến áp 1

HMI

ROUTER
FIRE WALL 

SERVER

Trạm biến áp 2

HMI

ROUTER

FIRE WALL 

SERVER

Trung tâm SCADA

Mạng WAN

 
Hình 3.18 − Sơ đồ kết nối mạng WAN trong hệ thống truyền tải 

3.7.3 Thiết bị hỗ trợ trong mạng TCP/IP 

Để có thể cấu hình nhiều dạng kết nối cũng như hình thành các mạng LAN, 
WAN khác nhau trong hệ thống máy tính hay hệ thống điều khiển tích hợp 
cho trạm biến áp theo giao thức TCP/IP, cần có các thiết bị mạng hỗ trợ như 
hub, switch và router. 
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3.7.3.1 Hub 

Một khung dữ liệu truyền đến hub sẽ được thiết bị phát đi, và do đó, chia sẻ 
băng thông với tất cả các cổng của nó. Do vậy, khi chỉ có một thiết bị phát 
dữ liệu (broadcast) thì hub vẫn sử dụng băng thông tối đa của mình. Tuy 
nhiên, nếu nhiều thiết bị cùng phát đi dữ liệu, thì băng thông này sẽ phải bị 
chia nhỏ ra khiến tốc độ (thông thường khoảng 10/100 Mêga bit/giây) và 
hiệu suất bị giảm đi. 

3.7.3.2 Switch 

Khác với hub, switch lưu lại bản ghi nhớ địa chỉ MAC của tất cả các thiết bị 
kết nối tới nó. Với thông tin này, switch có thể xác định hệ thống nào đang 
chờ ở cổng nào. Khi nhận được khung dữ liệu, switch sẽ biết chính xác cổng 
nào cần được gửi tới, giúp tăng tối đa thời gian phản ứng của mạng. Ngoài 
ra, không giống như hub, một switch 10/100 Mêga bit/giây sẽ phân phối đầy 
đủ tỉ lệ 10/100 Mêga bit/giây cho mỗi cổng thiết bị. Do vậy, với switch, 
không quan tâm số lượng thiết bị phát dữ liệu mà vẫn luôn có được băng 
thông tối đa. Đó là điểm ưu việt của switch so với hub. 

3.7.3.3 Router 

Router khác hoàn toàn so với hub và switch. Trong khi hub hoặc switch liên 
quan tới việc truyền khung dữ liệu thì chức năng chính của router là định 
tuyến các gói tin trên mạng cho tới khi chúng đến đích cuối cùng. Một trong 
những đặc tính quan trọng của một gói tin là nó không chỉ chứa dữ liệu mà 
còn chứa địa chỉ đích đến. 

Router thường được kết nối với ít nhất hai mạng, thông thường là hai mạng 
LAN hoặc WAN. Router được đặt tại gateway, nơi kết nối hai hoặc nhiều 
mạng khác nhau. 

Ngày nay, có rất nhiều dịch vụ được gắn với các router băng thông rộng. 
Thông thường, một router bao gồm 4−8 cổng Ethernet switch (hoặc hub) và 
một bộ chuyển đổi địa chỉ mạng NAT (Network Address Translator). Ngoài 
ra, router thường gồm một máy chủ DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol), máy chủ proxy DNS (Domain Name Service), và phần cứng 
tường lửa (fire wall) để bảo vệ mạng LAN trước các xâm nhập trái phép từ 
mạng Internet. 

Tất cả các router đều có cổng WAN để kết nối với đường DSL hoặc modem 
cáp (dành cho dịch vụ Internet băng rộng), và switch tích hợp để tạo mạng 
LAN được dễ dàng hơn. Tính năng này cho phép tất cả các thiết bị trong 
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mạng LAN có thể truy cập Internet và sử dụng các dịch vụ chia sẻ tập tin và 
thiết bị dùng chung như máy in. 

Tóm lại, hub được gắn cùng với một thành phần mạng Ethernet. Switch có 
thể kết nối hiệu quả nhiều thành phần Ethernet với nhau. Router có thể đảm 
nhận tất cả các chức năng này, cộng thêm các chức năng khác như định 
tuyến các gói TCP/IP giữa các mạng LAN hoặc WAN hay tường lửa. 

Các giao thức truyền thông trong hệ thống điều khiển trạm biến áp gồm 
nhiều giao thức truyền thông công nghiệp và đặc biệt là giao thức TCI/IP. 
Mỗi giao thức đều có chức năng và nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm quá 
trình thu thập và truyền dữ liệu trong trạm biến áp. Bảng 3.10 so sánh ứng 
dụng và mạng vật lý của các giao thức truyền thông sử dụng trong trạm biến 
áp và giữa trạm biến áp với trung tâm điều khiển xa SCADA. 
 

Bảng 3.10 − Tóm tắt các giao thức truyền thông 
 
Giao thức Ứng dụng Mạng vật lý 

Modbus 
RTU 

Giao tiếp IED  
Thiết bị: multi−meter 

RS232/RS485 

Modbus 
TCP/IP 

Giao tiếp IED  
Thiết bị: multi−meter 

Ethernet 

DNP Serial Giao tiếp IED, trạm−trung tâm 
Thiết bị: rơle, recloser 

RS232/RS485 

DNP TCP Giao tiếp IED, trạm−trung tâm 
Thiết bị: rơle, recloser 

Ethernet 

IEC 101 Giao tiếp trạm−trung tâm; trung tâm−trung tâm 
Thiết bị: RTU, gateway 

RS232/RS485 

IEC 104 Giao tiếp trạm−trung tâm; trung tâm−trung tâm 
Thiết bị: RTU, gateway 

Ethernet 

IEC 61850 
(TCP/IP) 

Giao tiếp IED  
Thiết bị: rơle, BCU, switch 

Ethernet 

 
3.8 Kết luận 
 
Chương 3 đã giới thiệu các giao thức truyền thông trong công nghiệp, ứng 
dụng trong hệ thống điều khiển trạm biến áp. Các giao thức đơn giản xuất 
phát từ công nghiệp như Modbus, DNP thường sử dụng cho các thiết bị thu 
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thập dữ liệu như thiết bị đo lường, công−tơ đo lường và cảm biến nhiệt độ. 
Các giao thức có cấu hình phức tạp như theo tiêu chuẩn IEC 60870−5−101 
và IEC 60870−5−104 được ứng dụng trong các hệ thống điều khiển tích hợp 
thế hệ thứ nhất để truyền dữ liệu bên trong trạm biến áp cũng như về trung 
tâm điều khiển SCADA.  
 
Tuy nhiên, như đã phân tích ở chương 2, hệ thống điều khiển tích hợp thế hệ 
thứ nhất sử dụng các giao thức trên vẫn chưa đáp ứng hoàn toàn yêu cầu tự 
động hóa trạm biến áp nên chương 4 tiếp theo sẽ giới thiệu tiêu chuẩn IEC 
61850 cùng với các thiết bị IED để có cơ sở lựa chọn hệ thống điều khiển 
tích hợp thứ hai cho các nội dung tiếp theo. 
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Chương 4 

TIÊU CHUẨN IEC 61850 VÀ THIẾT BỊ IED 

Tiêu chuẩn IEC 61850 là một tiêu chuẩn mới trong truyền thông giữa các 
thiết bị điện tử thông minh IED (Intelligent Electronic Device) trong trạm 
biến áp cho mục tiêu tự động hóa hoàn toàn với quy định chặt chẽ về thiết bị 
nhất và nhị thứ cùng với các giao thức truyền dữ liệu phức tạp giữa các thiết 
bị. Chương 4 phân tích và trình bày tiêu chuẩn xoay quanh giao thức và yêu 
cầu liên quan trực tiếp đến hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp cùng 
với cấu trúc và chức năng các thiết bị IED đáp ứng tiêu chuẩn này. 

4.1 Tổng quan về tiêu chuẩn IEC 61850 

Tiêu chuẩn IEC 61850 được ban hành như là tiêu chuẩn truyền thông toàn 
cầu mới cho trạm biến áp. Tiêu chuẩn này bao gồm mười bốn phần; phần 
cuối cùng được ban hành vào năm 2005. Kể từ đó, tiêu chuẩn IEC 61850 đã 
được ứng dụng rộng rãi trong các trạm biến áp điều khiển tích hợp trên toàn 
thế giới. Tiêu chuẩn IEC 61850 là tiêu chuẩn duy nhất Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) bắt buộc sử dụng trong hệ thống điều khiển tích hợp tại 
các trạm biến áp được xây dựng mới từ năm 2002. 
 
Các phần của bộ tiêu chuẩn IEC 61850 có thể được tóm tắt như sau [15]: 

− IEC 61850−1: Giới thiệu và tổng quan. Phần này giới thiệu ngắn gọn 
về lịch sử phát triển, mục đích và cấu trúc của tiêu chuẩn. 

− IEC 61850−2: Thuật ngữ. Do tiêu chuẩn được xây dựng từ nhiều lĩnh 
vực khác nhau như tự động hóa trạm biến áp, công nghệ thông tin và 
truyền thông, nên phần này tập trung giải thích các thuật ngữ. 

− IEC 61850−3: Các yêu cầu cơ bản. Phần này quy định các đặc điểm 
chung cho thiết bị đáp ứng yêu cầu tự động hóa trạm biến áp trong 
môi trường khắc nghiệt và có các đặc thù riêng. 

− IEC 61850−4: Quản lý hệ thống và dự án. Nhằm cải tiến sự tin tưởng 
giữa nhà cung cấp và khách hàng trong lĩnh vực tự động hóa trạm 
biến áp, các quy định về quản lý dự án và quản lý hệ thống được quy 
định trong phần này. 

− IEC 61850−5: Các yêu cầu về truyền thông cho các chức năng và mô 
hình thiết bị. Phần này giới thiệu những quy định và yêu cầu cụ thể 
về truyền thông cho các chức năng và mô hình thiết bị dành riêng cho 
ngành điện. 
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− IEC 61850−6: Ngôn ngữ cấu hình cho thiết bị IED trong tự động hóa 
trạm biến áp. Một trạm biến áp tích hợp gồm thiết bị nhiều hãng khác 
nhau có giao thức truyền thông riêng. Do vậy, phần này quy định về 
ngôn ngữ lập trình chung cho các thiết bị và toàn hệ thống tích hợp 
trong trạm biến áp. 

− IEC 61850−7−1: Mô hình nguyên lý cho cấu trúc truyền thông cơ bản 
trong trạm biến áp và ngăn lộ. Phần này dựa trên phần năm với việc 
mô tả về các mô hình dịch vụ cần thiết trong trạm biến áp. 

− IEC 61850−7−2: Tổng quan giao diện thông tin ACSI (Abstract 
Communication Service Interface). Phần này quy định về tiêu chuẩn 
dữ liệu và quy định các cấp giao tiếp của dữ liệu. 

− IEC 61850−7−3: Lớp dữ liệu chung. Phần này quy định về các lớp dữ 
liệu chung cho cả thiết bị và các phần mềm. 

− IEC 61850−7−4: Tương thích giữa các nút lôgic và các lớp dữ liệu. 
Phần này trình bày các tiêu chuẩn về dữ liệu mô tả các nút lôgic và 
trao đổi dữ liệu trong trạm biến áp. 

− IEC 61850−8: Các dịch vụ truy xuất dữ liệu SCSM (Specific     
Communication Service Mapping) và truy xuất MMS (Manufacturing 
Message Specification). Phần này quy định về tiêu chuẩn quá trình 
truyền dữ liệu GOOSE (Generic Object Substation Event) giữa một 
nút con (Client) như HMI đến thiết bị IED và truyền thông trong trạm 
giữa các IED. 

− IEC 61850−9−1: Các dịch vụ truy xuất dữ liệu SCSM − giá trị lấy 
mẫu truyền nối tiếp đơn hướng (serial unidirectional) cho kênh truyền 
điểm−điểm. Phần này quy định về truyền nối tiếp trên mạng nhiều 
điểm nối tiếp (multi−drop) giữa thiết bị điện tử đo lường đến thiết bị 
bảo vệ. 

− IEC 61850−9−2: Các dịch vụ truy xuất dữ liệu SCSM − giá trị lấy 
mẫu truyền theo ISO/IEC 8802−3 (tiêu chuẩn về đường truyền 
TCP/IP). Quy định về truyền dữ liệu lấy mẫu tương tự truyền trực 
tiếp theo kiểu nối tiếp có giám sát, điều khiển hoặc cô lập (trip). 

− IEC 61850−10: Thử nghiệm. Nhằm đem lại sự thống nhất cao giữa 
các hãng, phần này quy định về quá trình thử nhiệm hệ thống chung 
trong trạm biến áp. 
 

Có thể biểu diễn các phần của bộ tiêu chuẩn IEC 61850 theo sơ đồ ở hình 
4.1. 
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Hình 4.1 − Cấu trúc các thành phần trong bộ tiêu chuẩn IEC 61850 [15] 

 
Tiêu chuẩn IEC 61850 hướng tới sự tương thích giữa các IED bên trong 
trạm biến áp bằng cách định nghĩa các mô hình đối tượng theo tiêu chuẩn 
cho các IED để thực hiện các chức năng trong trạm như: bảo vệ, điều khiển, 
đo lường và giám sát truyền thông trong trạm. Đồng thời, tiêu chuẩn có khả 
năng cung cấp các ứng dụng bảo vệ và điều khiển phân tán, chức năng liên 
động và giám sát phức tạp; và cuối cùng là đạt được chuẩn hóa về ngôn ngữ 
truyền thông cho phép tự do trao đổi thông tin giữa các thiết bị IED trong 
trạm. 
  
Mục đích chính của tiêu chuẩn IEC 61850 là kết hợp tất cả các chức năng 
như bảo vệ, điều khiển, đo lường và kiểm tra các thiết bị IED trong trạm 
biến áp như rơle bảo vệ, bộ thu thập dữ liệu, bộ điều khiển lôgic nhằm cung 
cấp đầy đủ phương tiện cho các ứng dụng điều khiển, bảo vệ của thiết bị với 
tốc độ cao, giúp cho các thiết bị này hoạt động ăn khớp với nhau và phối 
hợp các chức năng bảo vệ chính xác. Sử dụng tiêu chuẩn IEC 61850 để đưa 
ra liên kết lôgic giữa các thiết bị IED, các thiết bị điều khiển và các thiết bị 
trung gian trong quá trình kết nối. Tiêu chuẩn IEC 61850 tách rời thông tin 
chi tiết từng loại dữ liệu thành từng lớp khác nhau trong quá trình trao đổi 
dữ liệu. Các lớp sẽ có những đặc điểm khác nhau nhưng được quy định chặt 
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chẽ và sắp xếp nên có tính đồng nhất bên trong thiết bị IED và giữa các thiết 
bị khác hãng với nhau. 

4.2 Các thành phần trong mô hình IEC 61850 

Tiêu chuẩn IEC 61850 được hiểu thông qua những mô hình và cơ chế trao 
đổi thông tin; các cơ chế trao đổi thông tin chủ yếu dựa trên các mô hình 
thông tin được định nghĩa sẵn. Những mô hình thông tin và phương pháp 
mô hình hóa được xem là nền tảng của tiêu chuẩn.  
 
Trong tiêu chuẩn này, việc xác định các thông tin và trao đổi thông tin được 
thực hiện một cách độc lập và cụ thể (sử dụng các mô hình trừu tượng). 
Tiêu chuẩn này cũng sử dụng khái niệm ảo hóa. Khái niệm ảo hóa cung cấp 
một cái nhìn ở khía cạnh khác của một thiết bị thực tế liên quan đến việc 
trao đổi thông tin với các thiết bị khác. Các thông tin và quá trình vận hành 
của thiết bị thực sẽ được chuyển thành các thông tin và dữ liệu điều khiển và 
được truyền đi bằng các dịch vụ quy định bởi tiêu chuẩn IEC 61850. 
 
Mục này sẽ phân tích tiêu chuẩn trên khía cạnh một giao thức truyền thông 
trong hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp như những giao thức nêu 
trong chương 3, từ đó cho thấy tính chặt chẽ và đồng bộ mà tiêu chuẩn này 
hướng tới. 

4.2.1 Cấu trúc dữ liệu tiêu chuẩn IEC 61850 

Dữ liệu theo tiêu chuẩn IEC 61850 được quy định chặt chẽ và chia thành 
nhiều lớp khác nhau. Lớp cơ bản nhất là lớp “nút lôgic” LN (Logical Node) 
chứa dữ liệu, và lớp cao hơn sẽ là lớp “thiết bị lôgic” LD (Logical Device) 
bao gồm nhiều nút lôgic. Ví dụ về một cấu trúc lớp dữ liệu (data class), nút 
lôgic và thiết bị lôgic được cho ở hình 4.2. 

Logical Device IED1

XRCB- LN1 MMXU-LN2

Pos A

StV q PhA PhB

Data class

data

 
Hình 4.2 − Các lớp dữ liệu, nút lôgic và thiết bị lôgic 
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Trong ví dụ hình 4.2, một LD là thiết bị IED1 có hai LN đại diện cho trạng 
thái máy cắt “Pos” và dòng điện “A”. Trong lớp đại diện cho dòng điện, thì 
các giá trị của dòng điện pha A, pha B tương ứng là PhA và PhB sẽ được 
gọi là dữ liệu (data); tập hợp của các dữ liệu cùng kiểu gọi là lớp dữ liệu 
(data class). 
 
Mỗi nút lôgic đại diện cho một thiết bị thực (máy cắt, dao cách ly, ...) hoặc 
một chức năng (đo lường, giám sát, ...). Thông tin thiết bị thật được chuyển 
thành dữ liệu trong nút lôgic bằng quá trình ảo hóa thông tin thiết bị. Quá 
trình này được chuyển đổi bằng các kết nối tín hiệu đến ngõ vào lôgic     
(digital input) hoặc ngõ vào tương tự (analog input) trên thiết bị IED. Quá 
trình ảo hóa và định nghĩa dữ liệu được quy định trong các phần khác nhau 
của tiêu chuẩn IEC 61850, có thể tổng quát như theo hình 4.3. 
 

 
Hình 4.3 − Ảo hóa dữ liệu thiết bị thật và định nghĩa dữ liệu [15] 

Các nút lôgic sẽ đặc trưng cho mỗi thiết bị hoặc nhóm chức năng khác nhau 
và trong mỗi nút lôgic bao gồm nhiều lớp dữ liệu. Mỗi lớp dữ liệu lại chứa 
nhiều dữ liệu mô tả tình trạng, cài đặt hay điều khiển cho nút lôgic. Các lớp 
dữ liệu và dữ liệu được quy định chặt chẽ theo tiêu chuẩn IEC 61850, ví dụ, 
trạng thái của một máy cắt được mô tả theo hình 4.4. 
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Hình 4.4 − Quy định một nút lôgic trong IEC 61850 [15] 

 
Trong hình 4.4, nút lôgic đại diện cho máy cắt được định nghĩa là 
“XCBR1”, và một lớp dữ liệu trạng thái máy cắt có tên là “Pos”. Khi đó, dữ 
liệu Pos sẽ có nhiều thuộc tính mô tả nó trong nút lôgic, chẳng hạn như 
thuộc tính Pos.ctlVal đại diện cho các thông tin điều khiển (có thể được 
thiết lập để ON hoặc OFF), hay thuộc tính Pos.stVal đại diện cho vị trí thực 
của máy cắt (có thể là trạng thái trung gian, tắt, mở, hay trạng thái nguy 
hiểm), được thể hiện rõ hơn theo hình 4.5. 

 
Hình 4.5 − Mô tả thông tin vị trí máy cắt trong nút lôgic [15] 
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Ngoài khái niệm về nút lôgic, khái niệm về thiết bị lôgic LD ứng dụng rõ 
ràng hơn cho mục tiêu truyền thông. Một thiết bị lôgic chủ yếu là tập hợp 
của các nút lôgic và thêm một số dịch vụ như “GOOSE”, “sampled value 
exchange”, ... (sẽ trình bày ở các mục sau) giới thiệu ở hình 4.6. 
 

 
Hình 4.6 − Mô hình thiết bị lôgic LD [15] 

 
Như vậy, cấu trúc dữ liệu theo tiêu chuẩn IEC 61850 được định nghĩa và 
quy định theo các lớp cụ thể và thống nhất. Các hãng khác nhau phải tuân 
theo các quy định trên nhằm đạt sự thống nhất trong dữ liệu chung trong 
trạm biến áp để phục vụ quá trình thu thập và trao đổi dữ liệu. 

4.2.2 Trao đổi thông tin theo tiêu chuẩn IEC 61850 

4.2.2.1 Trao đổi thông tin trong nút lôgic 

Các nút lôgic LN, dữ liệu và các thuộc tính dữ liệu được xác định nhằm ứng 
dụng cho việc trao đổi thông tin giữa các IED. Việc trao đổi thông tin được 
xác định bởi các dịch vụ (service). Một ví dụ đoạn trích của các dịch vụ 
trong LN về thuộc tính dữ liệu cho máy cắt XCBR được giới thiệu minh họa 
trong hình 4.7 với giải thích như sau:  

1) Operate <ON>: cho phép điều khiển thiết bị, dùng gửi các lệnh điều 
khiển. 

2) Trip <OFF>: không cho phép TRIP, dùng trao đổi thông tin đồng cấp 
tốc độ cao, tin cậy để phối hợp bảo vệ. 

3) Report <ON>: cho phép báo cáo khi có sự thay đổi của dữ liệu. 
4) Log: lưu trữ dữ liệu theo chu kỳ hoặc toàn bộ. 
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5) Substitute: dùng đồng bộ thời gian, truyền các giá trị lấy mẫu, xử lý 
các thiết lập của nhóm dữ liệu và chuyển tập tin. 

6) Configurate: cài đặt cấu hình. 
7) Selfdescription: tự mô tả dùng để mô tả trạng thái và giá trị của LN.  

 

 
Hình 4.7 − Mô hình trích ngắn của một đoạn dịch vụ trong nút lôgic [15] 

4.2.2.2 Trao đổi thông tin giữa các nút lôgic 

Các thiết bị và chức năng được mô hình hóa qua quá trình ảo hóa. Các dữ 
liệu và mô hình nhằm phục vụ cho các giao tiếp kiểu Slave−Master hoặc 
giao tiếp đồng cấp. Giao diện thông tin ACSI giới thiệu ở hình 4.8 xác định 
các dịch vụ tiện ích chung cho thiết bị trong trạm. 
 
Trong hình 4.8, nhóm dịch vụ thứ nhất “report” sử dụng mô hình 
Slave/Master với các dịch vụ như điều khiển hoặc lấy giá trị dữ liệu. Nhóm 
dịch vụ thứ hai bao gồm các mô hình đồng cấp, ví dụ như các dịch vụ GSE   
(Generic Substation Event) truyền dữ liệu tốc độ cao và tin cậy giữa các 
IED và dịch vụ “giá trị lấy mẫu theo định kỳ” SV (Sampled Value). 
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Hình 4.8 − Phương pháp trao đổi thông tin ACSI [15] 

Thực tế, Slave/Master có thể được kết nối bởi nhiều hệ thống trao đổi thông 
tin khác nhau. Phương tiện trao đổi thông tin có thể có nhiều cấu hình khác 
nhau, như đơn điểm, đa điểm, hỗn hợp, theo phân cấp, WAN−tới−LAN, 
thực hiện với nút trung gian như router, gateway hoặc cơ sở dữ liệu tập 
trung. 
 
Giao diện ACSI cung cấp dịch vụ truy cập đến dữ liệu thực và các thiết bị 
thực thông qua một hình ảnh ảo như mô tả trong hình 4.9. Một ảnh ảo đại 
diện cho dữ liệu thực của các thiết bị thực có thể nhìn thấy và có thể truy 
cập thông qua các dịch vụ ACSI. Một máy tính có thể yêu cầu dịch vụ như 
lấy giá trị dữ liệu bằng việc gửi yêu cầu truy vấn dữ liệu đến thiết bị hoặc có 
thể nhận được giá trị báo cáo từ thiết bị một cách tự nhiên thông qua cơ chế 
“report” của thiết bị. 
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Hình 4.9 − Mô hình ảo hóa [15] 

Tóm lại, mô hình ACSI mô tả đặc tính cơ bản cho việc định nghĩa mô hình 
thông tin đặc thù trong trạm biến áp với những chức năng sau: 

− Truy cập dữ liệu thời gian thực và tìm kiếm thông tin cho người 
dùng. 

− Điều khiển thiết bị và cập nhật trạng thái thiết bị. 
− Báo cáo và ghi nhận sự kiện hay sự cố. 
− Xuất bản và phát hành dữ liệu. 
− Tự mô tả thiết bị. 
− Định nghĩa kiểu dữ liệu và tìm kiếm dữ liệu. 
− Truyền tập tin. 

4.2.2.3 Trao đổi thông tin sự cố trong trạm biến áp 

Đối với phương pháp truyền thống sử dụng mạch điện nhị thứ và các tiếp 
điểm cơ khí, thông tin sự cố được báo thông qua một tiếp điểm (ví dụ tiếp 
điểm tác động quá dòng F50 truyền đi cắt máy cắt và truyền đến bộ khởi 
động tự đóng lại F79); còn đối với phương pháp “truyền thông tin sự cố theo 
đối tượng” GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) theo tiêu 
chuẩn IEC 61850, thông tin sự cố sẽ được biểu diễn bằng tin nhắn GOOSE 
gửi qua mạng Ethernet trên các sợi cáp quang hoặc cáp điện theo giao thức 
TCP/IP. Tin nhắn GOOSE là hình thức trao đổi thông tin giữa các rơle và 
các thiết bị bảo vệ khác trong trạm theo phương thức đồng cấp. Tin nhắn 
này sẽ đặc biệt hiệu quả khi thực hiện các thử nghiệm. Do đó, để thử 
nghiệm rơle, điều cần thiết là thu thập tất cả các tin nhắn GOOSE từ rơle, 



66 Chương 4 − Tiêu chuẩn IEC 61850 và thiết bị IED  

vốn sẽ cung cấp thông tin cần thiết để cấu hình thiết bị thử nghiệm. Hình 
4.10 mô tả cơ chế hoạt động của thiết bị bảo vệ khi có sự cố theo phương 
pháp GOOSE. 
 

 
Hình 4.10 − Ví dụ cơ chế hoạt động của thiết bị bảo vệ theo GOOSE [15] 

Trong ví dụ trên, cơ chế hoạt động với bốn nút lôgic gồm “PDIS”, “PTRC”, 
“RREC” và “XRCB0” theo phương pháp GOOSE với trình tự như sau: 
 Các nút lôgic (PDIS) “bảo vệ khoảng cách” phát hiện sự cố, kết quả là có 

một quyết định được truyền đi. 

 Các nút lôgic (PTRC) “bảo vệ điều hướng” một thông báo được truyền đi 
(áp dụng tin nhắn GOOSE), “máy cắt 0” (XCBR0) đã được cấu hình để 
nhận tin nhắn. Sau khi xử lý, thiết bị chuyển mạch mở máy cắt. 

 Thông tin (XCBR0.Pos.stVal) “máy cắt 0” thay đổi từ ON sang OFF. 
Ngay lập tức, một tin nhắn GOOSE được gửi với chỉ thị: <vị trí mới của 
Switch là open> và có báo cáo về sự thay đổi trạng thái máy cắt. 

 Các nút lôgic (RREC) “tự đóng lại” nhận được một tin nhắn GOOSE từ 
các XCBR0 với giá trị <open>. Theo cấu hình, RREC quyết định đóng 
lại máy cắt và gửi tin nhắn GOOSE với giá trị <reclose>. 
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 Máy cắt 0 (XCBR0) nhận được tin nhắn GOOSE có giá trị <reclose>. 
Sau khi xử lý, bộ chuyển mạch đóng máy cắt. XCBR0 gửi tin nhắn 
GOOSE khác <vị trí mới của switch là close>. 

 
Lợi ích khi sử dụng tin nhắn GOOSE là giảm đáng kể số lượng dây dẫn sử 
dụng trong trạm cho lệnh điều khiển tác động cắt máy cắt, mạch khóa (F86), 
... Vì vậy, có thể triển khai hệ thống điều khiển trạm với việc khai thác tốt 
ưu điểm này. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm đến tính ổn định khi thay thế 
các mạch điều khiển, bảo vệ thông qua việc kiểm soát truyền lệnh điều 
khiển qua hệ thống trao đổi thông tin. Do đó, mạng máy tính cần phải hoạt 
động tin cậy và có tính dự phòng cao để khi có một số sự cố đơn lẻ thì hệ 
thống vẫn hoạt động an toàn và chính xác. 

4.2.3 Truyền dữ liệu 

Việc truyền tải dữ liệu các giá trị đo lường từ các thiết bị cảm biến như biến 
dòng điện (CT) và biến điện áp (VT) cần phải thực hiện nhanh theo chu kỳ. 
Mặc dù mô hình “báo cáo” (report) và mô hình “truyền thông tin sự cố theo 
đối tượng” GOOSE có thể được dùng cho bất kỳ tập dữ liệu nào nhưng lại 
có giới hạn thời gian khi truyền tải dữ liệu. Vì vậy, mô hình “giá trị lấy 
mẫu” SV (Sampled Value) được đề xuất, giới thiệu ở hình 4.11. Các thông 
số dữ liệu (DataAttribute) của tập dữ liệu (DataSet) chỉ giới hạn là các giá 
trị đo lường tương tự (analog) của dòng điện (A) hoặc điện áp (V). 

 
Hình 4.11 − Mô hình trao đổi thông tin “giá trị lấy mẫu” SV [15] 
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Tiêu chuẩn IEC 61850 định nghĩa hai khối điều khiển cho việc điều khiển 
trao đổi “giá trị lấy mẫu”: 

− Multicast Sampled Value Control Block (MSVCB) dùng truyền tải 
các giá trị lấy mẫu sử dụng mô hình đa điểm. 

− Unicast Sampled Value Control Block (USVCB) dùng truyền tải giá 
trị lấy mẫu sử dụng mô hình đơn điểm (một máy nguồn và một máy 
đích). 
 

Mô hình đa điểm sử dụng mô hình truyền thông Publish/Subscribe, còn mô 
hình đơn điểm sử dụng mô hình truyền thông Slave/Master. 

4.2.4 Trao đổi thông tin báo cáo và ghi nhật ký 

Ghi nhật ký (log) để lưu trữ dữ liệu cho việc sử dụng trong tương lai. Báo 
cáo (report) dùng để truyền các dữ liệu theo thời gian thực khi có sự thay 
đổi hoặc theo chu kỳ định sẵn. Những sự kiện nội bộ gọi là các DataObject, 
được nhóm lại bởi DataSet hình thành cơ sở cho việc báo cáo và ghi nhật 
ký. Mô hình nhật ký trong hình 4.12 có bốn khối là:  

− Giám sát sự kiện (Event monitor). 
− Lưu giữ nhật ký (Log handler). 
− Điều khiển nhật ký (Log control). 
− Nhật ký (Log). 

 

 
Hình 4.12 − Mô hình báo cáo và ghi nhật ký [15] 
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Trong hình 4.12, khối “Event monitor” kiểm tra giá trị và trạng thái của 
DataAttribute và dữ liệu tham chiếu bên trong một DataSet cụ thể, xác định 
thời điểm để thông báo cho “Log handler” sự xuất hiện các sự kiện nội bộ. 
Bộ lọc trong “Log handler” được dùng để giảm tổng số dữ liệu lưu trữ trong 
nhật ký dựa trên điều kiện cấu hình sẵn. “Log handler” thực hiện nhiệm vụ 
định dạng giá trị dữ liệu như dữ liệu ngõ vào nhật ký và lưu trữ chúng trong 
nhật ký “Log”. Cuối cùng, khối “Log control” được dùng để thiết lập, lấy 
các đặc tính của “Log control”; các đặc tính này dùng để điều khiển hoạt 
động của “Log handler” và “Event monitor”. 
 
Báo cáo (report) cho phép một nút lôgic chuyển giá trị dữ liệu đến các nút 
lôgic khác hay đến hệ thống ngay lập tức hoặc sau khoảng thời gian định 
trước. Hoạt động của mô hình báo cáo giống với mô hình nhật ký. Khối 
“Report control” được dùng để thiết lập và đọc giá trị thuộc tính dùng để 
điều khiển hoạt động của “Event monitor” và “Report handler”. “Event 
monitor” quan sát giá trị và trạng thái của DataAttribute hay thông báo dữ 
liệu cho “Report handler” khi có thay đổi. “Report handler” định dạng giá 
dữ liệu bên trong một cấu trúc báo cáo và quyết định khi nào chuyển báo 
cáo cho hệ thống. Báo cáo có thể được chuyển ngay lập tức hoặc sau một 
thời gian định sẵn theo chu kỳ. Bộ lọc trong “Report handler” nhằm giảm 
bớt dữ liệu cần báo cáo. 
 
Các nguyên tắc điều khiển cho báo cáo hoạt động là khi có những thay đổi 
hoặc cập nhật dữ liệu của các thành phần DataAttribute của một Dataset cụ 
thể. Các loại thay đổi được mô tả là thuộc tính của TrgOps, bao gồm: 

− Data−change: thay đổi giá trị của DataAttribute. 
− Quality−change: thay đổi tổng giá trị của DataAttribute. 

 
Khối “Report control” được dùng điều khiển các lệnh cần thiết để truyền giá 
trị của dữ liệu và giá trị của DataAttribute từ nút lôgic đến các ứng dụng.  
 
Liên quan đến giám sát sự kiện và báo cáo, giá trị và trạng thái của 
DataAttribute và dữ liệu cần được liên tục giám sát bởi bộ giám sát sự kiện 
“Event monitor” và nó sẽ thông báo cho “Report handler” khi có thay đổi 
xảy ra. “Report handler”, mặt khác, chịu trách nhiệm tạo ra và chuyển các 
báo cáo ngay lập tức hoặc sau một thời gian đệm (buffer timer) [15]. 

4.2.5 Ngôn ngữ cấu hình trạm biến áp 

Tiêu chuẩn IEC 61850 quy định một ngôn ngữ chung cho quá trình cấu hình 
thiết bị và cả hệ thống trong tự động hóa trạm biến áp. Xây dựng cấu hình 
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phần mềm cho các ứng dụng tự động hóa trạm được thực hiện bằng ngôn 
ngữ cấu hình trạm SCL (Substation Configuration Language). Ngôn ngữ 
SCL dựa trên cấu trúc ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng XML (eXensible 
Marker Language). Việc sử dụng ngôn ngữ SCL với mô hình dữ liệu đối 
tượng của IEC 61850 cho phép sử dụng nhiều công cụ khác nhau của nhiều 
nhà sản xuất để biên dịch và hiểu các thông tin được chứa đựng trong bất kỳ 
IED nào. Điều này cho phép trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa các IED sẽ 
tránh được tình trạng không hiểu nhau, thuận lợi trong việc tích hợp hệ 
thống từ nhiều nhà sản xuất. Hiện nay, có nhiều công cụ để soạn thảo và 
biên dịch mã lệnh SCL và Visual SCL. 
 
Ngôn ngữ SCL là một ngôn ngữ phổ thông được sử dụng để biến đổi thông 
tin trong trạm biến áp nhưng độc lập với nhà cung cấp. Điều này bao gồm 
việc thống nhất các kiểu dữ liệu và liên kết giữa các nhà cung cấp trên lý 
thuyết thông qua các quy tắc soạn thảo bằng ngôn ngữ theo tiêu chuẩn IEC 
61850. Việc hoàn thiện thống nhất các quy tắc chuẩn SCL và các chi tiết 
của ngôn ngữ được xác định rõ trong tiêu chuẩn IEC 61850. Việc này bao 
gồm các dữ liệu chuyển hóa thống nhất cho mỗi thiết bị riêng lẻ trên đường 
truyền thực tế. Tất cả các chức năng có liên quan đều được biểu diễn thông 
qua các nút lôgic, liên kết hệ thống và khả năng của chúng. Mỗi một công 
cụ riêng biệt có một hàm cho phép sát nhập những mô tả thiết bị IED với 
ngôn ngữ chung, đó chính là ngôn ngữ dựa trên dạng XML.  
 
Quá trình phát triển của một hệ thống điều khiển máy tính theo tiêu chuẩn 
IEC 61850 tùy thuộc vào tính năng của các công cụ phần mềm sử dụng 
ngôn ngữ SCL. Ngôn ngữ này chỉ rõ một định dạng file chung để mô tả khả 
năng của IED. File cấu hình SCL, dùng chung cho các ứng dụng tự động 
hóa trạm từ các nhà cung cấp khác nhau, gồm có bốn loại file: 

− SCD (System Configuration Description): mô tả cấu hình hệ thống. 
− SSD (System Specification Description): mô tả đặc điểm của hệ 

thống. 
− ICD (IED Capability Description): mô tả khả năng của các IED. 
− CID (Configured IED Description): mô tả cấu hình các IED. 

 
Cơ chế sử dụng các file cấu hình SCL được mô tả ở hình 4.13. 
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Hình 4.13 − Cơ chế sử dụng các file cấu hình SCL [15] 

Ngôn ngữ SCL mô tả các mô hình sau: 
− Cấu trúc hệ thống sơ cấp được dùng cho các chức năng của thiết bị 

sơ cấp và cách mà các thiết bị này kết nối vào. 
− Hệ thống truyền thông: cách mà các IED được nối với subnetwork 

và network qua các cổng kết nối. 
− Truyền thông cấp ứng dụng: cách mà các dữ liệu nhóm lại trong   

DataSet để gửi đi, và cách mà các IED kích hoạt dịch vụ gửi và chọn 
các dịch vụ gửi mà các IED khác cần. 

− IED: các thiết bị lôgic cấu hình trên IED, các nút lôgic với các lớp 
dữ liệu thuộc về các thiết bị lôgic, các báo cáo và dữ liệu báo cáo. 

− Định nghĩa các nút lôgic và mối quan hệ giữa các nút lôgic, các IED 
với Master. 

 
Việc cấu hình hệ thống có thể được thực hiện bởi một công cụ độc lập của 
nhà sản xuất. Một vài nhà sản xuất đã cải tiến các công cụ phần mềm riêng 
lẻ bằng phương thức mà họ có thể sử dụng như các bộ cấu hình hệ thống 
theo tiêu chuẩn IEC 61850. Tất cả các file ICD nhập được vào bộ cấu hình 
này cho phép việc cấu hình các tin nhắn GOOSE bằng cách chỉ rõ bộ phận 
gửi và bộ phận nhận của các tin nhắn. Công cụ cấu hình hệ thống tạo ra file 
SCD bao gồm một sơ đồ nối dây của trạm và một file mô tả các tin nhắn 
GOOSE. Mỗi công cụ cấu hình rơle có thể làm được với một file SCD quan 
trọng và trích dẫn thông tin cần thiết cho rơle. 
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Các nhà sản xuất sử dụng một trong những cách thức sau đây để tải file cấu 
hình đến các thiết bị như sau: 

− Dùng giao thức truyền file FTP (File Transfer Protocol). 
− Dùng các dịch vụ file theo IEC 61850. 
− Dùng các giao thức độc quyền thiết kế riêng cho mỗi hãng. 

 
Đặc điểm của ngôn ngữ SCL: 

− XML dựa trên ngôn ngữ sử dụng và cấu hình tự động hóa hệ thống 
trạm biến áp. 

− Tăng cường khả năng liên lạc thông tin giữa các IED. 
− Cho phép chia sẻ cấu hình của IED giữa những người sử dụng khác 

nhau. 
 

Như vậy, với việc quy định chặt chẽ về cấu trúc dữ liệu, các dịch vụ truyền 
thông tin và ngôn ngữ sử dụng chung trong trạm biến áp, tiêu chuẩn IEC 
61850 hướng đến sự thống nhất về dữ liệu và giao thức truyền thông giữa 
các nhà sản xuất khác nhau, giúp tăng khả năng tích hợp giữa các hãng khác 
nhau trong cùng một trạm biến áp. 

4.3 Các thiết bị IED hỗ trợ tiêu chuẩn IEC 61850 

Một trong những thành phần quan trọng trong tiêu chuẩn IEC 61850 chính 
là thiết bị điện tử thông minh IED. Các quy định về tiêu chuẩn dữ liệu, các 
mô hình và tiêu chuẩn truyền thông đều áp dụng cho các thiết bị IED. Phần 
này sẽ trình bày tổng quát về cấu trúc và chức năng của một thiết bị IED. 
 
4.3.1 Giới thiệu  

 
Thiết bị IED được định nghĩa là thiết bị điện tử thông minh có khả năng 
chuyển đổi các giá trị đo lường, bảo vệ, điều khiển máy cắt, ... và có khả 
năng truyền thông nối tiếp với thiết bị IED khác. Mở rộng khái niệm trên, 
thiết bị IED hỗ trợ tiêu chuẩn IEC 61850 sẽ có khả năng giao tiếp qua giao 
thức TCP/IP, có cấu trúc dữ liệu và cấu hình phần mềm theo tiêu chuẩn IEC 
61850. 
 
4.3.2 Cấu trúc phần cứng thiết bị IED 

 
Thiết bị IED phát triển trên nền tảng một bộ vi xử lý trung tâm để lập trình 
tính toán và thực hiện các thuật toán cùng với các mạch điện tử để có thể 
nhận các tín hiệu điện khác nhau và chuyển đổi thành các tín hiệu đầu ra 
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theo yêu cầu. Cấu trúc phần cứng có thể chia thành bốn thành phần gồm 
phần cấp nguồn, đầu vào, đầu ra và cổng truyền thông. Một thiết bị IED đáp 
ứng tiêu chuẩn IEC 61850 có cấu trúc phần cứng được mô tả ở hình 4.14. 
 

INTELLIGENT 
ELECTRONIC 

DEVICE
(IED)

Cấp nguồn

Đầu vào tín hiệu tương tự 
(Analog input):
- Điện áp
- Dòng điện
- Cảm biến khác

Đầu vào tín hiệu lôgic 
(Digital input):
- Trạng thái
- Tín hiệu

Đầu ra tín hiệu tương tự 
(Analog output):
4−20 mA
0−20 V

Đầu ra tín hiệu lôgic 
(Digital output):
- Lệnh điều khiển
- Trạng thái

- Cổng giao tiếp TCP/IP
- Giao tiếp nối tiếp

 
Hình 4.14 − Cấu trúc phần cứng thiết bị IED 

 
Những thiết bị điều khiển kiểu cũ sử dụng chính điện áp hoặc dòng điện đưa 
vào ngõ analog để hoạt động. Thiết bị IED sử dụng nguồn cấp phụ độc lập 
với các ngõ vào analog giúp thiết bị có thể vận hành tin cậy trong các trường 
hợp bất thường hoặc sự cố. Nguồn cấp có dải đáp ứng rộng để tăng khả 
năng dự phòng và làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Nguồn cung cấp 
cho thiết bị thường là nguồn một chiều (DC) được cấp từ bộ lưu nguồn DC 
thông thường là ắcquy. 
 
Ngõ vào tín hiệu tương tự (analog input) sẽ được đấu nối trực tiếp với các 
thiết bị chuyển đổi như biến điện áp hay biến dòng điện, hoặc cảm biến 
nhiệt độ để chuyển đổi các giá trị đo lường trên thành các tín hiệu kỹ thuật 
số đưa vào bộ vi xử lý. Các rơle thường gặp trong các trạm biến áp thường 
có ngõ vào điện áp là 110 Vac và ngõ vào dòng điện là 1 (hoặc 5) A với tần 
số 50 (hoặc 60) Hz. Ngưỡng giá trị làm việc của các ngõ vào thường có dải 
rộng (ví dụ khả năng chịu dòng điện đến 30 A) nhằm đáp ứng khả năng làm 
việc khắc nghiệt trong các trường hợp sự cố.  
 
Ngõ vào tín hiệu kỹ thuật số lôgic (digital input) sẽ được đấu nối trực tiếp 
đến các tiếp điểm cơ khí của thiết bị để nhận biết các trạng thái của tiếp 
điểm từ đó đưa vào bộ vi xử lý trung tâm. Các tín hiệu được nhận biết bằng 
so sánh với một giá trị điện áp nhất định ở ngõ vào lôgic để nhận biết tín 
hiệu là “1” hoặc “0”. 
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Các ngõ vào analog và digital chính là bước đầu tiên chuyển đổi các tín hiệu 
từ thiết bị thực sang các tín hiệu phù hợp với IED và vi xử lý bên trong IED. 
Sau đó, các tín hiệu được ảo hóa để hình thành các mô hình cho thiết bị thực 
trong các nút lôgic và sử dụng cho các quá trình tiếp theo với tiêu chuẩn 
IEC 61850. 
 
Ngõ ra tín hiệu tương tự (analog output) sẽ xuất ra các giá trị tín hiệu tương 
tự sau khi đã qua quá trình xử lý của bộ vi xử lý. Các giá trị này được sử 
dụng cho các thiết bị có ngõ vào analog hoặc cho các thiết bị hiển thị−đo 
lường khác. Các giá trị xuất ra thường là tín hiệu dòng điện 4−20 mA hoặc 
điện áp DC thấp từ 0−20 V. 
 
Ngõ ra tín hiệu lôgic (digital output) sẽ xuất ra các tiếp điểm “thường đóng” 
NC (normal closed) hoặc “thường mở” NO (normal opened) bằng cách 
dùng các rơle trung gian hoặc mạch điện tử bán dẫn. Ngõ ra lôgic sẽ thực 
hiện các chức năng như gửi lệnh đi mở/đóng máy cắt, bật tắt chức năng thiết 
bị hoặc gửi trạng thái tiếp điểm cho các thiết bị khác. Các tiếp điểm dùng kỹ 
thuật bán dẫn thường có tốc độ chuyển mạch và khép tiếp điểm nhanh 
thường gặp trong các rơle bảo vệ có chức năng cắt nhanh (high speed trip).  
 
Nguyên lý mạch đấu nối ngõ vào và ngõ ra tín hiệu lôgic cho ở hình 4.15. 
 

`

MC đóng

MC mở
Cuộn 
mở

Cuộn 
đóng

Ngõ vào Ngõ ra

 
Hình 4.15 − Nguyên lý ngõ vào và ngõ ra digital 

Cổng truyền thông theo định nghĩa cho thiết bị IED tiêu chuẩn thông thường 
có chức năng truyền thông nối tiếp với thiết bị khác; tuy nhiên, với tiêu 
chuẩn IEC 61850, cổng truyền thông sẽ có giao thức TCP/IP tốc độ cao trên 
đường truyền Ethernet cáp quang hoặc cáp điện. Trong một số thiết bị sẽ 
tích hợp cả hai giao thức nối tiếp và TCP/IP. Cổng truyền thông có chức 
năng thực hiện các giao tiếp và dịch vụ với các thiết bị IED khác hoặc với 
hệ thống thông qua mạng LAN trong trạm biến áp hoặc mạng WAN giữa 
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các trạm biến áp hoặc giữa trạm và trung tâm điều khiển xa. Ngoài ra, thiết 
bị IED còn có thể có cổng kết nối với máy tính để cấu hình và cài đặt thiết 
bị tại chỗ. 
 
4.3.3 Chức năng của IED 

 
Các nhóm chức năng chính của IED gồm: bảo vệ, điều khiển, liên động 
lôgic, giám sát, đo lường và truyền thông, được mô tả như sau: 

− Chức năng bảo vệ bao gồm bảo vệ máy phát, động cơ, máy biến áp 
và đường dây. Chức năng bảo vệ thực hiện nhờ các giá trị đo lường 
độ chính xác cao của các ngõ vào analog kết hợp với tốc độ tính toán 
nhanh của bộ vi xử lý và các giá trị cài đặt sẵn để tác động đến thiết 
bị nhất thứ liên quan. Chức năng bảo vệ sử dụng các ngõ ra digital 
để gửi trực tiếp các lệnh cô lập thiết bị sự cố. Chức năng bảo vệ còn 
được phối hợp bằng giao thức truyền GOOSE theo tiêu chuẩn IEC 
61850 để phối hợp chức năng bảo vệ với thiết bị khác. 

− Chức năng điều khiển thực hiện thông qua các tiếp điểm của ngõ ra 
digital. Các tiếp điểm ngõ ra gửi tín hiệu thực hiện điều khiển 
đóng/mở thiết bị, bật/tắt chức năng của các thiết bị nhất thứ.  

− Chức năng liên động lôgic thực hiện việc cho phép hoặc cấm điều 
khiển thiết bị trong ngăn lộ mà thiết bị IED đang làm việc (liên động 
mức ngăn lộ) hoặc trong toàn bộ trạm biến áp (liên động toàn trạm). 

− Mỗi IED có chức năng giám sát chính nó và thực hiện chức năng 
giám sát các tín hiệu trong trạm biến áp. Chức năng tự giám sát của 
IED bao gồm giám sát điện áp và chế độ vận hành của chính nó. Khi 
thiết bị vận hành bình thường, một ngõ ra digital được mở ra (open); 
khi thiết bị bất thường hoặc mất điện áp, ngõ ra sẽ đóng lại (close) để 
cảnh báo bất thường. Chức năng giám sát vận hành thực hiện bằng 
cách thu thập tiếp điểm về ngõ vào digital; ngoài ra, có thể giám sát 
điện áp và dòng điện bằng ngõ vào analog. 

−  Chức năng đo lường như đo điện áp (V), dòng điện (A), công suất 
(MW, MVar, MVA), sóng hài, nhiệt độ, ... Dữ liệu đo lường được 
thu thập từ ngõ vào analog hoặc được xuất ra bằng ngõ ra analog cho 
các thiết bị khác như thiết bị hiển thị. 

− Chức năng truyền thông của IED có thể hỗ trợ các giao thức như 
Modbus RTU, Modbus TCP, DNP, … Thiết bị hỗ trợ tiêu chuẩn IEC 
61850 có cổng truyền thông Ethernet theo giao thức TCP/IP. Cổng 
truyền thông còn có chức năng đồng bộ thời gian với các thiết bị 
khác hoặc với hệ thống. 
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Các nhóm chức năng của thiết bị IED có thể được biểu diễn theo sơ đồ ở 
hình 4.16. 

Bộ xử lý trung tâm
− Bảo vệ
− Điều khiển & lôgic
− Giám sát
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Hình 4.16 − Mô hình chức năng IED 

 
4.3.4 Phần mềm và cấu hình 
 
Hầu hết các thiết bị IED yêu cầu có màn hình giao diện HMI để cài đặt cấu 
hình và cảnh báo trong quá trình vận hành; do đó, thiết bị IED sẽ có các bộ 
nút nhấn và màn hình LCD bố trí trên thiết bị. Ngoài ra còn có các phần 
mềm ứng dụng chạy trên máy tính để cài đặt thiết bị qua cổng truyền thông. 
Ví dụ minh họa về một thiết bị IED thực tế được giới thiệu ở hình 4.17 và 
4.18. 

4.4 Kết luận 

Chương 4 đã giới thiệu và phân tích ngắn gọn tiêu chuẩn IEC 61850 và các 
thiết bị IED để giải thích tính ưu việt của hệ thống điều khiển tích hợp theo 
tiêu chuẩn IEC 61850 so với các hệ thống điều khiển khác. Để có thể mô 
phỏng hệ thống điều khiển trạm biến áp, các kiến thức tổng quan về các cấu 
hình trạm biến áp cao áp cùng với các quy định quốc gia hiện hành về cách 
đặt tên thiết bị trong trạm và hệ thống điều khiển (giao diện, tín hiệu) cần 
được giới thiệu, và do đó, sẽ được trình bày ở chương 5.  
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Cổng RS232 cấu hình Màn hình LCD Đèn báo chức năng Nút điều khiển chức năng

Mặt trước hiển thị 
và điều khiển

Nút điều khiển LCD Nút điều khiển 
đóng/mở máy cắt 

 
Hình 4.17 − Hình ảnh mặt trước của một thiết bị IED 

 
Ngõ ra Output Digital Ngõ vào Input Digital

Ngõ vào dòng điện Ngõ vào điện áp Ngõ cấp nguồn

Cổng nối tiếp Cổng TCP/IP

 
Hình 4.18 − Hình ảnh mặt sau của một thiết bị IED 
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Chương 5  

CẤU HÌNH VÀ QUY ĐỊNH CHO TRẠM BIẾN ÁP 
VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 
 
Chương 5 giới thiệu khái quát về các thiết bị cơ bản trong trạm biến áp, ký 
hiệu thiết bị trên hệ thống điều khiển, các sơ đồ thanh cái cũng như các cấu 
hình ngăn chức năng thường gặp trong trạm biến áp. Ngoài ra, để cung cấp 
cơ sở thiết kế giải pháp mô hình−mô phỏng hệ thống điều khiển tích hợp 
trạm biến áp, chương 5 còn giới thiệu các quy định hiện hành của quốc gia 
về giao diện và các loại tín hiệu trong hệ thống điều khiển, về thao tác và 
vận hành thiết bị trong trạm biến áp. 
 
5.1 Thiết bị nhất thứ trong trạm biến áp 
 
Có vài khái niệm phân loại thiết bị nhất thứ trong trạm biến áp. Một khái 
niệm về phân loại thiết bị theo quan điểm tổng thể được giới thiệu như sau: 
thiết bị nhất thứ bao gồm thiết bị chính và thiết bị phụ nhằm đảm bảo khối 
thiết bị vận hành tin cậy và đảm bảo cung cấp điện [16]. Tất nhiên các thiết 
bị này phải vận hành ở các cấp điện áp cao áp được giới thiệu ở chương 1. 
Như vậy, nếu xét máy biến áp lực là thiết bị chính với chức năng thay đổi 
điện áp cho mục đích truyền tải hay phân phối thì chống sét van bảo vệ máy 
biến áp lực sẽ là thiết bị phụ và cả hai thiết bị này đều được xem là thiết bị 
nhất thứ trong trạm biến áp. 
 
Các thiết bị nhất thứ trong trạm biến áp theo quan điểm phân loại như trên 
mà có liên quan đến việc điều khiển và bảo vệ trạm biến áp bao gồm máy 
cắt, dao cách ly và dao nối đất (hay dao tiếp địa), các thiết bị đo lường (biến 
dòng điện và biến điện áp), máy biến áp lực, chống sét van. Ngoài ra, còn có 
thể liệt kê các thiết bị nhất thứ khác trong trạm biến áp có tác động vào quá 
trình vận hành của hệ thống điện như tụ bù, cuộn kháng, ...  
 
Các thiết bị nhất thứ trên không phải là đối tượng chính của cuốn sách này 
nên sẽ không được giới thiệu chi tiết về cấu tạo, chức năng và đặc tính kỹ 
thuật. Chương này chỉ giới thiệu các thiết bị nhất thứ trên góc độ liên kết với 
hệ thống điều khiển của trạm biến áp như ký hiệu thiết bị, sơ đồ nối điện và 
các ngăn chức năng trong trạm. 
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5.1.1 Ký hiệu thiết bị nhất thứ trong trạm biến áp 
 
Các thiết bị nhất thứ trong trạm biến áp được thể hiện bằng các ký hiệu theo 
quy ước quốc tế và Việt Nam. Các ký hiệu này được sử dụng trong các bảng 
điều khiển của hệ thống điều khiển truyền thống hoặc giao diện người−máy 
HMI của hệ thống điều khiển tích hợp. Một số thiết bị nhất thứ chính được 
quy định với các ký hiệu giới thiệu ở bảng 5.1 [16]. 
 
Bảng 5.1 − Ký hiệu các thiết bị trong giao diện điều khiển trạm biến áp [16] 
 
Ký hiệu Tên thiết bị Mô tả chức năng 

 
Dao cách ly Cách ly mạch điện với một khoảng cách có thể 

quan sát được để đảm bảo an toàn khi sửa chữa 
thiết bị. Có thể đóng cắt mạch với dòng điện nhỏ 
hoặc khi không có điện áp đáng kể giữa hai cực 
của dao cách ly. 

 
Máy cắt Đóng cắt mạch điện khi đang có dòng điện làm 

việc bình thường hay dòng sự cố ngắn mạch. 
 

Ngăn lộ     
(xuất tuyến) 

Biểu thị các ngăn lộ vào hay ra (xuất tuyến  
đường dây, máy biến áp, cuộn kháng, tụ bù). 

 
Dao nối đất 
(dao tiếp địa) 

Nối đất mạch điện. Dao tiếp địa có thể mang 
dòng điện ngắn mạch trong một khoảng thời 
gian nhất định. 

 Biến dòng 
điện 

Biến đổi dòng điện lớn qua cuộn sơ cấp nối vào 
mạch cao áp thành dòng điện nhỏ qua các cuộn 
thứ cấp trong mạch nhị thứ (định mức 1 hay 
5 A) cho mục đích đo lường và bảo vệ. 

 
Biến điện áp 
kiểu cảm ứng 

Biến đổi điện áp lớn trên cuộn sơ cấp nối vào 
mạch cao áp thành điện áp thấp (định mức 
110/√3 V) trên các cuộn thứ cấp cho mục đích 
đo lường và bảo vệ. 

 

Máy biến áp 
lực 

Thay đổi điện áp cho các mục đích giảm tổn thất 
trong truyền tải điện (tăng áp) hay vận hành an 
toàn và chế tạo thiết bị kinh tế (giảm áp). 

 
Chống sét Bảo vệ các thiết bị quan trọng khỏi quá điện áp 

khí quyển và quá điện áp nội bộ. 
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5.1.2 Các sơ đồ nối điện thông thường trong trạm biến áp 
 
Sơ đồ nối điện được định nghĩa là hình vẽ biểu diễn quan hệ giữa các thiết 
bị, khí cụ điện có nhiệm vụ nhận điện từ các nguồn điện để cung cấp phân 
phối cho các phụ tải cùng một cấp điện áp. Cần phân biệt với sơ đồ cấu trúc 
là sơ đồ diễn tả sự liên quan giữa nguồn, phụ tải và hệ thống điện [1]. 
 
Theo yêu cầu thiết kế liên quan đến nhiều yếu tố như mức độ quan trọng và 
khả năng mở rộng của trạm biến áp, cấp điện áp của các thiết bị và công 
suất truyền qua trạm sẽ có nhiều sơ đồ nối điện khác nhau. Để hệ thống hóa 
lại các sơ đồ nối điện có thể xuất hiện trong bảng/giao diện điều khiển trạm 
biến áp, các mục sau sẽ tóm tắt các sơ đồ nối điện thường gặp trong các 
trạm biến áp theo phạm vi ứng dụng, số lượng thanh cái và số lượng các 
thiết bị đóng cắt theo [16]. Các thông tin chi tiết hơn có thể được tham khảo 
trong các tài liệu chuyên về trạm biến áp như [1, 3]. 
 
5.1.3 Sơ đồ thanh cái đơn (single busbar) 
 
Sơ đồ thanh cái đơn được minh họa 
theo hình 5.1. Sơ đồ này còn được 
gọi là sơ đồ một thanh cái phân đoạn 
bằng một dao cách ly [1]. 
 
Sơ đồ này phù hợp với trạm quy mô 
nhỏ. Thanh cái đơn được chia thành 
hai phân đoạn độc lập nối với nhau 
bằng một dao cách ly để có thể cô 
lập khi sửa chữa các thiết bị của một 
phân đoạn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 5.1 − Sơ đồ thanh cái đơn 
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5.1.4 Sơ đồ thanh cái đôi (double busbars) 
 
Sơ đồ thanh cái đôi được giới thiệu ở 
hình 5.2. Sơ đồ này còn được gọi là 
sơ đồ hai hệ thống thanh cái [1]. 
 
Sơ đồ này phù hợp với trạm có quy 
mô vừa. Hai thanh cái có thể làm 
việc độc lập hoặc làm việc cùng 
nhau khi đóng ngăn kết giàn. Sơ đồ 
vận hành linh động sử dụng các dao 
cách ly. Tính liên tục cung cấp điện 
cao so với sơ đồ thanh cái đơn khi 
phải bảo trì hay sửa chữa một thanh 
cái. 
 

 
Hình 5.2 − Sơ đồ thanh cái đôi 

5.1.5 Sơ đồ thanh cái đôi kết nối chữ U 
 
Hình 5.3 biểu diễn sơ đồ thanh cái 
đôi kết nối chữ U, phù hợp với các 
trạm có quy mô lớn.  
 
Sơ đồ này có ưu điểm giống với sơ 
đồ thanh cái đôi. Ngoài ra, sơ đồ này 
tiết kiệm chi phí và không gian xây 
dựng trạm so với phương án dùng sơ 
đồ thanh cái đôi nhưng có các nhánh 
ngăn lộ ở cả hai bên. 
 

 
Hình 5.3 − Sơ đồ thanh cái đôi nối 

chữ U 
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5.1.6 Sơ đồ thanh cái đôi kết hợp thanh cái nối tắt (bypass) 
 
Sơ đồ xuất phát từ sơ đồ thanh cái 
đôi, với một thanh cái có chức năng 
nối tắt (bypass) giới thiệu ở hình 5.4.  
 
Có thể vận hành ở chế độ thanh cái 
đôi hay một thanh cái với thanh cái 
bypass (đấu nối vào ngăn lộ đường 
dây hay máy biến áp). Máy cắt liên 
lạc giữa hai thanh cái có thể được sử 
dụng như máy cắt ngăn lộ qua 
đường bypass. 
  

Hình 5.4 − Sơ đồ thanh cái đôi kết 
hợp thanh cái bypass 

 
5.1.7 Sơ đồ thanh cái đôi có thêm thanh cái bypass 
 
Sơ đồ này còn có tên gọi là sơ đồ hai 
hệ thống thanh cái có thanh cái vòng 
[1], giới thiệu ở hình 5.5.  
 
Sơ đồ được phát triển trên cơ sở sơ 
đồ thanh cái đôi, thêm vào thanh cái 
bypass hay thanh cái vòng. Máy cắt 
vòng giữa thanh cái đôi và thanh cái 
vòng có khả năng thay thế cho các 
máy cắt của các ngăn lộ để có thể 
sửa chữa từng ngăn lộ mà không làm 
gián đoạn cung cấp điện. 
  
 

 
Hình 5.5 − Sơ đồ thanh cái đôi có 

thanh cái bypass 
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5.1.8 Sơ đồ nhiều thanh cái 
 
Sơ đồ nhiều thanh cái chỉ được xây 
dựng nếu cần phải cấp điện cho 
nhiều lưới điện riêng lẻ hay cần phải 
cắt nhanh sự cố để giới hạn công 
suất ngắn mạch. Sơ đồ ba thanh cái 
được giới thiệu minh họa ở hình 5.6. 
 
Sơ đồ nhiều thanh cái có chi phí 
thiết bị và diện tích sử dụng cao. Sơ 
đồ thích hợp với trạm có nhiều 
nguồn cấp, nhiều chế độ vận hành và 
các thanh cái dự phòng cho nhau.  
 

 
Hình 5.6 − Sơ đồ ba thanh cái 

5.1.9 Sơ đồ thanh cái đôi với dao cách ly vòng (shunt) 
 
Sơ đồ thanh cái đôi có dao cách ly 
vòng SD (Shunt Disconector) được 
vẽ ở hình 5.7. 
 
Một dao cách ly được sử dụng để nối 
tắt máy cắt (và các dao cách ly phối 
hợp). Khi cần cô lập máy cắt có thể 
dùng dao cách ly vòng và lúc đó 
máy cắt liên lạc giữa hai thanh cái 
làm chức năng của máy cắt ngăn lộ. 
  
 

 
Hình 5.7 − Sơ đồ thanh cái đôi dùng 

dao cách ly vòng 
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5.1.10 Sơ đồ hai thanh cái với đầy đủ máy cắt và dao cách ly 
 
Trong sơ đồ hai thanh cái với đầy đủ 
thiết bị đóng cắt ở hình 5.8, số lượng 
máy cắt, dao cách ly và thiết bị đo 
lường tăng gấp đôi so với bình 
thường. 
 
Sơ đồ này cho phép chuyển tình 
trạng vận hành giữa hai thanh cái 
hay cách ly một thanh cái bất cứ lúc 
nào mà không làm gián đoạn cung 
cấp điện. 
 

 
Hình 5.8 − Sơ đồ hai thanh cái với 

đầy đủ máy cắt và dao 
cách ly 

5.1.11 Sơ đồ 1½ máy cắt 
 
Sơ đồ 1½ máy cắt giới thiệu ở hình 
5.9 cần ít máy cắt hơn so với sơ đồ 
ở hình 5.8 nhưng vẫn có tính vận 
hành linh động giống nhau. Sơ đồ 
này còn được gọi là sơ đồ hai hệ 
thống thanh cái có ba máy cắt trên 
hai mạch [1]. 
 
Trong chế độ vận hành bình 
thường, tất cả các máy cắt đều 
đóng. Trong trường hợp một thanh 
cái bị mất nguồn hay sự cố, thanh 
cái còn lại có thể cấp điện cho tất cả 
các ngăn lộ thông qua máy cắt C. 
  
 

 
Hình 5.9 − Sơ đồ 1½ máy cắt 
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5.1.12 Sơ đồ “nối ngang” (cross-tie) 
 
Trong sơ đồ nối ngang ở hình 5.10, 
với dao cách ly “nối ngang” DT thì 
một thanh cái (I) có thể cấp nguồn 
cho ngăn lộ (A1) đấu nối vào thanh 
cái khác (II). Khi đó, thanh cái 
không vận hành (II) có thể được cô 
lập để sửa chữa. 
 

 
Hình 5.10 − Sơ đồ “nối ngang” 

5.1.13 Sơ đồ thanh cái vòng 
 
Trong sơ đồ thanh cái vòng ở hình 
5.11, nguồn cấp và ngăn lộ được nối 
vào các điểm nút trong sơ đồ thanh 
cái vòng. 
 
Bình thường mỗi ngăn lộ được cấp 
nguồn thông qua một máy cắt. Khi 
vận hành, một máy cắt trong sơ đồ 
có thể được cô lập mà không làm 
gián đoạn cung cấp điện cho ngăn lộ. 
Sơ đồ này có cấu hình vận hành 
giống như sơ đồ 1½ máy cắt. 

 
Hình 5.11 − Sơ đồ thanh cái vòng 

 
5.2 Các cấu hình ngăn chức năng trong trạm biến áp 
 
Trong trạm biến áp có nhiều ngăn (lộ) chức năng, tham chiếu theo chức 
năng của phần tử đấu nối chính vào các thanh cái trong sơ đồ nối điện. Như 
vậy, các ngăn chức năng trong trạm biến áp bao gồm ngăn đường dây, máy 
biến áp, máy phát và ngăn liên kết thanh cái. Tuy nhiên, các ngăn này còn 
có thể được gọi chung là ngăn máy cắt (circuit breaker bay), bởi vì trong các 
ngăn này đều có máy cắt làm nhiệm vụ cung cấp, phân phối và điều chuyển 
dòng công suất giữa các thanh cái [16].  
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Hình 5.12 và 5.13 giới thiệu tương ứng cấu hình tiêu biểu của ngăn đường 
dây (trên không và cáp ngầm) và ngăn máy biến áp trong sơ đồ thanh cái đôi 
(BB I và II) với ký hiệu của các thiết bị theo tiêu chuẩn Đức DIN1 như sau: 

− Q0 máy cắt 
− Q1, Q2 và Q9 dao cách ly 
− Q5, Q8, Q15 và Q25  dao nối đất hay dao tiếp địa 
− SA  chống sét van 
− T  máy biến áp 
− G  máy phát 
− GB  máy cắt của máy phát 

 

 
 

a) Ngăn đường dây trên không b) Ngăn đường dây trong thiết bị GIS 

Hình 5.12 − Các cấu hình ngăn đường dây 
 
Trong hình 5.12, dao nối đất Q8 có chức năng khử điện tích do hiệu ứng 
điện dung của đường dây và bảo vệ quá điện áp lan truyền theo đường dây 
trên không, tạo đường nối đất tạm thời trong trường hợp bảo trì sửa chữa. 
 

1 DIN: “Deutsches Institut für Normung” hay “German Institute for Standardization” 
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a) Ngăn máy biến áp b) Ngăn máy phát 

Hình 5.13 − Các cấu hình ngăn máy biến áp 
 
Ngoài các ngăn máy cắt trên, trong sơ đồ nối điện trạm biến áp còn có ngăn 
kết giàn, thông qua máy cắt liên lạc giữa hai thanh cái (bus coupler) và dao 
cách ly có chức năng phân đoạn (bus sectionalizer) [16]. Hình 5.14 giới 
thiệu cấu hình ngăn kết giàn thanh cái đôi qua máy cắt liên lạc (Q0) và 
thanh cái đôi có phân đoạn qua dao cách ly phân đoạn (Q11, Q21). 
 

  
a) Kết giàn hai thanh cái đơn b) Kết giàn hai thanh cái đôi 

Hình 5.14 − Các cấu hình ngăn kết giàn 
 
5.3 Quy định đặt tên và đánh số thiết bị trong trạm biến áp 
 
Trong nhà máy điện và trạm biến áp, các thiết bị chính và phụ đều phải 
được đặt tên và đánh số để có thể phân biệt trên bảng hay giao diện điều 
khiển. Các thiết bị chính phải đánh số theo quy định, các thiết bị phụ phải 
đánh số thứ tự theo thiết bị chính và thêm các ký tự tiếp theo để phân biệt. 
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Việc đánh số các thiết bị nhất thứ trong các nhà máy điện và trạm biến áp 
thuộc quyền điều khiển của các cấp điều độ được quy định như sau: 

− Tất cả các thiết bị đưa vào vận hành trong hệ thống điện quốc gia 
đều phải đặt tên và đánh số. Thiết bị trong hệ thống điện quốc gia 
thuộc quyền điều khiển của cấp điều độ nào thì do cấp điều độ đó 
đánh số và phê duyệt.   

− Việc đánh số thiết bị thuộc quyền điều khiển của một cấp điều độ 
nhưng thuộc quyền kiểm tra của cấp điều độ khác chỉ được ban hành 
khi có sự đồng ý của cấp điều độ có quyền kiểm tra.   
 

Trong một số trạm có sơ đồ đặc biệt cũng căn cứ quy định này để đánh số 
thiết bị, trường hợp đặc biệt phải chú thích rõ ràng.   
 
Dưới đây là các quy định theo quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia [17] 
về chữ số đặc trưng cho các cấp điện áp, tên các phần tử, thiết bị trong trạm, 
các thiết bị đóng cắt ở nhánh rẽ hay phân đoạn. 
 
5.3.1 Chữ số đặc trưng cho cấp điện áp 
 
Quy định các chữ số đặc trưng cho cấp điện áp: 

− Điện áp 500 kV lấy chữ số 5 
− Điện áp 220 kV lấy chữ số 2 
− Điện áp 110 kV lấy chữ số 1 
− Điện áp 66 kV lấy chữ số 7 
− Điện áp 35 kV lấy chữ số 3 
− Điện áp 22 kV lấy chữ số 4 
− Điện áp 15 kV lấy chữ số 8 (riêng điện áp đầu cực máy phát 

điện, máy bù đồng bộ ≥ 15 kV đều lấy số 8). 
− Điện áp 10 kV  lấy chữ số 9 (điện áp đầu cực máy phát điện, máy 

bù đồng bộ ≥ 10 kV đều lấy số 9). 
− Điện áp 6 kV    lấy chữ số 6 (điện áp đầu cực máy phát điện, máy 

bù đồng bộ < 10 kV đều lấy số 6). 
− Các cấp điện áp khác do cấp điều độ có quyền điều khiển tự quy 

định và phải thông qua cấp điều độ có quyền kiểm tra. 
 

5.3.2 Tên thanh cái   
 

− Ký tự thứ nhất lấy là chữ C. 
− Ký tự thứ hai chỉ cấp điện áp, được lấy theo quy định tại mục 5.3.1.  
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− Ký tự thứ ba chỉ số thứ tự thanh cái, riêng số 9 ký hiệu thanh cái 
vòng. 
 

Ví dụ:     
− C12  biểu thị thanh cái 2 điện áp 110 kV. 
− C21  biểu thị thanh cái 1 điện áp 220 kV. 
− C29 biểu thị thanh cái vòng điện áp 220 kV. 

 
5.3.3 Tên của máy phát hoặc máy bù quay   
 

− Ký tự đầu được quy định như sau:  
o Đối với nhiệt điện hơi nước  ký hiệu chữ S 
o Đối với thủy điện ký hiệu chữ H 
o Đối với tuabin khí ký hiệu chữ GT 
o Đối với đuôi hơi của tuabin khí ký hiệu chữ ST 
o Đối với diesel ký hiệu chữ D 
o Đối với máy bù quay ký hiệu chữ B 

 
− Ký tự tiếp theo là số thứ tự của máy phát. 

 
Ví dụ:  

− S1  biểu thị tổ máy phát nhiệt điện số một. 
− GT2  biểu thị tổ máy tuabin khí số hai. 

 
5.3.4 Tên của máy biến áp   
 

− Ký tự đầu được quy định như sau:  
o Đối với máy biến áp 2 hoặc 3 dây quấn ký hiệu chữ T 
o Đối với máy biến áp tự ngẫu  ký hiệu chữ AT 
o Đối với máy biến áp tự dùng  ký hiệu chữ TD 
o Đối với máy biến áp kích từ máy phát  ký hiệu chữ TE 
o Đối với máy biến áp tạo trung tính  ký hiệu chữ TT 

 
− Ký tự tiếp theo là số thứ tự của máy biến áp. Đối với máy biến áp tự 

ngẫu dùng ký tự tiếp theo là cấp điện áp và số thứ tự. 
 

Ví dụ:  
− T1  biểu thị máy biến áp số một. 
− T2  biểu thị máy biến áp số hai. 
− TD41  biểu thị máy biến áp tự dùng số một cấp điện áp 22 kV. 
− AT1  biểu thị máy biến áp tự ngẫu số một. 
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5.3.5 Tên của máy cắt 
 

− Ký tự thứ nhất đặc trưng cho cấp điện áp, được quy định tại mục 
5.3.1. Riêng đối với máy cắt của tụ thì ký tự thứ nhất là chữ T, máy 
cắt của kháng điện ký tự thứ nhất là chữ K còn ký tự thứ hai đặc 
trưng cho cấp điện áp. 

− Ký tự thứ hai (ba đối với máy cắt cho cuộn kháng và tụ) đặc trưng 
cho vị trí của máy cắt, được quy định như sau: 

o Máy cắt máy biến áp  lấy số 3      
o Máy cắt của đường dây  lấy số 7 và số 8  

(hoặc từ số 5 đến 8 nếu sơ 
đồ phức tạp) 

o Máy cắt của máy biến áp tự dùng  lấy số 4 
o Máy cắt đầu cực máy phát điện  lấy số 0 
o Máy cắt của máy bù quay  lấy số 0 
o Máy cắt của tụ bù ngang lấy số 0 
o Máy cắt của tụ bù dọc  lấy số 0  

(9 nếu sơ đồ phức tạp)  
o Máy cắt của kháng điện  lấy số 0  

(9 nếu sơ đồ phức tạp)  
− Ký tự thứ thứ ba (bốn đối với máy cắt kháng và tụ) thể hiện số thứ 

tự:  1, 2, 3, ... 
− Đối với máy cắt của thanh cái đường vòng hai ký tự tiếp theo ký tự 

thứ nhất là: 00 
− Đối với máy cắt liên lạc giữa hai thanh cái hai ký tự tiếp theo ký tự 

thứ nhất là số của hai thanh cái: 
o Đối với sơ đồ hai thanh cái (hoặc một thanh cái có phân 

đoạn) đánh số các máy cắt ở thanh cái chẵn thì đánh số thứ tự 
chẵn, các máy cắt ở thanh cái lẻ thì đánh số thứ tự lẻ. 

o Đối với sơ đồ đa giác đánh số các máy cắt theo máy cắt 
đường dây. 

o Đối với sơ đồ 3/2 (hay 1½), sơ đồ 4/3: tùy theo sơ đồ có thể 
đánh số theo các cách sau: 
 Đánh số các máy cắt theo máy cắt đường dây. 
 Đánh số ký tự thứ hai máy cắt ở giữa (không nối với 

thanh cái) số 5 hoặc số 6. 
 Đánh số ký tự thứ ba theo thứ tự ngăn lộ. 

 
Ví dụ:  

− 371  biểu thị máy cắt đường dây 35 kV mạch số một. 
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− 131 biểu thị máy cắt của máy biến áp số 1 cấp điện áp 110 kV. 
− 641 biểu thị máy cắt của máy biến áp tự dùng số 1 điện áp 6 kV. 
− 903 biểu thị máy cắt của máy phát điện số ba điện áp ≥10 kV. 
− K504 biểu thị máy cắt của kháng điện số 4 của thanh cái 500 kV. 
− 100  biểu thị máy cắt vòng điện áp 110 kV. 
− 212  biểu thị máy cắt liên lạc thanh cái điện áp 220 kV. 

 
5.3.6 Tên của kháng điện  
 

− Hai ký tự đầu là chữ KH, riêng kháng trung tính ký hiệu là KT. 
− Ký tự thứ 3 đặc trưng cho cấp điện áp, được lấy theo quy định ở mục 

5.3.1. 
− Ký tự thứ 4 là số 0. 
− Ký tự thứ 5 là số thứ tự của mạch mắc kháng điện. 

 
Ví dụ:  

− KH504  biểu thị kháng điện 500 kV mắc ở mạch số bốn. 
− KT303  biểu thị kháng trung tính 35 kV mắc ở trung tính máy biến 

áp số 3. 
 

5.3.7 Tên của tụ điện  
 

− Ba ký tự đầu: TBD cho tụ bù dọc, TBN cho tụ bù ngang. 
− Ký tự thứ 4 đặc trưng cho cấp điện áp, được lấy theo quy định ở mục 

5.3.1. 
− Ký tự thứ 5 là số 0. 
− Ký tự thứ 6 là số thứ tự của mạch mắc tụ điện đối với tụ bù dọc, đối 

với tụ bù ngang lấy theo số thứ tự của bộ tụ. 
 

Ví dụ:   
− TBD501: biểu thị tụ bù dọc điện áp 500 kV mắc ở mạch số một. 
− TBN302: biểu thị tụ bù ngang điện áp 35 kV mắc ở mạch số hai. 

 
5.3.8 Tên của các máy biến điện áp  

 
− Ký tự đầu là TU. 
− Các ký tự tiếp theo lấy tên thiết bị mà máy biến điện áp đấu vào. Đối 

với các thiết bị mà tên của thiết bị không thể hiện rõ cấp điện áp thì 
sau hai ký tự đầu sẽ là ký tự đặc trưng cho cấp điện áp, tiếp theo là 
tên thiết bị. 
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Ví dụ:  
− TU171 biểu thị máy biến điện áp ngoài đường dây 110 kV 171. 
− TUC22 biểu thị máy biến điện áp của thanh cái số hai, điện áp 

220 kV. 
− TU5T2 biểu thị máy biến điện áp của máy biến áp T2 phía 500 kV. 

 
5.3.9 Tên của các máy biến dòng điện  

 
− Hai ký tự đầu là TI. 
− Các ký tự tiếp theo lấy tên thiết bị mà máy biến dòng điện đấu vào. 

Đối với các thiết bị mà tên của thiết bị không thể hiện rõ cấp điện áp 
thì sau hai ký tự đầu sẽ là ký tự đặc trưng cho cấp điện áp, tiếp theo 
là tên thiết bị. 
 

Ví dụ:  
− TI171 biểu thị máy biến dòng điện cấp điện áp 110 kV nối với 

máy cắt 171. 
 

5.3.10 Tên điện trở trung tính đấu vào điểm trung tính của máy biến 
áp hoặc kháng điện  

 
− Các ký tự đầu là chữ RT biểu thị điện trở trung tính. 
− Ký tự tiếp theo đặc trưng cho cấp điện áp. 
− Ký tự tiếp theo là tên của thiết bị mà RT được đấu vào. 

 
Ví dụ:  

− RT1T1  biểu thị điện trở trung tính đấu vào trung tính cuộn 110 kV 
của máy biến áp T1. 
 

5.3.11 Tên của chống sét  
 

− Hai ký tự đầu lấy chữ CS. 
− Ký tự tiếp theo lấy tên của thiết bị được bảo vệ. Đối với các thiết bị 

mà tên của thiết bị không thể hiện rõ cấp điện áp thì sau hai ký tự 
đầu sẽ là ký tự đặc trưng cho cấp điện áp, tiếp theo là tên thiết bị. 
Đối với chống sét van nối vào trung tính máy biến áp cấp điện áp lấy 
số 0. 
 

Ví dụ:  
− CS1T1  biểu thị chống sét của máy biến áp T1 phía điện áp 110 kV. 
− CS0T1  biểu thị chống sét mắc vào trung tính máy biến áp T1.      
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− CS271  biểu thị chống sét của đường dây 271. 
 

5.3.12 Tên của dao cách ly  
 

− Các ký tự đầu là tên của máy cắt hoặc thiết bị nối trực tiếp với dao 
cách ly (đối với dao cách ly của TU, các ký tự đầu tiên là tên của 
TU, tiếp theo là tên thiết bị nối trực tiếp với dao cách ly), tiếp theo là 
dấu phân cách (-). 

− Ký tự tiếp theo được quy định như sau: 
o Dao cách ly thanh cái lấy số thứ tự của thanh cái nối với dao 

cách ly. 
o Dao cách ly phía đường dây lấy số 7. 
o Dao cách ly nối với máy biến áp lấy số 3. 
o Dao cách ly nối với thanh cái vòng lấy số 9. 
o Dao cách ly nối tắt một thiết bị lấy số 0 hoặc số 9. 
o Dao cách ly nối tới phân đoạn nào (phía phân đoạn nào) thì 

lấy số thứ tự của phân đoạn thanh cái (hoặc thanh cái) đó. 
o Tên dao cách ly nối với điện trở trung tính hoặc kháng trung 

tính lấy số 0. 
 

Ví dụ:  
− 331-3  biểu thị dao cách ly của máy biến áp T1 điện áp 35 kV. 
− K501-1 biểu thị dao cách ly kháng số 1 cấp điện áp 500 kV nối 

với thanh cái số 1.    
− TUC22-2 biểu thị dao cách ly máy biến điện áp của thanh cái số 

hai điện áp 220 kV nối với thanh cái số 2. 
− 171-7 biểu thị dao cách ly ngoài đường dây 110 kV của máy 

cắt 171. 
− 272-9 biểu thị dao cách ly của máy cắt 272 nối với thanh cái 

đường vòng. 
− 275-0 biểu thị dao cách ly nối tắt máy cắt 275. 
− KT301-0 biểu thị dao trung tính cuộn 35 kV của máy biến áp T1 

nối với kháng trung tính KT301. 
 

5.3.13 Tên cầu chì  
 

− Các ký tự đầu: Đối với cầu chì thường lấy chữ CC; đối với cầu chì tự 
rơi lấy chữ FCO. 

− Ký tự tiếp theo là dấu phân cách (-) và tên của thiết bị được bảo vệ 
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Ví dụ:  
− CC-TUC31 biểu thị cầu chì của máy biến điện áp thanh cái C31. 

 
5.3.14 Tên dao tiếp địa  
 

− Các ký tự đầu là tên dao cách ly hoặc thiết bị có liên quan trực tiếp. 
− Ký tự tiếp theo đặc trưng cho tiếp địa, được quy định như sau: 

o Tiếp địa của đường dây và tụ điện lấy số 6.                                                                                                                                            
o Tiếp địa của máy biến áp, kháng điện và TU lấy số 8. 
o Tiếp địa của máy cắt lấy số 5. 
o Tiếp địa của thanh cái lấy số 4. 
o Tiếp địa trung tính máy biến áp hoặc kháng điện lấy số 08. 

Ví dụ:      
− 271-76  biểu thị dao tiếp địa ngoài đường dây 271.   
− 331-38 biểu thị dao tiếp địa của máy biến áp T1 phía 35 kV. 
− 171-15 biểu thị dao tiếp địa máy cắt 171 phía dao cách ly 171-1. 
− 131-08 biểu thị dao tiếp địa trung tính cuộn dây 110 kV của máy 

biến áp số 1. 
 

5.3.15 Các thiết bị đóng cắt ở các nhánh rẽ hay phân đoạn 
 

− Đối với máy cắt phân đoạn đường dây đánh số như máy cắt đường 
dây, máy cắt rẽ nhánh xuống máy biến áp đánh số như máy cắt máy 
biến áp. 

− Đối với dao cách ly phân đoạn đường dây hoặc dao cách ly nhánh rẽ 
các ký tự đầu đánh số như mục 5.3.12 (đánh số dao cách ly được 
thực hiện giả thiết như có máy cắt). 

− Các ký tự cuối cùng là dấu phân cách (/) và vị trí cột phân đoạn hoặc 
rẽ nhánh. 
 

Ví dụ:     
− 371/XX biểu thị máy cắt 371 phân đoạn đường dây ở cột số 

XX điện áp 35 kV. 
− 171-7/XX biểu thị dao cách ly phân đoạn đường dây 110 kV ở 

số cột XX. 
− 171-76/XX biểu thị dao cách ly tiếp địa đường dây 110 kV ở số 

cột XX. 
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5.4 Giao diện người−máy (HMI) trong hệ thống điều khiển tích hợp 
 
Giao diện HMI trong hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp là môi 
trường giao tiếp giữa người vận hành với các thiết bị nhất thứ, điều khiển và 
bảo vệ trong trạm biến áp. Ngoài việc điều khiển thiết bị, người vận hành 
còn có thể giám sát các tín hiệu và bất thường của thiết bị. Các mục sau giới 
thiệu cấu trúc giao diện, quy định chức năng hiển thị và giám sát của HMI 
theo quy định của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN).  
 
5.4.1 Cấu trúc giao diện HMI 
 
Hình 5.15 giới thiệu cấu trúc giao diện HMI trong hệ thống điều khiển tích 
hợp của một trạm biến áp cao áp theo quy định của EVN. Giao diện chính 
hiển thị sơ đồ tổng quan trạm biến áp; từ đó, có thể kích hoạt các giao diện 
sau: 

− Sơ đồ đơn tuyến chi tiết. 
− Giao diện thiết bị (máy cắt, máy biến áp). 
− Giao diện truyền thông (bao gồm thiết bị bảo vệ). 
− Giao diện cảnh báo, nhà sản xuất. 
− Giao diện sự kiện, sự cố. 

 
5.4.2 Quy định chức năng hiển thị và giám sát của HMI 
 
Theo quy định nghiệm thu hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam [18], một giao diện HMI cần đáp ứng các yêu 
cầu về quá trình hiển thị trên giao diện điều khiển, các màn hình giao diện 
giám sát−hiển thị, các dữ liệu vận hành và trạng thái của máy biến áp lực và 
ngăn lộ. 
 
5.4.2.1 Quá trình hiển thị trên giao diện điều khiển 
 
Kiểm tra quá trình điều khiển và hiển thị của từng ngăn trên màn hình bao 
gồm: 

− Thời gian tổng thể điều khiển và hiển thị trạng thái đối với MC≤5s. 
− Thời gian tổng thể điều khiển và hiển thị trạng thái đối với DCL≤5s. 
− Các cảnh báo và chỉ dẫn trong quá trình điều khiển. 
− Khả năng bỏ qua các điều kiện khóa liên động (forced trip/close). 
− Khả năng cách ly mạch đi cắt (trip-off hoặc testing mode). 
− Bật/tắt các chức năng tự đóng lại (79), kiểm tra đồng bộ (25). 
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− Giải trừ cảnh báo của các IED từ xa. 
− Đặt được trạng thái vị trí của dao nối đất di động. 
− Bật/ tắt sa thải phụ tải (load shedding ON/OFF). 

 

 
Hình 5.15 − Cấu trúc giao diện HMI [5] 
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5.4.2.2 Màn hình giao diện giám sát−hiển thị 
 
Giao diện hiển thị và giám sát bao gồm các màn hình có chức năng: 

− Giám sát từng ngăn. 
− Giám sát từng thiết bị: MBA, IED. 
− Giám sát hệ thống phụ trợ: AC, DC. 
− Giám sát thông tin liên lạc trong trạm: LAN, Serial, GPS, trạng thái 

các cổng kết nối, tình trạng truy cập. 
− Giám sát hệ thống SCADA. 
− Thông tin cô đọng về sự cố: loại sự cố, pha sự cố, giá trị dòng sự cố, 

khoảng cách đến điểm sự cố… 
− Giám sát làm việc của máy cắt: số lần làm việc, dòng điện sự cố 

trung bình và cực đại tích lũy, phần trăm hao mòn tiếp điểm. 
 

5.4.2.3 Dữ liệu vận hành và trạng thái của MBA 
 
Các thông tin cần thiết về máy biến áp bao gồm: 

− Dòng điện ABCN các phía (A). 
− Điện áp ABC các phía (pha−pha, kV). 
− Công suất tác dụng các phía (MW). 
− Công suất phản kháng các phía (MVar). 
− Nhiệt độ dầu. 
− Nhiệt độ các cuộn dây. 
− Vị trí bộ đổi nấc máy biến áp. 
− Trạng thái hệ thống làm mát. 
− Trạng thái bộ đổi nấc. 

 
5.4.2.4 Dữ liệu vận hành ngăn lộ ra 
 
Các thông tin cần thiết về lộ ra bao gồm: 

− Dòng điện ABCN các phía (A). 
− Điện áp thanh cái, điện áp đường dây (pha−pha, kV). 
− Tần số và điều kiện hòa đồng bộ. 
− Công suất tác dụng (MW). 
− Công suất phản kháng (MVar). 
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5.4.2.5 Các thông tin khác 
 

− Nhiệt độ môi trường. 
− Điện áp nguồn AC, DC. 

 
5.4.3 Tín hiệu cụ thể và cảnh báo chi tiết trong hệ thống điều khiển 
 
Ngoài ra, cũng theo quy định nghiệm thu hệ thống điều khiển tích hợp trạm 
biến áp [18], một giao diện HMI cần có đủ các tín hiệu trạng thái yêu cầu 
của: 

− các ngăn chức năng (xem bảng 5.2). 
− thiết bị đóng cắt (xem bảng 5.3). 
− thiết bị điều khiển ngăn lộ BCU (Bay Control Unit) (xem bảng 5.4). 
− các tín hiệu từ rơle (xem bảng 5.5). 
− dữ liệu vận hành của các ngăn lộ (xem bảng 5.6). 

 
Bảng 5.2 − Tín hiệu cảnh báo của ngăn lộ (BAY) 

 

STT Dữ liệu trạng thái trong BAY Ghi Chú 

1 Trạng thái kết nối của BAY OK/Alarm 

2 Bay Local Switch Local/Remote 

3 AC MCBs Failed ON/OFF 

4 DC1 MCBs Failed ON/OFF 

5 DC2 MCBs Failed ON/OFF 

6 Signal MCBs Failed ON/OFF 

7 VT bus MCBs Failed ON/OFF 

8 VT line MCBs Failed ON/OFF 

9 Door Opened Opened/Closed 
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Bảng 5.3 − Tín hiệu trạng thái của thiết bị trong ngăn lộ 
 

STT Thiết bị Ghi Chú 

Máy Cắt (CB) 

1 Trạng thái của CB OK/Alarm 

2 Local operation Local/Remote 

3 SF6 Low Alarm OK/Alarm 

4 SF6 Lock-out Alarm OK/Alarm 

5 CB Discrepancy OK/Alarm 

6 CB Spring Discharge OK/Alarm 

7 CB MCBs Failed OK/Alarm 

8 Cảnh báo hư hỏng mạch cắt  OK/Alarm 

9 Trạng thái mode cho phép điều 
khiển từ xa 

ON/OFF 

Dao cách ly (DS) 

10 Trạng thái DS OK/Alarm 

11 Local operation (DS) Local/Remote 

12 DS position Status value Closed/Opened 

13 DS MCBs Failed ON/OFF 

14 Trạng thái mode cho phép điều 
khiển từ xa 

ON/OFF 

Dao tiếp địa (ES) 

15 Trạng thái ES OK/Alarm 

16 Local operation (ES) Local/Remote 

17 ES position Status value Closed/Opened 

18 ES MCBs Failed ON/OFF 

19 Trạng thái mode cho phép điều 
khiển từ xa 

ON/OFF 
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Bảng 5.4 − Tín hiệu trạng thái thiết bị BCU 
 

STT Tín hiệu BCU điều khiển Ghi Chú 

1 Trạng thái kết nối của DCU OK/Alarm 

2 Trạng thái nhóm hoạt động  Group n actived 

3 Hardware alarm OK/Alarm 

4 Software alarm OK/Alarm 

5 Tín hiệu đồng bộ thời gian  IRIG-B  

6 Input Toàn bộ Input BCU 

7 LED Toàn bộ LED BCU 

8 Output  Toàn bộ Output BCU 

9 Trạng thái Enabled/Disabled chức 
năng đóng đồng bộ 

F25 Enabled/Disabled 

10 Trạng thái Enabled/Disabled chức 
năng đóng lặp lại một pha 

F79 1−phase Enabled/Disabled 

11 Trạng thái Enabled/Disabled chức 
năng đóng lặp lại ba pha 

F79 3−phase Enabled/Disabled 

12 Trạng thái ON/OFF chức năng 
xuất lệnh TRIP của rơle 

TRIP OFF Enabled/Disabled 

13 Trạng thái ON/OFF chức năng bỏ 
qua logic của BCU 

Logic Enabled/Disabled 

14 Trạng thái Enabled/Disabled chức 
năng sa thải tải các mức 

Load Shedding Level n       
Enabled/Disabled 

15 Trạng thái Enabled/Disabled chức 
năng sa thải tần số các mức 

F81 Level n                        
Enabled/Disabled 
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Bảng 5.5 − Tín hiệu thiết bị bảo vệ 
 

STT Tín hiệu thiết bị bảo vệ Ghi Chú 

1 Bảo vệ so lệch 87L Tất cả các mức bảo vệ 

2 Bảo vệ khoảng cách pha F21  Tất cả các Zone bảo vệ 

3 Bảo vệ khoảng cách đất F21N 
theo đặc tính Mho 

Tất cả các Zone bảo vệ 

4 Bảo vệ khoảng cách đất F21N 
theo đặc tính Quadrant 

Tất cả các Zone bảo vệ 

5 Bảo vệ quá dòng pha F67, F50  Tất cả các cấp bảo vệ 

6 Bảo vệ quá dòng đất F67N, F50N  Tất cả các cấp bảo vệ 

7 Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch 
F67Q, F50Q 

Tất cả các cấp bảo vệ 

8 Bảo vệ quá dòng thời gian phụ 
thuộc F51 

Tất cả các cấp bảo vệ 

9 Tự động đóng lại OK/Failed 

10 Vị trí sự cố  

11 Bảo vệ tần số F81 Tất cả các cấp bảo vệ 

12 Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 
F50BF 

 

13 Bảo vệ quá áp F59 Tất cả các cấp bảo vệ 

14 Bảo vệ kém áp F27 Tất cả các cấp bảo vệ 

15 Trạng thái Enabled/Disabled chức 
năng sa thải tần số các mức 

F81 Level n                        
Enabled/Disabled 
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Bảng 5.6 − Dữ liệu vận hành của ngăn lộ 
 

STT Tín hiệu thiết bị bảo vệ Ghi Chú 

1 Dòng điện pha A Ia 

2 Dòng điện pha B Ib 

3 Dòng điện pha C Ic 

4 Dòng điện max ba pha Imax 

5 Dòng điện trung tính  In 

6 Điện áp pha A  Va 

7 Điện áp pha B Vb 

8 Điện áp pha C Vc 

9 Điện áp dây AB Vab 

10 Điện áp dây BC Vbc 

11 Điện áp dây CA Vca 

12 Công suất tác dụng pha A Pa 

13 Công suất tác dụng pha B Pb 

14 Công suất tác dụng pha C Pc 

15 Công suất tác dụng 3 pha Pt 

16 Công suất phản kháng pha A Qa 

17 Công suất phản kháng pha B Qb 

18 Công suất phản kháng pha C Qc 

19 Công suất phản kháng 3 pha Qt 

20 Hệ số công suất pha A PFa 

21 Hệ số công suất pha B PFb 

22 Hệ số công suất pha C PFc 

23 Hệ số công suất pha 3 pha PFt 

24 Tần số F 

25 Điện áp DC V 
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5.5 Quy định thao tác và vận hành thiết bị trong trạm biến áp 
 
Mục này sẽ phân tích các quy định về thao tác thiết bị và chế độ vận hành 
trong hệ thống điện và của nhà sản xuất để có cơ sở mô phỏng các quá trình 
thao tác điều khiển và vận hành thiết bị. 
 
Đầu tiên, quy định về thao tác thiết bị trong trạm biến áp có liên quan đến 
tính “liên động thao tác”. Liên động thao tác là trạng thái cho phép hoặc 
không cho phép một thiết bị nào đó đóng/mở. Khi liên động thỏa mãn, thiết 
bị sẽ được phép điều khiển, ngược lại thì thiết bị không được điều khiển. 
Trong quá trình thao tác các thiết bị trong trạm biến áp lưu ý liên động quan 
trọng là máy cắt−dao cách ly và dao cách ly−dao tiếp địa. Hai nguyên tắc cơ 
bản bao gồm “không đóng điện vào đất, không đóng đất vào điện” và “máy 
cắt nhìn dao, dao nhìn tiếp địa” 
 
Nguyên tắc thao tác “không đóng điện vào đất, không đóng đất vào điện” có 
nghĩa là mọi thao tác không được phép đưa điểm có điện áp cao áp xuống 
đất (lưới tiếp địa, cọc tiếp địa), và ngược lại, không được đưa điểm đang nối 
đất vào điểm mang điện cao áp. 
 
Nguyên tắc “máy cắt nhìn dao, dao nhìn tiếp địa” có thể giải thích như sau. 
Liên động của máy cắt chỉ phụ thuộc đến trạng thái của dao cách ly mà 
không liên quan đến dao tiếp địa, máy cắt chỉ được phép đóng khi các dao 
cách ly nối trực tiếp đến hai cực máy cắt cùng đóng (đóng vận hành) hay 
cùng mở (đóng thử nghiệm). Ngược lại, liên động dao cách ly phụ thuộc vào 
vị trí máy cắt, dao cách ly chỉ được thao tác khi máy cắt nối trực tiếp vào nó 
đang mở. Liên động giữa máy cắt và dao cách ly hình thành do quy định và 
chức năng đóng cắt không mang dòng điện của dao cách ly và đảm bảo an 
toàn khi đóng máy cắt. Đối với dao tiếp địa sẽ liên động với dao cách ly nối 
trực tiếp đến nó. Dao cách ly và dao tiếp địa có một điểm nối chung thì chỉ 
được phép đóng một trong hai thiết bị. Liên động trên tránh việc “đóng điện 
vào đất, đóng đất vào điện”. 
 
Ngoài ra, quá trình thao tác thiết bị còn phụ thuộc vào đặc điểm cấu tạo và 
quy định của nhà sản xuất. Đối với máy cắt khi áp suất của khí SF6 giảm 
xuống dưới mức khóa an toàn (lockout) sẽ không được phép thao tác đóng 
mở máy cắt vì lúc đó các mức cách điện pha−pha hay pha−đất không còn 
đảm bảo. Tùy theo những trường hợp cụ thể của thiết bị mà các liên động 
thay đổi phù hợp. 
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Xét ví dụ minh họa các thiết bị trong một ngăn lộ giới thiệu ở hình 5.16 để 
giải thích về quy trình liên động thao tác như sau. 
 

 
Hình 5.16 − Ví dụ về liên động thao tác ở một ngăn lộ [16] 

 
Theo như sơ đồ thiết bị ở hình 5.16, tính liên động của các thiết bị cần được 
thực hiện theo một trong các quy trình sau: 

− Máy cắt Q0 được phép đóng khi Q1 mở, Q2 mở và Q9 mở (đóng thử 
nghiệm). 

− Máy cắt Q0 được phép đóng khi Q1 đóng (hoặc Q2 đóng) và Q9 
đóng (đóng vận hành). 

− Dao cách ly Q9 được phép thao tác (đóng/mở) khi Q0 mở và Q8 mở 
và cả hai dao tiếp địa Q5 mở. 

− Dao cách ly Q1 được phép thao tác (đóng/mở) khi Q0 mở và Q15 
mở và cả hai dao tiếp địa Q5 mở. 

− Dao tiếp địa Q8 được phép đóng khi Q9 mở và không có điện áp đầu 
đường dây (khi TU đường dây ở tình trạng tốt, và aptomat cấp nguồn 
TU cũng ở tình trạng tốt). 

 
5.6 Kết luận 
 
Chương 5 đã giới thiệu về cấu trúc sơ đồ nối điện cùng với các quy định 
hiện hành về các thiết bị và hệ thống điều khiển trong trạm biến áp để có thể 
thực hiện giải pháp mô hình−mô phỏng cho một trạm biến áp cụ thể trình 
bày trong chương 6. 
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Chương 6  

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP 
TRẠM BIẾN ÁP CAO ÁP 

 
Chương 6 giới thiệu cách thức xây dựng mô hình−mô phỏng một hệ thống 
điều khiển tích hợp cho một trạm biến áp dựa trên cơ sở lý thuyết của các 
chương trước. Với mục tiêu chính tập trung vào hệ thống điều khiển tích 
hợp, một trạm biến áp 110/15 kV được chọn nhằm đơn giản hóa quy trình 
xây dựng mô hình và mô phỏng nhưng vẫn không làm mất tính tổng quát 
trong khảo sát. 
 
6.1 Giới thiệu 
 
Để thực hiện mô hình−mô phỏng hệ thống điều khiển cho trạm biến áp đã 
chọn, đầu tiên cần xây dựng giao diện cho hệ thống điều khiển. Để giao diện 
này đáp ứng các quy định liên quan của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) và phù hợp với thực tiễn vận hành quốc gia, giao diện hệ thống điều 
khiển của các hãng trong và ngoài nước hiện đang được sử dụng tại các trạm 
biến áp ở Việt Nam cần được tham chiếu. Từ đó, một phần mềm thiết kế 
giao diện đáp ứng yêu cầu sẽ được chọn để xây dựng giao diện hệ thống 
điều khiển cho mô hình trạm biến áp. 
 
Tiếp theo, do hệ thống điều khiển không được kết nối với dữ liệu từ trạm 
biến áp thực mà là từ mô hình, một tập cơ sở dữ liệu ảo trạng thái thiết bị sẽ 
được tạo ra để mô phỏng quá trình điều khiển theo tiêu chuẩn IEC 61850 
khi người dùng tương tác với giao diện hệ thống điều khiển. Theo đó, một 
phần mềm mô phỏng quá trình điều khiển phù hợp cũng sẽ được chọn để 
xây dựng chương trình điều khiển cho các tình huống vận hành thực tế cũng 
như khi có sự cố. 
 
Cuối cùng, mô hình hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp được sử dụng 
để mô phỏng các trường hợp vận hành bình thường và các sự cố cũng như 
quá trình phối hợp bảo vệ. 
 
6.2 Một số giao diện hệ thống điều khiển trạm biến áp ở Việt Nam 
 
Ở Việt Nam, hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp được xây dựng từ 
những năm 2002 đến nay với nhiều mô hình và nhiều hãng sản xuất khác 
nhau. Trong giai đoạn phát triển ban đầu, hầu hết các hệ thống điều khiển 
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tích hợp trạm biến áp do các công ty lớn của nước ngoài như ABB,        
VATECH, Areva, Siemens… xây dựng. Tuy nhiên, các công ty Việt Nam 
hiện nay đã làm chủ công nghệ và xây dựng thành công các mô hình điều 
khiển tích hợp trạm biến áp vốn được áp dụng ngày càng nhiều trong hệ 
thống truyền tải. Để có cơ sở lựa chọn mô hình giao diện cho mô phỏng, cần 
thiết phải tìm hiểu các giao diện điều khiển đang được áp dụng trong các 
trạm biến áp ở Việt Nam của các công ty trong và ngoài nước, từ đó, lựa 
chọn mô hình có tính phổ biến cao, dễ dàng sử dụng và xây dựng để thực 
hiện mô phỏng. 
 
6.2.1 Giao diện hệ thống điều khiển của các hãng nước ngoài 
 
Một số giao diện hệ thống điều khiển tích hợp sau đây do các hãng nước 
ngoài xây dựng và đang vận hành ở các trạm biến áp lớn và quan trọng ở 
Việt Nam. 
 
6.2.1.1 Giao diện SICAM PAS của hãng Siemens 
 
Các giao diện điều khiển SICAM PAS do Siemens xây dựng cho hệ thống 
điều khiển tích hợp trạm biến áp bao gồm sơ đồ đơn tuyến (xem hình 6.1), 
giao diện điều khiển máy biến áp (xem hình 6.2) và giao diện điều khiển 
ngăn lộ (xem hình 6.3). 
 

 
Hình 6.1 − Sơ đồ đơn tuyến tổng thể 
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Hình 6.2 − Giao diện điều khiển máy biến áp 

 

 
Hình 6.3 − Giao diện điều khiển ngăn lộ 
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6.2.1.2 Giao diện của hãng Toshiba 
 
Giao diện hệ thống điều khiển của hãng Toshiba được giới thiệu để tham 
khảo bao gồm các giao diện sơ đồ đơn tuyến, ngăn lộ đường dây, máy biến 
áp và cảnh báo tương ứng theo các hình 6.4, 6.5, 6.6 và 6.7. 
 

 
Hình 6.4 − Sơ đồ đơn tuyến 

 

 
Hình 6.5 − Giao diện điều khiển ngăn lộ đường dây 
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Hình 6.6 − Giao diện điều khiển máy biến áp 
 

 
Hình 6.7 − Giao diện cảnh báo “Alarm” 
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6.2.1.3 Giao diện PACiS của hãng AREVA  
 
Các giao diện PACiS cho sơ đồ đơn tuyến, giao diện điều khiển mức ngăn 
lộ, máy biến áp, giám sát truyền thông của hãng AREVA được giới thiệu 
minh họa tương ứng trong các hình từ 6.8, 6.9, 6.10 và 6.11.  
 

 
Hình 6.8 − Sơ đồ đơn tuyến 

 

 
Hình 6.9 − Giao diện điều khiển mức ngăn lộ 
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Hình 6.10 − Giao diện điều khiển máy biến áp 

 

 
Hình 6.11 − Giao diện giám sát truyền thông 
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6.2.2 Giao diện hệ thống điều khiển của các hãng trong nước 
 
Các hãng chuyên về lĩnh vực điều khiển−tự động hóa trạm biến áp trong 
nước bao gồm công ty Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng (ATS), Giải pháp Điều 
khiển và Tự Động hóa (CAS), Thiết bị Điện Sài Gòn (SEE), Mai Phương, 
Giải pháp Kỹ Thuật Năng Lượng (PTS)… Các mục sau giới thiệu các sơ đồ 
và giao diện theo giao diện của công ty ATS nhằm giới thiệu năng lực tương 
đương trong nghiên cứu và sản xuất của công ty trong nước so với các công 
ty nước ngoài. 
 
6.2.2.1 Giao diện @STATION của công ty ATS 
 
Giao diện @STATION được công ty ATS xây dựng và áp dụng cho tất cả 
các dự án trạm biến áp của công ty trên hệ thống điện Việt Nam. Hệ thống 
được áp dụng cho các dự án của hơn 14 trạm biến áp 500 kV, 20 trạm biến 
áp 220 kV, 18 trạm biến áp 110 kV và hệ thống điều khiển của các trung 
tâm điều độ và trung tâm vận hành xa. Với quy mô trải rộng trên các dự án 
trạm biến áp của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, hệ thống @STATION đã 
thể hiện được tính phổ biến trên thị trường hệ thống điều khiển tích hợp 
trạm biến áp ở Việt Nam. Hình 6.12 đến 6.17 giới thiệu minh họa các giao 
diện của hệ thống @STATION ở trạm biến áp 220 kV Củ Chi. 
 

 
Hình 6.12 − Sơ đồ đơn tuyến phía 220 kV 
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Hình 6.13 − Giao diện “Alarm” 

 

 
Hình 6.14 − Giao diện điều khiển mức ngăn lộ (BAY) 
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Hình 6.15 − Giao diện điều khiển máy biến áp 

 

 
Hình 6.16 − Giao diện giám sát thông số 
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Hình 6.17 − Giao diện rơle 

 
Trên cơ sở tất cả giao diện của hệ thống điều khiển tích hợp trong các trạm 
biến áp ở Việt Nam đều phải được thiết kế phù hợp với các quy định chung 
của EVN (xem chương 5), cùng với việc tham khảo giao diện điều khiển 
của các hãng trong và ngoài nước giúp quá trình xây dựng mô hình mô 
phỏng gần với các giao diện vận hành thực tế, cấu trúc giao diện 
@STATION đã được chọn để xây dựng mô hình−mô phỏng vì giao diện 
này đáp ứng các yêu cầu theo quy định và đang được sử dụng rộng rãi  trong 
hơn 70 trạm biến áp cao áp ở Việt Nam. 
  
6.3 Lựa chọn phần mềm thiết kế giao diện 
 
Phần mềm được chọn để xây dựng giao diện hệ thống điều khiển tích hợp 
trạm biến áp ngoài việc đáp ứng yêu cầu thiết kế các giao diện theo 
@STATION còn phải dễ tiếp cận và dễ sử dụng nhằm có thể mở rộng mô 
hình trong tương lai theo tình hình thực tế của trạm biến áp. Theo các yêu 
cầu này, phần mềm thiết kế giao diện Intouch của hãng Wonderware đã 
được chọn để xây dựng giao diện hệ thống điều khiển tích hợp cho trạm 
biến áp. 
 
Intouch là phần mềm  xây dựng giao diện HMI của hãng Wonderware cho 
hệ điều hành Microsoft Windows − một thành phần của bộ chương trình 
Wonderware FactorySuite − và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành 
công nghiệp khác nhau. Intouch có ứng dụng mạnh mẽ với đầy đủ tính năng 
khai thác các chức năng của hệ điều hành Windows ActiveX, OLE, đồ họa... 
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Intouch bao gồm ba chương trình chính: Intouch Application Manager, 
WindowMaker và WindowViewer. Nội dung chính của cuốn sách chỉ đề 
cập đến các chức năng cụ thể sử dụng trong quá trình xây dựng mô hình−mô 
phỏng, kiến thức cơ bản về phần mềm có thể tham khảo theo [19]. 
 
6.4 Xây dựng giao diện hệ thống điều khiển trạm biến áp 
 
Giao diện hệ thống điều khiển hay giao diện HMI sẽ là môi trường tương 
tác trực tiếp giữa vận hành viên và thiết bị trong trạm biến áp nên cần phải 
thể hiện đầy đủ thông số vận hành của hệ thống điều khiển, đồng thời có thể 
cho phép vận hành viên ra lệnh điều khiển thiết bị một cách chính xác và 
nhanh chóng. Như đã đề cập, giao diện mô hình được xây dựng mới sẽ theo 
cấu trúc @STATION. 
 
Với mục tiêu chính là chỉ tập trung vào hệ thống điều khiển, một trạm biến 
áp GIS 110/15 kV điển hình được chọn để xây dựng mô hình−mô phỏng với 
cấu hình bao gồm: 

− 02 máy biến áp 110/15 kV với công suất mỗi máy 63 MVA. 
− 02 ngăn đường dây trên không 110 kV. 
− 02 ngăn đầu vào máy biến áp phía 110 kV. 
− 01 ngăn kết giàn thanh cái 110 kV. 
− 02 ngăn đầu vào máy biến áp phía 15 kV. 
− 02 ngăn đo điện áp (TU) cho 02 thanh cái 15 kV. 
− 02 ngăn đường dây phân phối 15 kV nằm trên hai thanh cái 15 kV. 
− 02 ngăn tụ bù cho thanh cái 15 kV. 

 
Các thiết bị nhất thứ trong trạm biến áp được chọn là thiết bị GIS vì ngoài 
việc điều khiển máy cắt (MC), hệ thống còn được phép điều khiển dao cách 
ly (DCL) và dao tiếp địa (DTĐ) từ xa. Việc cho phép điều khiển tất cả các 
thiết bị sẽ tăng các kết hợp lôgic điều khiển toàn trạm, từ đó thể hiện được 
tính ưu việt của tiêu chuẩn IEC 61850 khi các thiết bị giao tiếp với nhau để 
trao đổi thông tin và làm chức năng liên động cho tất cả các thiết bị.  
 
Giao diện HMI cần phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

− Thể hiện chính xác cấu hình, sơ đồ nối điện chính trạm biến áp. 
− Thể hiện đầy đủ thông số vận hành của thiết bị và toàn bộ hệ thống. 
− Có cảnh báo nhanh chóng và chính xác các bất thường trong quá 

trình vận hành. 
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− Có thể lựa chọn các thiết bị cần thao tác dễ dàng và chính xác. 
 
Ngoài ra, giao diện HMI cần có đầy đủ các chức năng như của một hệ thống 
thực tế, bao gồm: 

− Giao diện đơn tuyến hay một sợi (one-line) thể hiện sơ đồ nối điện 
chính của thiết bị. Các thiết bị được đặt tên và chỉ danh vận hành 
theo các quy định về đặt tên thiết bị của Việt Nam (xem chương 5). 

− Giao diện giám sát, vận hành và điều khiển của từng ngăn lộ cụ thể 
có các đèn cảnh báo bất thường của hệ thống và thiết bị. 

− Các giao diện điều khiển, các thông báo lỗi liên động khi thao tác sai 
lôgic. 

− Giao diện giám sát mạng truyền thông trong trạm biến áp và giám sát 
các tủ cấp nguồn AC/DC của trạm biến áp. 

 
6.4.1 Xây dựng giao diện sơ đồ đơn tuyến 
 
Giao diện sơ đồ đơn tuyến phải thể hiện chính xác và đầy đủ sơ đồ nối điện 
của hệ thống. Kết quả thiết kế giao diện sử dụng phần mềm Intouch được 
giới thiệu ở hình 6.18.  
 

 
Hình 6.18 − Giao diện sơ đồ đơn tuyến trạm biến áp 
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Các thành phần trên giao diện sơ đồ đơn tuyến bao gồm: 
− Sơ đồ nối điện chính của trạm 
− Sơ đồ chỉ danh thực tế của thiết bị 
− Thể hiện thông số vận hành cơ bản của toàn trạm và ngăn lộ 
− Các menu thực hiện các thao tác khác liên quan đến quá trình vận 

hành gồm có: 
o ONE-LINE: trở về giao diện đơn tuyến chính 
o SUMMARY ALARM: gọi giao diện cảnh báo thời gian thực 
o HISTORY ALARM: gọi giao diện lịch sử cảnh báo 
o TREND DISPLAY: gọi giao diện đồ thị xu hướng thời gian 

thực 
o LAN MONITOR: gọi giao diện quản lý kết nối các thiết bị trong 

mạng truyền thông 
o LOG ON/OFF: gọi giao diện đăng nhập hệ thống điều khiển 
o SUPERVIS. TOOL: gọi các giao diện hỗ trợ quá trình vận hành 

− Ngoài ra còn có cảnh báo trạng thái kết nối dữ liệu và thời gian vận 
hành hiện tại. 

 
Cách thức tạo biểu tượng trong các menu trên sử dụng phần mềm Intouch 
được giới thiệu trong [19]. Có thể minh họa cách thiết lập đối tượng trong 
một ngăn đầu vào máy biến áp phía 100 kV (E01) trong giao diện chính như 
sau: 
 
 Thiết lập thông số cơ bản ngăn E01 

− Tên ngăn lộ, chỉ danh thiết bị và các giá trị đo lường sử dụng công 
cụ TEXT. 

− Các giá trị đo lường chưa có số liệu cụ thể được đại diện bằng ký tự 
bất kỳ, ở đây chọn “#”. 

− Các trạng thái thiết bị được phân biệt bằng màu sắc để có thể nhìn rõ 
trong sơ đồ đơn tuyến vốn có nhiều thiết bị và ký hiệu. 

− Đặt tên ngăn lộ và thiết bị theo quy định vận hành chung. 
 

Chi tiết ngăn E01 trong sơ đồ đon tuyến chính giới thiệu ở hình 6.19. 
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Hình 6.19 − Ngăn E01 trong giao diện sơ đồ đơn tuyến 
 
 Gán biến cho các thông số đo lường ngăn E01 theo tiêu chuẩn IEC 61850 

theo bảng biến ảo được xây dựng ở mục 6.5. Cụ thể như sau:  
− Gán biến thông số đo lường: ví dụ như tổng công suất (hay dòng 

điện, điện áp). Sử dụng thuộc tính “Value Display” để hiển thị các 
giá trị đo lường thông qua các biến analog mô tả theo hình 6.20. 
 

 
Hình 6.20 − Thuộc tính Value Display 

 
− Nội dung bên trong thuộc tính analog được gán như theo hình 6.21. 

Hình 6.21 đã minh họa gán biến tổng công suất (totW) ngăn E01 với 
tên biến được đặt theo tiêu chuẩn IEC 61850. 
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Hình 6.21 − Gán thuộc tính cho hiển thị đo lường 

 
 Gán biến cho thiết bị: ví dụ máy cắt 131. Cần sử dụng màu để phân biệt 

các trạng thái đóng và mở của thiết bị theo quy ước: 
− Máy cắt đóng: màu đỏ 
− Máy cắt mở: màu xanh 

 
Dùng thuộc tính “Fill Color” để đặt màu sắc cho đối tượng theo hình 
6.22. 

 
Hình 6.22 − Thuộc tính Fill Color 

 
Nội dung bên trong thuộc tính gán màu như hình 6.23. 

 

 
Hình 6.23 − Gán thuộc tính cho hiển thị trạng thái 

 



Chương 6 − Mô phỏng hệ thống điều khiển tích hợp 121 

Theo hình 6.23, khi máy cắt mở, kết quả phép tính bằng 1 tương ứng với 
màu xanh của đối tượng (ô “Color” thứ hai từ trái sang); khi máy cắt 
đóng kết quả phép tính bằng 2 tương ứng với màu đỏ của đối tượng (ô 
“Color” thứ ba từ trái sang). Nếu máy cắt không xác định trạng thái kết 
quả phép tính bằng 0 và máy cắt sẽ có màu vàng (ô “Color” thứ nhất từ 
trái sang). 
 
Các thiết bị khác trong sơ đồ đơn tuyến được gán thuộc tính tương tự như 
máy cắt với tên biến tương ứng với quy định theo tiêu chuẩn IEC 61850. 
 
Sau khi thực hiện việc gán các biến cho ngăn E01, bảng tên biến của 
ngăn sẽ hiển thị như hình 6.24.  

 

 
Hình 6.24 − Các biến của ngăn E01 sau khi được gán 

 
Thiết lập biến và trạng thái thiết bị thực hiện tương tự với các ngăn còn 
lại, sau khi hoàn tất có thể kiểm tra lại bằng xem “Substitute tagnames” 
của tất cả các đối tượng. Hình 6.25 và 6.26 minh họa tương ứng các biến 
của ngăn trung áp (J01) và của máy biến áp. 
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Hình 6.25 − Các biến của ngăn J01 sau khi được gán 

 

 
Hình 6.26 − Các biến của máy biến áp sau khi được gán 

 
6.4.2 Xây dựng giao diện điều khiển ngăn lộ đầu vào 110 kV của máy 

biến áp 
 
Giao diện điều khiển ngăn lộ đầu vào cần thể hiện đầy đủ thông số vận hành 
ngăn lộ để thực hiện điều khiển các thiết bị trong đó. Bố cục một giao diện 
điều khiển ngăn lộ được xây dựng và giới thiệu ở hình 6.27. 
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Hình 6.27 − Bố cục giao diện ngăn lộ đầu vào 110 kV của máy biến áp 

 
Các mục sau giới thiệu các thành phần trong giao diện điều khiển ngăn lộ 
trong hình 6.27. 

6.4.2.1 Cửa sổ BAY METTER 
 
Cửa sổ BAY METTER thể hiện các thông số vận hành cụ thể của ngăn lộ 
như dòng điện, điện áp, công suất, góc công suất cho cả ba pha A, B và C. 
Các giá trị hiển thị trên cửa sổ BAY METER có thể được mặc định trong 
đặc tính “Initial value” khi tạo biến tương ứng trong phần mềm InControl 
(trình bày trong mục sau). Các giá trị hiển thị sẽ tương ứng với tên biến 
được đặt theo mục 6.5. Hình 6.28 giới thiệu cửa sổ thông số đo lường ngăn 
đầu vào máy biến áp “E01” (cửa sổ thông số đo lường cho các ngăn khác 
cũng tương tự). 
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Hình 6.28 − Cửa sổ thông số đo lường ngăn “E01” 

 
6.4.2.2 Cửa sổ BAY 
 
Cửa sổ BAY thể hiện: 

− Bố trí và chỉ danh vận hành của thiết bị tại ngăn lộ theo quy định 
đánh số thiết bị mục 5.3. 

− Trạng thái thiết bị đang vận hành, bao gồm tiếp địa thanh cái hoặc 
tiếp địa di động. 

− Thông số vận hành của ngăn như dòng điện, công suất tác dụng, 
công suất phản kháng. 

− Điện áp thanh cái ngăn lộ đang kết nối vào. 
− Tên điểm đến tiếp theo của đầu ra ngăn lộ, ví dụ máy biến áp T1. 
− Chức năng điều khiển khi chọn vào thiết bị cần điều khiển. 

 
Cửa sổ BAY là giao diện trực tiếp thực hiện các thao tác điều khiển thiết bị 
và giám sát trạng thái thiết bị; do đó, bảng điều khiển sẽ được gọi khi chọn 
một thiết bị trong cửa sổ này. Sử dụng thuộc tính “Show Window” của đối 
tượng theo hình 6.29 để gọi bảng điều khiển giới thiệu ở hình 6.30 và cửa sổ 
chỉ danh thiết bị ngăn đầu vào máy biến áp ETI  ở hình 6.31. 
 

 
Hình 6.29 − Thuộc tính “Show Window” 
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Hình 6.30 − Cửa sổ điều khiển máy cắt 

 

 
Hình 6.31 − Cửa sổ ngăn lộ “ETI” và các thông số vận hành 

 
6.4.2.3 Cửa sổ CUBICLE ALARM 
 
Cửa sổ CUBICLE ALARM thể hiện các cảnh báo của tủ điều khiển bảo vệ 
như tín hiệu ON/OFF aptomat cấp nguồn, tín hiện LOCAL/REMOTE của 
khóa chuyển quyền thao tác và các bất thường khác trong tủ điều khiển−bảo 
vệ ngăn lộ theo hình 6.32. Biểu tượng cảnh báo do người thiết kế quyết 
định. Ở đây sử dụng biểu tượng đèn và dòng ghi chú để tiết kiệm không 
gian và dễ phân biệt. 
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Hình 6.32 − Cửa sổ cảnh báo tủ điều khiển−bảo vệ ngăn “ETI” 

 
Để phục vụ công việc giả lập các cảnh báo trong quá trình vận hành, các đèn 
cảnh báo sẽ có thuộc tính nhập tín hiệu bằng tay cho phép giả lập bất 
thường. Sử dụng thuộc tính “Discrete” trong cấu hình “User Inputs” của đối 
tượng đèn báo như hình 6.33. 

 
Hình 6.33 − Thuộc tính nhập cảnh báo 

6.4.2.4 Cửa sổ BREAKER / SWITCH ALARM 
 
Cửa sổ BREAKER / SWITCH ALARM đưa ra cảnh báo các bất thường của 
thiết bị nhất thứ như máy cắt, dao cách ly trong quá trình vận hành theo 
minh họa hình 6.34. Các tín hiệu cảnh báo cần theo quy định ở mục 5.4.3.  
 

 
Hình 6.34 − Cửa sổ cảnh báo máy cắt và dao cách ly 



Chương 6 − Mô phỏng hệ thống điều khiển tích hợp 127 

6.4.2.5 Cửa sổ RELAY STATUS 
 
Cửa sổ RELAY STATUS thể hiện giao diện vận hành của rơle bảo vệ bao 
gồm đèn cảnh báo tình trạng hoạt động, đèn cảnh báo tác động của chức 
năng bảo vệ và nút chức năng của rơle (minh họa hình 6.35). Các tín hiệu 
cảnh báo cần theo quy định ở mục 5.4.3. 
 

 
Hình 6.35 − Cửa sổ cảnh báo rơle 

 
Các giao diện đường dây được xây dựng với các cửa sổ và tín hiệu tương tự 
như ngăn đầu vào 110 kV của máy biến áp. Các cảnh báo hiệu chỉnh tương 
ứng với chức năng vận hành theo từng ngăn lộ; ví dụ, ngăn lộ đường dây sẽ 
có những chức năng F79 hay F25… 
 
6.4.3 Xây dựng giao diện điều khiển cho ngăn lộ bảo vệ máy biến áp 
 
Ngăn lộ bảo vệ máy biến áp xây dựng ở hình 6.36 có chức năng giám sát 
quá trình vận hành và điều khiển các chức năng của máy biến áp, với các 
giao diện thành phần như sau. 
 
6.4.3.1 Giao diện ngăn lộ máy biến áp 
 
Giao diện điều khiển ngăn lộ máy biến áp (BAY) bao gồm các thành phần 
sau: 

− Hình ảnh tượng trưng cho máy biến áp 110/15 kV. 
− Các thông báo sự cố của các rơle bảo vệ máy biến áp ở các vị trí 

giúp nhận biết nhanh sự cố. 
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Hình 6.36 − Cửa sổ điều khiển máy biến áp mô phỏng 

 
Các bảng cảnh báo sẽ xuất hiện cùng với tín hiệu cảnh báo tương ứng khi có 
bất thường trong máy biến áp. Thuộc tính “Visibility” trong cấu hình   
“Miscellaneous” theo hình 6.37 sẽ cho phép các chú thích cảnh báo xuất 
hiện đúng lúc. 

 
Hình 6.37 − Thuộc tính xuất hiện cảnh báo 

Nội dung bên trong thuộc tính sẽ được cấu hình theo hình 6.38 cho phép 
thông báo xuất hiện cùng lúc với biến cảnh báo tương ứng. Trong trường 
hợp này là cảnh báo nhiệt độ dầu mức 1 (Oil Temperature ALARM) tương 
ứng trong cửa sổ các cảnh báo máy biến áp giới thiệu ở hình 6.39. 
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Hình 6.38 − Cấu hình xuất hiện bảng cảnh báo máy biến áp 

 
Hình 6.39 − Cửa sổ các cảnh báo máy biến áp T1 

 
6.4.3.2 Cửa sổ điều khiển máy biến áp 
 
Cửa sổ điều khiển giới thiệu ở hình 6.40 bao gồm: 

− Nút điều khiển tăng/giảm nấc bộ điều áp dưới tải OLTC. 
− Nút điều khiển dừng khẩn cấp bộ điều áp dưới tải OLTC. 
− Nút ON/OFF chức năng điều khiển OLTC tự động. 
− Nút điều khiển ON/OFF các nhóm quạt làm mát máy biến áp. 
− Nút điều khiển chế độ vận hành song song hai máy biến áp. 
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Hình 6.40 − Cửa sổ điều khiển máy biến áp 

 
6.4.3.3 Cửa sổ TRANSFORMER ALARM SIGNAL 
  
Cửa sổ TRANSFORMER ALARM SIGNAL minh họa ở hình 6.41 gồm: 

− Cảnh báo của các bảo vệ máy biến áp.  
− Các trạng thái vận hành của quạt làm mát, bơm dầu. 
− Các trạng thái vận hành của bộ điều áp dưới tải OLTC. 

 

 
Hình 6.41 − Cảnh báo máy biến áp 

 
6.4.3.4 Cửa sổ TRANSFORMER PROTECTION SIGNAL 
 
Cửa sổ trong hình 6.42 giới thiệu các cảnh báo tác động của chức năng bảo 
vệ máy biến áp như TRIP (cắt mạch) do nhiệt độ cuộn dây hay nhiệt độ dầu 
tăng cao. 
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Hình 6.42 − Cảnh báo TRIP nội bộ máy biến áp 

 
6.4.3.5 Cửa sổ TEMPERATURE 
 
Cửa sổ thể hiện nhiệt độ máy biến áp bao gồm nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn 
dây theo hình 6.43. 

 

 
Hình 6.43 − Cửa sổ thông số các nhiệt độ vận hành máy biến áp 

 
6.4.3.6 Cửa sổ CUBICLE ALARM 
 
Cửa sổ thể hiện các cảnh báo của tủ điều khiển bảo vệ máy biến áp minh 
họa ở hình 6.44. 
 

 
Hình 6.44 − Cửa sổ cảnh báo tủ điều khiển−bảo vệ máy biến áp 
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6.4.3.7 Cửa sổ giao diện của rơle bảo vệ máy biến áp 
 
Cửa sổ thể hiện các cảnh báo theo các chức năng bảo vệ (so lệch, quá dòng, 
điện áp, tần số) minh họa theo hình 6.45. 
 

 
Hình 6.45 − Cửa sổ rơle ngăn máy biến áp 

 
6.4.4 Xây dựng các công cụ giám sát quản lý vận hành 
 
6.4.4.1 Xây dựng giao diện đăng nhập hệ thống điều khiển máy tính 
 
Trong quá trình vận hành trạm biến áp, chức năng và nhiệm vụ của vận 
hành viên được quy định cụ thể theo trình độ và chức năng. Có thể phân cấp 
quyền điều khiển vận hành viên theo ba cấp như sau: 

− Cấp trưởng trạm: Cấp vận hành này có quyền thao tác cao nhất đối 
với hệ thống điều khiển, đặc biệt có quyền BYPASS LOGIC, là lệnh 
điều khiển trong trường hợp bắt buộc bỏ qua liên động thao tác thiết 
bị. 

− Cấp trưởng ca vận hành: Cấp vận hành này có đầy đủ quyền thao tác 
hệ thống ngoại trừ quyền BYPASS LOGIC. 

− Cấp phụ ca vận hành: Cấp này được phép xác nhận cảnh báo, điều 
chỉnh đổi nấc bộ OLTC máy biến áp và xem các thông số vận hành. 

 
Giao diện đăng nhập hệ thống điều khiển máy tính đối với các đối tượng 
vận hành viên được mô tả theo hình 6.46. 
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Hình 6.46 − Cửa sổ đăng nhập hệ thống mô hình 

 
Thực hiện cấu hình quá trình điều khiển cho giao diện HMI: cần xác định 
đúng đối tượng điều khiển, trạng thái thiết bị cần điều khiển và xác nhận 
lệnh điều khiển. 
 
6.4.4.2 Xây dựng giao diện điều khiển máy cắt và dao cách ly 
 
Cửa sổ điều khiển thiết bị sẽ được gọi từ cửa sổ BAY từng ngăn lộ khi chọn 
vào thiết bị cần điều khiển. Cửa sổ điều khiển hiển thị chính xác tên thiết bị 
cần điều khiển và trạng thái thiết bị hiện tại, ví dụ như cửa sổ điều khiển 
máy cắt theo hình 6.47. 
 

 
Hình 6.47 − Cửa sổ thao tác máy cắt mô phỏng 

 
6.4.4.3 Xây dựng cửa sổ xác nhận lệnh điều khiển thiết bị 
 
Cửa sổ xác nhận lệnh điều khiển sẽ được gọi khi chọn vào biểu tượng khóa 
điều khiển trong cửa sổ điều khiển, xem hình 6.48. Có thể gọi các cửa sổ 
điều khiển bằng thuộc tính “Action” hoặc “Show Windows” trong cấu hình 
“Touch Pushbuttons” của mỗi đối tượng. 
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Hình 6.48 − Cửa sổ xác nhận lệnh điều khiển MC mô phỏng 

 
6.4.4.4 Xây dựng cửa sổ điều khiển bộ điều áp dưới tải OLTC 
 
Cửa sổ điều khiển bộ điều áp dưới tải hay bộ đổi nấc OLTC nằm trong giao 
diện ngăn máy biến áp, xem hình 6.49. Cửa sổ cho phép điều khiển tăng 
hoặc giảm nấc điều áp cho máy biến áp, thể hiện số nấc hiện tại hoặc 
ON/OFF các chế độ vận hành tự động hoặc song song bộ đổi nấc. 
 

 
Hình 6.49 − Cửa sổ điều khiển bộ đổi nấc OLTC mô phỏng 

 
Để tránh nhầm lẫn trong quá trình thao tác chuyển nấc, các cửa sổ xác nhận 
lệnh điều nấc theo hình 6.50 và 6.51. 
 

 
Hình 6.50 − Cửa sổ xác nhận lệnh tăng nấc OLTC mô phỏng 

 

 
Hình 6.51 − Cửa sổ xác nhận lệnh giảm nấc máy biến áp mô phỏng 
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6.5 Lập cơ sở dữ liệu ảo cho mô hình 
 
Theo tiêu chuẩn  IEC 61850−7−4, các đối tượng thiết bị được ảo hóa thông 
tin trong các nút lôgic, do đó trong quá trình mô phỏng hệ thống cần tạo ra 
các lớp thông tin đầy đủ cho các thiết bị để quá trình mô phỏng chính xác và 
phù hợp với yêu cầu theo tiêu chuẩn  IEC 61850. Do mô hình mô phỏng 
không có các thiết bị IED và cơ sở dữ liệu thực tế, nên cần tạo ra cơ sở dữ 
liệu ảo và gán các giá trị mặc định ban đầu. Cơ sở dữ liệu ảo sẽ được dùng 
để kết nối thông tin giữa giao diện điều khiển và phần mềm lập trình lôgic 
điều khiển cho mô phỏng. 
 
Mục này sẽ trình bày các bộ biến dùng liên kết phần mềm thiết kế HMI và 
phần mềm tính toán lôgic cho một số thiết bị chính (máy cắt, dao cách ly, 
máy biến áp) cùng với dữ liệu đo lường như sau: 

− Các dữ liệu mô tả máy cắt ở ngăn “E01” gồm các dữ liệu mô hình 
hóa thiết bị đặt tên theo quy định của tiêu chuẩn IEC 61850 trình bày 
trong bảng 6.1. 

− Các dữ liệu mô tả dao cách ly “1” của ngăn “E01” gồm các dữ liệu 
mô hình hóa thiết bị đặt tên theo quy định của tiêu chuẩn IEC 61850 
ở bảng 6.2 (các dao cách ly khác cũng có bảng dữ liệu tương tự). 

− Các dữ liệu mô tả máy biến áp “T1” gồm các dữ liệu mô hình hóa 
thiết bị đặt tên theo quy định của tiêu chuẩn IEC 61850 ở bảng 6.3 
(máy biến áp khác cũng có bảng dữ liệu tương tự). 

− Dữ liệu mô phỏng giá trị đo lường ngăn “E01” mô tả trong bảng 6.4. 
 
Ngoài các dữ liệu mô tả thiết bị trong hệ thống, các biến dữ liệu mô tả thông 
số vận hành cũng được xây dựng dựa trên quy định đặt tên và mô tả dữ liệu 
theo tiêu chuẩn IEC 61850. 
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Bảng 6.1 − Biến mô tả mô hình máy cắt (MC) 

Tên biến Ý nghĩa mô tả 

E01_XCBR1_Health Mô tả tình trạng vận hành của MC với hệ thống 

E01_XCBR1_Name Mô tả tên vận hành của MC trong hệ thống 

E01_XCBR1_F74Col1 Mô tả tình trạng của cuộn cắt thứ 1 của MC  

E01_XCBR1_F74Col2 Mô tả tình trạng của cuộn cắt thứ 2 của MC  

E01_XCBR1_SF6Lo Mô tả tình trạng cảnh báo áp suất khí SF6 cấp 1 

E01_XCBR1_SF6Lok  Mô tả tình trạng cảnh báo áp suất khí SF6 cấp 2 

E01_XCBR1_Dsch Mô tả trạng thái lò xo không được nén 

E01_XCBR1_Dscrepancy Mô tả trạng thái mất đồng bộ giữa ba pha MC 

E01_XCBR1_ABNORMAL Mô tả tình trạng bất thường của MC 

E01_XCBR1_Emergency Mô tả tình trạng cắt khẩn cấp của MC 

E01_XCBR1_Syn Mô tả trạng thái hòa đồng bộ hai đầu cực MC 

E01_XCBR1_PosSt Mô tả trạng thái đóng/mở của MC 

E01_XCBR1_PosOpn Mô tả trạng thái MC đang mở 

E01_XCBR1_PosCls Mô tả trạng thái MC đang đóng 

E01_XCBR1_Blk Mô tả tình trang Block điều khiển MC 

E01_XCBR1_BlkCB Mô tả trạng thái MC bị khóa do MC khác 

E01_XCBR1_BlkDS Mô tả trạng thái MC bị khóa do dao cách ly 

E01_XCBR1_BlkES Mô tả trạng thái MC bị khóa do dao tiếp địa 

E01_XCBR1_BlkF74 Mô tả trạng thái MC bị khóa do cuộn TRIP 

E01_XCBR1_BlkMsg Thông báo tình trạng bị khóa của MC 

E01_XCBR1_Loc Mô tả tình trạng khóa Local/Remote tại MC 

E01_XCBR1_RemEnaSt Mô tả trạng thái cho phép điều khiển xa 

E01_XCBR1_PosCtl Mô tả trạng thái điều khiển 

E01_XCBR1_PosCmd Mô tả giá trị biến điều khiển 
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Bảng 6.2 − Biến mô tả mô hình dao cách ly (DCL) 

Tên biến Ý nghĩa mô tả 

E01_XSWI1_Health Mô tả tình trạng vận hành của DCL với hệ thống 

E01_XSWI1_Name Mô tả tên vận hành của DCL trong hệ thống 

E01_XSWI1_ABNORMAL Mô tả tình trạng bất thường của DCL 

E01_XSWI1_PosSt Mô tả trạng thái đóng / mở của DCL 

E01_XSWI1_Blk Mô tả tình trạng khóa điều khiển DCL 

E01_XSWI1_BlkMsg Thông báo tình trạng khóa của DCL 

E01_XSWI1_Loc Mô tả tình trạng khóa Local / Remote tại DCL 

E01_XSWI1_RemEnaSt Mô tả trạng thái cho phép điều khiển xa 

E01_XSWI1_PosCtl Mô tả trạng thái điều khiển 

E01_XSWI1_PosCmd Mô tả giá trị biến điều khiển 
 
Bảng 6.3 − Biến mô tả mô hình máy biến áp (MBA) 

Tên biến Ý nghĩa mô tả 

T1_FAN_Health Mô tả tình trạng hoạt động quạt làm mát 

T1_FAN_Fail Mô tả trạng thái lỗi quạt làm mát 

T1_FAN_ManSt Mô tả trạng thái điều khiển tại chỗ quạt làm mát 

T1_FAN_AutoSt Mô tả trạng thái điều khiển tự động quạt làm mát 

T1_FAN_FanSt Mô tả trạng thái hoạt động quạt làm mát 

T1_FAN_FanAlm Mô tả trạng thái cảnh báo quạt làm mát 

T1_FAN_Loc Mô tả trạng thái khóa điều khiển tại chỗ quạt làm mát 

T1_FAN_FanCtl Mô tả trạng thái điều khiển quạt làm mát 

T1_FAN_AutoCtl Mô tả trạng thái điều khiển tự động quạt làm mát 

T1_FAN_FanCtlSt Mô tả trạng thái lệnh điều khiển quạt làm mát 

T1_FAN_AutoCtlSt Mô tả trạng thái lệnh điều khiển tự động quạt làm mát 

T1_YLTC_Health Mô tả trạng thái hoạt động của bộ điều áp (OLTC) 

T1_YLTC_Fail Mô tả trạng thái sự cố OLTC 

T1_YLTC_ABNORMAL Mô tả bất thường bộ OLTC 
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Tên biến Ý nghĩa mô tả 

T1_YLTC_TapEmer Mô tả trạng thái dừng khẩn cấp OLTC 

T1_YLTC_PresAlm Mô tả cảnh báo áp suất dầu OLTC tăng cao mức 1 

T1_YLTC_PresTr Mô tả cảnh báo áp suất dầu OLTC tăng cao mức 2 

T1_YLTC_GasFlwTr Mô tả cảnh báo khí cháy OLTC mức 2 

T1_YLTC_ReliefTr Mô tả cảnh báo dòng dầu OLTC mức 2 

T1_YLTC_TapPos Mô tả vị trí nấc OLTC 

T1_YLTC_AutoCtl Mô tả trạng thái điều khiển tự động OLTC 

T1_YLTC_AutoSt Mô tả trạng thái điều khiển OLTC 

T1_YLTC_Blk Mô tả trạng thái cấm điều khiển OLTC 

T1_YLTC_BlkMsg Mô tả cảnh báo cấm điều khiển OLTC 

T1_YLTC_Loc Mô tả khóa điều khiển tại chỗ OLTC 

T1_YLTC_RemEnaSt Mô tả trạng thái điều khiển từ xa OLTC 

T1_YLTC_InPrg Mô tả trạng thái đang chuyển nấc OLTC 

T1_YLTC_TapChg Mô tả trạng thái chuyển nấc OLTC 

T1_YLTC_TapCmd Mô tả lệnh chuyển nấc OLTC 

T1_YLTC_TapEmerCmd Mô tả lệnh dừng khẩn cấp OLTC 

T1_YPTR_Health Mô tả tình trạng hoạt động của MBA 

T1_YPTR_PresAlm Mô tả cảnh báo áp suất dầu MBA cấp 1 

T1_YPTR_OilLevAlm Mô tả cảnh báo mức dầu MBA cấp 1 

T1_YPTR_OilTmpAlm Mô tả cảnh báo nhiệt độ dầu MBA cấp 1 

T1_YPTR_HP1Tmp Mô tả nhiệt độ cuộn dây sơ cấp MBA 

T1_YPTR_HP2Tmp Mô tả nhiệt độ cuộn dây thứ cấp MBA 

T1_YPTR_OilTmp Mô tả nhiệt độ dầu MBA 

T1_YPTR_PresTr Mô tả cảnh báo áp suất dầu MBA cấp 2 

T1_YPTR_HPTmpTr Mô tả cảnh báo nhiệt độ cuộn dây MBA cấp 2 

T1_YPTR_GasFlwTr Mô tả cảnh báo dòng khí cháy dầu MBA cấp 2 

T1_YPTR_OilFlwTr Mô tả cảnh báo dòng dầu MBA cấp 2 

T1_YPTR_OilTmpTr Mô tả cảnh báo nhiệt độ dầu MBA cấp 2 

T1_YPTR_ReliefTr Mô tả cảnh báo áp suất dầu tăng đột biến MBA cấp 2 
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Bảng  6.4 − Dữ liệu mô phỏng đo lường ngăn E01 

Tên biến Ý nghĩa mô tả 

E01_MMXU1_Aneut Mô tả giá trị dòng điện trung tính 

E01_MMXU1_AphsA Mô tả giá trị dòng điện pha A 

E01_MMXU1_AphsB Mô tả giá trị dòng điện pha B 

E01_MMXU1_AphsC Mô tả giá trị dòng điện pha C 

E01_MMXU1_Hz Mô tả giá trị tần số 

E01_MMXU1_PFphsA Mô tả giá trị hệ số công suất pha A 

E01_MMXU1_PFphsB Mô tả giá trị hệ số công suất pha B 

E01_MMXU1_PFphsC Mô tả giá trị hệ số công suất pha C 

E01_MMXU1_PhVphsA Mô tả giá trị điện áp pha A 

E01_MMXU1_PhVphsB Mô tả giá trị điện áp pha B 

E01_MMXU1_PhVphsC Mô tả giá trị điện áp pha C 

E01_MMXU1_PPVphsAB Mô tả giá trị điện áp dây A−B 

E01_MMXU1_PPVphsBC Mô tả giá trị điện áp dây B−C 

E01_MMXU1_PPVphsCA Mô tả giá trị điện áp dây C−A 

E01_MMXU1_totPF Mô tả giá trị hệ số công suất tổng 

E01_MMXU1_totVAr Mô tả giá trị công suất phản kháng tổng 

E01_MMXU1_totW Mô tả giá trị công suất tác dụng tổng 

E01_MMXU1_VArphsA Mô tả giá trị công suất phản kháng pha A 

E01_MMXU1_WphsA Mô tả giá trị công suất tác dụng pha A 
 
6.6 Mô phỏng quá trình điều khiển 
 
6.6.1 Lựa chọn phần mềm mô phỏng 
 
Phần mềm mô phỏng phải có khả năng tính toán lôgic trên cơ sở hệ thống 
dữ liệu dùng chung và khả năng quản lý các biến liên quan đến quá trình 
điều khiển đồng thời thực hiện các phép tính lôgic. Phần mềm InControl của 
hãng Wonderware West là một giải pháp hoàn hảo đề thực hiện các chức 
năng trên. Phần mềm vừa có thể làm một OPC Server quản lý dữ liệu vừa 
chạy được các mô hình mô phỏng và các ngôn ngữ lập trình quen thuộc 
[20]. 
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6.6.1.1 Giới thiệu phần mềm Wonderware InControl 
 
InControl™ là một trong những công cụ trong bộ phần mềm Wonderware® 
FactorySuite™ do hãng Wonderware West xây dựng. InControl là một gói 
phần mềm kiến trúc mở cho phép thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và chạy 
các chương trình ứng dụng để kiểm soát quá trình điều khiển, vận hành, 
giám sát trong hệ thống công nghiệp, năng lượng, giao thông. InControl 
được thiết kế để tích hợp chặt chẽ với các thành phần FactorySuite khác, 
bao gồm cả InTouch®, InBatch và Server công nghiệp. 
 
6.6.1.2 Ngôn ngữ lập trình của phần mềm Wonderware InControl 
 
Phần mềm InControl được thiết kế với cấu trúc mở và phù hợp với nhiều 
mục đích khác nhau trong việc giải quyết các vấn đề hệ thống điều khiển; do 
đó, phần mềm có thể được lập trình lôgic bằng những ngôn ngữ lập trình 
quen thuộc như ngôn ngữ khối rơle lôgic RLL (Relay Ladder Logic), ngôn 
ngữ biểu đồ tuần tự chức năng SFC (Sequential Function Chart), ngôn ngữ 
cấu trúc lệnh STL (Structured Text Language) và ngôn ngữ mô hình nhà 
máy FOE (Factory Object), được minh họa chức năng tương ứng từ hình 
6.52 đến hình 6.55. 
 

 
Hình 6.52 − Ngôn ngữ khối rơle lôgic 

 

 
Hình 6.53 − Ngôn ngữ biểu đồ tuần tự chức năng 
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Hình 6.54 − Ngôn ngữ cấu trúc lệnh 

 

 
Hình 6.55 − Ngôn ngữ mô hình nhà máy 

 
Quá trình thực hiện sẽ sử dụng ngôn ngữ lập trình câu lệnh (STL) để tính 
toán lôgic và thực hiện các thao tác điều khiển cho mô hình mô phỏng. 
Ngôn ngữ câu lệnh là ngôn ngữ quen thuộc gồm những hàm lôgic đơn giản 
sẽ giúp dễ dàng tiếp cận, mở rộng và phát triển mô hình. 
 
6.6.1.3 Chức năng “function block” (khối chức năng) của InControl 
 
Các khối chức năng (function block) bao gồm một tập hợp các lệnh lập trình 
có thể được gọi để thực hiện một chương trình trong InControl. Khối chức 
năng có các đặc điểm sau: 

− InControl hỗ trợ định nghĩa kiểu của khối chức năng, bạn có thể tạo 
một hoặc nhiều loại khối chức năng khác nhau. 

− Một loại khối chức năng được mô tả bằng ngôn ngữ lập trình của nó. 
Hiện nay, InControl hỗ trợ các loại khối chức năng được viết bằng 
STL và RLL. 
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− Khối chức năng không tự động thực hiện, và chỉ được thực hiện khi 
các mã (STL, RLL…) tham chiếu đến chúng được thực thi. 

− Khối chức năng có thể chứa các khai báo biến cục bộ, đầu vào và 
đầu ra các thông số. 

− Biến cục bộ trong khối chức năng có thể duy trì giá trị của nó trong 
quá trình trao đổi dữ liệu với phần mềm bên ngoài. Điều này cho 
phép thực hiện thao tác thay đổi biến và lưu giá trị trong quá trình 
mô phỏng. Tuy nhiên, các biến cục bộ không thể được đọc hay viết 
bởi các khối chức năng khác. 

− Khối chức năng có thể gọi một khối chức năng khác thực hiện 
chương trình, nhưng không thể gọi lại chính nó. 

− Tất cả các cấu trúc vòng lặp sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn 
thành. 

 
Chức năng function block sẽ được sử dụng để lập trình các lệnh điều khiển 
cũng như thực hiện các lôgic điều khiển, bảo vệ trong mô hình mô phỏng. 
Lựa chọn ngôn ngữ câu lệnh (STL) và function block sẽ giúp cho việc lập 
trình dễ hiểu và dễ tiếp cận, quản lý các lôgic theo từng ngăn lộ và trên mô 
hình toàn trạm. 

6.6.2 Lưu đồ điều khiển thiết bị 
 
Quá trình mô phỏng thao tác điều khiển thiết bị cần tuân thủ các quy định về 
thao tác thiết bị điện quốc gia, đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61850. 
Do đó, cần xác định rõ lưu đồ cho quá trình điều khiển cho mỗi thiết bị đáp 
ứng các quy định trên trước khi thực hiện mô phỏng quá trình điều khiển 
thiết bị. Hình 6.56 và 6.57 giới thiệu lưu đồ điều khiển tương ứng cho các 
thiết bị nhất thứ (máy cắt, dao cách ly và dao tiếp địa) và bộ đổi nấc (OLTC) 
với các biến mô phỏng. Lưu ý rằng, đối với các thiết bị đóng cắt cần kiểm 
tra điều kiện liên động trước khi cho phép thực hiện thao tác. 
 
6.6.3 Lập trình điều khiển trên phần mềm Incontrol Wonderware 
 
Phần mềm InControl cho phép sử dụng ngôn ngữ câu lệnh (STL) để thực 
hiện các phương trình lôgic, đây là ngôn ngữ quen thuộc và đơn giản giúp 
cho mô hình mô phỏng có thể được mở rộng và chỉnh sửa dễ dàng. 
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Hình 6.56 − Lưu đồ điều khiển thiết bị MC và DCL 
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Hình 6.57 − Lưu đồ điều khiển OLTC 

 
Yêu cầu khi áp dụng tiêu chuẩn IEC 61850 là các thiết bị được ảo hóa và 
mô tả đầy đủ thông tin qua các biến được đặt tên theo quy luật nhất định. Do 
vậy, khi lập trình cho quá trình điều khiển cũng như các trường hợp sự cố 
cần sử dụng các biến thành phần thiết bị trong các hàm thực thi. Dùng chức 
năng “Function block” của InControl để quản lý quá trình điều khiển từng 
ngăn (BAY) và cho toàn trạm biến áp; từ đó, dễ dàng quản lý chương trình 
lập trình điều khiển cũng như có thể mở rộng quy mô hệ thống. Chương 
trình điều khiển có thể thực thi theo ngăn lộ hoặc theo chức năng như điều 
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khiển, thông báo liên động, phối hợp bảo vệ để tạo thành các module riêng 
lẻ dễ dàng tùy biến và sử dụng. Chương trình điều khiển trên được viết dựa 
trên lưu đồ đã đặt ra và theo quá trình trao đổi thông tin thiết bị theo tiêu 
chuẩn IEC 61850. 
 
Giả lập quá trình điều khiển bao gồm xây dựng các quá trình ra lệnh điều 
khiển thiết bị, thông báo vi phạm liên động, tính toán các thông số vận hành 
theo trạng thái thiết bị đang vận hành, thông báo thay đổi trạng thái thiết bị. 
 
6.6.4 Quản lý quá trình điều khiển 
 
Để dễ dàng xây dựng chương trình và quản lý quá trình điều khiển, cần sử 
dụng chức năng “Function block” của InControl để tạo các bộ chương trình 
con quản lý từng ngăn riêng biệt. Do trạm biến áp khảo sát có năm ngăn lộ 
110 kV nên cần xây dựng năm chương trình con để quản lý các trình điều 
khiển của năm ngăn lộ này, minh họa theo hình 6.58. 
 

 
Hình 6.58 − “Function blocks” trong Incontrol 

 
6.6.5 Lập trình điều khiển thiết bị 
 
6.6.5.1 Gán giá trị biến 
 
Do việc xây dựng mô hình hệ thống điều khiển trạm biến áp không có các 
thiết bị thật nên trạng thái thiết bị sẽ được ảo hóa. Các trạng thái thiết bị có 
thể cài đặt giá trị mặc định ban đầu khi khởi động chương trình bằng cách 
gán giá trị “Initial value” cho biến tương ứng trong Incontrol. Ví dụ, mô 
hình thiết lập giá trị ban đầu máy cắt mở bằng 1 trong hình 6.59, tức máy cắt 
sẽ mở khi khởi động chương trình. Các biến đo lường analog cũng được gán 
giá trị khởi tạo tương tự như các biến trạng thái. 
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Hình 6.59 − Gán giá trị khởi tạo cho máy cắt 

 
6.6.5.2 Lập trình điều khiển thiết bị 
 
Mô hình khi mô phỏng điều khiển sẽ thay đổi trạng thái thiết bị theo giá trị 
điều khiển tương ứng, ví dụ xét quá trình thực hiện lệnh điều khiển máy cắt 
theo đoạn mã sau. 
 
(**** THUC HIEN LENH DIEU KHIEN MAY CAT****) 
IF E01_XCBR1_PosCmd = 1  

THEN E01_XCBR1_PosCls:=1; E01_XCBR1_PosOpn:=0;  
END_IF;(**** CLOSE ****) 

 
IF E01_XCBR1_PosCmd = 2  

THEN E01_XCBR1_PosCls:=0; E01_XCBR1_PosOpn:=1;  
END_IF;(**** OPEN *****) 

 
Giải thích đoạn mã: 

− E01_XCBR1_PosCmd: biến điều khiển được truyền từ giao diện HMI 
thông qua bảng điều khiển ở hình 6.59. Giá trị biến điều khiển được 
quy ước bởi người lập trình, ở đây giá trị chọn bằng 1 quy ước điều 
khiển đóng máy cắt, giá trị bằng 2 điều khiển mở máy cắt. 

− E01_XCBR1_PosCls: biến được đặt theo tiêu chuẩn  IEC 61850, giá trị 
bằng 1 tương đương với trạng thái đóng của máy cắt. 

− E01_XCBR1_PosOpn: biến được đặt theo tiêu chuẩn  IEC 61850, giá trị 
bằng 1 tương đương với trạng thái mở của máy cắt. 
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Các quá trình điều khiển thiết bị đóng cắt khác như dao cách ly và dao tiếp 
địa đều được thiết lập tương tự như ví dụ trên. 
 
6.6.5.3 Lập trình điều khiển bộ OLTC 
 
Quá trình điều khiển bộ OLTC sẽ tự động tăng hoặc giảm nấc máy biến áp 
theo lệnh điều khiển tương ứng trong đoạn mã sau. 
 
(*** THUC HIEN LENH DIEU KHIEN OLTC****) 
IF T1_YLTC_TapCmd = 1  

THEN T1_YLTC_TapPos: =T1_YLTC_TapPos+1;  
END_IF; (** RAISE **) 

IF T1_YLTC_TapCmd = 2  
THEN T1_YLTC_TapPos: =T1_YLTC_TapPos-1;  
END_IF; (** LOWER **) 
 

Giải thích đoạn mã: 
− T1_YLTC_TapCmd: biến điều khiển được truyền từ giao diện HMI 

thông qua bảng điều khiển. 
− T1_YLTC_TapPos: biến được đặt theo tiêu chuẩn  IEC 61850 thể hiện 

nấc hiện tại của bộ đổi nấc. 
 

6.6.5.4 Tính toán liên động cho điều khiển máy cắt 
 
Tính toán liên động khi điều khiển thiết bị trên hệ thống điều khiển tích hợp 
tuân theo quy định thao tác hệ thống điện [17]. Quá trình tính toán liên động 
và thông báo của máy cắt được minh họa qua các đoạn mã sau. 
 
(*** MAY CAT XCBR1 ***) 
(* Lien dong voi hu hong mach cat F74 *) 
IF (E01_XCBR1_F74Col1 = 1) (*Hu hong mach cat1 (F74-1) *) and 
(E01_XCBR1_F74Col2 = 1) (*Hu hong mach cat2 (F74-2) *) 

THEN E01_XCBR1_BlkF74:= 1;  
ELSE E01_XCBR1_BlkF74:= 0;  

END_IF; 

 
Đoạn mã trên sẽ kiểm tra các cuộn cắt (Trip Coil) của máy cắt. Nếu các 
cuộn cắt hư hỏng sẽ thông báo liên động và không cho phép đóng máy cắt, 
tránh trường hợp máy cắt không thể mở khi gặp sự cố. 
 
(* Lien dong voi bao ve relay *) 
IF E01RL1_ST_Tr =0 AND E01RL2_ST_Tr = 0 AND E01RL3_ST_Tr = 0 

THEN E01_XCBR1_BlkPro:= 0;  
ELSE E01_XCBR1_BlkPro:= 1;  

END_IF; 
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Đoạn mã trên sẽ kiểm tra các biến bảo vệ của rơle, khi các biến bảo vệ tác 
động và không được reset sẽ thông báo liên động và không cho phép đóng 
máy cắt. 
 
(* Lien dong voi DCL *) 
IF (E01_XSWI1_PosSt =1 AND E01_XSWI3_PosSt = 1) OR (E01_XSWI1_PosSt 
= 2 AND E01_XSWI3_PosSt = 2) 

THEN E01_XCBR1_BlkDS: = 0; ELSE E01_XCBR1_BlkDS:= 1; 
END_IF; 

 
Đoạn mã trên sẽ kiểm tra liên động giữa máy cắt và các dao cách ly, theo 
quy định, máy cắt chỉ được đóng khi các dao cách ly hai đầu máy cắt cùng 
trạng thái (cùng mở hoặc cùng đóng). 
 
Các tính toán liên động sẽ trả ra kết quả là biến E01_XCBR1_Blk cho giao diện 
HMI. Theo đó, giao diện sẽ hiển thị các thông báo tương ứng thông qua cửa 
sổ thông báo liên động với các thông báo được lập trình trong đoạn mã sau. 
 
(* Block dieu khien neu vi pham lien dong *) 
IF E01_XCBR1_BlkMsg <> "" THEN E01_XCBR1_Blk:=1; ELSE 
E01_XCBR1_Blk:=0; END_IF; 
BlkMsg_CB:= ""; 
if PosSt = 1 and BlkPro >= 1  

then BlkMsg_CB:="CB control blocked by Relay TRIP signals"; 
elseif BlkTAG >= 8  

then BlkMsg_CB:="CB control blocked by a RED TAG"; 
elseif PosSt = 1 and Dscrepancy = 1  

then BlkMsg_CB:="CB control blocked by Phases Discrepancy 
signal"; 
elseif PosSt = 1 and Dsch = 1  

then BlkMsg_CB:="CB control blocked by Spring Discharged sig-
nal"; 
elseif BlkF74 >= 1  

then BlkMsg_CB:="CB control blocked by failure of Trip Cir-
cuits"; 
elseif BlkES >= 1  

then BlkMsg_CB:="CB control blocked by interlocking with oth-
er ESs"; 
elseif BlkDS >= 1  

then BlkMsg_CB:="CB control blocked by interlocking with oth-
er DSs"; 
elseif BlkCB >= 1  

then BlkMsg_CB:="CB control blocked by interlocking with oth-
er CBs"; 
elseif SF6Lok = 1  

then BlkMsg_CB:="CB control blocked by SF6-Lockout signal"; 
elseif Loc = 1  

then BlkMsg_CB:="CB control blocked by Local switch signal"; 
elseif BayLocal = 1  

then BlkMsg_CB:="CB control blocked by BAY Local switch"; 
elseif Blk1 >= 1  

then BlkMsg_CB:="CB is out of service"; 
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elseif Blk2 >= 1  
then BlkMsg_CB:="CB control blocked by Relay TRIP COMM sig-

nals"; 
elseif Blk3 >= 1  

then BlkMsg_CB:="CB control blocked by Local Control from RE-
LAY"; 
end_if; 
 
Quá trình xây dựng chương trình điều khiển các ngăn lộ và thiết bị còn lại 
thực hiện tương tự như các ví dụ trên. 
 
6.7 Xây dựng chương trình mô phỏng vận hành và sự cố 
 
Để có thể ứng dụng thực tế, ngoài quá trình điều khiển thiết bị theo các 
lôgic quy định sẵn, mô hình cần tạo ra các tình huống vận hành thực tế như 
các bất thường của thiết bị và hệ thống điều khiển, các sự cố trong trạm biến 
áp; từ đó, giải thích các cơ chế hoạt động của chức năng bảo vệ, giám sát 
vận hành của hệ thống điều khiển tích hợp. 
 
6.7.1 Mô phỏng quá trình vận hành bình thường 
 
Mô hình mô phỏng quá trình vận hành bình thường của hệ thống điều khiển 
cần thực hiện được các chức năng sau: 

− Thực hiện chính xác lệnh điều khiển thiết bị 
− Thông báo lỗi khi điều khiển không thành công 
− Thông báo chính xác lỗi khi vi phạm lôgic điều khiển 
− Thông báo chính xác bất thường bằng các dòng cảnh báo và chuông 

còi 
− Phân cấp vận hành cho các vận hành viên theo đúng chức năng vận 

hành 
− Thể hiện chính xác các thông số vận hành hệ thống 
− Giám sát và quản lý thiết bị trong quá trình vận hành 

 
Hình 6.60 giới thiệu một ví dụ mô phỏng quá trình thao tác mở máy cắt 131 
thực hiện trên mô hình hệ thống điều khiển được xây dựng. 
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Hình 6.60 − Thao tác mở máy cắt 131 

 
6.7.2 Mô phỏng quá trình vận hành bất thường 
 
Trong quá trình vận hành trạm biến áp, các thiết bị nhất thứ, nhị thứ hoặc hệ 
thống máy tính hay hệ thống thông tin liên lạc sẽ phát sinh các bất thường. 
Do đó cần phải xây dựng các trường hợp bất thường này trên mô hình để mô 
phỏng nhằm giúp vận hành viên biết cách kiểm tra và giám sát để có hướng 
xử lý hoặc lưu ý trong quá trình vận hành tiếp theo.  
 
Do các trạng thái vận hành của thiết bị và hệ thống đều được giám sát và có 
các đèn cảnh báo trên giao diện nên trong mô hình hệ thống điều khiển, các 
mô phỏng bất thường sẽ được thực hiện thông qua các giả lập đơn giản bằng 
cách ON/OFF các đèn cảnh báo trên giao diện HMI. 
 
Ví dụ xét mô phỏng sự cố áp suất khí SF6 thấp cấp 2 trong máy cắt 131. Sự 
cố trên sẽ dẫn đến không cho phép máy cắt thao tác vì không đủ điều kiện 
cách điện và dập hồ quang. Do đó cần phát hiện sớm sự cố để có phương án 
xử lý và có phương án vận hành thích hợp. Các bước mô phỏng bất thường 
bao gồm: 

− Thiết lập đặc tính cho cảnh báo trên giao diện để có thể giả lập bất 
thường (xem hình 6.61a). 
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− Sử dụng đặt tính “Touch Link” để thiết lập cho đèn cảnh báo áp suất 
khí SF6 (xem hình 6.61b) 

 

  
a) Đèn cảnh báo khí SF6 b) Đặc tính đèn cảnh báo SF6 

Hình 6.61 − Mô phỏng bất thường cảnh báo áp suất khí SF6 
 
− Sau khi thiết lập đặc tính, quá trình mô phỏng tạo bất thường được 

thực hiện bằng cách click chọn cảnh báo trên giao diện; sẽ có bảng 
thông báo để xác nhận quá trình mô phỏng (xem hình 6.62). Khi xác 
nhận “On”, giá trị sẽ được truyền vào biến và sự cố sẽ làm sáng đèn 
cảnh báo. 
 

 
Hình 6.62 − Cửa sổ xác nhận tạo bất thường SF6  

 
− Sau khi tạo bất thường khí SF6 cấp 2, quá trình điều khiển sẽ cấm 

đóng máy cắt bằng thông báo ở hình 6.63. 
 

 
Hình 6.63 − Cửa sổ cảnh báo liên động máy cắt với khí SF6 
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Các bất thường khác cũng được thực hiện tương tự và lập trình tương ứng 
để phù hợp với quá trình mô phỏng. 
 
6.7.3 Mô phỏng sự cố trong trạm biến áp 
 
Trong quá trình vận hành trạm biến áp, vận hành viên sẽ gặp những sự cố 
khác nhau. Sự cố liên quan đến vận hành trạm biến áp bao gồm ngắn mạch 
đường dây, ngắn mạch máy biến áp hoặc ngắn mạch thanh cái. 
 
Khi phát hiện những sự cố trên, hệ thống rơle bảo vệ sẽ tác động cô lập sự 
cố, đồng thời cảnh báo đến hệ thống vận hành. Việc mô phỏng các sự cố 
cũng như quá trình tác động của rơle bảo vệ có ý nghĩa thực tiễn to lớn, giúp 
vận hành viên hiểu rõ quá trình tác động, các chức năng phức tạp của rơle 
đồng thời giúp nhận định sự cố để khắc phục nhanh nhất, đảm bảo chất 
lượng cung cấp điện. Mô hình hệ thống điều khiển cần xây dựng tất cả các 
kịch bản sự cố trạm biến áp có thể xảy ra theo lý thuyết và theo các báo cáo 
sự cố thực tế. 
 
6.7.3.1 Mô phỏng sự cố máy biến áp 
 
Máy biến áp là thiết bị quan trọng nhất trong một trạm biến áp. Do đó chức 
năng bảo vệ của máy biến áp được quy định rất nghiêm ngặt và có độ tin 
cậy cao. Bảo vệ máy biến áp bao gồm bảo vệ nội bộ máy biến áp do các rơle 
bên trong máy biến áp đảm nhiệm và bảo vệ bên ngoài máy biến áp do các 
thiết bị nhất thứ, nhị thứ bên ngoài đảm nhận. 
 
Bảo vệ nội bộ máy biến áp chia nhiều cấp cảnh báo khác nhau, thông 
thường cảnh báo cấp 1 chỉ cảnh báo bằng chuông còi, nhưng cảnh báo cấp 2 
bắt buộc phải cô lập máy biến áp ra khỏi hệ thống bằng cách mở các máy 
cắt đang nối vào các đầu cực của máy biến áp. 
 
Với mục tiêu minh họa một sự cố tiêu biểu trong máy biến áp lực, xét ví dụ 
giả lập sự cố rơle bảo vệ nội bộ máy biến áp khi áp suất bộ OLTC tăng đột 
biến tác động cấp 2 làm mở hai máy cắt 131 và 831 ở hai đầu máy biến áp 
T1, thực hiện bằng cách tương tác với bảng tín hiệu ở hình 6.64. 
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Hình 6.64 − Tạo sự cố rơle áp suất OLTC tăng đột biến tác động cấp 2 

 
Khi đó, cảnh báo xuất hiện và các máy cắt 131, máy cắt 831 bị mở để cô lập 
máy biến áp T1 ra khỏi hệ thống theo cửa sổ lịch sử báo động ở hình 6.65. 

 

 
Hình 6.65 − Cảnh báo tác động rơle áp suất OLTC máy biến áp T1 

 
Đồng thời, rơle ngăn máy biến áp sẽ ghi nhận sự cố trên, ghi vào tín hiệu 
TRIP rơle, và làm sáng đèn tương ứng trên rơle minh họa ở hình 6.66. 
 

 
Hình 6.66 − Ghi nhận bất thường máy biến áp bởi rơle bảo vệ 

 
Như vậy, mô phỏng sự cố máy biến áp đã dẫn đến quy trình tác động chính 
xác các thiết bị và cảnh báo đi kèm. Từ đó, vận hành viên cần kiểm tra hệ 
thống và máy biến áp để làm báo cáo và phương án xử lý hợp lý.  
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6.7.3.2 Mô phỏng sự cố đường dây 
 
Các đường dây (trên không, cáp ngầm) có chức năng truyền tải điện đi vào 
và ra khỏi trạm biến áp, giúp cho trạm biến áp thực hiện chức năng biến đổi 
và phân phối điện năng. Trong quá trình vận hành, đường dây thường có 
nhiều sự cố hơn so với trạm biến áp do phải trải dài trong khu vực địa lý 
rộng lớn. Các sự cố trên đường dây có thể là sự cố thoáng qua hoặc sự cố 
duy trì. 
 
Tùy thuộc vào bản chất sự cố, các rơle bảo vệ đường dây sẽ có các tác động 
tương ứng. Mô hình mô phỏng sẽ giả lập các sự cố đường dây theo nhiều 
cấp độ và chức năng khác nhau, kèm theo các quá trình tác động bảo vệ của 
rơle nhằm giúp vận hành viên đánh giá sự cố khi gặp các trường hợp tương 
tự. 
 
Mô hình hệ thống điều khiển cần được xây dựng để mô phỏng các loại sự 
cố, đặc biệt các sự cố phức tạp như tự đóng lại máy cắt, chức năng đóng vào 
điểm sự cố (SOTF), chức năng từ chối máy cắt (BF)… Xét ví dụ minh họa 
mô phỏng tác động của máy cắt khi rơle bảo vệ khoảng cách (F21) tác động 
khi có sự cố trong vùng 1 (Zone 1) của đường dây ngăn “E02”. Sự cố được 
giả lập bằng cách tương tác vào bảng lựa chọn sự cố ngăn lộ ở hình 6.67. 
 

 
Hình 6.67 − Giả lập sự cố Zone 1 ngăn “E02” 

 
Sau khi sự cố xảy ra rơle sẽ tác động mở máy cắt 171 đồng thời lưu các tác 
động vào bảng ALARM ở hình 6.68. Trình tự tác động được lưu lại trong 
bảng ghi ALARM như sau: 

− Khi xuất hiện sự cố Zone 1, rơle sẽ tác động cắt mạch đồng thời 
sáng đèn “Trip”. 

− Máy cắt 171 ngăn E02 mở ra để cô lập sự cố. 
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Hình 6.68 − Giao diện “Alarm” ghi lại sự cố ngăn “E02” 
 

Như vậy mô phỏng hệ thống điều khiển khi có sự cố đường dây đã tác động 
chính xác theo lý thuyết bảo vệ rơle và quy định vận hành của trạm biến áp. 
Sau khi sự cố xảy ra, vận hành viên phải kiểm tra xác định sự cố để tìm 
phương án xử lý và báo cáo. 
 
6.7.3.3 Tổng kết 
 
Các phần trên đã giới thiệu cách thức mô phỏng của mô hình hệ thống điều 
khiển cho hai sự cố tiêu biểu gồm sự cố nội bộ máy biến áp do áp suất bộ 
OLTC tăng đột biến và sự cố đường dây liên quan đến bảo vệ khoảng cách. 
Các sự cố trong mô hình có thể được giả lập mở rộng theo nguyên lý tương 
tự như loại sự cố trong máy biến áp (áp suất khí, dầu cách điện, quạt làm 
mát), thiết bị được bảo vệ (máy cắt, dao cách ly, dao tiếp địa, thanh cái, biến 
dòng điện, biến điện áp), chức năng thiết bị bảo vệ rơle (so lệch, quá dòng) 
nhờ khả năng lập trình đơn giản của phần mềm InControl và công cụ thiết 
kế giao diện HMI. 
 
6.8 Kết luận 
 
Chương 6 đã giải thích nguyên lý thiết kế và các bước xây dựng mô hình 
một hệ thống điều khiển tích hợp cho một trạm biến áp GIS 110/15 kV để 
mô phỏng giả lập các tình trạng vận hành bình thường và sự cố liên quan 
đến các thiết bị nhất thứ trong trạm biến áp. Việc xây dựng mô hình−mô 
phỏng đáp ứng các quy định hiện hành của EVN cũng như có tham khảo 
giao diện hệ thống điều khiển của các công ty trong và ngoài nước, và  đặc 
biệt tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 61850. 
 
Trên cơ sở mô hình hệ thống điều khiển tích hợp, việc xây dựng thêm các 
mô hình trạm biến áp quy mô hơn như các trạm 500/220 kV sẽ dễ dàng 
được tích hợp vào, áp dụng cho đào tạo và huấn luyện vận hành viên thao 
tác hoặc thi sát hạch nâng bậc. Đây là điều không dễ thực hiện trong thực tế 
đối với các trạm biến áp 500/220 kV. 
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Để có được một mô hình hoàn chỉnh trạm biến áp−hệ thống điều khiển vận 
hành giống như trong thực tế, mô phỏng chế độ vận hành các thiết bị nhất 
thứ trong trạm biến áp cần được bổ sung. Khi đó, các thông số vận hành như 
điện áp, dòng điện, dòng công suất trên các thanh cái sẽ thay đổi khi có bất 
kỳ sự thay đổi của công suất nguồn (bao gồm tụ bù) và tải do thao tác các 
thiết bị đóng cắt, bộ điều áp OLTC của máy biến áp… Chủ đề này nằm 
ngoài khuôn khổ nội dung chính nên không được giới thiệu và trình bày 
trong cuốn sách này. 
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