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Lời mở đầu 

 

Thân gửi Quý độc giả! 

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động không nhỏ của tình hình kinh tế, chính 

trị, xã hội trên thế giới, đặc biệt là mức độ phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đòi hỏi phải 

có những thay mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, thúc đẩy các giải pháp phát triển kinh 

tế, xã hội một cách bền vững. Đó là lý do Hội thảo “Giải pháp khoa học, kỹ thuật và 

phát triển kinh tế, xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững” được tổ chức 

nhằm tiếp thu rộng rãi ý kiến từ các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ giảng dạy - 

nghiên cứu, người học, xã hội cho các lĩnh vực đào tạo, sản xuất kinh doanh, thương 

mại trong ngành công thương nói riêng và Việt Nam nói chung.  

Hội thảo được tổ chức nhân dịp 65 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (1956-2021), với sự phối hợp đồng tổ chức của Vụ 

Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – 

Đại học Thái Nguyên. Hội thảo là cơ hội để thúc đẩy sự hợp tác về khoa học, công 

nghê, đóng góp các giải pháp thiết thực về kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, chính trị cho sự 

phát triển bền vững của đất nước, đồng thời cũng là món quà tri ân của Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp gửi đến các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên… 

những người đã góp phần gây dựng nên truyền thống vẻ vang của Nhà trường. 

Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà khoa học đến từ các cơ sở 

giáo dục đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức khác trong nước, đặc biệt có 

sự tham dự của các nhà khoa học đến từ các trường đại học uy tín ở Nhật Bản, Mỹ. Ban 

Tổ chức đã thực hiện quá trình phản biện chặt chẽ để chọn lọc và đưa 97 bài báo vào Kỷ 

yếu hội thảo. 

Cuốn Kỷ yếu là tập hợp các quan điểm, kết quả nghiên cứu có giá trị của các nhà khoa 

học, nhà quản lý… trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, giáo dục, kinh tế, 

xã hội, kinh doanh và quản lý. Do số lượng bài viết và số lĩnh vực khá lớn, Ban Nội 

dung hội thảo đã nhất trí biên tập Kỷ yếu thành 02 tập với các lĩnh vực cụ thể: 

Tập 1: Kỹ thuật, Công nghệ và Giáo dục 

Tập 2: Kinh tế - Xã hội, Kinh doanh và Quản lý 
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Trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được sự giúp đỡ của các 

chuyên gia, các nhà khoa học. Xin chân thành cảm ơn các tác giả đã gửi bài, cảm ơn 

Ban Cố vấn nội dung hội thảo đã góp ý kiến, chỉnh sửa để kịp biên tập cuốn Kỷ yếu 

phục vụ Hội thảo. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian có hạn, quá trình biên soạn và xuất bản 

khó tránh khỏi những thiếu sót. Ban Tổ chức rất mong nhận được sự góp ý của quý độc 

giả, các nhà khoa học, nhà quản lý, các thầy, cô giáo… trong và sau chương trình Hội 

thảo, giúp nâng cao chất lượng cho những lần xuất bản sau.  

Trân trọng cảm ơn./. 
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5 Xây dựng phương pháp xác định phụ thuộc hàm chỉ ra phần tử hư hỏng từ tập 

dữ liệu lớn của DCS 

65 

6 Khảo sát, đánh giá hiện trường mọi lúc mọi nơi dựa trên ứng dụng di động 73 

7 Nâng cao chất lượng điều khiển từ xa các tổ máy Nhà máy thủy điện 

 Bản Chát 

82 

8 Thiết kế chế tạo robot tự động giám sát tình trạng làm việc của thiết bị nhà 

máy thủy điện 

85 

9 Ứng dụng học máy để tối ưu hóa hiệu suất turbine thủy lực Nhà máy thủy điện 

Sơn La, Lai Châu 

97 

10 Phân tích đánh giá rung đảo từ hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy 105 

11 Sự cần thiết phải xây dựng trung tâm giám sát từ xa các nhà máy điện trực 

thuộc EVN (RCM) 

122 

12 Giải pháp hiển thị tín hiệu dòng điện 6.6kV trên SCADA WINCC 7.2 của hệ điều 

phối than DHI 

135 

13 Lập trình HMI CSU bằng WINCC FLEXIBLE 2008 142 

14 Lập trình cải tiến mạch điều khiển tang cáp nước CSU 148 

15 Giải pháp ngăn ngừa sự cố quá tải động cơ quay mâm cấp CSU (Continuous 

ship unloader) 

162 

16 Giải pháp chống tắt than tại máy sàng máy nghiền tháp chuyển tiếp dòng 
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Tóm tắt: Với sự phát triển mạnh mẽ của các nguồn năng lượng tái tạo trong thời gian 

qua, đến nay, loại hình này đã chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu tổng công suất đặt 

của hệ thống (25600 MW, chiếm khoảng 32%) cũng như đóng góp phần không nhỏ 

sản lượng điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải (tổng sản lượng năm 2021 đạt 45 tỷ kWh 

tương ứng với 18% sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống). 

Những loại hình công nghệ năng lượng tái tạo chính tại Việt Nam hiện nay gồm điện 

mặt trời (quy mô lớn dạng farm hoặc quy mô nhỏ dạng mái nhà), điện gió và thủy điện 

nhỏ. Đây đều là những loại hình vận hành phụ thuộc vào năng lượng sơ cấp với đặc 

trưng là tính bất định, khó dự báo. Đối với điện mặt trời, công suất có thể thay đổi với 

tốc độ lên đến 2000 MW - 3000 MW trong vòng 15 phút. Đối với điện gió, với hơn 

4000 MW công suất đặt nhiều thời điểm khả năng phát chỉ ở mức dưới 20 MW. Với tỷ 

trọng công suất phát của năng lượng tái tạo trong vận hành thời gian thực nhiều thời 

điểm lên đến 40%-50% như hiện nay thì những biến đổi bất thường này sẽ ảnh 

hưởng rất lớn đến độ an toàn cung cấp điện và chi phí dự phòng cho hệ thống. 

Những yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến công suất phát của các nguồn năng lượng tái 

tạo rất phức tạp, khó hình thành nên những công thức tính toán tường minh. Do đó 

để xử lý bài toán dự báo công suất phát, hướng đi hiện đại trên thế giới là áp dụng 

các mô hình AI (Artificial Intelligent) với các mạng học sâu (deep learning) thuộc lớp 

mạng nơron hồi quy. Từ năm 2021 đến nay, nhóm tác giả đã triển khai xây dựng các 

mô hình AI để thực hiện nhiệm vụ dự báo công suất phát chu kỳ tới, ngày tới cho toàn 

bộ 146 nhà máy điện mặt trời, 84 nhà máy điện gió. Đồng thời các mô hình AI này 

cũng đang được ứng dụng trong tính toán ước lượng giám sát và dự báo công suất 

của các hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các trạm biến áp 110kV trên cả nước. 

mailto:tuonghm@nldc.evn.vn
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Việc ứng dụng công nghệ mới này đã giúp cải thiện và nâng cao chất lượng dự báo 

công suất các nguồn năng lượng tái tạo, đảm bảo độ chính xác theo quy định, cung 

cấp số liệu tin cậy phục vụ tính toán lập lịch huy động cho hệ thống điện và thị trường 

điện. 

Từ khoá: Năng lượng tái tạo; dự báo; trí thông minh nhân tạo; AI. 

Abstract: With the remarkable development of renewable energy sources in recent 

years, up until now, this type of energy resource has accounted for a significant 

proportion in the total installed capacity of the power system (25600 MW, accounting 

for about 32%) as well as contributed a considerable share of electrical capacity to 

supply the load demand (total renewable capacity in 2021 reached 45 billion kWh 

corresponding to 18% the whole system electricity production). 

The main types of renewable energy technologies in Vietnam currently consists of 

solar power (large-scale farm or small-scale rooftop solar), wind power and small 

hydropower. All these energy resources has the operational characteristics of being 

dependent on the primary energy sources and high uncertainties, rendering them 

difficult to forecast. Solar power capacity can vary up to 2000 MW - 3000 MW within 

15 minutes. For wind power, despite the installed capacity of over 4000 MW, in many 

cases, the generation capability is only  under 20MW. With the generating capacity 

proportion of renewable energy sources in realtime operation reaching 40%-50%, 

these abnormal fluctuation might greatly affect the power supply security and increase 

reserve cost for the system. 

The input factors affecting the power generation of renewable energy sources are 

complex, making it difficult to develop transparent calculation algorithms. Therefore, to 

tackle the challenge of renewable power forecasting, the modern methodology in the 

world is to apply AI (Artificial Intelligence) models with deep learning reccurent neural 

networks. Since 2021, the authors have developed AI models to perform the task of 

forecasting the intraday and dayahead generation capacity for all 146 solar power 

plants, 84 wind power plants, and rooftop solar systems connected to 110kV 

substations across the country. The implementation of the proposed method has 

significantly improved the quality of renewable power generation prediction, ensuring 

the forecast accuracy, providing reliable input data for scheduling process for the 

power system and electricity market. 

Keywords: Renewable energy; forecasting; Artificial Intelligent 

1. GIỚI THIỆU 

Trong những năm gần đây, nhiều phương pháp dự báo công suất phát của các hệ thống 

điện mặt trời (PV) được phát triển và công bố. Dựa theo các mô hình dự báo đã được 

nghiên cứu trước đó, công tác dự báo công suất phát được chia thành bốn loại: Mô hình 

vật lý (Physical Models), mô hình kiên định (Persistence Models), mô hình thống kế 

hay học máy (Statistical Models/ Machine Learning Models) và mô hình lai (Hybrid 

Models) [1]. Mô hình vật lý áp dụng các công thức toán học để mô tả mối quan hệ vật 
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lý giữa các biến khí tượng  [2] và bao gồm ba cách tiếp cận là dự báo thời tiết bằng số 

(Numerical Weather Prediction) [3], ảnh bầu trời [4] và ảnh vệ tinh [5]. Những cách tiếp 

cận này không ổn định do sự phụ thuộc lớn vào việc dự báo thời tiết [6]. Mô hình kiên 

định thường xuyên được sử dụng như một mô hình tham chiếu để đánh giá hiệu suất của 

các mô hình đề xuất [7]. Do đó, độ chính xác dự báo của mô hình này dựa phần lớn vào 

độ tin cậy của dữ liệu quá khứ. Tương tự với mô hình kiên định, mô hình thống kê dự 

đoán các giá trị tương lai và những mô hình này phù hợp cho việc dự báo dữ liệu chuỗi 

thời gian ngẫu nhiên [1]. Một số mô hình thống kê nổi bật được sử dụng trong bài toán 

dự báo bức xạ mặt trời và tốc độ gió có thể kể đến như mô hình Tự hồi quy tích hợp 

trung bình trượt (Autoregressive Intergrated Moving Average (ARIMA)) [8], mô hình 

Làm mịn lũy thừa (Exponential Smoothing (ETS)) [9]. Tuy nhiên, yêu cầu đối với các 

mô hình này là trở ngại lớn cho việc làm cho chúng trở nên phổ biến. Do sự phát triển 

nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intellengence), các mô hình học máy được 

áp dụng một cách rộng rãi trong bài toán dự báo công suất phát và đạt được kết quả hứa 

hẹn so với các phương pháp trên. Các phương pháp học máy có khả năng trích xuất các 

mối quan hệ phi tuyến giữa biến mục tiêu và biến đầu vào nhờ vào các quy trình tính 

toán [10]. Các mô hình học máy tiêu biểu được sử dụng trong bài toán dự báo là Hồi 

quy tuyến tính (Linear Regression) [11], Máy véc-tơ hỗ trợ (Support Vector Machine) 

[12] và Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network (ANN)) [13]. Bên cạnh đó, 

học sâu (Deep Learning) được phát triển dựa trên mô hình ANN với các cấu trúc thay 

thế đa dạng để nâng cao hiệu suất cũng như phù hợp với các bài toán khác nhau. Trong 

lĩnh vực dự báo công suất phát PV, một số mô hình học sâu được sử dụng với độ chính 

xác cao như mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Neural (CNN)) [14], mạng 

bộ nhớ dài-ngắn hạn (Long Short-term Memory (LSTM)) [15] và Gated Recurrent Unit 

(GRU) [16]. Để nâng cao độ chính xác dự báo, mô hình lai được hình thành bằng việc 

kết hợp nhiều mô hình khác nhau. Nghiên cứu [17] đề xuất mô hình kết hợp giữa mạng 

CNN và mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp (Multi-layer Perceptron (MLP)) để dự báo 

bức xạ mặt trời trước 15 phút. Kết quả đánh giá cho thấy mô hình đề xuất đưa ra kết quả 

chính xác hơn mô hình kiên định dưới các điều kiện thời tiết khác nhau. Yinpeng cùng 

các cộng sự [18] phát triển mô hình lai phân phối thời gian dựa trên học sâu kết hợp 

giữa GRU và ARIMA cho việc dự báo công suất phát PV. Gần đây, việc kết hợp giữa 

dữ liệu ảnh vệ tinh và các mô hình AI cho bài toán dự báo công suất phát PV đang dần 

trở nên phổ biến với độ chính xác được cải thiện đáng kể. Nghiên cứu [19] đề xuất một 

cách tiếp cận dựa trên ảnh vệ tinh cho việc dự báo công suất phát PV. Trong đó, ảnh vệ 

tinh với độ phân giải một giờ làm đầu vào cho một mô hình dự báo phi tuyến nhằm đưa 

ra kết quả dự đoán sự thay đổi của đám mây và thuật toán XGBoost được sử dụng để dự 

báo công suất phát PV cân nhắc những thay đổi trên. JunQin cùng các cộng sự [20] đề 

xuất một phương pháp nâng cao kết quả dự báo công suất phát đầu ra PV thông qua kết 

hợp các giá trị đo đạc và ảnh vệ tinh dựa trên CNN được sử dụng để trích xuất các đặc 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032122005718#!
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trưng về sự di chuyển của đám mây và LSTM để mô phỏng tác động của đám mây 

không gian thời gian tầm xa lên bức xạ mặt trời tiếp theo.  

Nghiên cứu này trình bày mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho bài toán dự báo công 

suất phát của các hệ thống NLTT với đa dạng quy mô. Đối với điện mặt trời và điện gió 

quy mô trang trại, nhóm tác giả xây dựng hệ thống dự báo cho hơn 230 nhà máy dựa 

trên mô hình học sâu Long Short-term Memory (LSTM) sử dụng dữ liệu SCADA từ cơ 

sở dữ liệu của Trung tâm Điều độ Hệ Thống Điện Quốc Gia (EVNNLDC). Ngoài ra, để 

nâng cao chất lượng dự báo, các kỹ thuật tiền xử lý được áp dụng như chuẩn hóa dữ 

liệu, loại bỏ dữ liệu xấu. Đối với dự báo điện mặt trời quy mô áp mái, một mô hình học 

sâu khác (Recurrent Neural Network) được đề xuất ứng dụng cho bốn công ty điện lực 

sử dụng dữ liệu được thu thập từ ảnh vệ tinh để trích xuất ra bức xạ mặt trời. 

2. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG AI TRONG DỰ BÁO CÔNG SUẤT NLTT 

2.1. Hệ thống dự báo công suất các nguồn NLTT quy mô lớn dạng trang trại (farm) 

2.1.1. Các chức năng hệ thống 

Hệ thống dự báo công suất các nguồn NLTT là một hệ thống được thiết kế theo chu 

trình khép kín bắt đầu từ công tác thu thập dữ liệu từ các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu 

khác nhau, chuẩn hóa dữ liệu, lọc dữ liệu, huấn luyện mô hình, quản lí chất lượng và 

vận hành mô hình dự báo thời gian thực. Hệ thống này sẽ được chia thành hai khối 

chính: 

a) Khối huấn luyện mô hình và dự báo  
b) Khối chức năng quản lí mô hình và vận hành 

 

Hình 1. Cấu trúc chức năng của hệ thống dự báo tại A0 sử dụng AI 
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2.1.1.1. Khối chức năng huấn luyện và dự báo 

a) Module Huấn luyện (Train Application) bao gồm các chức năng sau: 

 Thu thập dữ liệu:  

Hiện nay, do đặc thù của hệ thống đo đạc và thu thập thông tin, các dữ liệu cần thiết cho 

quá trình huấn luyện được lưu trữ ở các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau khiến cho 

công tác thu thập số liệu còn gặp nhiều bất cập. Để hỗ trợ tối đa nhân viên vận hành 

trong công tác thu thập, chuẩn bị dữ liệu, nhóm tác giả đã thiết kế module huấn luyện có 

hỗ trợ truy vấn các dữ liệu cần thiết nhất cho công tác huấn luyện bao gồm: 

- Dữ liệu công suất phát quá khứ. 

- Dữ liệu khí tượng đo đạc thu thập trong quá khứ bao gồm bức xạ mặt trời, tốc độ gió, 

hướng gió, nhiệt độ tấm pin và nhiệt độ môi trường. 

- Dữ liệu dự báo từ các nguồn dự báo hiện có bao gồm dự báo công suất phát, tốc độ 

gió, hướng gió và nhiệt độ môi trường. 

Trong trường hợp dữ liệu đo đạc quá khứ bị lỗi nhân viên vận hành có thể thay thế bằng 

các dữ liệu dự báo tương ứng để đảm bảo độ đầy đủ dữ liệu và hạn chế việc tập dữ liệu 

quá mỏng làm ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện kế tiếp. 

 Chuẩn hóa dữ liệu:  

Tập dữ liệu huấn luyện được sử dụng gồm nhiều trường dữ liệu trong đó độ lớn của dải 

dữ liệu khác nhau khi đưa vào mô hình huấn luyện sẽ dẫn đến việc các đặc trưng bị mô 

hình đánh giá sai lệnh về độ quan trọng, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của mô 

hình. Trong hệ thống này, kỹ thuật chính được sử dụng là “Data Standardization”. Công 

thức thuật toán được biểu diễn như sau: 

          (1) 

Trong đó,  là giá trị kì vọng của tập dữ liệu và  là giá trị phương sai tập dữ liệu. 

 Xử lý dữ liệu xấu 

Các dữ liệu được thu thập từ  hệ thống đo đạc SCADA không thể tránh được các tín 

hiệu bị lỗi hoặc sai. Những dữ liệu này được coi là dữ liệu xấu hay outlier. Cụ thể các 

outlier thường được đánh giá như sau: 

- Dữ liệu quá lớn hoặc quá nhỏ so với tập dữ liệu đánh giá. Ví dụ, dữ liệu công suất thực 

phát vượt quá công suất đặt hoặc công suất được ghi nhận vận hành. 
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- Dữ liệu quá bất thường căn cứ trên điều kiện thực tế. Ví dụ, dữ liệu về bức xạ mặt trời 

vào lúc 16h chiều ghi nhận 1000 W/m
2
  

Kỹ thuật xử lý dữ liệu xấu chính dựa vào Inner Quantile Range (IQR): 

Bảng 1. Các khoảng giá trị kỳ vọng để tính toán lọc dữ liệu 

 Xác định điểm trung vị của tập dữ liệu 

(ứng với Q2) 

 Xác định điểm giá trị Q1 ứng với giá 

trị có tần suất 25% 

 Xác định điểm giá trị Q3 ứng với giá 

trị có tần suất 75%  

 Xác định dải giá trị kì vọng IQR =  

Q3 – Q1 từ đó xác định được dải tần 

suất dữ liệu ngoài lại nằm ngoài [Q1 – 

1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR] 

 
 

 

 Huấn luyện mô hình 

Hệ thống sử dụng mô hình học sâu được áp dụng nhiều nhất cho việc dự báo chuỗi thời 

gian là mô hình LSTM (Long Short Term Memory). LSTM là một phiên bản mở rộng 

của mạng Recurrent Neural Network (RNN), nó được thiết kế để giải quyết các bài toán 

về phụ thuộc xa (long-term dependencies). RNN là mạng nơ-ron có chứa vòng lặp. 

Mạng này có khả năng lưu trữ thông tin, thông tin được truyền từ lớp này sang lớp khác. 

Đầu ra của lớp ẩn phụ thuộc vào thông tin của các lớp tại mọi thời điểm. Cơ chế hoạt 

động của LSTM là chỉ ghi nhớ những thông tin liên quan, quan trọng cho việc dự đoán, 

còn các thông tin khác sẽ được bỏ đi.  

 

Hình 2. Cấu trúc mô hình LSTM 

b) Module Dự báo (Forecast Service) 

Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện mô hình, hệ thống sẽ triển khai module dự báo 

dưới dạng service chạy ngầm, tự động thu thập những dữ liệu đã được cấu hình tính 

toán dự báo theo thời gian thực và lưu trữ kết quả dự báo phục vụ công tác lập kế hoạch 

vận hành hệ thống điện và thị trường điện. 
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Do khối lượng dữ liệu và tính toán rất lớn nên cả hai module đều được xây dựng trên 

nền tảng ngôn ngữ Python là ngôn ngữ rất mạnh hiện tại ứng dụng cho AI. Nền tảng cho 

việc huấn luyện sử dụng công nghệ Tensorflow của Google cung cấp. 

2.1.1.2. Khối chức năng quản lý  

Bao gồm các module:  

a) Module Quản lý dự báo (Management Application): Quản lý, đánh mã, ghi các mô 

hình đã huấn luyện lên cơ sở dữ liệu. Quản lý toàn bộ các lịch định kỳ cho viêc dự báo 

bao gồm tuần tới, ngày tới, chu kỳ tới cho từng nhà máy (trung bình khoảng 15000 lệnh 

dự báo được thực thi mỗi ngày). Hiển thị các kết quả dự báo đã thực hiện bên cạnh các 

thông số cài đặt cho hệ thống dự báo và giúp cho người vận hành giám sát hệ thống. 

b) Module Vận hành các lịch dự báo (Schedule service): Được xây dựng dưới dạng 

service. Module này liên tục giám sát các lịch dự báo đã được thiết lập từ Module Quản 

lý dự báo. Chuẩn bị toàn bộ các dữ liệu đầu vào theo quy chuẩn của mô hình đã huấn 

luyện và gửi dữ liệu này tới Module Dự báo. 

c) Các module thuộc khối chức năng này được thiết kế để làm việc trực tiếp, tích hợp 

chặt với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle hiện đại đang được trang bị tại EVNNLDC. 

 

Hình 3. Giao diện của Train Application 

2.1.2. Các kết quả đạt được 

Để đảm bảo sai số dự báo các nguồn NLTT quy mô lớn dạng trang trại theo các quy 

định hiện hành, EVNNLDC đã thực hiện công tác đa dạng hóa các nguồn dự báo. Ngoài 

hệ thống dự báo các nguồn NLTT do EVNNLDC tự phát triển, EVNNLDC còn trang bị 

hai nguồn dự báo từ 2 đơn vị dự báo độc lập trên thế giới đã có nhiều năm kinh nghiệm 
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trong lĩnh vực dự báo. Vậy nên, việc so sánh số dự báo của hệ tự dự báo A0 với hai 

nguồn dự báo của các đơn vị độc lập, có thể đánh giá được chất lượng hệ thống tự dự 

báo đang được triển khai.  

a) So sánh kết quả dự báo với quy mô tổng công suất phát các nguồn NLTT 

Hai loại hình NLTT có quy mô lợn dạng trạng trại được đánh giá gồm điện gió và điện 

mặt trời. Sai số dự báo được tính theo Sai số được tính theo giá trị MAPE, Mean 

Absolute Percentage Error – sai số dự báo tuyệt đối trung bình được qui định tại Căn cứ 

Quyết định 67/QĐ-ĐTĐL về quy trình dự báo công suất, điện năng của các nguồn năng 

lượng tái tạo.   

 

Hình 4. So sánh tổng công suất dự báo của 2 nhà cung cấp quốc tế, A0 với công suất thực tế 

Nhìn chung xét trên quy mô tổng các nguồn NLTT, chất lượng dự báo của cả 3 nguồn 

tương đương nhau, sai số chênh lệch giữa các nguồn không lớn, số dự báo bám khá sát 

với tình hình thực tế. Ngưỡng sai số của nguồn tự dự báo tập trung hầu hết khoảng 0% 

cho thấy số dự báo bám sát với tình hình thực tế. Sai số cực đoan vẫn xuất hiện nhưng 

với tần suất không nhiều. Trong thời gian vận hành hệ thống nhóm tác giả sẽ liên tục 

huấn luyện và cải thiện chất lượng dự báo.  
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Hình 5. Biểu đồ phân bổ sai số  

của nguồn dự báo 

 

Hình 6. Sai số được cải thiện  

sau 1 năm vận hành 

b) So sánh kết quả dự báo với quy mô từng nhà máy 

Xét trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2022 đến đầu tháng 10 năm 2022, tổng số mô hình 

đang được vận hành là 228 nhà máy với 145 nhà máy điện mặt trời và 83 nhà máy điện 

gió. Sai số dự báo đã được cải thiện rõ rết khi sai số MAPE đều nhỏ hơn 10% kết quả 

thể hiện ở Hình 6 sau gần 1 năm vận hành. 

2.2. Hệ thống dự báo công suất điện mặt trời mái nhà  

2.2.1. Các chức năng hệ thống 

2.2.1.1. Chức năng khôi phục công suất phát các nguồn Điện mặt trời mái nhà  

Trong bối cảnh số liệu vận hành bao gồm công suất phát và dữ liệu đo bức xạ tại các Hệ 

thống ĐMTMN chưa sẵn có, đặc biệt là trong thời gian thực. Việc phát triển khối chức 

năng đóng vai trò tính toán khôi phục công suất khả phát gần thời gian thực của các 

nguồn ĐMTMN là rất quan trọng trong công tác dự báo.  

 Module thu thập dữ liệu bức xạ trích xuất từ ảnh vệ tinh  

Bộ giá trị bức xạ Mặt trời (GHI) trên toàn lãnh thổ Việt Nam, chi tiết đến từng mắt lưới 

4km
2
, độ phân giải 10 phút, được trích xuất từ ảnh chụp mây vệ tinh Himawari-8 liên 

tục được cập nhật tới gần thời gian thực, từ đó thống kê và tính toán bộ giá trị bức xạ ở 

các ngưỡng tần suất khác nhau cho từng địa bàn quận huyện. Sử dụng số liệu GHI được 

tổng hợp từ ảnh mây vệ tinh với độ phân giải cao về mặt địa lý cho phép công suất phát 

quá khứ của các nguồn ĐMTMN được phục dựng dựa trên tổng công suất đặt của từng 

khu vực với độ tin cậy và chính xác cao. Giá trị công suất phát quá khứ có thể được sử 

dụng làm đầu vào cho quá trình huấn luyện các mô hình dự báo ứng dụng Machine 
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learning trong tương lai, bên cạnh đó, đóng vai trò quan trọng trong điều chỉnh dự báo 

Intraday với độ trễ so với thời gian thực xấp xỉ 30 - 40 phút. 

 Module xây dựng mô hình khôi phục công suất 

Bộ dữ liệu bức xạ từ ảnh mây vệ tinh tuy mang nhiều ưu điểm, vẫn hiện hữu những sai 

lệch nhất định, đặc biệt vào những thời điểm mây dày, yếu tố khí tượng ảnh hưởng 

nhiều tới tính chính xác của hệ thống phân tích ảnh. Để nâng cao độ chính xác của công 

suất được phục dựng, giải pháp được đưa ra là thay vì phục dựng công suất từ một giá 

trị GHI từ ảnh vệ tinh, hệ thống sẽ tiếp nhận nhiều giá trị bức xạ đầu vào bao gồm: Các 

giá trị bức xạ thuộc khu vực với nhiều mức tần suất khác nhau (P10 - P90) từ ảnh vệ 

tinh và giá trị đo GHI tại các nhà máy ĐMT farm trong khu vực. Phân hệ xây dựng mô 

hình khôi phục sẽ áp dụng những thuật toán Học máy phù hợp để huấn luyện mô hình 

trọng số cho các giá trị đầu vào nêu trên, với đầu ra mục tiêu là dữ liệu sản lượng đo 

đếm từ các điểm khách hàng ĐMTMN trong khu vực. Dữ liệu đo đếm chỉ có khả năng 

cập nhật sau ngày vận hành, tần suất 1 lần/ngày, độ phân giải không cao, số lượng các 

khách hàng có kết nối còn hạn chế, do vậy không thể được sử dụng trong quá trình dự 

báo Intraday, tuy vậy, sau khi thực hiện quá trình sàng lọc, lựa chọn các điểm khách 

hàng thuần bán điện và up-scale theo tỉ lệ công suất đặt khu vực, số liệu đo đếm có thể 

đóng vai trò là giá trị tham chiếu trong quá trình huấn luyện mô hình nhằm phục dựng 

công suất từ các nguồn dữ liệu bức xạ đầu vào. 

 

Hình 7. Mô hình Mạng hồi quy tích hợp nhằm phục dựng công suất phát từ bức xạ khu vực 

Thông qua đánh giá chuỗi giá trị bức xạ trích xuất từ ảnh mây vệ tinh, nhận định có thể 

được đưa ra về tính chất và độ tin cậy dữ liệu. Như đã đề cập, khoảng thời gian đầu và 

cuối ngày cũng như thời điểm bức xạ giảm thấp là khi thuật toán phân tích ảnh cho thấy 

sự thiếu tin cậy. Nhằm nhận diện và điều chỉnh hiệu quả, mô hình được áp dụng là tích 

hợp của 6 mô hình khác nhau, với 6 bộ số liệu đầu vào riêng biệt được phân loại và lựa 

Hoàng Sa 

Trường Sa 

Côn Đảo 

Phú Quốc 
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chọn dựa theo 3 khung thời gian trong ngày, cũng như ngưỡng giá trị tần suất của bức 

xạ đo tại nhà máy ĐMT farm lân cận. Những thông số đầu vào cho các mô hình cũng 

được tùy chỉnh theo điều kiện phân loại, cụ thể, với những khoảng thời gian bức xạ nhà 

máy giảm thấp, độ sai lệch của giá trị ảnh vệ tinh có xu hướng tăng lên, ưu tiên chọn giá 

trị đầu vào là GHI nhà máy, giảm số lượng đầu vào ảnh vệ tinh, và ngược lại, tăng số 

lượng đầu vào ảnh vệ tinh khi bức xạ tăng cao. Các loại mô hình được áp dụng gồm 

Mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Network) hoặc Hồi quy đa biến (Multiple 

Linear Regression). 

2.2.1.2. Chức năng dự báo chu kỳ tới (Intraday) công suất phát các nguồn ĐMTMN 

Với dữ liệu công suất phát được phục dựng từ các nguồn bức xạ từ ảnh mây vệ tinh và 

các nhà máy ĐMT farm lân cận, được tính toán thông qua các mô hình Machine 

Learning cho từng hệ thống ĐMTM2.2.2N tại mỗi trạm biến áp 110kV. Hệ thống dự 

báo công suất Intraday đã được cung cấp một nguồn số liệu tham chiếu gần thời gian 

thực với độ tin cậy cao, cho phép thực hiện quá trình hiệu chỉnh và cập nhật realtime dự 

báo công suất Intraday.  

Hệ thống liên tục thực hiện điều chỉnh công suất dự báo cho các chu kỳ trong tương lai 

thông qua đánh giá độ chênh lệch tương quan của dữ liệu dự báo và dữ liệu công suất 

phát phục dựng trong các chu kỳ quá khứ gần nhất, áp dụng các thuật toán Học máy phù 

hợp như Bình phương cực tiểu (Least Square Regression), Hồi quy tuyến tính (Linear 

Regression), qua đó giảm thiểu đáng kể sai số dự báo tức thời. 

2.2.2. Các kết quả đạt được 

2.2.2.1. Mô hình khôi phục công suất phát ĐMTMN từ các nguồn số liệu bức xạ 

Bộ dữ liệu bức xạ đầu vào cũng như số liệu sản lượng ĐMTMN đo đếm tại các điểm 

khách hàng trong vòng 1 năm quá khứ đã được thu thập, xử lý và sàng lọc trước khi 

thực hiện quá trình huấn luyện mô hình. Mô hình sau quá trình huấn luyện cho thấy 

những kết quả khả quan trong việc thể hiện mối quan hệ giữa số liệu đầu vào và đầu ra 

mục tiêu trong các khung thời gian và điều kiện khí tượng khác nhau.  

 

Hình 8. Kết quả dự báo công suất ĐMTMN tỉnh Gia Lai sử dụng mô hình RNN tích hợp 
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Bộ mô hình mạng nơ-ron hồi quy đã được áp dụng và thử nghiệm với hệ thống 

ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Gia Lai, kết quả của quá trình thử nghiệm cho thấy: Giá trị 

công suất phát ĐMTMT dự báo sử dụng mô hình có xu hướng bám sát đầu ra mục tiêu 

là giá trị đo đếm tại điểm khách hàng sau khi sàng lọc và chuẩn hóa. Vào những ngày 

bức xạ thấp và khí tượng biến đổi mạnh, dù dữ liệu ảnh vệ tinh cho thấy độ tin cậy thấp 

và sai lệch lớn giữa các thời điểm trong ngày, mô hình RNN vẫn thành công trong việc 

dự báo công suất phát với sai lệch không đáng kể so với đầu ra tham chiếu. 

2.2.2.2. Dự báo công suất phát Intraday 

Công cụ phục dựng công suất phát từ dữ liệu bức xạ ảnh vệ tinh và dự báo công suất 

Intraday hiện đã được triển khai cho hệ thống ĐMTMN tại từng trạm biến áp 110kV 

thuộc địa bàn hơn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phân hệ dự báo trong ngày được tích 

hợp các thuật toán Học máy với hàm mục tiêu nhằm tối thiểu hóa sai số trong các chu 

kỳ quá khứ gần nhất, qua đó tự động cập nhật hệ số hiệu chỉnh cho các chu kỳ dự báo 

trong tương lai.  

Kết quả đạt được cho thấy mô hình đã đạt được khả năng giảm thiểu sai số trong tức 

thời và gia tăng đáng kể độ chính xác tổng thể của giá trị dự báo so với dữ liệu công 

suất phục dựng tham chiếu. 

 

Hình 9. Giao diện công cụ giám sát và dự báo công suất ĐMTMN Intraday 
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Hình 10. Đồ thị phân bổ Sai số dự báo tương đối của 4 tỉnh thành phố 

Đồ thị phân bổ sai số phần trăm (Percentage error) của các điểm dữ liệu dự báo công 

suất ĐMTMN tại từng trạm biến áp 110kV thuộc địa bàn 4 tỉnh thành phố, có thể thấy 

đa số các giá trị dự báo có mức sai số trong khoảng ±20%, số ít điểm dự báo vượt ngoài 

khoảng sai số 20% nhưng vẫn nằm trong khoảng 25%, không có điểm dự báo nào có PE 

lớn hơn 50%. 

3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Nghiên cứu này trình bày mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ bài toán dự báo 

công suất phát của các hệ thống NLTT. Đối với các nhà máy điện mặt trời, điện gió, dữ 

liệu thu thập từ hệ thống SCADA thuộc Trung tâm Điều độ Hệ Thống Điện Quốc Gia 

sau khi thực hiện các quá trình tiền xử lý được dùng làm đầu vào cho mô hình Long 

Short-term Memory (LSTM) từ đó đưa ra kết quả dự báo. Đối với các hệ thống điện mặt 

trời áp mái, bên cạnh dữ liệu đo đạc SCADA, dữ liệu bức xạ mặt trời tính toán từ ảnh vệ 

tinh cũng được sử dụng để đưa vào mô hình học sâu Recurrent Neural Network (RNN) 

nhằm đạt được kết quả dự báo. Kết quả dự báo cho thấy đối với hệ thống điện mặt trời, 

điện gió dạng trang trại, kết quả sai số dưới dạng MAPE đạt dưới 10% trong khi kết quả 

này đối với hệ thống điện mặt trời áp mái nhỏ hơn 20%.  
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Tóm tắt: Bài báo này trình bày một nghiên cứu tại PECC2 áp dụng phương pháp trí 

tuệ nhân tạo xây dựng mô hình dự báo công suất tất định ngày tới (24h tới) cho nhà 

máy điện mặt trời Sơn Mỹ 3.1, trong đó sử dụng cả phương thức dự báo công suất 

trực tiếp và phương thức dự báo công suất gián tiếp thông qua dự báo bức xạ. Dữ 

liệu đầu vào cho dự báo bao gồm dữ liệu bức xạ, công suất, nhiệt độ không khí và độ 

ẩm trước ngày cần dự báo, và dữ liệu thời tiết được dự báo từ công ty dự báo khí 

tượng. Phương thức dự báo trực tiếp sử dụng mạng bộ nhớ dài – ngắn hạn (LSTM) 

với đầu ra là công suất được dự báo. Trong phương thức dự báo gián tiếp, nghiên 

cứu thực hiện mô-đun dự báo bức xạ với mạng LSTM và mô-đun quan hệ giữa bức 

xạ và công suất phát tại nhà máy sử dụng lần lượt kỹ thuật mạng nơ-ron nhiều tầng 

truyền thẳng (MLP), kỹ thuật hồi quy, và mô hình vật lý tấm pin mặt trời. Độ chính xác 

của phương thức dự báo trực tiếp hay gián tiếp đều ở mức 89% khi chưa sử dụng dữ 

liệu độ che mây dự báo, và đều được cải thiện lên đến khoảng 94% khi sử dụng thêm 

dữ liệu nhiệt độ và độ che mây dự báo. Bên cạnh đó, mô-đun quan hệ bức xạ-công 

suất có độ chính xác cao nhất khi được xây dựng bởi mạng MLP. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác dự báo bức xạ, công suất 

điện mặt trời ngày tới, và tầm quan trọng của dữ liệu độ che mây đối với công tác dự 

báo. 

Từ khóa: Dự báo công suất điện mặt trời; Trí tuệ nhân tạo; Mạng bộ nhớ dài – ngắn 

hạn; Độ che mây; 

Abstract: This paper presents a study conducted at PECC2 to build the deterministic 

model for 24-hour ahead solar power forecast at the solar power plant Son My 3.1 

utilizing artificial intelligent techniques, with both direct and indirect ways of power 

forecasting. The input data of the forecast model includes history data of irradiance, 

power, air temperature, humidity and the predicted weather data. In the direct way of 

power forecast, solar power is forecasted directly using long-short term memory 

(LSTM) network. In the indirect way of power forecast, firstly the irradiance forecast is 

performed using a module of LSTM network, and the solar power is calculated from 

the forecasted irradiance using another module built based on their relationship, using 

multi-layer perceptron network, regression techniques, and physical modeling of solar 

panel, respectively. The test results show that both direct and indirect ways have the 

same accuracy level, around 89%, if the predicted cloud coverage is not used in the 

forecast model. Their accuracy level can be improved to 94% if the predicted cloud 

mailto:ngoc.th@pecc2..com
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coverage is utilized. Besides, the relationship module of solar irradiance and power 

reaches the best performance with MLP network. The study shows the ability of 

artificial intelligent techniques ‘s utilization for 24-hour ahead solar power forecasting, 

and the importance role of cloud coverage data in the forecast model. 

Keywords: Solar power forecast; Artificial Intelligent; Long – short term Memory; 

Cloud coverage. 

CHỮ VIẾT TẮT 

ĐMT Điện mặt trời 

NWP Dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị 

GHI 

MAE 

MAPE 

RSME 

MLP 

RNN 

LSTM  

Tổng bức xạ phương ngang 

Sai số trung bình tuyệt đối 

Sai số trung bình tuyệt đối phần trăm 

Sai số căn trung bình bình phương 

Mạng nơ-rôn nhiều tầng truyển thẳng 

Mạng nơ-rôn tái lập 

Mạng trí nhớ dài – ngắn hạn 

1. GIỚI THIỆU  

Nhiều năm trở lại đây, do thực trạng khan hiếm nhiên liệu hóa thạch và tính cấp thiết 

của nhu cầu bảo vệ môi trường, năng lượng điện tái tạo trở thành một lựa chọn quan 

trọng và chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong lưới điện các quốc gia. Bên cạnh các lợi ích 

như bù đắp năng lượng thiếu hụt, tận dụng năng lượng tại chỗ, giảm thiểu khí nhà kính, 

việc các nguồn điện mặt trời tham gia vào lưới điện với tỉ trọng công suất cao cũng gây 

ra nhiều ảnh hưởng cho việc vận hành lưới điện, đặc biệt là tạo ra các thách thức cho 

công tác vận hành HTĐ trong ngắn hạn và dài hạn, như quản lý chất lượng điện năng, 

bảo đảm ổn định HTĐ, điều khiển ổn định điện áp, tần số, quản lý nghẽn mạch truyền 

tải, vận hành tối ưu các nhà máy nhiệt điện và thủy điện, cân bằng năng lượng… 

Việc dự báo chính xác công suất phát, sản lượng của các nguồn điện mặt trời có một vai 

trò rất quan trọng để bảo đảm tính hiệu quả và tối ưu của các giải pháp khắc phục các 

thách thức trên. Ngay cả khi mức độ nguy hiểm của các thách thức này chưa cao, việc 

dự báo công suất của các nguồn điện mặt trời cũng rất cần thiết cho công tác lập kế 

hoạch, quản lý và vận hành hệ thống điện.  

Đã có nhiều nghiên cứu quốc tế thực hiện việc dự báo công suất ĐMT và NLTT nói 

chung, sử dụng các phương pháp dự báo khác nhau như phương pháp quán tính, phương 

pháp số trị, phương pháp thống kê, phương pháp trí tuệ nhân tạo, và phương pháp lai. 
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Trong đó mỗi phương pháp có độ chính xác cao nhất và có tính ứng dụng phù hợp chỉ 

trong một phạm vi áp dụng nhất định, như được tổng kết ở nghiên cứu [1]. Gần đây, 

trong các nghiên cứu sử dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo [2-12], các mạng CNN, 

LSTM, được sử dụng khá phổ biến.  

Với những lợi thế về dữ liệu khi thực hiện công tác quản lý một số nhà máy điện mặt 

trời, PECC2 đã thực hiện một nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm bước đầu làm 

chủ công nghệ dự báo ngắn hạn công suất ĐMT. Nghiên cứu áp dụng giải thuật tìm 

kiếm cục bộ (Greedy search) để tìm cấu hình mạng LSTM phù hợp cho các mô-đun dự 

báo. Nghiên cứu cũng so sánh nhiều kỹ thuật khác nhau cho việc xác định quan hệ giữa 

bức xạ - công suất để tìm ra kỹ thuật tối ưu nhất cho quan hệ này. Bên cạnh đó, các mô 

hình dữ liệu đầu vào khác nhau cũng được so sánh, đánh giá để xác định tầm quan trọng 

của các dữ liệu trong công tác dự báo ngắn hạn công suất ĐMT. Ngoài ra, trong khâu 

xử lý dữ liệu đầu vào của các mô hình, mô hình bức xạ quang mây đã được áp dụng để 

hiệu chỉnh các dữ liệu bức xạ bất thường.     

Mục 2 sau đây trình bày về phương pháp luận của nghiên cứu và các mô hình được xây 

dựng trong nghiên cứu. Mục 3 trình bày kết quả của nghiên cứu và các phân tích, thảo 

luận. Mục 4 trình bày các kết luận, đề xuất của nghiên cứu.   

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1 

2.1. Phương pháp luận nghiên cứu tổng quát 

Nghiên cứu này xây dựng các mô hình dự báo công suất ĐMT bằng trí tuệ nhân tạo tại 

nhà máy Sơn Mỹ 3.1, bao gồm mô hình gián tiếp và mô hình trực tiếp, trong đó có vận 

dụng các kỹ thuật mạng LSTM, mạng MLP, kỹ thuật hồi quy tuyến tính, hồi quy 

Gompert, và công thức vật lý quan hệ bức xạ - công suất của nhà máy ĐMT. Mô hình 

trực tiếp chỉ bao gồm một mô-đun dự báo công suất. Mô hình gián tiếp là sự tổng hợp 2 

mô-đun: (i) một mô-đun dự báo bức xạ ngày tới từ bức xạ quá khứ, dữ liệu thời tiết quá 

khứ, dữ liệu thời tiết dự báo và (ii) một mô-đun tương quan giữa bức xạ và công suất 

phát của nhà máy. Kết quả của các mô hình được so sánh với kết quả dự báo của mô 

hình ESMAP xây dựng (sau đây gọi là mô hình ESMAP) do WorldBank tài trợ, và dữ 

liệu dự báo do Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia cung cấp.  

Phương pháp luận nghiên cứu tổng quát được trình bày chi tiết ở hình 1 sau: 

                                                           
1
 Không bắt buộc, phần này có thể không có phụ thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu đặc trưng. 
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Hình 1. Phương pháp luận nghiên cứu tổng quát 

2.2. Thiết kế các mô-đun dự báo 

Lựa chọn và phân chia dữ liệu đầu vào 

Để chọn lựa các dữ liệu đầu vào phù hợp cho các trong mô-đun dự báo, quan hệ được 

nghiên cứu trong đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá tương quan Pearson 

giữa các đại lượng khí tượng quá khứ và bức xạ GHI tương lai, nhằm chọn ra các đại 

lượng có tương quan cao với bức xạ GHI cần dự báo. Kết quả đánh giá tương quan thể 

hiện như sau: 

Bảng 1. Tương quan Pearson giữa các đại lượng khí tượng 

Các đại lượng ngày 

hôm trước 

Nhiệt độ 

không khí 

Độ ẩm Tốc độ 

gió 

Hướng gió GHI 

GHI ngày dự báo 0.6462 -0.5538 0.4421 0.0642 0.8247 

Căn cứ vào kết quả tính tương quan trên, các đại lượng khí tượng có trị tuyệt đối tương 

quan cao hơn 50% với GHI, tức nhiệt độ không khí quá khứ, độ ẩm quá khứ, GHI quá 

khứ sẽ được sử dụng trong mô-đun dự báo GHI cũng như mô-đun dự báo công suất. 

Để chuẩn bị cho quá trình huấn luyện, xác thực, kiểm tra các mô-đun, toàn bộ dữ liệu 

(với các đại lượng được lựa chọn) được phân chia thành 2 tập chính: tập huấn luyện và 

xác thực, và tập kiểm tra. Tập huấn luyện và xác thực, gồm tất cả dữ liệu các đại lượng 

thời tiết, công suất từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2021, được phân chia theo 9 phương án 

khác nhau tương ứng với 9 cặp huấn luyện - xác thực, trong đó tập xác thực tương ứng 

một phương án bao gồm dữ liệu tất cả các đại lượng trong hai tháng liên tiếp và tập 

huấn luyện tương ứng là dữ liệu trong các tháng còn lại. Như vậy, mỗi một cấu hình 
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LSTM, khi huấn luyện với một mô hình dữ liệu, đều sẽ được thực hiện với 9 phương án 

xác thực chéo. Dữ liệu trong khoảng thời gian còn lại (tháng 7/2021 đến tháng 12/2021) 

sẽ được dùng làm tập dữ liệu kiểm tra.  

Thiết kế mô-đun dự báo bức xạ GHI 

Từ các nghiên cứu gần đây, nhóm nghiên cứu nhận thấy mạng LSTM và CNN-LSTM 

được ứng dụng khá hiệu quả trong bài toán dự báo bức xạ. Do tính phức tạp của CNN-

LSTM và giới hạn thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu chỉ sử dụng mạng LSTM cho 

giai đoạn nghiên cứu này. Hàm kích hoạt Relu và giải thuật học Adam được nhóm lựa 

chọn cho việc huấn luyện. 

Để lựa chọn được mô hình dữ liệu và cấu hình mạng LSTM phù hợp cho mô-đun dự 

báo GHI, nhóm nghiên cứu đã thực hiện 2 bước sau: 

1) Đánh giá, so sánh các mô hình dữ liệu:  

Bước này nhằm đánh giá các mô hình dữ liệu trên một số ít các cấu hình LSTM để tìm 

ra mô hình dữ liệu tốt nhất một cách nhanh chóng, trước khi cho huấn luyện mô hình dữ 

liệu này với nhiều cấu hình LSTM hơn ở bước sau. Ở bước này, 2 trường hợp (i) chỉ 

dùng dữ liệu quá khứ và (ii) dùng dữ liệu quá khứ kết hợp dữ liệu dự báo thời tiết 

(NWP) được xem xét. Trong đó, trường hợp (ii) gồm 3 mô hình dữ liệu MG1, MG2 và 

MG3, phân biệt bởi các đại lượng dữ liệu dự báo thời tiết được dùng. Tóm lại, có 4 mô 

hình dữ liệu được xem xét, như trong hình 2. Trong hình, H và T_air lần lượt là ký hiệu 

của độ ẩm và nhiệt độ không khí. 

 

Hình 2. Các mô hình dữ liệu và các cấu hình được lựa chọn để đánh giá 

2) Lựa chọn cấu hình mạng LSTM tối ưu  

Các mô hình dữ liệu MG0, MG1, MG2, MG3 trên được huấn luyện với hàng loạt cấu 

hình LSTM khác nhau nhằm tìm ra cấu hình cho kết quả tốt nhất ứng với mỗi mô hình 

dữ liệu. Với số lớp được chọn cố định là 2, việc lựa chọn cấu hình được chia làm 2 bước 

tương ứng với bước lựa chọn số nơ-ron và bước lựa chọn số ngày quá khứ. Do giới hạn 

của thời gian thực hiện đề tài, trong bước lựa chọn số nơ-ron với số nơ-ron các lớp ẩn 

thứ hai trở đi là như nhau, và được chọn trong tập [25,100,200,250,300], số ngày quá 
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khứ được chọn trước là 3 ngày. Sau khi xác định số nơ-ron tối ưu, các cấu hình mạng 

LSTM ứng với số nơ-ron này được thay đổi số ngày quá khứ từ 2 đến 5 ngày được huấn 

luyện và kiểm tra để xác định cấu hình tối ưu. 

 

Hình 3. Các bước lựa chọn cấu hình LSTM tối ưu cho dự báo GHI 

Thiết kế các mô-đun dự báo công suất 

Mô hình dự báo công suất trực tiếp có tính chất gần như tương tự với mô hình dự báo 

bức xạ GHI, trong đó có sự tương tự về mối quan hệ giữa các dữ liệu đầu vào và đầu ra, 

tương tự về loại hình mạng nơ-ron được lựa chọn để huấn luyện (LSTM). Điều khác 

biệt cơ bản là dữ liệu chính, và cũng là dữ liệu cần dự báo, là công suất thay vì bức xạ. 

Tuy vậy, giữa công suất và bức xạ có mối tương quan rất chặt chẽ (hệ số tương quan R2 

> 0.9) như đã được thể hiện trong nhiều nghiên cứu trước đây, cũng như được xác nhận 

với dữ liệu của đề tài. Do đó, nhóm nghiên cứu cũng thực hiện việc thiết kế, xây dựng 

mô hình dự báo công suất trực tiếp theo cùng nguyên tắc đã được sử dụng cho mô-đun 

dự báo bức xạ GHI.  

2.3. Xác định kỹ thuật tối ưu cho mô-đun quan hệ bức xạ - công suất 

Như đã trình bày trong phương pháp luận tổng quát, mô-đun quan hệ bức xạ-công suất 

được triển khai lần lượt với cả ba cách thức khác nhau: Vật lý, thống kê và học máy (cụ 

thể là ANN). Ở mỗi cách thức có từ một đến hai mô hình được chọn lựa để thực hiện, 

như trong hình 4, để tăng khả năng chọn lựa mô hình tốt nhất.  
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Hình 4 -  Các mô hình/kỹ thuật được lựa chọn so sánh trong quá trình thiết kế mô-đun  

quan hệ bức xạ - công suất 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN (RESULTS AND 

DISCUSSION) 

3.1.  Các cấu hình tối ưu dự báo  

Kết quả lựa chọn các cấu hình tối ưu được thể hiện trong hình 5 sau đây: 

 

Hình 5. Tóm tắt các mô hình dữ liệu, kỹ thuật và cấu hình mạng được xem xét - Các mô hình, 

kỹ thuật, cấu hình được viền đỏ là các lựa chọn cuối cùng 

3.2. Minh họa một số kết quả dự báo 

Kết quả dự báo tốt nhất của các mô hình được trình bày ở hình 6 và 7 dưới đây: 
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Hình 6. Kết quả dự báo tốt nhất của các mô hình gián tiếp  

       

Hình 6. Kết quả dự báo tốt nhất của các mô hình trực tiếp  

3.2. Sai số trung bình kết quả dự báo  

Sai số trung bình kết quả dự báo trong 6 tháng cuối năm 2021 và kết quả so sánh với 

các dữ liệu dự báo từ ESMAP-WorldBank và Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia được 

trình bày trong các bảng 2, 3, 4, 5 sau đây. 

Bảng 2. Sai số và tương quan của kết quả mô-đun quan hệ bức xạ - công suất 

 

Bảng 3. Sai số kiểm tra trung bình của các mô hình dự báo gián tiếp, trực tiếp  

6 tháng cuối năm 2021 
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Bảng 4. Sai số kiểm tra trung bình của các mô hình dự báo gián tiếp, trực tiếp và mô hình dự 

báo của ESMAP-WorldBank trong tháng 7 đến tháng 9/2021 và tháng 11 đến tháng 12/2021 

cho vị trí nhà máy điện Sơn Mỹ 3.1 

 

Bảng 5. Sai số kiểm tra trung bình của các mô hình dự báo gián tiếp, trực tiếp và mô hình dự 

báo của A0 tại những thời điểm nhà máy điện Sơn Mỹ 3.1 không bị cắt CS trong 6 tháng cuối 

năm 2021 

 

3.3. Thảo luận 

 Các kết quả so sánh chỉ ra rằng, đối với việc dự báo GHI hay dự báo công suất 

ngày tới, sử dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, cụ thể là mạng LSTM, mạng MLP, 

việc kết hợp với dữ liệu từ dự báo khí tượng (NWP), trong đó có độ che mây, cho 

kết quả tốt hơn việc chỉ sử dụng trí tuệ nhân tạo hay sử dụng NWP.   

 Với việc kết hợp NWP, LSTM cho dự báo GHI, cùng với mạng MLP cho xác 

định quan hệ bức xạ- công suất, mô hình dự báo gián tiếp công suất [MG3+MLP] 

cho ra kết quả dự báo 6 tháng cuối năm 2021 với sai số trung bình tuyệt đối nhỏ 

hơn 5.8%, và sai số RMSE trung bình nhỏ hơn 3.9MW (Công suất nhà máy lớn 

nhất là 42.93 MW). Với mô hình dự báo trực tiếp MP3, sai số trung bình tuyệt đối 

nhỏ hơn 5.2%, và sai số RMSE trung bình nhỏ hơn 3.5MW. Nếu chỉ xét các thời 

điểm không bị cắt công suất (để loại trừ sai số của mô-đun quan hệ trong việc 

phục hồi giá trị công suất), các sai số này thậm chí còn nhỏ hơn nữa, như được thể 

hiện trong bảng 5.  

 Trong trường hợp không sử dụng dữ liệu NWP từ Solcast, kết quả dự báo của các 

mô hình dự báo tương ứng là mô hình gián tiếp [MG0+ Hồi quy] và trực tiếp MP0 

có sai số kém hơn rất nhiều, trong đó mô hình [MG0+Hồi quy] là kém nhất, với 

sai số trung bình tuyệt đối phần trăm là 11.83% và sai số trung bình RMSE là 

 7.56 MW. 
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 Kết quả dự báo của các mô hình trong đề tài cho vị trí nhà máy Sơn Mỹ 3.1 cũng 

được so sánh với kết dự báo của chương trình ESMAP-WorldBank và của Trung 

tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0). Việc so sánh cho thấy các mô hình của 

đề tài đều cho kết quả dự báo tốt hơn ESMAP-WorldBank cho vị trí nhà máy Sơn 

Mỹ 3.1. Kết quả dự báo nhận được A0 không tốt hơn kết quả dự báo của các mô 

hình có sử dụng dữ liệu dự báo khí tượng của đề tài cho vị trí nhà máy Sơn Mỹ 

3.1. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dự báo từ nghiên cứu tại PECC2 là dự báo  

24 giờ tới.    

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (CONCLUSIONS) 

4.1. Kết luận 

Nghiên cứu này đã xây dựng 4 mô hình dự báo công suất điện mặt trời cho vị trí nhà 

máy Sơn Mỹ 3.1, gồm 1 mô hình dự báo gián tiếp không sử dụng dự báo khí tượng 

[MG0+Hồi quy], 1 mô hình dự báo trực tiếp không sử dụng dự báo khí tượng MP0, 1 

mô hình dự báo gián tiếp có sử dụng dự báo khí tượng [MG3+MLP], và 1 mô hình dự 

báo trực tiếp có sử dụng dự báo khí tượng MP3.  Kết quả nghiên cứu cho thấy tầm quan 

trọng của độ che mây đối với kết quả dự báo, và sự phù hợp của kỹ thuật trí tuệ nhân tạo 

như LSTM, MLP đối với dự báo bức xạ/công suất ngắn hạn. 

4.2. Khuyến nghị 

Tuy nghiên cứu có các kết quả tương đối khả quan như đã trình bày, nhưng vẫn còn các 

hạn chế nhất định. Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất các hướng khắc phục và phát triển 

ứng với các hạn chế như sau: 

 Giới hạn về dữ liệu và hướng khắc phục 

Dữ liệu đo (khí tượng, công suất) thu thập tại nhà máy Sơn Mỹ 3.1 cho nghiên cứu chỉ 

giới hạn trong phạm vi 2 năm từ 2020 đến cuối 2021. Sự giới hạn về dữ liệu này hạn 

chế độ chính xác của các mô hình dự báo không sử dụng dự báo khí tượng như MG0 và 

MP0 rất nhiều. Trong vòng từ 3 năm sau trở đi, khi khối lượng dữ liệu đo đã nhiều thêm 

(lên đến 5 năm), dữ liệu đo huấn luyện các mô hình sẽ đủ nhiều để tạo ra một sự thay 

đổi lớn về chất lượng các mô hình. Khi đó sai số của các mô hình MG0 và MP0 sẽ được 

cải thiện rất đáng kể. 

Để khắc phục hạn chế về dữ liệu trong ngắn hạn, nhóm nghiên cứu đề xuất hướng sử 

dụng dữ liệu ước lượng khí tượng từ năm 2012 đến 2020 từ các công ty khí tượng 

(chẳng hạn như Solcast) để bổ sung, làm giàu thêm dữ liệu đo quá khứ tại nhà máy điện 

Sơn Mỹ 3.1. Với lượng dữ liệu đầu vào lên đến 10 năm như vậy, độ chính xác của MG0 

và MG3 có thể được cải thiện đáng kể, nếu các dữ liệu ước lượng khí tượng được cung 

cấp đạt một độ chính xác nhất định.   
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 Giới hạn về mô hình học máy 

Như đã trình bày trong bài báo, các nghiên cứu áp dụng AI cho dự báo bức xạ, công 

suất điện mặt trời đã sử dụng đến các mô hình học máy phức tạp như LSTM, CNN-

LSTM. Đặc biệt CNN-LSTM vừa được áp dụng trong thời gian gần đây cho các nghiên 

cứu và đã thể hiện kết quả dự báo khả quan hơn LSTM. Do hạn chế về thời gian thực 

hiện đề tài, nhóm nghiên cứu chỉ kịp thực hiện áp dụng LSTM để xây dựng các mô hình 

dự báo. Trong giai đoạn phát triển sau, nhóm nghiên cứu sẽ xem xét áp dụng mô hình 

CNN-LSTM để nâng cao hơn nữa độ chính xác của kết quả dự báo.  

Trong việc chạy các cấu hình LSTM để lựa chọn cấu hình LSTM tối ưu cho từng mô 

hình dự báo của đề tài, các cấu hình LSTM được lựa chọn cũng không hoàn toàn bao 

phủ hết các khả năng có thể của mô hình. Do việc huấn luyện mô hình khá mất thời 

gian, và do giới hạn về thời gian thực hiện, thay vì sử dụng tìm kiếm cấu hình tối ưu 

trên toàn thể khả năng có thể của các cấu hình LSTM, nhóm đã sử dụng phương pháp 

tìm kiếm cấu hình LSTM tối ưu theo phương pháp “greedy”, một phương pháp tìm 

kiếm tối ưu lân cận khá đơn giản và có tính cục bộ, như đã trình bày trong hình 3. Việc 

áp dụng phương pháp này cho ra kết quả tối ưu cục bộ. Tuy vậy, căn cứ trên nhiều thử 

nghiệm tạm thời (không đầy đủ và không được trình bày trong báo cáo), nhóm nghiên 

cứu cho rằng chênh lệch giữa cấu hình tối ưu cục bộ và cấu hình tối ưu toàn cục là 

không đáng kể. Tuy vậy, việc sử dụng các phương pháp tìm kiếm cấu hình máy học tối 

ưu một cách toàn cục vẫn rất cần thiết. 
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DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TÍCH NĂNG BÁC ÁI 

CREATING DATABASE AND BUILDING 3D GEOLOGICAL MODELS: A CASE STUDY ON 

BAC AI PUMPED STORAGE HYDROPOWER PROJECT 

Nguyễn Chí Quang
1
, Nguyễn Dương Trí Nguyên 
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Tóm tắt: Bài viết này là bước đầu nghiên cứu và đưa ra cấu trúc cơ sở dữ liệu địa 

chất công trình trong công tác khảo sát địa chất các công trình ngành điện, trong khôn 

khổ của báo cáo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình đã được thực 

hiện cho dự án thủy điện tích năng Bác Ái. Với mục đích đưa ra cách thức tổ chức, 

lưu trữ các dữ liệu khảo sát địa chất, địa hình và các kết quả thí nghiệm trên máy tính 

bằng phần mềm RockWorks nhằm đem lại hiệu quả tối ưu trong quá trình khai thác, 

sử dụng, phân tích dữ liệu phục vụ cho công tác thiết kế công trình trong công tác tư 

vấn xây dựng các công trình điện. Từ cơ sở dữ liệu khảo sát các mô hình địa chất 

công trình ba chiều (3D) như địa tầng, thạch học, độ rỗng, v.v…. Kết quả mô hình ba 

chiều địa chất công trình khu vực dự án thủy điện tích năng Bác Ái gồm sáu đới địa 

tầng xếp chồng khít lên nhau bằng phương pháp Horizon, mô hình hóa các thông số 

địa chất công trình được thực hiện bằng phương pháp địa thống kê. Các kết quả có 

độ chính xác và tin cậy được kiểm định qua các thống kê sai số, đánh giá thực 

nghiệm và phương pháp chuyên gia. Phân tích mô hình ba chiều cho phép hình dung 

tốt hơn việc tính toán thể tích, đào đắp khu vực hồ, hầm đường ống tuyến năng 

lượng, tính toán trữ lượng vật liệu xây dựng tại chỗ. Nhìn chung ứng dụng mô hình 

hóa địa chất công trình giúp cho công tác thiết kế trực quan và toàn diện hơn, giúp 

cho các nhà thiết kế xây dựng công trình nhận định tốt hơn và đưa ra các giải pháp 

thiết kế tối ưu nhất cho công trình. Cơ sở dữ liệu đảm bảo tính cập nhật mới và tính 

đồng bộ, mô hình hóa 3D dữ liệu địa hình địa chất công trình có khả năng tích hợp 

cao với các dữ liệu thiết kế theo mô hình BIM và đây cũng là nền tảng cơ sở để xây 

dựng hệ thống cơ sở dữ liệu BIM và GIS. 

Từ khoá: Cơ sở dữ liệu; địa chất công trình; mô hình không gian ba chiều; thủy điện 

tích năng Bác Ái. 

Abstract: This article is the first step to research and outline the structure of the 

geotechnical database in the geological survey of a power project, in the context of 

this report creating the database that has been carried out for the Bac Ai pumped 

storage hydropower project. For the purpose of providing a method of organizing and 

storing geological and topographic survey data and experimental results in a spatial 

database, the RockWorks software is used to bring optimal efficiency in the process of 

exploiting, using and analyzing data in service of the design work in the power 

engineering consulting. Three-dimensional (3D) geotechnical models are created from 

the survey data: such as stratigraphy, lithology, porosity, etc... The results of the 3D 

geotechnical model in the case of Bac Ai pumped storage hydropower project include 
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six closely stacked stratigraphic formations by Horizons method, whereas modeling of 

engineering geological parameters are performed by geostatistical methods. The 

accuracy and reliability assessment are tested through error statistics, empirical 

evaluation and expert methods. Three-dimensional model analysis allows better 

visualization of volumetric calculations, excavation and backfilling of the lake area, 

tunneling of power pipelines, and calculation of on-site construction material reserves. 

In general, the application of engineering geological modeling makes the design work 

more intuitive and comprehensive, helping construction designers better identify and 

offer the most optimal design solutions for the project. The database always ensures 

the update and synchronization, as well as enables 3D modeling of geological and 

topographic data to integrate with the designed data according to the building 

information modeling. This is also the base platform for BIM & GIS integration. 

Keywords: Database; engineering geology; 3D Model; Bac Ai pumped storage 

hydropower project 

CHỮ VIẾT TẮT 

CSDL Cơ sở dữ liệu 

ĐCCT Địa chất công trình 

TĐTN Thủy điện tích năng 

ĐĐT Đới địa tầng  

GIS Geographic Information System (Hệ thống thông tin địa lý) 

3D 3-Dimension (3 chiều) 

DTM Digital Terrain Model (Mô hình số độ cao địa hinh) 

1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION) 

Chuyển đổi số bắt đầu với sự thay đổi then chốt với các bước số hóa, cơ sở dữ liệu 

(CSDL) và phân tích dữ liệu. CSDL khảo sát là một phần không thể thiếu hỗ trợ cho 

công tác thiết kế cũng như xây dựng ngân hàng dữ liệu của công ty tư vấn xây dựng các 

công trình điện. Thực tế hiện tại, dữ liệu khảo sát đang được thể dạng một hoặc hai 

chiều như: bản đồ, mặt cắt, hình trụ lỗ khoan, kết quả địa vật lý, v.v…. Với định dạng 

này, thông tin có thời gian xây dựng nhanh, in ấn và lưu trữ đơn giản, không yêu cầu 

các công cụ hay phương tiện xử lý phức tạp. Nó được lưu trữ và quản lý ở các dạng bản 

cứng hoặc bản mềm với nhiều định dạng rời rạc khác nhau (Vd: PDF, dxf, Excel, 

Word…). Như vậy, loại dữ liệu khảo sát nêu trên còn rời rạc, thiếu tính liên kết - hệ 

thống - khái quát cho khu vực dự án [1]. Đây cũng là rào cản lớn cho việc tích hợp các 

thông tin thuộc tính vào môi trường hệ thống thông tin địa lý (GIS).  CSDL khảo sát là 

một hệ thống thông tin được xây dựng nhằm tích hợp các dữ liệu được khảo sát về địa 

hình, địa chất công trình (ĐCCT) và kết quả thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, nó 

phải được tổ chức theo mô hình dữ liệu không gian hướng đối tượng của GIS với các 

chức năng của hệ thống là cập nhật, quản lý, phân tích, trình bày và phân phối thông tin. 

Với sự phát triển của công nghệ tin học, mô hình không gian ba chiều (mô hình 3D) 
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được đánh giá có nhiều cải thiện cho phép tái hiện và cung cấp các thông tin điều kiện 

ĐCCT một cách toàn diện, liên tục, độ phân giải cao và dần trở thành các điều kiện nền 

tảng phục vụ các bài toán ĐCCT, đặc biệt khi mức độ phức tạp ngày càng tăng cao 

trong thực tế [3]. 

Công trình nhà máy Thủy điện tích năng (TĐTN) Bác Ái được dự kiến xây dựng ngầm 

trong lòng núi, hồ dưới sử dụng nước của hồ chứa nước Sông Cái của dự án Thủy lợi 

Tân Mỹ, hồ trên được xây dựng trên đỉnh núi Đá Đen thuộc địa phận xã Phước Hòa và 

xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Nhiệm vụ chủ yếu của TĐTN Bác Ái là 

phát điện phủ đỉnh lên hệ thống lưới điện Quốc gia với công suất lắp máy Nlm = 1200 

MW, đồng thời góp phần làm phẳng biểu đồ phụ tải của hệ thống điện khu vực miền 

Nam và Quốc gia. Công trình đã thực hiện khảo sát nhiều lần phục vụ lập báo cáo đầu 

tư, lập thiết kế kỹ thuật giai đoạn 1 và thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2, tuy nhiên chưa có 

nghiên cứu xây dựng mô hình 3D ĐCCT cho khu vực dự án này. Tính toàn diện và 

phân giải cao của thông tin điều kiện ĐCCT từ mô hình 3D sẽ có thể được sử dụng để 

phục vụ một cách tối ưu các bài toán ĐCCT theo nhiều miền ứng dụng khác nhau [2]. 

Đây là công cụ tốt trong việc hỗ trợ nghiên cứu thí điểm các dự án xây dựng (xác định 

vị trí các hạng mục công trình, hướng tuyến năng lượng, đường hầm thi công, hầm cáp, 

v.v…) góp phần giảm thiểu các nguy cơ phát sinh các rủi ro kỹ thuật từ nền đất trong 

quá trình thi công và khai thác sử dụng. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Công tác xây dựng CSDL và tạo mô hình 3D ĐCCT của khu vực nghiên cứu được tiến 

hành qua các bước sau:  

- Thu thập, số hóa và xử lý dữ liệu nguồn là các hố khoan, mặt cắt, bản đồ địa hình địa 

chất của các báo cáo ĐCCT. 

- Xây dựng hệ quản trị CSDL (SQLite) [4] để quản lý dữ liệu đảm bảo tính thống nhất, 

khoa học, cập nhật, liên kết với nhau dễ dàng khai thác và sử dụng.  

- Tích hợp dữ liệu với các bản đồ nền dạng số hóa, các bản đồ địa hình, sơ đồ 3D hệ 

thống các công trình trong khu vực nghiên cứu. 

- Phân tích và lựa chọn các thuật toán được sử dụng để thực hiện việc nội suy; tùy theo 

từng tính chất của dữ liệu mà các thuật toán được lựa chọn theo các phương pháp: tất 

định hoặc ngẫu nhiên. 

- Tạo các mô hình 2D, 3D bằng phương pháp nội suy: Sử dụng phần mềm GS+, 

Rockworks có tích hợp công nghệ GIS tạo ra bề mặt địa hình, các bề mặt đới địa tầng 

(ĐĐT), cấu trúc địa tầng, ĐCCT dạng khối, dạng mặt cắt trong không gian 3D.  
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- Công tác đánh giá mô hình được dựa vào: việc phân tích sai số, so sánh với kết quả 

thực nghiệm và kinh nghiệm của chuyên gia.  

2.1. Xây dựng CSDL 

 CSDL được xây dựng dựa trên các tài liệu kết quả khảo sát qua các giai đoạn của dự 

án. Dữ liệu khảo sát bao gồm: dữ liệu lỗ khoan (cột địa tầng), bản đồ địa chất, bản đồ 

địa hình, dữ liệu ảnh nõn khoan; dữ liệu kết quả thí nghiệm ĐCCT (thí nghiệm mẫu đất, 

đá và nước); tiến hành số hóa thành các định dạng dữ liệu của GIS. CSDL chứa các 

thông tin về vị trí lỗ khoan, hướng khoan, địa tầng, các lớp thạch học, khoảng lấy mẫu, 

thời gian, đặc tính, mô tả, màu sắc, sự về gián đoạn không gian và kiến tạo, nước ngầm, 

ký hiệu, mẫu, bitmaps, vectors, cấu trúc, địa hình, ảnh bay chụp, viễn thám, bản vẽ thiết 

kế các hạng mục công trình, v.v... Các dữ liệu trên được phân loại, xử lý để đảm bảo 

chất lượng dữ liệu cho các phân tích và mô hình hóa [1], nhằm xác định tính nhất quán 

của dữ liệu, loại bỏ những dữ liệu không đảm bảo, giảm thiểu các lỗi ảnh hưởng đến 

chất lượng dữ liệu. Cao, tọa độ của các lỗ khoan được chuyển về một hệ tọa độ thống 

nhất để đảm bảo tính nhất quán trong quá trình kiểm tra và đánh giá. 

Các dữ liệu lỗ khoan cung cấp các thông tin được quan sát trực tiếp về thuộc tính thạch 

học và cấu trúc địa tầng ĐCCT dưới bề mặt đất [2]. Do đó, cấu trúc địa không gian mô 

hình 3D ĐCCT được xây dựng trên cơ sở kết quả nhận dạng các lớp địa tầng cho từng 

lỗ khoan. Mỗi lớp địa tầng trong mô hình được nhận dạng trên cơ sở thỏa mãn đồng thời 

các tiêu chí về phân hệ địa tầng nguồn gốc, thành phần thạch học và tính chất xây dựng. 

Tương tự, tất cả các thông số chỉ tiêu cơ lý các lớp đất đá từ thí nghiệm trong phòng, 

ngoài trời trong phạm vi phân bố không gian các lớp địa tầng cũng được sử dụng bổ 

sung để xác định và hiệu chuẩn kết quả nhận dạng lớp địa tầng. Dữ liệu này được số 

hóa, lưu trữ, quản lý trong CSDL và được liên kết với nhau theo khóa chính là tên lỗ 

khoan và khóa phụ là độ sâu lấy mẫu của từng lỗ khoan. Trong nghiên cứu này, phần 

mềm Rockwork 20 được sử dụng để quản lý CSDL, xây dựng các mô hình 3D và mặt 

cắt ĐCCT. 

2.2 Xây dựng mô hình 3D các ĐĐT 

Mô hình các ĐĐT đại diện cho nhiều mô hình bề mặt được xếp chồng lên nhau, các bề 

mặt được nội suy từ các điểm mẫu được xác định bằng dữ liệu lỗ khoan. Quá trình mô 

hình hóa 3D được thực hiện bằng các thuật toán nội suy và phương pháp Horizons được 

lựa chọn để xây dựng mô hình không gian các ĐĐT. Đây là phương pháp đã được giới 

thiệu và phát triển bởi Lemon và Jones [8] để tạo mô hình 3D địa chất trong hệ thống 

trầm tích, từ dữ liệu các lỗ khoan. Về cơ bản, nó lập mô hình các bề mặt nóc và bề mặt 

đáy của các ĐĐT và sử dụng một bộ quy tắc kết hợp chúng thành một mô hình chồng 

khít các bề mặt.  
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Các lưới độ cao bề mặt nóc và của các ĐĐT được xây dựng dựa trên thuật toán nội suy 

Triangulation từ dữ liệu các lỗ khoan. Các lưới cùng một kích thước (cùng số lượng 

hàng và cột giống nhau).  

 Dựa trên cơ sở tổng hợp kết quả nội suy về độ sâu, bề dày của các ĐĐT ở bước trên, 

xác định giá trị mới độ cao các bề mặt (mặt nóc) của các ĐĐT. Áp dụng modul tính 

toán “Grid Math” để đưa các công thức vào tính.:  

 Mặt nóc của ĐĐT EDQ là bề mặt địa hình, bề mặt này được lấy từ bản số độ cao 

địa hình (mô hình DTM); 

 -Mặt nóc của ĐĐT IA1 (đáy của ĐĐT EDQ):  

+ Tại những chỗ ĐĐT EDQ xuất hiện trên bề mặt = Mặt nóc ĐĐT EDQ – Chiều dày 

của ĐĐT EDQ. 

+ Tại những chỗ phức hệ EDQ không xuất hiện thì đáy phức hệ EDQ trùng với nóc 

phức hệ EDQ chiều dày bằng không). 

 Mặt nóc của ĐĐT IA2 (đáy của ĐĐT IA1): 

+ Tại những chỗ ĐĐT IA1 không xuất hiện trên bề mặt = mặt nóc ĐĐT IA1 (chiều dày 

bằng không).  

+ Tại những chỗ ĐĐT IA1 xuất hiện = (mặt nóc ĐĐT IA1 – chiều dày ĐĐT IA2). 

 Mặt nóc của ĐĐT IB (đáy của ĐĐT IA2) = (mặt nóc ĐĐT IA2 – chiều dày  

ĐĐT IB). 

 Mặt nóc của ĐĐT IIA (đáy của ĐĐT IB) = (mặt nóc ĐĐT IB – chiều dày  

ĐĐT IIA). 

 Mặt nóc của ĐĐT IIB (đáy của ĐĐT IIA) = (mặt nóc ĐĐT IIA – chiều dày  

ĐĐT IIB). 

Một khi các bề mặt độ cao địa tầng riêng lẻ đạt yêu cầu, các bề mặt được xếp chồng khít 

lên nhau tiến hành tạo một mô hình rắn [6]. Mỗi bề mặt đáy của ĐĐT phía trên được 

chồng xếp lên bề mặt nóc của ĐĐT phía dưới chúng. Trong nghiên cứu này mô hình rắn 

voxel đã được sử dụng là mô hình solid, đây là phương pháp được ưu tiên sử dụng trong 

phần mềm Rockworks. Mô hình voxel là các ô không gian 3D, hay còn gọi là “pixel thể 

tích” được quy định với một giá trị hoặc đặc tính địa chất, nó định nghĩa cho toàn bộ 

khu vực nghiên cứu và đây cũng là loại mô hình phổ biến trong mô hình 3D solid địa 

chất [11]. Mô hình rắn voxel được tạo ra bằng phương pháp chuyển đổi các lưới bề mặt 

thành mô hình voxel bằng cách xếp chồng khít các bề mặt. 

2.3 Mô hình hóa thông số ĐCCT 

Các bước tiến hành nội suy theo phương pháp địa thống kê [16], sử dụng thuật toán 
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Kriging được tiến hành theo các bước như sau: 

- Khảo sát các đặc trưng thống kê của tập dữ liệu, đặc biệt chú ý đến tính phân bố chuẩn 

của dữ liệu. Nếu dữ liệu không có phân bố chuẩn thì phải chuyển dạng dữ liệu để thỏa 

mãn yêu cầu này.  

- Xây dựng biểu đồ semi-variogram. Biểu đồ semi-variogram phản ánh mối quan hệ 

giữa sự biến thiên của dữ liệu với khoảng cách giữa các điểm này.  

- Lựa chọn mô hình semi-variogram thích hợp với tập dữ liệu. Quy luật quan hệ của sự 

biến động của dữ liệu với khoảng cách giữa chúng được xấp xỉ bằng một trong các hàm 

số đã được xác định trước (hàm Spherical, Linear, Exponential, Gaussian, v.v…)  

- Tiến hành nội suy theo mô hình đã chọn. 

Mô hình cấu trúc rắn (solid) được xây dựng bằng các bước nêu trên để hiển thị dữ liệu 

địa kỹ thuật một cách trực quan và hiệu quả. Trong quá trình xây dựng mô hình cấu trúc 

rắn solid chương trình sẽ quét CSDL, trích xuất dữ liệu không gian và các giá trị thuộc 

tích về các tham tham số ĐCCT [4]. Mô hình cấu trúc rắn (Solid) được xây dựng trên 

phần mềm RockWork bằng công cụ Solid. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CSDL được xây dựng và sử dụng làm nền tảng để xây mô hình 3D ĐCCT. Điều này 

được thực hiện với khối lượng dữ liệu bao gồm: 246 lỗ khoan, 6 ĐĐT, 26 lớp thạch học 

(đất đá), 743 mẫu thí nghiệm tương ứng với 110 trường dữ liệu, 2481 hình ảnh nõn 

khoan, các kết quả địa vật lý, bản đồ địa hình, ảnh vệ tinh và các kết quả thí nghiệm. 

Các dữ liệu lỗ khoan được số hóa đưa về một định dạng và tất cả dữ liệu không gian 

cũng được chuyển đổi sang cùng một hệ tọa độ (WGS84/UTM 48N) trong toàn bộ khu 

vực dự án.  

Kết quả mô hình 3D ĐCCT khu vực dự án TĐTN Bác Ái được xây dựng với ba thành 

phần chính gồm: bề mặt địa hình tự nhiên, cấu trúc địa không gian các đới địa tầng, các 

thuộc tính ĐCCT. Cấu trúc không gian của mô hình 3D điều kiện ĐCCT khu vực 

nghiên cứu được xây dựng từ CSDL, các ĐĐT khái quát hóa thành sáu đới chính: EDQ-

Đới sườn tàn tích; IA1-Đới phong hóa mãnh liệt; IA2-Đới phong hóa mạnh; IB-Đới 

phong hóa trung bình; IIA-Đới phong hóa nhẹ; IIB-Đới tương nguyên khối (đá tươi 

cứng chắc). Mô hình là một cấu trúc gồm nhiều thể tích các lớp địa tầng xếp chồng khít 

lên nhau với độ phân giải cao, tương ứng với sự đồng nhất về tính chất xây dựng.  

Các mặt cắt địa chất cũng được vẽ tự động ngay tức khắc thông qua việc trích xuất theo bất 

kỳ phương án nào từ mô hình không gian 3D ĐCCT. Không những thế, sự tương quan 

không gian giữa mô hình 3D địa chất và thiết kế được hiển thị tự động trên các mặt cắt 

mang lại hiệu quả đáng kể về tính trực quan, chi tiết và cụ thể hóa các điều kiện địa chất với 
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từng hạng mục công trình hỗ trợ cho thiết kế các phương án tối ưu cho công trình. 

Ngoài ra, từ các mô hình 3D ĐCCT hoàn chỉnh, các ứng dụng tính toán khối lượng, thể 

tích tự nhiên của các ĐĐT và các lớp thạch học để tính toán đào đắp và tận dụng nguồn 

vật liệu xây dựng tại chỗ từ quá trình đào lòng hồ trên của dự án. Đối với các hạng mục 

về tuyến cáp và hầm năng lượng, các giá trị tương tự cũng được tính toán, phân tích và 

trích xuất.   

 

Hình 1. Mô hình 3D với độ phân giải cao các ĐĐT xếp chồng khít lên nhau 

  

Hình 2. Mặt cắt 2D & 3D ĐCCT dọc tuyến đập & năng lượng công trình TĐTN Bác Ái 
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Các dữ liệu thông số ĐCCT được phân tích thống kê đánh giá tổng quan về giá trị của 

tập hợp mẫu được sử dụng để đánh giá chất lượng cũng như diễn biến các chỉ tiêu cơ lý 

ĐCCT trong khu vực nghiên cứu. Nhìn chung, tại mỗi ĐĐT khác nhau, sự chênh lệch 

giá trị thông số ĐCCT giữa các điểm đo là không giống nhau, các giá trị được phân tích 

có độ tin cậy cao và việc sử dụng những mẫu này để đánh giá các chỉ số cơ lý ĐCCT 

cũng như sự thay đổi theo các ĐĐT là rất đáng tin cậy. 

 

Hình 3. Thể tích đào lòng hồ khu vực hồ trên 

Bảng 1. Thể tch, khối lượng, phần trăm 

của các ĐĐT đào để thi công khu vực hồ 

trên 

Đới 
địa 

tầng 
Thể tích 

(m3) 
Khối lượng 

(tấn) 

Phần 
Trăm 
(%) 

EDQ 605250 1138878.75 11 

IA1 380150 715315.5833 6.9 

IA2 156350 363513.75 2.8 

IB 304650 797167.5 5.5 

IIA 1883850 5076975.75 34 

IIB 2164625 5779548.75 39 
 

Cấu trúc tương quan không gian giữa các mẫu phân tích với khoảng cách và hướng 

được đặc trưng bằng hàm Variogam. Từ kết quả tính toán Variogram thực nghiệm, xác 

định hàm Variogram lý thuyết bằng phương pháp bình phương tối thiểu. Khu vực 

nghiên cứu có tổng diện tích là 1705 ha, được chia thành mạng lưới có kích thước mỗi ô 

là (20mx20m) với tổng số là 43039 ô trong phạm vi khu vực nghiên cứu. Nội suy thông 

số ĐCCT mà cụ thể ở đây là chỉ tiêu cơ lý về độ rỗng tại tâm của mỗi ô bằng phương 

pháp nội suy không gian Kriging điểm trên cơ sở mô hình hàm Variogram tương ứng ở 

các giá trị đo và các địa tầng khác nhau trong khu vực dự án. Kết quả sau khi nội suy 

nhận được các giá trị tương ứng với các vị trí tâm của các ô được nội suy.  

So sánh kết quả các đặc trưng thống kê của thông số ĐCCT (độ rỗng) giữa mẫu phân 

tích và giá trị nội suy chỉ ra trong bảng bên dưới cho thấy sự chênh lệch về giá trị trung 

bình rất nhỏ, thay đổi từ 0.1795 % đến 4.4633 %. Chênh lệch về giá trị nội suy nhỏ nhất 

và giá trị mẫu nhỏ nhất là 0.0589 % đến 2.205 %. Chênh lệch về giá trị lớn nhất của 

mẫu và giá trị lớn nhất từ nội suy là 0.1795 % đến 4.4633 %. 

Giá trị hệ số rỗng của đất được lấy mẫu tại các đới EDQ, IA1, độ dày của các ĐĐT rất 

mỏng vậy mạng lưới các điểm nội suy giá trị hệ số rỗng của đá chồng lên bề mặt DTM 

nhằm thể hiện sự tương quan không gian với bề mặt địa hình và sơ đồ vị trí các hạng 

mục công trình. Kết quả của quá trình này được thể hiện ở hình số 4.  
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Tại các đới IB, IIA, IB nơi địa tầng có độ dày tương đối các giá trị hệ số rỗng của đá 

được nội suy và xây dựng thành mô hình Solid 3D. Mô hình này được tích hợp với mô 

hình thiết kế 3D các hang mục của công trình, điều này cung cấp khả năng hiển thị trực 

quan và mô tả kết quả một cách tối ưu nhất. Các giá trị ĐCCT được thể hiện cụ thể chi 

tiết tại từng vị trí hạng mục công trình trong mô hình 3D như hình 5. 

 
Hình 4. Giá trị độ rỗng của đất và mặt bằng 

công trình được trên phủ lên bề mặt địa hình 

khu vực dự án TĐTN Bác Ái 

 
Hình 5. Mô hình tich hợp 3D giá trị độ rỗng 

đá và các công trình thiết kế (tại các ĐĐT IB, 

IIA, IIB) khu vực dự án TĐTN Bác Ái 

Mô phỏng thông số ĐCCT về giá trị độ rỗng trong khu vực nghiên cứu: 

- Dựa trên kết quả nội suy, mô hình thông số ĐCCT với giá trị độ rỗng được xây dựng 

trong không gian các ĐĐT. Các kết quả mô phỏng được thể hiện thông qua các đường 

đồng mức. 

- Các thông số ĐCCT tại mỗi khu vực, mỗi vị trí luôn có sự thay đổi theo không gian 

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kiến tạo, nhiệt độ, khí hậu, phong hóa. 

- Kết quả nội suy theo phương pháp ngẫu nhiên và thuật toán Kriging với kích thước 

của mạng lưới nội suy là (20mx20m). Kết quả này tạo ra một bước tranh tương đối chi 

tiết về sự phân bố các giá trị ĐCCT trong khu vực nghiên cứu. 

- Mô hình hóa độ phân giải cao hiển thị chi tiết về gía trị các thông số ĐCCT với độ tin 

cậy đáp ứng được các nhu cầu thiết kế. Do đó, mô hình phục vụ cho việc đánh giá sự 

thay đổi của các tiêu chí kỹ thuật cơ lý, dự báo và xây dựng các kịch bản ứng phó và 

giảm thiểu sự cố phát sinh trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy trong  

tương lai. 

4. KẾT LUẬN  

Xây dựng CSDL và mô hình 3D về ĐCCT được coi là một phần bắt buộc của quá trình 

tích hợp BIM và GIS trong thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng. Hệ quản trị CSDL khảo 

sát được tạo ra như một nền tảng thống nhất và khoa học để lưu trữ, tổ chức, quản lý, 

liên kết và cập nhật dữ liệu.  
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Việc thu thập và số hóa dữ liệu là một thách thức lớn đối với quá trình xây dựng CSDL, 

đòi hỏi phải số hóa thủ công nên tốn nhiều thời gian nhất là đối với lượng lớn dữ liệu. 

Các dữ liệu lỗ khoan được xác định là quan trọng nhất, chứa đựng các thông tin địa 

không gian, hỗ trợ cho mô hình các thông tin cơ bản về hoạt động trầm tích, cấu trúc địa 

tầng và các hoạt động kiến tạo. Tiếp theo là các dữ liệu bề mặt địa hình, các thông tin cơ 

bản về hoạt động trầm tích, cấu trúc địa tầng và các hoạt động kiến tạo. Độ chính xác 

của mô hình 3D ĐCCT phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng dữ liệu này, cụ thể là độ tin 

cậy và tính nhất quán của dữ liệu đa nguồn gốc, mục đích sử dụng và quá trình khảo sát. 

Thành phần thạch học các lớp đất đá trong các báo cáo khảo sát công trình thường chỉ 

phục vụ cho từng hạng mục riêng lẻ của dự án, chưa thể hiện tính quy luật chung của 

địa tầng tổng hợp trong toàn khu vực nghiên cứu. Do đó, thách thức quan trọng cần 

vượt qua là nhận dạng được chính xác cấu trúc địa tầng của từng lỗ khoan theo một hệ 

thống tiêu chuẩn tổng thể cho toàn bộ khu vực nghiên cứu. Đây là cơ sở quan trọng để 

xây dựng hệ thống các lớp địa tầng trong cấu trúc của mô hình 3D. Điều này cũng góp 

phần giải quyết các thách thức liên quan đến công tác xác định các thông số thuộc tính 

về tính chất cơ lý các lớp đất đá trong mô hình. 

Xây dựng mô hình 3D bao gồm ba giai đoạn: thu thâp dữ liệu, phân tích dữ liệu và trực 

quan hóa dữ liệu. Các thuật toán được lựa chọn để nội suy phải phù hợp từng loại dữ 

liệu khảo sát. Mô hình 3D về các ĐĐT là các bề mặt nội suy của sáu ĐĐT được xếp 

chồng khít lên lên nhau cùng với các thuộc tính ĐCCT rất hữu ích trong việc mô tả các 

điều kiện địa chất tại khu vực nghiên cứu. Các mô hình 3D ĐCCT tạo ra sự thuận tiện 

cho người thiết kế trong việc hình dung được các cấu trúc ĐCCT với các mức độ chi tiết 

đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của họ. Các mặt cắt có thể tùy ý trích xuất tại bất 

cứ vị trí nào trong khu vực nghiên cứu giúp đưa ra các giải pháp cho các hạng mục hạ 

tầng phù hợp với điều kiện nhằm tối ưu và tiết kiệm chi phí xử lý nền móng. Ngoài ra, 

còn giúp nhận diện độ sâu, sự phân bố của các ĐĐT để lựa chọn các phương pháp xử lý, 

gia cố, và đảm bảo an toàn thi công. Với những tính năng công nghệ đã nêu đã tạo nền 

tảng để phát triển các các giải pháp mới, và nâng cao chất lượng tư vấn. 
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Tóm tắt: Biến đổi khí hậu với mực nước biển dâng là một trong những thách thức lớn 

nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI và nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh 

thái, tài nguyên môi trường và cuộc sống của con người. Việt Nam được đánh giá là 

một trong sáu quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do nước biển dâng theo Ủy ban 

Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) [1]. Các kịch bản nước biển dâng đã 

nghiêm túc cảnh báo nhiều khu vực đất liền ven biển và vùng đất trũng sẽ bị ngập 

trong nước biển và ảnh hưởng trực tiếp đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng điện. 

Đây là vấn đề cấp bách và báo cáo cần thiết này tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của 

nước biển dâng đến các công trình điện tại Việt Nam, cụ thể là các nhà máy điện và 

trạm biến áp khu vực ven biển. Mục tiêu chính của nghiên cứu là phát triển và thử 

nghiệm phương pháp tiếp cận nhằm xác định cơ sở hạ tầng năng lượng điện có nguy 

cơ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng trong tương lai. Các kịch bản mực nước biển 

dâng được nghiên cứu từ các báo cáo khoa học có uy tín trong nước và thế giới về 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng, phạm vi ngập do nước biển dâng được xây dựng 

bằng các công cụ của hệ thống thông tin địa lý (GIS). Kết quả cho thấy vào năm 2050 

với mực nước biển dâng 0,4m tại các phân vùng ven biển Việt Nam có tổng cộng đến 

13 nhà máy nhiệt điện và 33 trạm biến áp bị ảnh hưởng bởi vấn đề nước biển dâng. 

Nghiên cứu là tiền đề và cơ sở ban đầu để phân tích các rủi ro trong tương lai, kết 

hợp các nỗ lực phòng tránh và giảm thiểu mức độ tác động trực tiếp của nước biển 

dâng trong đó việc giảm thiểu hậu quả đã được lên kế hoạch hoặc đã thực hiện đối 

với từng tài sản; nêu ra vấn đề thảo luận với mục đích là tìm ra các phương án phù 

hợp để thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. 

Từ khóa: Mô hình nước biển dâng; tác động; các công trình điện; hệ thống thông tin 

địa lý.   

ABSTRACT: Climate change with sea level rise is one of the most enormous 

challenges inevitably facing humanity in the 21st century and it is directly affecting 

ecosystems, environmental resources and human life. According to the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Vietnam is realistically assessed 

as one of the six countries most affected by sea level rise. Sea level rise scenarios 
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have earnestly warned that many inland coastal areas and low-lying areas will be 

submerged in sea water and will incontrovertibly suffer a direct impact on electrical 

energy infrastructure. This is undoubtedly an urgent issue, and this needed report 

focuses on evaluating the effects of sea level rise on power projects in Vietnam, 

particularly power plants and substations in coastal areas. The key objective of this 

necessary study in common was to develop and test a methodological approach to 

unambiguously identify electric power infrastructure at imminent risk of future sea level 

rise. Sea level rise scenarios are carefully studied from reputable domestic and 

international scientific reports on climate change and sea level rise, the noticeable 

extent of inundation due to sea level rise was properly built utilizing the tools of the 

geographic information system (GIS). The eye-catching results show that in 2050, with 

a sea level rise of 0.4m in the coastal regions of Vietnam, there will be a grand total of 

13 thermal power plants and 33 substations affected by sea level rise. The study is a 

premise and an initial basis for analyzing future risks; combining conscious efforts to 

prevent and minimize the direct impact of sea level rise, in which sensibly diminishing 

the foreseeable consequences has been planned or implemented for each asset; 

raised issues for productive discussion with the principal aim of unanimously 

determining suitable options to adapt to climate change to ensure energy security. 

Keyword: Modeling sea revel rise; impact; energy infrastructure; geographical 

information system 

CHỮ VIẾT TẮT 

AR Assessment Report (Báo cáo đánh giá của IPCC) 

Bộ TN – MT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

DEM Digital Elevation Model (Mô hình số độ cao) 

GEBCO General Bathymetric Chart of the Oceans (hải đồ độ sâu tổng quát của 

các đại dương) 

GIS Geographic Information System (Hệ thống thông tin địa lý) 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Ủy ban Liên chính phủ về 

Biến đổi Khí hậu) 

SRTM The Shuttle Radar Topography Mission (Sứ mệnh địa hình radar con 

thoi) 

TBA Trạm biến áp 

1. GIỚI THIỆU 

Biến đổi khí hậu với nước biển dâng là một trong những thách thức lớn nhất đối với 

nhân loại trong thế kỷ XXI và nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, tài nguyên 

môi trường và cuộc sống của con người. Việt Nam là quốc gia nằm ở bờ Tây của Thái 

Bình Dương, có đường bờ biển dài hơn 3.200km, lãnh thổ có chiều ngang hẹp, sông 

ngòi và địa hình có độ dốc lớn theo hướng Tây - Đông nên được dự báo là một trong 

những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu với nước biển dâng. 
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Cơ sở hạ tầng ven biển có ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả phương diện kinh tế và an 

ninh quốc gia, trong đó các công trình điện được phân bố gần bờ biển có mức độ nhạy 

cảm và dễ bị tác động nhất do nước biển dâng gây nên. 

Nghiên cứu nhằm thiết lập hiểu biết cơ bản, phát triển và thử nghiệm phương pháp tiếp 

cận nhằm xác định mối đe dọa của nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng năng lượng 

điện ở khu vực ven biển. Các phân vùng được chọn để phân tích dựa trên các tiêu chí: 

thường xuyên chịu tác động trực tiếp của bão trong quá khứ và vị trí gần bờ biển có khả 

năng bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng: bờ biển Đông và vịnh Thái Lan. Năm phân 

vùng được phân tích thử nghiệm trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm: Bắc Bộ, Bắc Trung 

Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Riêng phân vùng Tây Nguyên bị loại 

trừ vì phân vùng này nằm ngoài tác động trực tiếp của nước biển dâng; đảo và hải đảo 

(Hoàng Sa, Trường Sa,…) không tính đến trong bài nghiên cứu này vì hầu hết các 

nguồn cung cấp điện đều xem xét các phương án từ các nguồn điện độc lập. Cách tiếp 

cận trong nghiên cứu có thể được áp dụng cho bất kỳ các vùng ven biển khác. 

Nghiên cứu chồng xếp các thông tin về kịch bản nước biển dâng có khả năng gây ảnh 

hưởng trực tiếp đến các vị trí cơ sở hạ tầng năng lượng điện, thông qua việc sử dụng các 

công cụ của hệ thống thông tin địa lý (GIS). Để đánh giá khả năng tiếp xúc với nước 

biển dâng, nghiên cứu sử dụng dữ liệu của Chính phủ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

[2] và các kết quả mô hình hóa bao gồm: 

 Các kịch bản nước biển dâng dựa trên các kịch bản biến đổi khí hậu của Ủy ban 

Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC); 

 Phân tích phạm vi địa lý tình trạng ngập lụt do nước biển dâng; 

 Xác định vị trí các công trình năng lượng bị ảnh hưởng theo kịch bản nước biển 

dâng.  

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nước biển dâng và các tác động  

2.1.1. Xu hướng nước biển dâng 

Mực nước biển dâng cao đe dọa các cộng đồng và cơ sở hạ tầng năng lượng ven biển 

của quốc gia. Thiết lập xu hướng mực nước biển dâng là điều kiện cần thiết để hiểu 

được rủi ro do hiện tượng này gây ra đối với con người và tài sản theo thời gian [3]. 

Theo báo cáo mới nhất của IPCC, mực nước biển trung bình toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 

9 đến 88cm vào năm 2100 [1]. Con số này cao gấp 2,2 đến 4,4 lần tốc độ dâng được 

quan sát thấy trong thế kỷ 20.  

Điều đáng chú ý là kịch bản mực nước biển dâng trung bình ven biển Việt Nam có khả 

năng cao hơn mực nước biển trung bình toàn cầu. Mực nước biển dâng khu vực ven 
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biển các tỉnh phía Nam cao hơn so với khu vực phía Bắc [2]. Đến cuối thế kỷ 21, khu 

vực ven biển từ Móng Cái - Hòn Dấu và Hòn Dấu - Đèo Ngang theo các kịch bản của 

IPCC có mực nước biển dâng từ 55cm (33cm ÷ 78cm) đến 72cm (49cm ÷ 101cm). Đối 

với khu vực ven biển từ Mũi Cà Mau – Kiên Giang mực nước biển dâng từ 53cm (32cm 

÷ 75cm) đến 75cm (52cm ÷ 106cm) [2]. 

2.1.2. Nguy cơ ngập vì nước biển dâng do biến đổi khí hậu 

Nếu mực nước biển dâng 100cm, nguy cơ ngập đối với các tỉnh (điển hình) như sau: 

16,8% diện tích đồng bằng sông Hồng; 1,47% diện tích đất các tỉnh ven biển miền 

Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có nguy cơ bị ngập. Trong đó, Thừa Thiên - Huế 

có nguy cơ cao nhất (7,69% diện tích); khoảng 17,8% diện tích Tp. Hồ Chí Minh; 

khoảng 4,79% diện tích Bà Rịa - Vũng Tàu; 38,9% diện tích Đồng bằng sông Cửu  

Long [2].  

Nhìn chung, nước biển dâng sẽ có tác động lớn nhất và tức thì nhất là ở các vùng có độ 

cao thấp của Việt Nam và trên các bờ biển ở vùng đồng bằng sông Hồng, sông Cửu 

Long và đồng bằng ven biển miền Trung, các khu vực đất ngập nước thủy triều, vịnh, 

cửa sông và rạn san hô. 

2.1.3. Các thiệt hại do nước biển dâng đối với các tài sản ngành điện 

Nước biển dâng và sự gia tốc của nó, cùng với các hiểm họa tự nhiên khác, sẽ đặt ra 

những thách thức ngày càng lớn đối với các cộng đồng ven biển và cơ sở hạ tầng. Mực 

nước biển hiện tại không đe dọa ngay lập tức đến cơ sở hạ tầng năng lượng ven biển vì 

chúng nằm ở cao trình cao hơn so với mực nước biển bình thường, nhưng nước biển 

dâng do bão và lũ lụt do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt thường làm tăng khả năng 

các cơ sở này tiến gần đến giới hạn thiệt hại. Hơn nữa, nước biển dâng dự kiến sẽ dẫn 

đến sự gia tăng mức độ thiệt hại của các cơ sở hạ tầng năng lượng trong trường hợp có 

bão [3] bao gồm đường ống dẫn nhiên liệu; làm suy yếu nền móng trụ điện của các 

đường dây truyền tải và trạm biến áp (TBA). Trong số các cơ sở hạ tầng quan trọng thì 

cơ sở thuộc năng lượng điện là nền tảng của nền kinh tế hiện đại [4]. Việc mất điện lâu 

dài có thể làm chậm trễ các nỗ lực khắc phục hậu quả do thiên tai và phá vỡ nghiêm 

trọng nền kinh tế của khu vực bị ảnh hưởng [5,6].  

2.2. Tổng quan về phương pháp nghiên cứu 

Báo cáo này phân tích tập trung vào khả năng tiềm tàng của nước biển dâng tác động 

trực tiếp đến cơ sở hạ tầng năng lượng điện, việc phân tích được tiến hành qua các 

bước: định vị các công trình năng lượng điện, xác định phạm vi ảnh hưởng khi nước 

biển dâng và đánh giá các tác động [6, 7]. Định vị các cơ sở năng lượng được xác định 

thông qua cơ sở địa lý không gian bao gồm các nhà máy phát điện và TBA. Cơ sở dữ 
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liệu được số hóa và phát triển bằng cách sử dụng các nguồn thông tin mở: ảnh viễn 

thám (Maxar Technologies Inc, Landsat, Terra), dịch vụ bản đồ thế giới trực tuyến 

(Openstreet map, Google Map), các bộ dữ liệu của Tổ chức Giám sát năng lượng toàn 

cầu (Global Energy Monitor)… 

Việc kết hợp các kịch bản nước biển dâng của IPCC (AR5 và AR6) và Viện khoa học 

Khí tượng thủy văn về Biến đổi khí hậu để đánh giá nước biển dâng ở các mức độ dâng 

khác nhau được dự báo sẽ ảnh hưởng đến từng phân vùng ven biển, chẳng hạn như độ 

dài của đường bờ biển có thể tăng thêm và độ sâu ngập lụt có thể xảy ra ở mỗi vị trí [1, 

2]. Các phạm vi mực nước biển dâng rất quan trọng đối với phân tích vì nó cho phép 

xác định các công trình năng lượng có thể ngập ở các mức dâng và ở các địa phương 

khác nhau. Mô hình nước biển dâng được xây dựng từ các dữ liệu mô hình số độ cao 

mặt đất (DEM SRTM), bề mặt đáy biển (GEBCO) và lưu vực của hệ thống thủy văn 

trên đất liền. Các công cụ GIS được sử dụng để lập các bề mặt ngập của nước biển dâng 

theo các mức dâng dự kiến 0,2m vào 2030; 0,4m vào năm 2045 và 0,9m vào năm 2100.   

Vị trí của các nhà máy phát điện và TBA được thể hiện với từng lớp trong số hai mực 

nước dâng dự kiến [4] 0,2m vào năm 2030 và 0,4m vào năm 2045 nhằm xác định các cơ 

sở năng lượng điện có khả năng dễ bị tổn thương do nước biển dâng, từ đó phân tích 

mức độ tác động đến khả năng phát điện và ước tính phần trăm diện tích bị tác động 

trên tổng diện tích của các công trình điện.    

Lưu ý rằng cách tiếp cận này không tính đến sự xói mòn có thể xảy ra tại khu vực nước 

biển dâng hoặc việc ngăn chặn tình trạng ngập lụt thông qua xây dựng tường chắn biển 

và các phương tiện khác. Kịch bản nước biển dâng chỉ xét đến sự thay đổi mực nước 

biển trung bình do biến đổi khí hậu, mà không xét đến ảnh hưởng của các yếu tố khác 

gây nên sự dâng cao của mực nước biển như: nước dâng do bão, nước dâng do gió mùa, 

thủy triều, quá trình nâng/hạ địa chất và các quá trình khác [2]. 

3.  KẾT QUẢ 

Các hạ tầng năng lượng bao gồm các nhà máy phát điện và TBA tại các khu vực ven 

biển của năm phân vùng được định vị, số hóa và xây dựng thông qua GIS. Tệp dữ liệu 

được xây dựng chỉ ra rằng, có 106 công trình nguồn điện ở khu vực ven biển Việt Nam, 

chủ yếu là các nhà máy nhiệt điện với 2 loại nhiên liệu phổ biến là khí đốt tự nhiên và 

than, các công trình nguồn điện khác ở dạng năng lượng tái tạo. Ngoài ra còn bao gồm 

cơ sở dữ liệu của 337 TBA. Bộ dữ liệu bao gồm các trường dữ liệu: tên nhà máy, công 

suất (MW), thời gian khởi công, thời gian hoạt động, tọa độ vị trí địa lý và địa phận. 

Các công trình đang hoạt động cũng như những dự án đang triển khai; cả hai đều được 

đưa vào nghiên cứu điển hình vì các công trình cũ có tiềm năng được sử dụng trong 

tương lai thông qua tái phát triển và cung cấp năng lượng, trong khi các kế hoạch sau có 

thể phải chịu tác động của biến đổi khí hậu khi dự án được đưa vào hoạt động trong 
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tương lai. Phần lớn các công trình này tiếp giáp với biển Đông và vịnh Thái Lan, là 

trọng tâm để đánh giá sự tác động của hiện tượng nước biển dâng đối với các hạ tầng 

năng lượng. 

Các kết quả tổng quan về nghiên cứu thí điểm cho năm phân vùng với các kịch bản 

nước biển dâng ở các mức từ 0,2 đến 0,9m theo các kết quả tính toán về biển đổi khí 

hậu của IPCC và Bộ TN - MT. Thông qua kết quả phân tích từ Hình 1, phân vùng Bắc 

Bộ và Nam Bộ chịu nhiều tác động trực quan nhất so với các phân vùng khác trong 

phạm vi cả nước, ngược lại thì các công trình điện ở phân vùng Bắc Trung Bộ không bị 

ảnh hưởng. Trong đó đáng báo động nhất là Nam Bộ, đây là nơi sẽ chịu nhiều tác động 

tiêu cực của hiện tượng nước biển dâng do biến đổi khí hậu vào cuối thế kỷ 21 với tổng 

số tài sản các công trình điện bị ảnh hưởng là 06 nhà máy điện, 39 TBA. Ngoài ra ở các 

vùng vịnh, các bờ biển dễ bị bão và triều cường do bão sẽ làm cho vấn đề nước biển 

dâng tại các khu vực này trầm trọng thêm. 

  

Hình 11. Phân vùng khu vực và tài sản năng lượng điện bị ngập lụt theo các mực nước biển dâng  
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Trong số 106 công trình nguồn điện và 337 TBA trong cơ sở dữ liệu, con số hiện tại dễ 

bị tác động bởi hiện tượng nước biển dâng dao động khoảng 13 nhà máy phát điện và 

29 TBA với mức dâng 0,2m vào năm 2030; đến 33 TBA với mức dâng 0,4m vào năm 

2045. Mức độ tác động cũng được kiểm tra về khả năng phát điện của ba phân vùng có 

các cơ sở hạ tầng nguồn điện bị tác động bao gồm: Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ; 

hệ số tác động ngày càng gia tăng qua các năm và đến năm 2045 có khoảng 3,69% tổng 

công suất tương ứng với 15068MW của ba khu vực này bị tác động. Chủ yếu đây là các 

nhà máy nhiệt điện có vị trí ven biển để tận dụng nước biển để làm mát. Diện tích khu 

vực ngập ở mức dâng 0,4m vào năm 2050 là 58,8km
2
 tăng gần gấp rưỡi so với khu vực 

ngập ở mức dâng 0,2m vào năm 2030 là 41,3km
2
 và bằng khoảng một phần tư của mức 

dâng 0,9m vào năm 2100. 

 

Hình 12. Thống kê các nhà máy điện và TBA bị ảnh hưởng theo các phân vùng 

Hình 2 và 3 cho thấy giữa các phân vùng thì Bắc Bộ là nơi có số lượng nhà máy điện 

với mức độ bị ảnh hưởng của từng nhà máy là nhiều nhất. Còn các TBA thì hầu hết là bị 

tác động nhiều ở Nam Bộ. Phân vùng Nam Trung Bộ thì bị tác động chủ yếu là nguồn 

phát điện. Còn đối với các cơ sở hạ tầng ngành điện ở các phân vùng còn lại hầu như 

không bị ảnh hưởng, tuy nhiên không thể nói các phân vùng này không bị thiệt hại vì hệ 

thống lưới điện ở nước ta là một khối liên kết và sự gián đoạn ở một khu vực chắc chắn 

sẽ tác động các phân vùng còn lại. 

Để đánh giá trực quan sự ảnh hưởng của nước biển dâng đến công trình nguồn điện, lấy 

nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân làm mô phỏng, xem Hình 4 và 5 tại năm 2061 với mức 

dâng là 0,5m thì không ảnh hưởng đáng kể đến nhà máy nhưng các tác động đằng sau 

lại không hề nhỏ:  

0

10

20

30

40

50

0

2

4

6

8

Bắc Trung Bộ Trung Trung 

Bộ 

Nam Trung Bộ Bắc Bộ Nam Bộ 

T
B

A
 

N
h
à 

m
áy

 đ
iệ

n
 

Số lượng nhà máy và TBA bị ảnh hưởng do nước biển dâng 

2030 - 0,2m 2050 - 0,4m 2100 - 0,9m

2030 - 0,2m 2050 - 0,4m 2100 - 0,9m



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
60 

  Nước biển dâng kéo theo phạm vi xâm thực, ăn mòn các cấu kiện công trình gia 

tăng và dĩ nhiên sẽ làm phát sinh thêm các chi phí bảo dưỡng hàng năm; 

 Chiều cao sóng vùng gần bờ biển dâng cao, đới sóng vỡ khi đó sẽ có xu thế dịch 

chuyển sâu vào gần bờ hơn, năng lượng sóng vỡ vùng gần bờ đồng thời với vận 

tốc dòng chảy ven bờ do sóng vỡ tạo ra cũng tăng lên dẫn đến nguy cơ xâm thực, 

xói lở bờ biển; mức độ sa bồi luồng tàu vào cảng cũng vì thế mà gia tăng. Thiệt 

hại đối với luồng dẫn tàu vào cảng là sự suy giảm khả năng thông qua của tàu 

thuyền do thiếu độ sâu và công việc nạo vét duy tu luồng lạch sẽ làm tổn thất cả 

về chi phí lẫn thời gian thực hiện; 

 Mức nước dâng lên, chiều cao sóng tại tuyến công trình mép nước gia tăng, cùng 

với tần suất xuất hiện các hiện tượng khí hậu cực đoan (bão tố và lốc xoáy) không 

suy giảm sẽ gây ra nguy cơ tăng mức độ rủi ro, hư hỏng và thiệt hại kinh tế đối 

với hệ thống thiết bị bốc xếp tuyến mép bến (đặc biệt đối với các thiết bị bốc xếp 

cố định); 

 Bão mạnh, nước tràn vào bãi than gây nguy cơ cho quá trình nhập nhiên liệu cho 

nhà máy, công suất phát sẽ bị gián đoạn. 

 

Hình 13. Tỷ lệ mức độ tác động đến nhà máy điện do nước biển dâng ở ba phân vùng 
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bị ảnh hưởng trực tiếp do nước biển dâng, hậu quả gián tiếp thì cũng không hề nhỏ. Bài 

toán vận hành Thủy điện cần phải được tính toán kỹ càng vì khi nước biển dâng cũng sẽ 

kéo theo mực nước của sông ngòi và đặc biệt là sông Mê Kông tăng theo nguyên tắc 

bình thông nhau. 

 

 

Hình 4. Mô phỏng mức nước biển dâng 0,5m cho toàn nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 

 

Hình 14. Mô phỏng mức nước biển dâng 0,5m cho khu vực bãi than của nhà máy Nhiệt điện 

Vĩnh Tân 4 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

4.1. Kết luận 
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Hiện tượng nước biển dâng trên toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng được xác 

định sẽ gây hậu quả to lớn mà nguyên nhân là do chính con người gây ra, bất chấp 

những thách thức dai dẳng trong việc hạn chế các ước tính trong tương lai về nước biển 

dâng. Do đó các khu vực ven biển là một trong những trọng điểm khi phân tích các tác 

động của biến đổi khí hậu, các nghiên cứu phân tích hiểm họa và lên các kịch bản thích 

ứng trong tương lai. Đây là một nghiên cứu thí điểm, cho thấy mức độ tác động của biến 

đổi khí hậu với Việt Nam là rất nghiêm trọng và thực sự là một nguy cơ thấy rõ đối với 

sự phát triển bền vững của đất nước. Bài báo này đã trình bày về sự phát triển của một 

tập hợp các dữ liệu không gian địa lý, dự báo và phản ánh khả năng xảy ra ngập lụt bởi 

nước biển dâng, có thể được sử dụng để đánh giá hệ số tác động đối với các công trình 

năng lượng ven biển của Việt Nam. Việc tính toán các khu vực ngập lụt dựa vào DEM 

cho các kịch bản giả định và tích hợp trên môi trường hệ thống thông tin địa lý.  

Bằng cách sử dụng các thông tin về DEM, ảnh vệ tinh, WEBGIS, các dự báo biến đổi 

khí hậu với nước biển dâng của IPCC và Bộ TN – MT, các phân tích có thể tạo ra 

những dự báo đáng tin cậy về tác động của nước biển dâng đối với các tài sản của hệ 

thống năng lượng điện; hỗ trợ việc ra quyết định, cải thiện việc bảo vệ tài sản và nhận 

biết các cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. 

Các quan sát từ kết quả phân tích cho thấy: 

 Bằng cách tính đến các kịch bản nước biển dâng trong việc thay thế, cải tạo hoặc 

tân trang tài sản trong các khu vực có rủi ro, các nhà lập kế hoạch có thể tránh các 

tác động của nước biển dâng đối với các công trình điện đang vận hành; 

 Tác động của nước biển dâng không chỉ xảy ra ở các cơ sở hạ tầng mà sự dâng lên 

của mực nước dễ dàng quan sát được; đối với những công trình có san nền cao, 

nước biển không thể tràn vào cũng chịu tác động không kém vì nước dâng làm cô 

lập nhà máy: gián đoạn quá trình vận chuyển nhiên liệu: đối với nhà máy có cảng 

nhập nhiên liệu, nước biển dâng gây ra hiện tượng bồi lắng ở khu vực cảng; làm 

suy giảm chức năng hoạt động và tăng khả năng tiếp xúc triều cường các mối đe 

dọa dẫn đến; nhu cầu phụ tải thất thường,… 

4.2. Kiến nghị 

Việc nghiên cứu và phân tích này có thể được chứng thực và cải thiện bằng cách kết 

hợp nghiên cứu chuyên sâu cho mỗi khu vực và địa phương theo các kịch bản phù hợp 

với đặc điểm kinh tế xã hội riêng biệt của từng địa phương. 

Bài báo này không đề cập trực tiếp đến triều cường hoặc mô hình hóa chu kỳ triều 

cường lên đầu ngưỡng dâng của nước biển. Tuy nhiên hiệu ứng triều cường có thể sẽ là 

mối đe dọa lớn trong thời gian ngắn hạn đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng. Do đó, 

vấn đề nước dâng do bão cần có những nghiên cứu bổ sung vì nó sẽ tác động đáng kể 
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đến các công trình năng lượng ven biển cho dù chúng có bị ảnh hưởng trực tiếp do nước 

biển dâng hay không. 

Nghiên cứu có thể được mở rộng thêm đối với việc phân tích các rủi ro trong tương lai 

kết hợp phương án giảm thiểu thiệt hại do nước biển dâng có tính đến thiệt hại về kinh 

tế liên quan đến tài sản năng lượng và các hoạt động sử dụng năng lượng. 

Hiện nay trên thế giới và cả Việt Nam đều hướng đến các nguồn năng lượng tái tạo với 

điện gió ngoài khơi là một tiềm năng rất lớn. Và lĩnh vực này cũng không thể nằm ngoài 

sự ảnh hưởng của nước biển dâng đến quá trình khảo sát và xây dựng, đơn cử như bắt 

buộc phải có một cái nhìn tổng quan khi thiết kế, lắp đặt các móng trụ nổi trên biển sao 

cho nước biển dâng không làm xê dịch quá nhiều gây đứt cáp neo của móng trụ nổi. 

Biến đổi khí hậu với nước biển dâng sẽ làm thay đổi một số các thông số đặc trưng của 

môi trường vốn là số liệu đầu vào quan trọng của các quy hoạch, thiết kế, xây dựng, bảo 

trì và vận hành khai thác các công trình điện. 

Để các công trình năng lượng điện của đất nước xây dựng trong tương lai đáp ứng yêu 

cầu bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu với nước biển dâng, phòng ngừa được nguy cơ 

rủi ro về an toàn công trình, đảm bảo độ tin cậy về hiệu quả kinh tế của dự án thì ngay 

từ bây giờ các giải pháp công trình cần:  

 Rà soát và cập nhật hệ thống quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên 

ngành xây dựng công trình điện theo hướng có xét đến tác động ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu với nước biển dâng; 

 Cần đưa nội dung xem xét tác động ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như là một 

nội dung bắt buộc ngay trong giai đoạn quy hoạch, lập dự án, thiết kế xây dựng 

các công trình kết cấu hạ tầng năng lượng điện. 

Các giải pháp phi công trình như giáo dục tuyên truyền, phát triển hệ thống truyền 

thông hiện đại để nâng cao nhận thức, thông báo và giải thích kịp thời các vấn đề khẩn 

cấp cho người dân; sắp xếp, điều chỉnh các khu dân cư, khu sản xuất cho phù hợp nhằm 

giảm thiệt hại. 

Đầu tư hợp lý cho tất cả các giải pháp chính là hướng đi đúng đắn mang lại hiệu quả 

kinh tế, quản lý chặt chẽ và giảm nhẹ thiệt hại do biến đổi khí hậu. 
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XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ THUỘC HÀM  

CHỈ RA PHẦN TỬ HƯ HỎNG TỪ TẬP DỮ LIỆU LỚN CỦA DCS 

Nguyễn Giới  

Công ty Thủy điện Trị An, 0963252891, gioi5ngyn@gmail.com 

Tóm tắt: Hiện nay phần lớn các nhà máy có công suất trên 100MW của Việt Nam ta 

được trang bị hệ thống DCS.Trong công tác vận hành hệ thống điện quốc gia, thực 

hiện chủ trương lớn “Chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện 

Quốc gia”. Tại các đơn vị phát điện vận hành hệ thống DCS sinh ra một tập dữ liệu 

lớn (ta gọi là DCS Big Data, và viết tắc B_DCS). Trong công tác bảo trì hệ thống cần 

thiết phải sử dụng B_DCS để tìm ra các thiết bị có thể gây hư hỏng trong thời gian 

sắp tới trong công tác bảo dưỡng theo tư tưởng trọng tâm là độ tin cậy (RCM). Như 

vậy có một quan hệ dữ liệu cơ hữu giữa B_DCS và RCM, một phần tử hư hỏng trong 

thiết bị A thuộc hệ thống sẽ có sự thay đổi giá trị a làm cho tập giá trị ghi nhận {a’, b’, 

c’ của các thiết bị khác của DCS. Sự tìm kiếm một sự ràng buộc giữa a và một tập 

con của {a’, b’ c’..} có lực lượng nhỏ hơn ta gọi là phụ thuộc hàm là nhiệm vụ chính 

của bài báo này. Khi đã có phụ thuộc hàm này việc sử dụng RCM hình thành hành 

động bảo trì sẽ đạt được tiêu chuẩn độ tin cậy. Bài báo này sẽ lấy các hình mẫu trong 

công tác khắc phục các hư hỏng như : Rối cáp đo lường cửa nhận nước H4 

(11/2021), Hư hỏng HMI của kích từ H1(12/2021), kích từ H4(3/2022)…máy cắt 

220KV (10/2022)…Kết quả của nghiên cứu này đã được thể hiện trong sáng kiến “ 

đồng bộ các hệ thống điều khiển kích từ H1,H2,H3,H4”. 

Abstract: Currently, most of the factories with a capacity of over 100MW in Vietnam 

are equipped with DCS systems. In the operation of the national power system, 

implementing the major policy of "Digital transformation and improvement of 

operational efficiency" national electricity system”. At the power generation units 

operating the DCS system, a large data set is generated (we call it DCS Big Data, and 

abbreviated B_DCS). In system maintenance, it is necessary to use B_DCS to find 

equipment that may cause damage in the near future in reliability-centered 

maintenance (RCM) . Thus, there is an organic data relationship between B_DCS and 

RCM, a damaged element in device A of the system will have a change in the value of 

a, making the set of recorded values {a', b', c ') of the other DCS devices. Finding a 

constraint between a and a subset of {a', b' c' ..} with a smaller force than we call 

functional dependence is the main task of this paper. Once this functional dependency 

is present, the use of RCM to form the maintenance action will achieve the reliability 

standard. This article will take examples in the work of repairing damage such as: 

Tangled cable at the water inlet gauge H4 (11/2021), Damage to HMI of H1 excitation 

system (December 2021), H1 excitation system H4(3/2022)… 220KV circuit breakers 

(October 2022)… The results of this study have been shown in the initiative 

“synchronizing excitation control systems H1, H2, H3,H4”. 

Keywords: DCS, RCM, Functional Dependency, HMI. 

Từ khóa: DCS, RCM, Phụ thuộc Hàm, HMI 

mailto:gioi5ngyn@gmail.com


KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
66 

KÝ HIỆU 

{a,b,c} : tập hợp các phần tử a,b,c 

Fx, F : Tập phụ thuộc hàm với hàm phụ thuộc f 

(𝐷𝑊𝐷 , 𝐹𝑥) : Cơ sở dữ liệu có tương tác với Fx 

CHỮ VIẾT TẮT 

EVN      Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

TĐTA    Nhà máy Thủy điện Trị An 

DCS       Hệ thống điều khiển phân tán(Distributed Control System) 

DWD      Kho dữ liệu của DCS (Data WareHouse from DCS) 

KKS       Hệ thống cấu trúc dữ liệu trong kỹ thuật điện (kraftwerk-Kennzeichensystem) 

LCUs     Bộ điều khiển tại chỗ s 

RCM     Bảo trì lấy độ tin cậy làm trung tâm[2] 

PMIS     Phần mềm Quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện; 

OLAP    Công cụ phân tích dữ liệu trực tuyến (Online Analytical Processing -OLAP) 

Fx          Phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu (Functional dependency in Database) 

1. GIỚI THIỆU 

Trong hệ thống kỹ thuật ứng dụng công nghệ xử lý số DCS như tại Nhà máy Thủy điện 

Trị An (TĐTA), các thông số vận hành thiết bị được chuyển về bộ lưu trữ tại một kho 

dữ liệu DWD tại  Trung tâm Vận hành Nhà máy. DWD là một tập các dữ liệu có 

những đặc điểm sau: 

a) Dữ liệu trong kho DWD có cấu trúc đã được định nghĩa theo một cấu trúc dữ liệu xác 

b) định (Ở TĐTA là mã KKS)  

c) Tập hợp data từ các bộ điều khiển khu vực LCUs được sắp xếp theo qui tắc nhất định 

d) Có tính bảo mật và không có sự can thiệp, sửa đổi (An toàn thông tin theo cấp 

độ[
3
]). 

DWD Được dùng để phối hợp với công cụ số (trong EVN là PMIS…) trong việc hỗ trợ 

ra quyết định của công tác bảo trì thiết bị (RCM). Kho dữ liệu DWD được kiến trúc 

thành 3 phần chính: phần cơ sở chứa các dữ liệu với cấu trúc KKS, hoặc chuỗi dữ liệu 

theo thời gian của một thuộc tính… Phần dịch vụ: cung cấp các dịch vụ để thực hiện các 

                                                           

[2] ALSTOM-HYDRO, KKS identification rule for variales, H-10207 00 0EA00-001F DB, 2016 

[3 ] Thông tư 03/2017/TT-BTTTT; 

file:///E:/DH%20Dien%20luc/2022/Kỷ%20yếu%20hội%20điện%20lực/FER.1%20Hệ%20thống%20DCS%20là%20gì%20Các%20chức%20năng%20của%20điều%20khiển%20phân%20tán%20là%20gì.pdf
file:///E:/DH%20Dien%20luc/2022/Kỷ%20yếu%20hội%20điện%20lực/FER.1.2%20Kho%20dữ%20liệu%20–%20Wikipedia%20tiếng%20Việt.pdf
file:///E:/DH%20Dien%20luc/2022/Kỷ%20yếu%20hội%20điện%20lực/FER.1.5.1.V%20RCM%20Reliability%20Centred%20Maintenance%20SpringerLink-(Dịch).pdf
file:///E:/DH%20Dien%20luc/2022/Kỷ%20yếu%20hội%20điện%20lực/FER.1.3%20PMIS-Trang%20thông%20tin%20điện%20tử%20-%20EVN%20SPC.pdf
file:///E:/DH%20Dien%20luc/2022/Kỷ%20yếu%20hội%20điện%20lực/FER.1.5.2%20OLAP%20Tổng%20quan%20về%20Xử%20lý%20Phân%20tích%20Trực%20tuyến%20(OLAP).pdf
file:///E:/DH%20Dien%20luc/2022/Kỷ%20yếu%20hội%20điện%20lực/FER.1.2%20DWD%20Kho%20dữ%20liệu%20–%20Wikipedia%20tiếng%20Việt.pdf
file:///E:/DH%20Dien%20luc/2022/Kỷ%20yếu%20hội%20điện%20lực/FER.1.5.6%20Cấp%20độ%20an%20oàn%20TT%2003-2017-TT-BTTTT(1).pdf
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thao tác với kho dữ liệu gọi là dịch vụ khai thác trực tuyến (OLAP Server). 

Nghiên cứu DWD và liên tục bổ sung các quan hệ phụ thuộc FDD (Phụ thuộc hàm trong 

Cơ sở dữ liệu) để chỉ ra chính xác phần tử hư hỏng, loại bỏ chúng đảm bảo vận hành ổn 

định hệ thống điện quốc gia, do vậy nghiên cứu này làm nghiệm vụ cơ bản của người 

làm ngành điện. 

Để xác định vấn đề nghiên cứu, cần thiết xác định các quan hệ chưa xác định tồn tại 

trong một hệ thống cụ thể như hệ thống điện của TĐTA. Khi sử dụng một cấu trúc dữ 

liệu theo tập qui luật 𝐹𝑥  =  {𝑓1 … 𝑓𝑖 … 𝑓𝑚}  nào đó. Ví dụ như bộ mã KKS thì ký hiệu 

𝐹𝐾𝐾𝑆,  sự tương tác hiệu quả của 𝐹𝑥 lên DWD , ký hiệu là(𝐷𝑊𝐷 , 𝐹𝑥) sẽ phân lớp trên 

DWD thành m tập con 𝐷𝑊𝐷 = {𝐷𝑊1 … 𝐷𝑊𝑚} và {𝑓𝑖} ⊆ 𝐹𝑥, hay (𝐷𝑊𝐷 , 𝐹𝑥) 

=({𝐷𝑊𝑖}, {𝑓𝑖}). Lý thuyết RCM2[
4
] và thực tế KKS sẽ chỉ ra tình trạng hư hỏng của 

thiết bị 𝑒𝑏  khi  là phần tử trong lớp ∃𝑒𝑏 ∈ ({𝐷𝑊𝑖}, {𝑓𝑖}). Một số thiết bị hỏng nhưng tín 

hiệu KKS phát sinh trong nhiều lớp thì thuật toán tìm kiếm trên mỗi lớp không phát 

hiện chính xác được thiết bị hư hỏng này, do không 𝑒𝑏thuộc tập thiết bị của lớp  

∄𝑒𝑏 ∈ ({𝐷𝑊𝑖}, {𝑓𝑖}). Từ đó phát sinh ra một lớp mới đảm bảo 

∃𝑒𝑏 ∈{𝐷𝑊𝑚+1, {𝑎1 … 𝑎𝑚, 𝑎𝑚+1}}. Việc tìm kiếm phụ thuộc hàm 𝑎𝑚+1là bắc buộc và 

phải có phương pháp đó chính là nhiệm vụ của bài báo này. Dư liệu mẫu sẽ lấy từ thực 

tế của TĐTA. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Không gian được xen xét là một tập các phần tử E = {𝑒1, 𝑒2, … 𝑒𝑖 … . 𝑒𝑛}; trong đó là các 

phần tử được gắn nhãn theo hệ thống KKS trong một mạng điện cùng mạng thông tin 

liên kết kèm theo. Các phần tử 𝑒𝑖 dưới tác dụng của trường điện từ[
5
], có sẵn trong 

mạng nối kết, phát sinh tập thuộc tính 𝑎𝑖 ={𝑎𝑢.𝑖, 𝑎𝐴.𝑖, 𝑎𝐶.𝑖, 𝑎𝐿.𝑖, 𝑎𝑡.𝑖, 𝑎𝑇.𝑖  }. Chúng ta có 

thể định nghĩa cho các thuộc tính của 𝑎𝑖:  

𝑎𝑢.𝑖  Điện áp định mức của thiết bị (mã KKS, Level 1: F1F2F3 ký hiệu là Axx, Bxx); 

 𝑎𝐴.𝑖 Dòng điện định mức đi qua thiết bị (mã KKS không định nghĩa nhưng có thể sử 

dụng Level 1:  FNFN để định nghĩa cụ thể khi ứng dụng); 

𝑎𝐶.𝑖 Nhiệt độ vận hành bình thường của thiết bị (mã KKS không định nghĩa nhưng có 

thể sử dụng Level 2:ANANAN để định nghĩa cụ thể khi ứng dụng); 

𝑎𝑡.𝑖 Thời gian vận động có biến động dưới tác dụng của các trường thế của thiết bị (mã 

KKS không định nghĩa nhưng có thể sử dụng Level 1: ANANAN hoặc Level 2: 

BNBN(BN)để định nghĩa cụ thể khi ứng dụng); 

                                                           

[4 ] RCM2, Bảo trì lấy độ tin cậy làm trung tâm có sử dụng công nghệ 4.0; 

[5] Nguyễn Kim Đính, Nguyễn Thanh Vấn, Trường điện từ, Nxb ĐHQG TP Hồ Chí Minh; 

https://vi.wikipedia.org/wiki/trường_Điện_từ;   

file:///E:/DH%20Dien%20luc/2022/Kỷ%20yếu%20hội%20điện%20lực/FER.1.5.3%20OLAP%20và%20quá%20trình%20xử%20lý%20TT-ĐH%20CNTT.pdf
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 𝑎𝐿.𝑖 Tín hiệu điều khiển hoặc đo lường, có thể là số Boolean hoặc số thực (mã KKS  

định nghĩa Level 3: B1B2BNBN(BN)); 

 𝑎𝑇.𝑖 Tín hiệu đo lường dẫn đến loại bỏ thiết bị khi nó vượt ngưỡng, có thể là số Boolean 

hoặc số thực (mã KKS  định nghĩa Level 3: B1B2BNBN(BN)); 

Một số phụ thuộc hàm trên tập thuộc tính ai: 

(𝑓1) 𝑎𝑢.𝑖, 𝑎𝐴.𝑖 → 𝑎𝐶.𝑖, 𝑎𝑡.𝑖  : dòng và áp phát sinh nhiệt trên thiết bị theo thời gian; 

(𝑓2) 𝑎𝑢.𝑖,𝑎𝐿.𝑖 → 𝑎𝐴.𝑖, 𝑎𝑡.𝑖   : Khi cấp áp sẽ sinh quá độ dòng; 

(𝑓3) 𝑎𝐴.𝑖, 𝑎𝐿.𝑖 → 𝑎𝑢.𝑖,𝑎𝑡.𝑖 ∶ Khi cấp dòng sinh quá độ áp; 

(𝑓4) 𝑎𝑢.𝑖, 𝑎𝐴.𝑖, 𝑎𝐶.𝑖, 𝑎𝑡.𝑖 →  𝑎𝐿.𝑖 : Giá trị vượt khỏi miền xác định biến sẽ phát sinh tín hiệu  

(𝑓5) 𝑎𝑢.𝑖, 𝑎𝐴.𝑖, 𝑎𝑡.𝑖, 𝑎𝐶.𝑖 → 𝑎𝑇.𝑖  : Ngưỡng tác động bảo vệ khi quá trình thác triển các 

thuộc tính ngoài kiểm soát ví dụ như nhiệt độ cao hơn trị số cho phép, điện trở nằm 

ngoài khoảng, đòng điện đến giới hạn bảo vệ tác động… 

Các phụ thuộc hàm 𝐹𝑥  =  {𝑓1 … 𝑓𝑖 … 𝑓𝑚}  có thể xem là một ánh xạ thực hiện bởi tập các 

qui tắc vật lý F. Nghĩa là F sẽ vận động trong sơ đồ điện và 𝐹𝑥 sẽ vận động trong CSDL 

({𝐷𝑊𝑖}, {𝑓𝑖}) của DCS. Nhân viên vận hành hệ thống điện qua thông qua {𝐷𝑊𝑖} để xác 

định sự tuân thủ F của hệ thống. Như vậy sự tương ứng 1-1 ( một song ánh) giữa Fx và 

F có thể liệt kê trong bảng 1: 

Bảng 1. Cơ sở hình thành song ánh( tương ứng 1-1) của trường vật lý F và phụ thuộc hàm Fx 

 Bản chất F Fx Ghi chú 

1 Trường tương tác Hệ phương trình 

Maxwell 

Hệ tiên đề 

Armstrong 

Các trường thế 

2 Thể hiện phần tử Thiết bị điện Dữ liệu Có cấu trúc 

3 Thể hiện nhóm Mạch điện, mạng 

truyền thông  

Lược đồ con Các protocol  

4 Thuộc tính cơ sở Dòng điện(A), 

điện áp (V), Tổng 

trở (R,L,C), nhiệt 

độ(
o
C)  ,  

Tập thuộc tính 

A={ai} 

 

5 Biểu diễn hình thức Sơ đồ nguyên lý 

điện, sơ đồ điều 

khiển tập trung 

hoặc phân 

tán(DCS) 

Kho dữ liệu DWD 

=({𝐷𝑊𝑖}, {𝑓𝑖});  

OLAP, Hệ CSDL 

ở dạng chuẩn 

BCNF, hoặc 3NF 

Thông qua 

giao diện 

Người và máy 

(HMI) 

Trong thiết kế hệ thống kỹ thuật , xu hướng tìm một thiết kế an toàn( trong khi hệ chuẩn 

file:///D:/B%20SK%20-16-2021-2022/G-PAPER-2022-10/FER.1.2%20Kho%20dữ%20liệu%20–%20Wikipedia%20tiếng%20Việt.pdf
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của CSDL với  ({𝐷𝑊𝑖}, {𝑓𝑖})cần một phủ tối thiểu [
6
] ) của {𝑓𝑖} để tinh gọn hệ thống với 

mục tiêu đảm bảo qui phạm kỹ thuật và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp nhận 

trong luận chứng kinh tế kỹ thuật. Thiết kế an toàn cần thiết phải đảm bảo hệ thống vận 

hành liên tục. Muốn vậy cần phải có nhiều hệ thống (hệ thống có 1 phần tử thì gọi là 

thiết bị) tương tự sao cho hệ thống này không đảm bảo chức năng của mình thì lập tức 

được thay thế. Điển hình  trong hình 1, với cấp áp 24V có 4 hệ tương tự cung cấp. Do 

đó về mặt kinh tế có những thiết bị kỹ thuật không lắp đặt các thiết bị để nhận diện 

trạng thái vận hành, nhưng đảm bảo thiết kế an toàn. Trong trường hợp này phụ thuộc 

hàm (𝑓5) không được kich hoạt. Hệ thống mã hóa dữ liệu KKS luôn gắn với thiết bị, 

nên nó cũng có những có khiếm khuyết tương tự. Lấy trường hợp điển hình về mạch 

cấp điện áp cho sơ đồ điều khiển hệ thống kích từ của TĐTA  như hình 1: 

 

Hình 1: Sơ đồ nguồn cấp cho hệ thống kích từ TĐTA 

Có thể khái quát  theo cấp điện áp theo sơ đồ 1: 

 

 

 

 

 

                                                           

[
6
]Jeffrey D.Ullman, Trần Đức Quang (dịch); Cơ sở dữ liệu và Cơ sở tri thức, tập 2  

13800V Có 

giám 

sát 

(G1) 

786V Không 

giám 

sát 

(O2) 

220V Không 

giám 

sát 

(03) 

48V 

Có 

giám 

sát 

(G4) 

24V 

Có 

giám 

sát 

(G5) 

Cấp nguồn vào các 

phần tử 
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Khái quát cho thấy tập điện áp 𝑢 = {𝑢13800, 𝑢786, 𝑢220, 𝑢48, 𝑢24} khi tích hợp với dữ 

liệu giám sát là cho trong mã KKS : Level 3: BNBN ở các cấp 𝑢786, 𝑢220 sẽ bị bỏ qua. 

Hệ thống phát tín hiệu cảnh báo lấy dữ liệu qua mã KKS qua hệ thống phân tích sẽ phát 

tín hiệu thông qua mang DCS sẽ không chỉ ra được tình trạng của 𝑢786, 𝑢220 ở thiết bị 

nào. Khả năng có thể là cảnh báo một tình trạng chung chung là “Có vấn đề trên mạng 

cung cấp” nhờ các giám sát từ G1, G4, G5 trong khi mục tiêu là phải tìm cho ra thiết bị 

xảy ra hư hỏng mặt dù nó không được giám sát như 02, 03. 

Từ các suy diễn trên thì có quan hệ ( cách nói khác của khái niện ánh xạ trong lý thuyết 

tập hợp): 𝐹 ⊃ 𝐹𝑥, như vậy có một đơn ánh  𝐹𝑥 → 𝐹, rõ hơn có tập ánh xạ {𝑓} ⊂ 𝐹, 

nhưng 𝑘ℎô𝑛𝑔 thuộc Fx: {𝑓} ∩ 𝐹𝑥 = ∅. Trong bảo dưỡng kỹ thuật luôn luôn phải tìm ra 

tập này để xác định thiết bị hư hỏng thay thế để đảm bảo tính thiết kế an toàn. Cụ thể 

của hình mẫu trong hình 1: ánh xạ [𝑈786 → 𝑈220] ∈ 𝐹, nhưng qua KKS nó không thuộc 

Fx: ∄[𝑈786 → 𝑈220] ∈ 𝐹𝑥. Do đó thiết bị thực hiện ánh xạ  [𝑈786 → 𝑈220] ( cụ thể là 

biến thế T11 hoặc T10) nếu hư hỏng sẽ KKS sẽ không ghi nhận, mặt dù hệ thống PMIS 

được ghi nhận là có vấn đề về nguồn cung cấp. Bằng kinh nghiệm của kỹ sư bảo trì, 

hoặc nhóm chuyên gia thực hiện RCM với sự phân tích trên sơ đồ và các thí nghiệm 

liên quan cuối cùng phải phải xác định {f}. Tiếp theo họ phải bổ sung {f} vào F thành 

tập phụ thuộc hàm mở rộng: 𝐹𝑥
+ = {𝑓} ∪ 𝐹𝑥. Thực hiện các thao tác kỹ thuật trên OLAP 

loại bỏ sự dư thừa dữ liệu và phân rã {𝐹𝑥
+} bảo toàn dữ liệu đưa {𝐷𝑊𝑖}, 𝐹𝑥

+} về dạng 

chuẩn 3NF (hoặc BCFN), phần tử hư hỏng sẽ xuất hiện. Quá trình trên bản chất là thực 

hiện quan hệ 𝐹𝑥 ⊃  𝐹  kết hợp với quan hệ  𝐹 ⊃ 𝐹𝑥 ta có quan hệ 1-1.  

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Từ cơ sở lý thuyết về hệ thống điện, hệ thống điều khiển DCS đang vận hành tại TĐTA, 

chúng ta có thể đề xuất một thuật toán  “Xây dựng phương pháp xác định phụ thuộc 

hàm chỉ ra phần tử hư hỏng từ tập dữ liệu lớn của DCS”, như trong bảng 2 : “ Thuật 

toán xác định hư hỏng: 

Bảng 2. “ Thuật toán xác định hư hỏng” 

Bước Thuật toán Nhiệm vụ lệnh 

1 Procedure : Xác định phần tử hư hỏng “ Tên của thuật toán” 

2 Đầu vào:  

- Thông tin hư hỏng trên HMI, PMIS, KKS 

- Event từ DCS, HMI, dang KKS, dữ liệu 

trong DWD do người vận hành phát hiện; 

Dữ liệu từ DWD 

3 Xác định biến 

F:= phụ thuộc hàm  

E:= Thiết bị hư hỏng, E:=∅  

Khai báo biến 

Gán không có thiết bị hư hỏng 
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Bước Thuật toán Nhiệm vụ lệnh 

4 Bắt đầu  

5 + Lấy thông tin KKS 

+𝐹𝑥:=  f(KKS) 

Thực hiện chương trình con 

f(KKS) xác định sơ đồ con thuộc 

𝐷𝐶𝑆𝑥 ⊆ 𝐷𝐶𝑆, và  xác định tập 

phụ thuộc hàm Fx 

 {𝑓}: = 𝑅𝐶𝑀(𝐷𝐶𝑆𝑥, 𝐹𝑥)   + Thực hiện phân tích RCM theo 

chương trình con 𝑅𝐶𝑀(𝐷𝐶𝑆𝑥, 𝐹𝑥)    

 Nếu {𝑓} = ∅ 

Thì E:=Test(𝐹𝑥 , 𝐷𝐶𝑆𝑥) 

Thực hiện chương trình con 

Test(𝐹𝑥 , 𝐷𝐶𝑆𝑥)  

để 𝑥á𝑐 đị𝑛ℎ 𝑝ℎầ𝑛 𝑡ử ℎư ℎỏ𝑛𝑔 

 Ngược lại: {𝑓} ≠ ∅ 

Fx := = {𝑓} ∪ 𝐹𝑥 

Thêm các phụ thuộc hàm mới vào 

𝐹𝑥 

 Goto bước 5 Thực hiện cho đến khi E ≠ ∅  

6 Xuất E 

Kết thúc chương trình 

 

Thuật toán Bảng 2 đã được ứng dụng trong thực tế bảo dưỡng tại TĐTA, sau đây là kết 

quả thu được của 3 sự cố điển hình :  

1) Sự cố hạ cửa nhận nước tổ máy số 4, xãy ra tháng 12 năm 2021 

2) Hư hỏng đứt cầu chì cấp nguồn AC cho hệ thống kích từ H3 xãy ra tháng 8/2017 

3) Sự cố bật máy cắt MC 271 trong tram 220KV  thuộc TĐTA. 

Bảng 3 “Áp dụng thuật toán xác định hư hỏng” sẽ trình bày thu gọn kết quả các bước 

thực hiện là bước 5, bước 6, như sau: 

Bảng 3. Áp dụng thuật toán xác định hư hỏng 

 (1) (2) (3) 

𝐹𝑥:=  f(KKS) Tất cả các phụ thuộc 

hàm áp lực, hành trình, 

thông số điện đều đúng 

Các phụ thuộc 

hàm về U,I, R,T, 

C đều đúng và đủ 

Các phụ thuộc 

hàm về U,I, R,T, 

C đều đúng và đủ 

{𝑓}: =
𝑅𝐶𝑀(𝐷𝐶𝑆𝑥, 𝐹𝑥)   

Phụ thuộc hàm thiếu: 

Vòng cáp phản hồi -> vị 

trí tới hạn ({𝑓} ≠ ∅) 

Phụ thuộc hàm 

thiếu U1380 -> 

U220: ({𝑓} ≠ ∅) 

({𝑓} = ∅) 

E:=Test(𝐹𝑥, 𝐷𝐶𝑆𝑥) Cần mở rông DCSx Cần mở rộng 

DCSx 

E:= Cảm biến tới 

hạn dừng bị hỏng 

𝐷𝐶𝑆𝑥 Mở rông sang phần cơ 

khí: cáp phản hồi 

Mở rộng biến thế 

T11 
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 (1) (2) (3) 

Lần 2 của 5: 

{𝑓}: =

𝑅𝐶𝑀(𝐷𝐶𝑆𝑥, 𝐹𝑥)   

({𝑓} = ∅) ({𝑓} = ∅)  

E:=Test(𝐹𝑥, 𝐷𝐶𝑆𝑥) E:= Cáp phản hồi bị 

bung ra khỏi tang 

E:= Biến thế T11 

bị ngắn mạch 30% 

 

Sau khi xử lý các thiết bị hư hỏng E, thiết bị vận hành bình thường. 

4. KÉT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHI 

Trong công tác vận hành hệ thống sản xuất như hệ thống điện của EVN, phạm vi nhỏ 

hơn là TĐTA, các thiết bị công nghệ luôn có tuổi thọ và chịu ảnh hưởng môi trường, 

cùng với các qui trình công nghệ dù tốt đến đâu cũng gặp phải các tác động ngoài phạm 

vi làm việc sinh ra nhiều mối nguy. Điều đó dẫn đến rủi ro ngừng hệ thống. Công tác 

xác định chính xác các phần tử có hư hỏng sinh rủi ro là một nhiệm vụ của đội ngũ kỹ 

thuật. Đã có nhiều phương pháp bảo dưỡng kỹ thuật hiệu quả, nhiều công nghệ bảo 

dưỡng đã và đang phát triển, công nghệ bảo dưỡng RCM là một trong phương pháp có 

hiệu quả ( Kỹ thuật và kinh tế). Cuối cùng của các phương pháp bảo trì trước mỗi hư 

hỏng là phải chỉ ra phần tử hư hỏng từ tập dữ liệu lớn của DCS. Trong hồ sơ giải quyết 

rủi ro, với kỹ thuật RCM có nhiều rủi ro giải quyết không đạt qui định ( Thời gian, chất 

lượng, phương án.. giải quyết) đa phần do thiết vắng các phụ thuộc hàm liên quan đến 

chức năng chính của thiết bị. Đây cũng chính là mục tiêu của bài báo này “xây dựng 

phương pháp xác định phụ thuộc hàm chỉ ra phần tử hư hỏng từ tập dữ liệu lớn của 

DCS”. 
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KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRƯỜNG MỌI LÚC MỌI NƠI  

DỰA TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 

Đoàn Tiến Cường, 0969837777, cuongdt.ialy@evn.com.vn 

Nguyễn Phúc Hiệp, 0984653779, nguyenphuchiep1@gmail.com 

Nguyễn Nguyên Thy, 0969415555, nguyenthyihpc@gmail.com 

Nguyễn Đình Tâm, 0963640101, tamnd.ialyphc@evn.com.vn 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công ty Thủy điện Ialy là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công 

ty được EVN giao quản lý vận hành 03 nhà máy Thủy điện thuộc lưu vực sông Sê San 

với nhiều dạng công trình như: hồ chứa, đập dâng, đập tràn, đường dây tải điện trên 

không trải rộng hàng chục kilomet vuông trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. 

Theo quy định pháp luật, cụ thể là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng 

và bảo trì công trình xây dựng; việc kiểm tra, đánh giá tình trạng các công trình, hồ, đập 

được thực hiện theo quy trình Bảo trì công trình. Do khối lượng công việc lớn, địa bàn 

rộng và gồm nhiều hạng mục công trình nên việc cập nhật dữ liệu, kiểm tra công trình 

định kỳ hàng tuần, tháng, quý, đặc biệt là trước và sau lũ mất rất nhiều nhân lực và thời 

gian. Việc mô tả địa điểm công trình, đặc biệt là những khu vực như lòng hồ thủy điện, 

hành lang an toàn đường dây trên không,… gặp nhiều khó khăn vì thiếu những mốc cố 

định như những công trình xây dựng. Gặp trường hợp công trình có những khiếm 

khuyết, hư hỏng hay sự cố cũng khó mô tả đầy đủ tình trạng bằng lời. Ngoài ra cơ sở dữ 

liệu của các công trình chưa được chuẩn hóa và quản lý tập trung nên công tác thống kê, 

tổng hợp, báo cáo cũng gặp khó khăn, mất nhiều thời gian và tiềm ẩn sai sót vì phải 

thực hiện theo phương pháp thủ công. 

Đứng trước thực tế trên, để khắc phục những nhược điểm của phương pháp ghi chép thủ 

công, hướng đến chủ trương chuyển đổi số trong EVN, Công ty Thủy điện Ialy đã đề ra 

nhiệm vụ xây dựng phần mềm Khảo sát thực địa, báo cáo hiện trường phục vụ bảo trì 

công trình dựa trên thông tin địa lý và hình ảnh hiện trường trên mobile để đáp ứng nhu 

cầu “Khảo sát, đánh giá hiện trường mọi lúc mọi nơi dựa trên ứng dụng di động”. 

2. MỤC TIÊU 

 Đáp ứng việc khảo sát, đánh giá hiện trường mọi lúc mọi nơi. 

 CBCNV trong Công ty được phân quyền, khi phát hiện sự bất thường của công 

trình đều có thể ghi nhận và gửi báo cáo. 

 Tùy theo mức độ hư hỏng, khiếm khuyết của công trình mà dữ liệu sẽ được cung 

cấp đến các cấp quản lý khác nhau. 

mailto:cuongdt.ialy@evn.com.vn
mailto:nguyenphuchiep1@gmail.com
mailto:nguyenthyihpc@gmail.com
mailto:tamnd.ialyphc@evn.com.vn
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 Việc thống kê, báo cáo, phân tích tình trạng công trình được thực hiện tự động. 

3. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN MỀM 

3.1.  Lưu đồ hóa quy trình bảo trì công trình: 

Các nhà máy Thủy điện do Công ty quản lý có ý nghĩa quan trọng không những nhiệm 

vụ sản xuất điện mà còn có nhiệm vụ trong điều tiết lũ đảm bảo an toàn công trình, cắt 

giảm lũ vùng hạ du. Do đó, việc kiểm tra, bảo trì công trình phải được thực hiện thường 

xuyên và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở các quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng, Công ty Thủy điện Ialy đã lập lưu đồ các bước cơ bản của một 

quy trình bảo trì điển hình như Hình 1 dưới đây: 

 

Hình 1. Lưu đồ quy trình bảo trì công trình 
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3.2. Số hóa lưu đồ 

Trước đây, các bước thực hiện trên lưu đồ hầu hết đều phải làm thủ công nên còn nhiều 

điểm hạn chế như đã nêu trong phần đặt vấn đề. Từ những khó khăn, hạn chế đó, Lãnh 

đạo Công ty đã đề ra ý tưởng số hóa, di động hóa công tác kiểm tra, báo cáo, đánh giá 

hiện trạng công trình có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi và giao nhiệm vụ cho các 

CBCNV có chuyên môn về lĩnh vực công nghệ thông tin triển khai thực hiện. 

Trước tiên cần phải xác định các mức đánh giá công trình và lập thành checklist với đầy 

đủ thông tin giúp việc ra kết luận được đồng nhất, nhanh chóng, chính xác thay vì 

phương pháp nhập liệu bằng tay. 

Tiếp theo là tận dụng nền tảng miễn phí có sẵn là Google Map gán tọa độ GPS khi chụp 

ảnh từ các thiết bị cầm tay thông minh như smart phone, table có tích hợp camera. Hiện 

trạng công trình được gửi đến các cấp quản lý theo phân cấp tùy thuộc vào mức độ hư 

hỏng, sự cố. 

Việc tổng hợp, phân tích sẽ sử dụng công cụ báo cáo thông minh Microsoft Power BI. 

Mặc dù nhân sự CNTT trong Công ty khá mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm lập trình 

khi sử dụng các nền tảng nói trên, nhưng với sự quyết tâm tìm tòi học hỏi, kết hợp với 

sự hỗ trợ từ các đơn vị quản lý công trình cũng như sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo 

Công ty đã hoàn thành phần mềm “Khảo sát thực địa, báo cáo hiện trường phục vụ 

bảo trì công trình dựa trên thông tin địa lý và hình ảnh hiện trường trên mobile”. 

3.3. Thiết lập cấu trúc phần mềm: 

Phần mềm bao gồm các module chính như sau: 

 Ứng dụng di động (Mobile app): 

Việc Kiểm tra-Đánh giá-Báo cáo hiện trường được xây dựng trên nền tảng mobile, cài 

đặt dễ dàng trên tất cả các dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành phổ biến như Android 

hoặc iOS.  

 Ứng dụng web (Web app): 

Trong trường hợp không có kết nối internet, người dùng lưu trữ hình ảnh chụp hiện 

trường sau đó nhập liệu vào phần mềm bằng ứng dụng web. Cách thức thực hiện tương 

tự khi sử dụng mobile app. 

 Ứng dụng cơ sở dữ liệu lưu trữ: Có tác dụng đồng nhất về cấu trúc dữ liệu và lưu 

trữ dữ liệu tập trung. 

 Ứng Dashboards and report: Xuất thành các báo cáo thông minh được thiết kế 

theo kinh nghiệm của người quản lý và sử dụng công trình. 
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4. MÔ TẢ VIỆC ÁP DỤNG PHẦN MỀM 

4.1. Cập nhật dữ liệu online: 

Trong quá trình kiểm tra hiện trạng công trình, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường của 

công trình, nhà, xưởng,… người dùng sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính 

bảng chụp ảnh hiện trường có gán tọa độ GPS, được xác định vị trí trên Google map. 

Tình trạng của công trình đã được chia thành 5 mức kiểu checklist: 

- Bình thường; 

- Làm việc được; 

- Làm việc hạn chế; 

- Không làm việc được; 

- Nguy hiểm-hư hỏng. 

Trên cơ sở tình trạng công trình, người dùng tick chọn một trong năm mức trên. 

Việc xử lý dữ liệu theo nguyên tắc: Nếu những bất thường chỉ ở mức thấp và không 

mang tính cấp bách, phần mềm sẽ lưu trữ vào cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác sửa 

chữa thường xuyên sau này; Nếu những bất thường ở mức cao và có tính cấp bách, phần 

mềm sẽ thông báo ngay cho bộ phận/cá nhân để triển khai xử lý. 

4.2. Cập nhật dữ liệu offline: 

Việc cập nhật dữ liệu offline được thực hiện khi ở hiện trường không có internet (không 

có wifi internet, không có tín hiệu 3G, 4G). 

Người dùng vẫn chụp ảnh hiện trường kèm tọa độ GPS. Khi đến địa điểm có internet thì 

sử dụng web app để nhập dữ liệu vào phần mềm, cách thức thực hiện tương tự như khi 

dùng mobile app. 

Giao diện phần mềm được xây dựng thân thiện, phù hợp với tất cả mọi người. Các thao 

tác chính chủ yếu là bấm chọn.  

Tình trạng công trình, nhà, xưởng … được cập nhật gần như tức thời. Nếu những bất 

thường chỉ ở mức thấp và không mang tính cấp bách, phần mềm sẽ lưu trữ vào cơ sở dữ 

liệu phục vụ cho công tác sửa chữa thường xuyên sau này; Nếu những bất thường ở 

mức cao và có tính cấp bách, phần mềm sẽ thông báo ngay cho bộ phận/cá nhân để triển 

khai xử lý. 

Hình 2 dưới đây mô tả việc ghi nhận tình trạng công trình theo các mức độ: 
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Hình 2. Minh họa các nội dung trong báo cáo kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình 

 Ảnh chụp thực tế độ phân giải cao giúp việc xem xét chi tiết hiện trạng được rõ 

ràng. 

 Công trình đã được gắn nhãn địa chỉ, người dùng chỉ cần lựa chọn theo checklist, 

có kèm mã công trình để truy xuất theo từ khóa, lọc chọn. 

 Định lượng hóa tình trạng công trình được chia thành 5 cấp lựa chọn theo 

checklist. 

 Các ý kiến mô tả để thêm thông tin giúp người xem có đầy đủ thông tin hơn. 

5. KẾT QUẢ MANG LẠI CỦA PHẦN MỀM 

Khi chưa có phần mềm, việc kiểm tra, báo cáo hiện trạng công trình chỉ do một số 

CBCNV phụ trách thực hiện, do đó không được kiểm soát rộng rãi, kịp thời với mức độ 

là cung cấp thông tin cho người được giao quản lý công trình.  
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Nay khi đưa vào sử dụng, phần mềm cho phép người dùng chia sẽ dữ liệu hiện trạng 

cho người quản lý không nhất thiết phải báo cáo cấp Lãnh đạo nên rất linh hoạt và phù 

hợp với mọi CNCNV. Từ đó, ngoài việc quản lý kỹ thuật công trình, mối tương trợ giữa 

CBCNV với nhau càng thêm gắn bó, nâng cao ý thức sử dụng, bảo quản công trình 

chung của Công ty. 

Việc khai thác triệt để các ứng dụng sẵn có phổ biến góp phần tăng hiệu quả xây dựng 

phần mềm, không tốn chi phí mua bản quyền, quyền sử dụng các ứng dụng hỗ trợ như 

Google map với đầy đủ thông tin cần thiết, chi phí sử dụng mạng viễn thông 3G, 4G 

khá phù hợp với người dùng hiện tại. Hình 3 dưới đây thể hiện tính tiện ích của các ứng 

dụng sẵn có mà phần mềm khai thác được: ảnh chụp được gán tên công trình kèm theo 

tọa độ GPS, bản đồ giao thông, khoảng cách, phương tiện di chuyển giúp người dùng 

chủ động lựa chọn phương án kiểm tra, xử lý sự cố công trình phù hợp. 

 

 

Hình 3. Dữ liệu hình ảnh được gán tọa độ trên bản đồ số với các thông tin cần thiết 

Tính đơn giản nhưng chắc chắn trong việc sử dụng phương pháp checklist thay cho 

phương pháp nhập liệu thủ công mất thời gian, dễ sai sót, không đồng nhất cách đưa ra 

kết luận. Công ty quản lý vận hành công trình 03 nhà máy với hơn 200 nội dung công 

việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, do đó nếu thực hiện theo phương pháp thủ 

công thì mỗi người phải trang bị cho mình một cuốn từ điển để tra cứu các định lượng 

hóa hiện trạng trong việc đưa ra kết luận. Nay phần mềm di động này đã là một 

checklist thay thế cho cuốn từ điển như vậy, việc lựa chọn nhập dữ liệu, chỉnh sửa dữ 

liệu bằng checklist đảm bảo nhanh chóng và tránh sai sót gần như tuyệt đối. 
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Phần mềm sẽ cung cấp thông tin tổng quan về tình trạng công trình khi sử dụng bản đồ 

số. Các vị trí công trình sau khi được kiểm tra, đánh giá, báo cáo sẽ được gán tình trạng 

theo năm cấp độ thể hiện bằng màu sắc, dựa trên bản đồ số có thể nhận thấy tổng quan 

tình trạng công trình tại các vị trí. Hình 4 dưới đây thể hiện chi tiết đánh giá hiện trạng 

của hạng mục công trình: Đập đất, mức độ đánh giá Tốt, hiển thị trên tổng thể công 

trình Màu xanh lá. 

 

 

Hình 4. Các vị trí công trình được gắn liền thông tin mô tả tình trạng 
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Đối với công trình thủy điện, đặc biệt các công trình thủy điện do Công ty quản lý thuộc 

các công trình trọng điểm quốc gia do Chính phủ quy định, vì thế ngoài tính tiện ích, dễ 

sử dụng phải đảm bảo tính bảo mật an toàn thông tin. Từ yêu cầu này, Công ty thiết lập 

máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu tại Công ty, dữ liệu được mã hóa, trao đổi nội bộ, đặc biệt 

là các hình ảnh không bị rò rỉ ra bên ngoài như các ứng dụng OTT (Over The Top), các 

mạng xã hội. 

Một chức năng cũng rất hữu ích của phần mềm là tạo được nhật ký điện tử của công 

trình thay cho việc ghi chép trên giấy theo phương pháp truyền thống. Dữ liệu kiểm tra, 

đánh giá tình trạng công trình sẽ được lưu trữ theo các mốc thời gian cụ thể, chi tiết. 

Mỗi khi có kế hoạch sửa chữa công trình, phần mềm sẽ xuất ra toàn bộ những khiếm 

khuyết của từng hạng mục, làm cơ sở để lập phương án sửa chữa hợp lý, chính xác. 

Đối với các trường hợp sự cố lớn như sạt lở đường vận hành, nhà cửa hư hỏng do bão lũ 

thì các hình chụp trực tiếp vừa làm cơ sở để khắc phục sự cố, vừa được gửi đến lãnh đạo 

Công ty ngay lập tức để có đủ thông tin chỉ đạo việc xử lý. 

Việc ghi nhận toàn bộ dữ liệu vận hành công trình trên môi trường số sẽ hình thành 

nguồn cơ sở dữ liệu số rất thuận tiện cho việc tra cứu, phân tích, đánh giá tình trạng chất 

lượng công trình phục vụ cho việc lập kế hoạch sửa chữa bảo trì công trình xây dựng 

hàng năm của Công ty. 

Dữ liệu được số hóa đáp ứng cho nhu cầu sử dụng công cụ báo cáo khác theo nhu cầu 

người dùng, các bộ phận liên quan của Công ty như báo cáo bằng  Power BI. Một ví dụ 

sử dụng dữ liệu của phần mềm để kết xuất cho báo cáo BI như Hình 5 dưới đây. 

 

Hình 5. Dữ liệu được sử dụng cho báo cáo Power BI 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
  81  

6. KẾT LUẬN 

Cốt lõi nền tảng của phần mềm xuất phát từ trăn trở và khả năng làm chủ công nghệ của 

CBCNV Công ty trong việc cải tiến phương pháp quản lý, vận hành công trình. Sự tự 

học hỏi, tìm tòi của CBCNV và được sự chỉ đạo sâu sắc của Lãnh đạo Công ty từ khâu 

xây dựng, thử nghiệm đưa vào ứng để hình thành một sản phẩm “Make By Ialy”. 

Giá trị ghi nhận trong quá trình áp dụng phần mềm đã từng bước đi vào lộ trình của 

cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thời đại số hóa, hãy quên sổ sách giấy tờ, mọi thứ chỉ 

cần một cái chạm trên điện thoại thông minh ở mọi lúc mọi nơi. Tính bền vững khi dữ 

liệu không chỉ được lưu trữ trên giấy tờ khả năng mất mát, hư hỏng là rất cao và khó 

khả năng khôi phục so với dữ liệu được lưu trên máy chủ luôn có tình dự phòng, lưu trữ 

trên máy tính cá nhân. 

Phần mềm có thể được tích hợp thêm các chức năng phù hợp để thực hiện các công việc 

khác như đánh giá KAISEN-5S, kiểm tra an toàn, phòng cháy - chữa cháy, môi trường, 

quản lý thiết bị… Như vậy sẽ giúp giải quyết được một số bước cho các quy trình nội 

bộ đang vận hành tại Công ty. 

Tính lan tỏa: Các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng và các lĩnh vực 

khác trong nước nói chung đều có thể áp dụng được phần mềm này, đặc biệt là các đơn 

vị quản lý nhiều công trình, thiết bị phạm vi địa lý rộng, các lĩnh vực quản lý có liên 

quan đến hiện trường như quản lý tài nguyên, rừng, giao thông, nông nghiệp… 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA  

CÁC TỔ MÁY NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT 

Vũ Thuận Thành 

Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát, 0986484111, thanhvt@hqbc.evn.vn 

Tóm tắt: Nhà máy Thủy điện Bản Chát với Công suất lắp máy 2x110 MW sử dụng hệ 

thống điều khiển phân tán (DCS) của hãng ABB. Trong quá trình vận hành hệ thống 

DCS đã bộc lộ một số thiếu sót về giới hạn công suất đặt, chế độ reset của phần mềm 

trên máy tính gateway khi tham gia điều khiển từ xa (AGC) từ Trung tâm Điều độ Hệ 

thống điện Quốc Gia (A0). Vì vậy Tôi đã nghiên cứu để sửa đổi logic lập trình cho các 

PLC để xử lý các thiếu sót trên khi tham gia điều khiển AGC. 

CHỮ VIẾT TẮT 

DCS  Điều khiển phân tán 

SCADA Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu 

AGC  Tự động điều chỉnh công suất 

PLC  Thiết bị khả trình 

A0  Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia 

1. GIỚI THIỆU 

Logic điều khiển công suất tổ máy khi tham gia điều khiển AGC của hệ thống DCS Nhà 

máy thủy điện Bản Chát chưa có chức năng giới hạn công suất đặt của tổ máy, khi công 

suất huy động vượt ngoài dải công suất làm việc trong vùng an toàn của Tuabin. 

Trong quá trình vận hành đã xảy ra tình trạng khi tổ máy đang tham gia AGC phát công 

suất 110MW theo lệnh điều khiển của Điều độ A0 thì bất ngờ giảm công suất đặt về 

0MW do phần mềm truyền/nhận tín hiệu SCADA của máy tính Gateway tự động reset. 

Trưởng ca Nhà máy phải can thiệp bằng tay chuyển quyền điều khiển từ A0 về Nhà 

máy để thực hiện các lệnh điều chỉnh công suất tránh sự cố hệ thống. Để giải quyết vấn 

đề này cần có giải pháp can thiệp hiệu chỉnh logic điều khiển của hệ thống DCS. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Theo logic lập trình hiện tại của PLC điều khiển tổ máy thì khi tổ máy ở chế độ vận 

hành điều chỉnh công suất P tại chỗ hoặc điều chỉnh từ điều độ A0 thì khi hàm điều 

khiển công suất đặt Psetpoint (pHmiSetpointPb_1) bị reset thì giá trị đầu ra của hàm này 

PsetpointOut = giá trị Limit_Min (hiện tại Limit_Min đang đặt là 0MW ở cả chế độ nhà 

máy điều khiển và A0 điều khiển) như logic ở hình 1. 

mailto:thanhvt@hqbc.evn.vn
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Hình 1. Logic điều khiển công suất đặt Psetpoint trước khi cải tạo. 

Từ thực tế lập trình PLC trên, tôi đã thực hiện hiệu chỉnh lại logic của PLC như sau: 

+) Trường hợp bị mất cả 2 tín hiệu điều khiển từ Nhà máy và từ A0 thì giá trị đầu ra của 

hàm pHmiSetpointPb_1 là “PsetpointOut” nhận giá trị bằng Limit_Min = 60MW (để 

đảm bảo công suất đặt của tổ máy không bị kéo xuống dưới 60MW trong trường hợp tổ 

máy đang phát điện).  

+) Trường hợp tổ máy ở chế độ do nhà máy điều khiển thì giá trị Limit_Min = 0MW (tổ 

máy điều chỉnh công suất P trong dải từ 0MW đến 110MW như logic hiện hữu). 

+) Trường hợp tổ máy ở chế độ do điều độ A0 điều khiển (hoặc tham gia AGC) thì giá 

trị Limit_Min = 60.0MW (lúc này điều độ A0 điều chỉnh đặt được công suất P trong dải 

từ 60MW đến 110MW).  

+) Trường hợp tổ máy ở chế độ do điều độ A0 điều khiển mà vì lý do nào đó công suất 

đặt giảm <60,0MW thì ở hàm BctoDint điều kiện In3 nhận giá trị True và đầu ra hàm 

MUX nhận giá trị của IN3 lúc này giá trị Limit_Min = Giá trị công suất set đặt ngay 

trước đó (nhận giá trị Out của hàm RegisterReal_1), vậy khi công suất đặt <60,0MW 

hoặc SCADA bị reset thì công suất đặt mới “PsetpointOut” nhận giá trị bằng giá trị 

công suất đặt ngay trước khi xảy ra sự cố (do đã bổ sung hàm RegisterReal_1 có chức 

năng lưu giá trị công suất đặt). 
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Hình 2. Logic điều khiển công suất đặt Psetpoint sau khi cải tạo 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

Quá trình phối hợp cùng A0 thử nghiệm điều khiển AGC đạt được kết quả như sau: 

 Khi phần mềm SCADA trên máy tính gateway bị reset giá trị công suất đặt gửi từ 

máy tính gateway đến PLC là 0MW nhưng PLC không đáp ứng giá trị này mà 

tiếp tục duy trì giá trị công suất đặt trước đó. 

 Khi A0 đặt các giá trị công suất đặt ngoài dải cài đặt thì hệ thống DCS không đáp 

ứng các giá trị đặt này. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Giải pháp làm tăng độ tin cậy, an toàn cho vận hành các tổ máy của Nhà máy thủy điện 

Bản Chát khi nối lưới phát điện và tham gia AGC, tránh mất công suất 110MW khi tổ 

máy đang tham gia AGC điều chỉnh công suất và tần số lưới điện, góp phần làm ổn định 

lưới điện. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Tài liệu tham khảo từ hệ thống Internet 

[2] Hãng ABB, AC800M Controller, https://new.abb.com/control-systems/essential-

automation/compact-product-suite/essential-controller-suite/ac-800m-controller 

 

https://new.abb.com/control-systems/essential-automation/compact-product-suite/essential-controller-suite/ac-800m-controller
https://new.abb.com/control-systems/essential-automation/compact-product-suite/essential-controller-suite/ac-800m-controller
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THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC  

CỦA THIẾT BỊ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 

Khương Thế Anh
1
, Nguyễn Xuân Phong

2
 ,

 
Đỗ Việt Bách

3
 ,Nguyễn Thanh Hải

4
 

1
 Công ty Thủy điện Sơn la, sđt 0962552888, anhkt.slhpp@gmail.com 

2
 Công ty Thủy điện Sơn la, sđt 0983220985, phongnx.slhpp@gmail.com 

3
 Công ty Thủy điện Sơn la, sđt 0969596989 , bach.eps@gmail.com 

4
 Công ty Thủy điện Sơn la, sđt 0356112959 , haintc.slhpp@gmail.com 

Tóm tắt: I. Những công việc đã thực hiện 

1.1. Nghiên cứu phương pháp vận hành hiện hữu tại NMTĐ Thủy điện Sơn La, 

một số nhà máy Thủy điện và xu hướng công nghệ tại các nhà máy sản xuất 

trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ 4.0. 

Nhà máy Thủy điện Sơn La bắt đầu đi vào vận hành từ năm 2010. Trải qua thời gian 

12 năm vận hành theo phương pháp truyền thống. Việc giám sát các thiết bị trong nhà 

máy theo cách truyền thống là sử dụng người vận hành được đào tạo có kiến thức và 

hiểu biết về thiết bị công nghệ, định kỳ hàng giờ đi kiểm tra tình trạng vận hành của 

các hệ thống thiết bị mà nhân viên đó phụ trách theo chức danh. Công việc đi kiểm tra 

cần đi qua những nơi có mối nguy hiểm và lặp đi, lặp lại như khu vực các máy biến áp 

kích từ TE, khu vực bình tích năng..v.v. 

- Hệ thống dẫn đường.  

+ Các loại phương pháp dẫn đường như laser, hình ảnh, từ trường, đường ray, bản đồ. 

+ Lập bản đồ di chuyển dự kiến. Xây dựng cấu trúc, bản đồ khu vực sàn 112m NMTĐ 

Sơn La. 

- Bộ phận di chuyển robot.  

+ Các loại thiết bị điều khiển các loại động cơ 1 chiều, các thiết kế khung gầm cho 

Robot, thiết bị đọc thẻ QR, RF, các loại cảm biến Laser 2D, cảm biến va chạm …v.v. 

+ Các loại pin, acquy cung cấp năng lượng cho động cơ. 

- Bộ phận thu thập và xử lý thông tin.  

+ Nghiên cứu xây dựng mô hình thu thập và xử lý thông tin. 

+ Các bộ điều khiển di chuyển cho Robot,  

+ Các loại IPC thu thập xử lý tín hiệu 

+ Các phần mềm kết nối xử lý tín hiệu, hình ảnh, lưu trữ video. 

+ Phần mềm thu thập xử lý tín hiệu điều khiển, giám sát từ robot với người dùng qua 

HMI và phần mềm chạy trên server. 

+ Bộ thu thập xử lý tín hiệu từ cảm biến. 

- Phương pháp ứng dụng học máy AI để xây dựng mô hình, tối ưu tham bộ tham số 

mailto:bach.eps@gmail.com
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để huấn luyện xử lý ảnh từ những dữ liệu hình ảnh mà Robot thu thập được. 

- Hệ thống giao tiếp. 

+ Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối hệ thống giao tiếp truyền thông. 

+ Phần mềm quản lý và xử lý dữ liệu. 

+ Thiết bị kết nối truyền dữ liệu từ IPC lên server. 

+ Phương pháp truyền dữ liệu, kết nối dữ liệu từ  IPC lên server. 

- Các ứng dụng phần mềm xử lý ảnh, xử lý tín hiệu. 

- Xây dựng phương pháp, các mô hình truyền tín hiệu và lưu trữ dữ liệu ( video, hình 

ảnh, tín hiệu cảm biến báo cháy, báo khói, CO, CO2…). 

- Mô hình cơ khí, mô hình điều khiển. 

 + Phân tích ưu lựa chọn cơ cấu lái thường được sử dụng cho robot trong nhà xưởng. 

Từ đó lựa chọn kết cấu cơ khí, thiết kế khung gầm, thân vỏ Robot. 

+ Lựa chọn bộ truyền động. Lựa chọn động cơ (phương án sử dụng động cơ DC 

servo và bộ truyền bánh răng) 

+ Lựa chọn các thiết bị khác như đèn, còi, cảm biến tiệm cận, va chạm …. 

Phương án thiết kế đảm bảo mục tiêu 

- Đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin phục vụ công tác điều hành sản xuất của 

Công ty Thủy điện Sơn La. 

- Robot  làm việc ổn định trong môi trường công nghiệp và xây dựng được phần mềm 

đưa ra các cảnh báo cho người vận hành từ các dữ liệu thu thập được trên phần 

mềm và tin nhắn SMS. 

1.2. Phương pháp đã thực hiện triển khai 

a) Phân tích và lựa chọn phương án thiết kế, chế tạo Robot 

Tìm hiểu và đánh giá lựa chọn các thiết bị trên thị trường để thực hiện phương án: 

động cơ, vi điều khiển, các loại cảm biến…. 

b) Thiết kế hệ thống cơ khí 

- Khảo sát khu vực bố trí thiết bị máy biến áp kích từ, hoàn thiện xây dựng bản đồ khu 

vực di chuyển của Robot  khu vực sàn 112m NMTĐ Sơn La cho 3 tổ máy.  

- Lựa chọn loại khung gầm phù hợp, cơ cấu lái phù hợp.  

c) Thiết kế hệ thống điện – điện tử 

- Lựa chọn thông số vi điều khiển, các mô đun công suất và cảm biến. 

- Lựa chọn các cảm biến của robot. 

- Lựa chọn các loại acquy có công suất phù hợp. 

d) Xây dựng giải thuật điều khiển 
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- Thiết kế giải thuật di chuyển trên bộ điều khiển căn cứ trên mặt bằng cụ thể, mặt 

bằng 112m NMTĐ Sơn La.  

- Xây dựng phần mềm và chương trình điều khiển các cơ cấu cảm biến, camera, thiết 

bị đo trên robot để thu thập dữ liệu. 

e) Lập trình 

Lập trình trên máy tính và vi điều khiển 

• Lập trình giao diện  

- Lập trình giải thuật cập nhật vẽ bản đồ số, định vị các vị trí mà robot cần thực hiện 

kiểm tra thiết bị. 

• Lập trình vi điều khiển trên robot 

- Lập trình điều khiển robot tự động di chuyển, cập nhật bản đồ ... Có khả năng khóa 

1 giám sát 1 tổ máy bất kỳ. 

- Thu thập các dữ liệu gửi về máy tính chủ. 

f) Thực nghiệm và đánh giá kết quả 

- Tiến hành thực nghiệm chạy thử.  

- Sau khi chạy bằng đạt yêu cầu sẽ triển khai tại hiện trường. Cài đặt tự động để robot 

làm việc theo các chức năng đã được lập trình.  

- Đưa robot vào vận hành giám sát 03 tổ máy tại cao trình 112m NMTĐ Sơn La. 

II. Kết quả đạt được. 

Hoàn thiện Robot tự  động giám sát vận hành với các thông số sau: 

Khối lượng robot ước tính: 100 (kg). 

- Khối lượng các thiết bị thu thập dữ liệu mang theo: dự kiến 10 (kg). 

- Vận tốc di chuyển tối đa: 0.7 (m/s). Tốc độ di chuyển hiện tại đang cài đặt 0,3 m/s. 

- Thời gian làm việc làm việc liên tục 8h, sạc pin tự động, thời gian sạc đầy pin 4h. 

- Khả năng làm việc: 24/24 (giờ). 

- Robot giám sát vận hành làm việc liên tục theo chu kỳ 2h/ 1 lần đi kiểm tra thiết bị tại 

các vị trí được setup của mỗi tổ máy. Thời gián có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của 

người vận hành. 

- Kiểm tra các tính năng tự động đảm bảo làm việc ổn định. 

- Dữ liệu chính xác và độ ổn định cao, phát hiện đúng các lỗi xuất hiện khi xử lý ảnh. 

- Robot tự động di chuyển về vị trí sạc và sạc điện tại vị trí sạc. 

- Số hóa các tín hiệu thu thập, lưu trữ dữ liệu giám sát trên server, báo cáo nhanh các 

hiện tượng bất thường, sự cố bằng tin nhắn SMS đến người quản lý vận hành. 

- Giao diện với người vận hành qua web và HMI. Báo cáo các thông số môi trường, 
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lưu trữ trên cơ sở dữ liệu RabbitMQ trên máy chủ server. 

Từ khoá: Robot giám sát vận hành. 

KÝ HIỆU 

Ký hiệu Đơn vị Ý nghĩa 

h Giờ Thời gian 

m mét Chiều dài 

kg kilogam Đơn vị cân nặng 

m/s Mét/ giây Tốc độ di chuyển 

sms Tin nhắn Tin nhắn 

CHỮ VIẾT TẮT 

NMTĐ Nhà máy Thủy điện 

Robot Thiết bị giám sát vận hành 

CSDL Cơ sở dữ liệu 

HMI Human Machine Interface (Giao diện người - máy) 

RabbitMQ Phần mềm cơ sở dữ liệu 

 

1. GIỚI THIỆU THIẾT BỊ ROBOT GIÁM SÁT VẬN HÀNH 

1.1. Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu 

Việc giám sát các thiết bị trong nhà máy theo cách truyền thống là sử dụng người vận 

hành được đào tạo có kiến thức và hiểu biết về thiết bị công nghệ, định kỳ hàng giờ đi 

kiểm tra tình trạng vận hành của các hệ thống thiết bị mà nhân viên đó phụ trách theo 

chức danh. Công việc đi kiểm tra cần đi qua những nơi có mối nguy và lặp lại. Trên thế 

giới, robot tự hành đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong các dây chuyền sản xuất để 

xử lý các công việc có tính lặp đi lặp lại, hỗ trợ người vận hành và tăng năng suất lao 

động với độ chính xác cao và giảm các mối nguy cho người khi cần phải di chuyển tới 

các khu vực nguy hiểm để giám sát, kiểm tra. 

Từng bước hiện đại hóa quá trình giám sát thiết bị công nghệ nhà máy, ứng dụng các 

thành tựu khoa học công nghệ và cuộc cách mạng 4.0 vào quản lý, vận hành hệ thống 

thiết bị công nghệ nhà máy an toàn ổn định, hiệu quả. 

1.2. Xác định vấn đề nghiên cứu, đặc biệt làm rõ điểm mới của nghiên cứu 

Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật thì việc ứng dụng các công 

nghệ kỹ thuật vào trong công nghiệp ngày càng trở nên quan trọng và phổ biến. 
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Để đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số trong Công ty Thủy điện Sơn La theo tinh thần 

Nghị quyết số 68/NQ-HĐTV ngày 17/02/2021 về Đề án tổng thể Chuyển đổi số trong 

TĐĐLQGVN. 

Việc nghiên cứu, phát triển mô hình Robot tự hành, phiên bản đầu tiên đặt tên là “Robot   

giám sát vận hành” nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người vận hành, thay thế các 

quy trình vận hành thủ công bằng phương pháp tự động hóa chính xác, góp phần nâng 

cao năng suất lao động, giảm chi phí và đem lại hiệu quả lớn trong quá trình vận hành 

nhà máy điện. 

Robot được thiết kế kế làm việc hoàn toàn tự động theo bản đồ được cài đặt. Robot sẽ 

thực hiện di chuyển theo đường line từ được dán sẵn, dừng tại vị trí cần được kiểm tra 

để chụp ảnh, đo đạc các thông số gửi về IPC và lưu trữ trên server. Các tín hiệu sau khi 

được thu thập sẽ được xử lý để đưa ra cảnh bảo cho con người và thiết bị. Ứng dụng 

công nghệ học máy, các mạng học sâu để xử lý ảnh từ đó đưa ra báo cáo về tình trạng 

làm việc của tủ điện.  

1.3. Nội dung chính mà bài báo sẽ tập trung giải quyết 

 Phân tích, lựa chọn phương án thiết kế, bao gồm: phương án cơ khí, phương án 

điện, phương án điều khiển, đưa ra lựa chọn phù hợp để xây dựng mô hình robot 

thực tế phù hợp với điều kiện làm việc và môi trường tại nhà máy ( mặt sàn, ánh 

sáng, nhiệt độ, độ rung …) 

 Giải pháp dẫn đường Robot di chuyển (sử dụng công nghệ đường line, robot đi 

theo đường đã được thiết kế sẵn, sử dụng cảm biến để rò, di chuyển theo đường 

từ, kết hợp QR code và RFID tại các điểm quan trọng, kết hợp với bài toán truyền 

dữ liệu hình ảnh và video từ camera về máy chủ trung tâm và phát triển chương 

trình phân tích xử lý ảnh thu được trong quá trình kiểm tra tại các vị trí tủ thiết bị 

để đưa ra các báo cáo cho người vận hành) 

 Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thiết bị trong nhà máy trong quá trình di chuyển 

thực hiện giám sát. 

 Lập hệ thống mạng riêng kết nối robot với máy chủ để đảm bảo an ninh thông tin, 

các giao diện sử dụng dễ dàng, thân thiện cho người vận hành. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Cơ sở nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Cơ sở nghiên cứu 

Căn cứ mục 23 thông báo số 200/EVN-TB ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Tập Đoàn 
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Điện lực Việt Nam về việc kết luận hội nghị chuyển đổi số và an toàn thông tin năm 

2021. 

Căn cứ biên bản khảo sát hiện trường ngày 08/4/2021 tình trạng làm việc của máy biến 

áp kích từ Nhà máy Thủy điện Lai Châu. 

Căn cứ văn bản 868/TĐSL-KTAT ngày 19 tháng 05 năm 2021 về việc đăng ký sản 

phẩm công nghệ tự thiết kế và sản xuất định hướng chuyển đổi số. 

Căn cứ hiện trạng, hoạt động của hệ thống kích từ tại Nhà máy Thủy điện Sơn La, Nhà 

máy Thủy điện Lai Châu. 

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

a) Phân tích và lựa chọn phương án thiết kế, chế tạo Robot 

 Đề xuất phương án khả thi: cơ khí, điện, điều khiển. 

 Đánh giá và lựa chọn phương án thiết kế. 

 Tìm hiểu và đánh giá lựa chọn các thiết bị trên thị trường để thực hiện phương án: 

động cơ, vi điều khiển, các loại cảm biến…. 

b) Thiết kế hệ thống cơ khí 

 Khảo sát khu vực bố trí thiết bị máy biến áp kích từ, hoàn thiện xây dựng bản đồ 

khu vực di chuyển của Robot  khu vực sàn 112m NMTĐ Sơn La cho 3 tổ máy.  

 Lựa chọn loại khung gầm phù hợp, cơ cấu lái phù hợp.  

 Tính toán, lựa chọn công suất để lựa chọn động cơ. 

 Tính toán, lựa chọn thiết kế các chi tiết cơ khí của robot. 

c) Thiết kế hệ thống điện – điện tử 

 Lựa chọn thông số vi điều khiển, các mô đun công suất và cảm biến. 

 Lựa chọn các cảm biến của robot, các bộ điều khiển sử dụng hồi tiếp vận tốc để 

điều khiển động cơ. 

 Lựa chọn các loại acquy có công suất phù hợp để tích hợp vào robot, đảm bảo 

năng lượng ổn định cho thiết bị khi di chuyển và sạc tự động khi PIN dưới 

ngưỡng, chọn loại pin bền, thời gia sạc nhanh và ổn định. Đảm bảo thời gian làm 

việc liên tục 8h. 

d) Xây dựng giải thuật điều khiển 

 Thiết kế giải thuật di chuyển trên bộ điều khiển căn cứ trên mặt bằng cụ thể, mặt 

bằng 112m NMTĐSL. Chọn cơ cấu có thể di chuyển linh hoạt. 

 Thiết kế giải thuật điều khiển robot tự hành để đáp ứng các yêu cầu. 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
  91  

 Thiết lập giải thuật tự đọc, tự cập nhật bản đồ lên web để phục vụ nhu cầu giám 

sát của người vận hành về vị trí, tình trạng Robot. 

 Xây dựng phần mềm và chương trình điều khiển các cơ cấu cảm biến, camera, 

thiết bị đo trên robot để thu thập dự liệu vào máy tính công nghiệp IPC gắn trên 

robot. 

e) Lập trình 

Lập trình trên máy tính và vi điều khiển, các công việc gồm: 

 Lập trình giao diện chọn bản đồ di chuyển và thiết lập thời gian di chuyển kiểm 

tra thiết bị trên máy tính. 

- Lập trình giải thuật cập nhật vẽ bản đồ số, định vị các vị trí mà robot cần thực hiện 

kiểm thiết bị cần kiểm tra. Gắn các vị trí robot cần di chuyển đến để lấy dữ liệu trên bản 

đồ, ứng với mỗi vị trí lập trình thao tác để lấy dữ liệu. 

-  Robot thực hiện thu thập dữ liệu bằng các thiết bị gắn trên Robot. Dữ liệu được lưu 

trên IPC và chuyển về máy chủ phân tích qua hệ thống wifi được cấu hình xây dựng 

riêng cho robot. Hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

 Lập trình vi điều khiển trên robot 

- Lập trình điều khiển robot tự động di chuyển, cập nhật bản đồ, tự động giảm tốc độ, 

dừng và phát đi cảnh báo, tự động đi theo bản đồ và dừng tại các vị trí định sẵn để thu 

thập dữ liệu, có các chức năng cảnh báo khi gặp nước, lửa. Có khả năng khóa 1 giám sát 

1 tổ máy bất kỳ trên bản đồ để robot bỏ qua và lựa chọn hành trình tiếp theo (sử dụng 

khi tổ máy đưa ra sửa chữa). 

- Thu thập các dữ liệu gửi về máy tính chủ những thông số về trạng thái của robot. 

f) Thực nghiệm và đánh giá kết quả 

- Tiến hành thực nghiệm chạy thử tại phòng thí nghiệm và chạy trên nền nhà máy. Sau 

khi chạy bằng đạt yêu cầu sẽ triển khai tại hiện trường. Cài đặt tự động để robot làm 

việc theo các chức năng đã được lập trình.  

- Đưa robot vào vận hành giám sát 03 tổ máy tại cao trình 112m NMTĐ Sơn La. 

2.2. Mô hình nghiên cứu thiết chế tạo 

Mô hình thiết bị  
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Thông số kỹ thuật 

 

Quy trình làm việc của robot 
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Sơ đồ kết nối hệ thống thiết bị của robot và máy chủ 

 

2.3. Kết quả đạt được 

Chế tạo được Robot làm việc với cấu hình chính như sau: 

Xe tự hành Module giám sát 

Kiểu điều hướng Từ trường ( line từ tính) Cảm biến đo môi trường 

Cảm biến biều Cảm biến đọc line từ tính 16 bít, 2 Cảm biến đo độ 0 ~100% RH 
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Xe tự hành Module giám sát 

hướng chiều ẩm 

Kích thước xe 

(dài*rộng*cao) 
800*600*1700mm Cảm biến nhiệt độ -40 ~ 125 độ C 

Động cơ truyền 

động 

Động cơ không chổi than BLDC 

100w, hộp giảm tốc 

Bánh truyền động DWFA02-

D150x50 và gối đỡ 

Bánh dẫn động lò xo giảm sóc 

CFAV2-D50-120 , giảm rung động 

Cảm biến âm 

thanh 
30dBA ~ 130dBA 

Khung gầm 

- Khung nhôm định hình tiêu chuẩn 

, thép sơn tĩnh điện  

- Bao gồm bánh xe điều hướng và 

chịu trọng Robot 

Cảm biến khí CO2 
0 - 2000 phần triệu 

(PPM) 

Tốc độ di chuyển 

(dải tốc độ) 
0.1 ÷ 0,7 m/s 

Cảm biến khí CO 

 
20 đến 2000ppm 

Định vị điểm làm 

việc chính xác 

- Tiêu chuẩn (với sàn nhà phẳng): 

±5mm 

- Sàn nhà gồ gề (biên độ dao động 

<15mm): ±10mm 

Cảm biến báo  

khói báo cháy 

Độ nhạy khói  

1,06 ± 0,26% FT 

Kiểu pin Acquy Camera 2 bên 
Độ phân giải 3 

mega pixel 

Điện áp, dung lượng 24V66Ah Camera trước 
Độ phân giải 8.0 

megapixel. 

Thời gian làm việc 

liên tục 
>8h IPC 

Máy tính Intel 

NUC 11 - 

RNUC11PAHI5 

Kiểu sạc Sạc tự động 
Thuật toán xử lý 

ảnh phát hiện lỗi 

Mạng học sâu 

Model Yolov7 

Model 

EfficientNetV2 

Thời gian sạc 3h được 80%, 4h được 100% Bộ nhắn tín SMS 
SMS USB Dcom 

Sim Viettel 

Giao tiếp WIFI, RS485, IO mở rộng, RTSP ... Server soft  RabbitMQ, SQL 

Cảm biến cảnh báo 

vật cản 
Laser scaner tim 320   

Cảm biến cảnh va 

chạm 
Bumper   
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN  

1. Kết quả nghiên cứu, phân tích các kết quả của nghiên cứu, đặc biệt phải nêu rõ được 

tính mới, phát hiện mới. 

Hoàn thiện Robot tự  động giám sát vận hành với các thông số sau: 

 Khối lượng robot ước tính: 100 (kg). 

 Khối lượng các thiết bị thu thập dữ liệu mang theo: dự kiến 10 (kg). 

 Vận tốc di chuyển tối đa: 0.7 (m/s). Tốc độ di chuyển hiện tại đang cài đặt 0,3 

m/s. 

 Thời gian làm việc làm việc liên tục 8h, xạc pin tự động, thời gian sạc đầy pin 4h. 

 Khả năng làm việc: 24/24 (giờ). 

 Robot giám sát vận hành làm việc liên tục theo chu kỳ 2h/ 1 lần đi kiểm tra thiết 

bị tại các vị trí được setup của mỗi tổ máy. Thời gian có thể thay đổi tùy theo nhu 

cầu của người vận hành. 

 Kiểm tra các tín năng tự động đảm bảo làm việc ổn định. 

 Dữ liệu chính xác và độ ổn định cao, phát hiện đúng các lỗi xuất hiện khi xử lý 

ảnh. 

 Robot tự động di chuyển về vị trí sạc và sạc điện tại vị trí sạc. 

 Số hóa các tín hiệu thu thập, lưu trữ dữ liệu giám sát trên sever, báo cáo nhanh các 

hiện tượng bất thường, sự cố bằng tin nhắn SMS đến người quản lý vận hành. 

 Giao diện với người vận hành qua web và HMI. Báo cáo các thông số môi trường, 

lưu trữ trên cơ sở dữ liệu RabitMQ trên máy chủ server. 

Tính mới trong của thiết kế robot từ việc lên ý tưởng đến việc lựa chọn thiết bị, thiết kế, 

cơ cấu thiết bị, cảm biến … cho đến thiết kế bản đồ di chuyển phục vụ cho vận hành 

trong nhà máy thủy điện. Hiên nay chưa có đơn vị nào có thiết kế 1 Robot tương tự sử 

dụng cho mục đích vận hành nhà máy thủy điện. 

Robot tận dụng được các công nghệ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ứng dụng 

vào thực tiễn sản xuất với độ chính xác cao, an toàn, tin cậy. 

2. Rút ra mối quan hệ, so sánh kết quả nghiên cứu của tác giả với những nghiên cứu 

trước đó. 

Thiết bị robot được phát triển tích hợp lai giữa 1 thiết bị di chuyển thông thường và ứng 

dụng chương trình xử lý ảnh và các loại cảm biến đo thông số của môi trường làm việc. 

Thiết bị có giao diện đơn giản dễ sử dụng. Có kết nối tín nhắn báo cáo tức thời tới người 

vận hành.  
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4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (CONCLUSIONS) 

 Từ kết quả của việc nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị robot nhóm đề tài đã triển 

khai thành công và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất cảu nhà máy Thủy điện  

Sơn La. 

 Thay thế các quy trình vận hành thủ công bằng phương pháp tự động hóa, góp 

phần nâng cao năng suất lao động, đem lại hiệu quả lớn trong quá trình vận hành 

nhà máy điện. 

 Thiết bị Robot là cần thiết để kịp thời phát hiện những hư hỏng, bất thường trong 

quá trình vận hành, giảm thiểu các công việc có tính lặp đi lặp lại, số hóa dữ liệu 

và báo cáo tức thời là hết sức cần thiết. 

 Từ những thành công của phiên bản “Robot giám sát vận hành ” nhóm nghiên cứu 

sẽ tiếp tục nghiên cứu cải tiến các tính năng ngày càng tối ưu phù hợp hơn với quá 

trình vận hành trong nhà máy. Phát triển các dòng Robot đáp ứng nhiều tính năng 

công việc khác nhau trong thời gian tới. 

LỜI CẢM ƠN 

Nhóm đề tài cảm ơn các thầy cô giáo viện điện trương đại học bách khoa hà nội đã 

hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu. 

Nhà cung cấp các thiết Công ty cổ phần công nghệ TRV đã cung cấp thiết bị và hỗ trợ 

trong quá triển khai thiết kế, chế tạo, chạy thử Robot. 
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ỨNG DỤNG HỌC MÁY ĐỂ TỐI ƯU HÓA HIỆU SUẤT TURBINE THỦY LỰC  

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA, LAI CHÂU 

Khương Thế Anh
1
, 

 
Đỗ Việt Bách

2
  

1
Công ty Thủy điện Sơn la, sđt 0962552888, anhkt.slhpp@gmail.com 
2
Công ty Thủy điện Sơn La, sđt 0969596989, bach.eps@gmail.com 

 

Tóm tắt: 

1. Những công việc đã thực hiện đã thực hiện, phương pháp đã được thực hiện: 

Nghiên cứu phương pháp số hóa đặc tính turbine thủy lực. 

- Xây dựng mô hình hiệu suất từ quan hệ cột áp và công suất bất kỳ. 

- Giải bài toán tối ưu hiệu suất turbine với hàm mục tiêu là tối thiểu hóa lượng nước 

cần chảy qua turbine với cùng một công suất phát P. 

2. Kết quả chủ yếu và tầm quan trọng của nghiên cứu. 

Kết quả của bài toán đã giải quyết ba (03) tồn tại trong vận hành turbine thủy lực  

hiện tại: 

- Xác định chính xác hiệu suất turbine theo quan hệ cột áp và công suất, kể cả với 

vùng nhà sản xuất không cung cấp đặc tính thí nghiệm thủy lực. 

- Từ giá trị tổng công suất phát điều độ lệnh thực hiện, phần mềm tìm ra giá trị đặt 

(setpoint) công suất từng tổ máy riêng lẻ với hàm mục tiêu tổng lượng nước đi qua 

turbine là nhỏ nhất. 

- Hỗ trợ xác định suất tiêu hao nước cho máy phát và lưu lượng nước chảy qua qua 

turbine, hỗ trợ công cụ cho vận hành và khảo sát đặc tính turbine thực tế. 

Từ khóa: Tối ưu hóa hiệu suất turbine. 

1. GIỚI THIỆU  

Chưa có tính toán phân chia công suất giữa các Tổ máy nên khi nhận lệnh từ điều độ 

viên HTĐ Quốc gia (A0), Trưởng ca thường phân bổ ngẫu nhiên hoặc chia đều công 

suất các Tổ máy đang nối lưới. Ví dụ: Lệnh điều độ là phát 1800MW với 06 Tổ máy 

đang nối lưới thì Trưởng ca sẽ đặt setpoint mỗi Tổ máy là 300MW. 

Chỉ có một số đường hiệu suất chính: Từ thí nghiệm mô hình turbine thủy lực, nhà sản 

xuất cung cấp một số đường hiệu suất chính trên bản vẽ. Điều này dẫn đến khó khăn 

trong thực tế vận hành như sau: 

 Không đủ dữ liệu, để xác định hiệu suất của công suất và cột áp bất kỳ phải phỏng 

đoán dựa trên những giá trị những đường hiệu suất gần nhất. 

mailto:bach.eps@gmail.com
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 Tra cứu không chính xác, nhân viên vận hành chỉ có thể áng khoảng giá trị trên đồ 

thị cho trước. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Giải pháp xây dựng Phần mềm tối ưu hóa hiệu suất Turbine thủy lực NMTĐ Sơn La, 

Lai Châu với thuật toán gồm ba (03) bước như sau: 

 Số hóa đồ thị từ dạng hình ảnh sang bảng dữ liệu để phục vụ tra cứu chính xác; 

 Sử dụng học máy hồi quy LOESS để xác định được hiệu suất từ hàm f(cột áp, 

công suất) bất kỳ. 

 Sau khi xác định được quan hệ nêu trên, cần tìm cực tiểu của hàm mục tiêu: 

𝑓(𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.1, 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.2, . . 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑛) =  ∑
𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑖

𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑖

𝑛

𝑖=1

   

𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑖: Công suất của turbine thứ i; 

𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑖: Hiệu suất của turbine thứ i; 

n: Số tổ máy đang nối lưới. 

2.1. Số hóa đặc tính turbine thủy lực 

a) Sử dụng những công cụ số hóa đồ thị, chuyển 15 đường hiệu suất từ 75% đến 96,5%  

thành dữ liệu ô tính với khoảng chia cột áp hồ chứa là 0,01m. 

b) Kết quả tạo thành bảng số hóa các đường hiệu suất hiện có với 82.304 hàng, 03 cột 

dữ liệu. 

c) Kiểm nghiệm lại giá trị đã số hóa bằng cách vẽ lại đồ thị từ bảng dữ liệu trên, cho kết 

quả chính xác như sau: 
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2.2. Xây dựng mô hình hiệu suất từ quan hệ cột áp và công suất bất kỳ 

a) Nhóm tác giả đã thử nghiệm nhiều giải pháp để xác định được quan hệ η=f(H, P) như 

xây dựng mạng nơ-ron 02 lớp, các phương pháp hồi quy... Trong đó LOESS đã mang 

lại kết quả tốt nhất với sai số chỉ 0.1%. 

 

b) Kiểm nghiệm kết quả thực tế 

 Ngoài tính toán xác định từ ảnh nêu trên, tài liệu đặc tính turbine của nhà sản xuất 

Alstom có cung cấp thêm 12 điểm thử nghiệm đường bao đặc tính. 
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 Tác giả đã sử dụng 12 điểm này để xác định mức độ chính xác của thuật toán: 

 

 Lập bảng so sánh như sau: 

Point 
H 

(m) 

P 

(MW) 
 (chuẩn) 

 (thuật 

toán) 

Sai số 

độ lớn 

Sai số 

% 
Ghi chú 

1 59.79 262.0 93.92 93.92 0.00 0.0 Chính xác 

2 80.50 406.3 94.12 94.14 0.02 0.0 Chính xác 

3 83.33 406.3 95.09 95.09 0.00 0.0 Chính xác 

4 95.25 406.3 96.40 96.40 0.00 0.0 Chính xác 

5 59.79 209.7 90.62 90.90 0.28 0.3  

6 80.50 325.1 95.23 95.22 -0.01 0.0 Chính xác 

7 83.33 325.1 95.00 95.00 0.00 0.0 Chính xác 

8 95.25 325.1 93.12 93.02 -0.10 -0.1  

9 59.79 157.3 86.21   86.27 0.06 0.1  

10 80.50 243.9 90.93 91.00 0.07 0.1  

11 83.33 243.9 90.74 91.08 0.34 0.4  

12 95.25 243.9 89.06 89.00 -0.06 -0.1  

Trung bình (trị tuyệt đối các sai số): 0.08 0.08% Chưa đến 0.1 

Đánh giá: Hầu hết các giá trị mẫu đều cho mức độ chính xác tuyệt đối, có riêng vùng 

hiệu suất từ 89 đến 91% xuất hiện sai số lên đến 0.4% là lớn nhất, nguyên nhân phân 

tích đặc tính turbine cho thấy vùng này có sự nhiễu động lớn nhưng lại không có đường 

hiệu suất giữa 89% và 91% nên kể cả sử dụng máy học hay kinh nghiệm đều không thể 
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xác định được hiệu suất chính xác ở vùng này (không có đủ dữ liệu). Hình ảnh chi tiết 

dưới đây: 

 

a) Kết luận: Với sai số rất nhỏ nêu trên, mô hình toán học xác định hiệu suất từ quan hệ 

cột áp và công suất bất kỳ khả thi để áp dụng cho bước tiếp theo của lời giải bài toán  

tối ưu. 

2.3. Giải bài toán tối ưu 

a) Dữ liệu đầu vào gồm 03 tham số là: Cột áp H (m), tổng số turbine đang nối lưới n, 

tổng công suất yêu cầu theo lệnh điều độ P (MW),. 

b) Dữ liệu đầu ra: Công suất từng turbine 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.1, 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.2, . . 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑛 sao cho đảm 

bảo cực tiểu hàm mục tiêu sau đây: 

𝑴𝒊𝒏[ 𝑓(𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.1, 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.2, . . 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑛)] =  ∑
𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑖

𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑖

𝑛

𝑖=1

   

c) Ràng buộc: 

-  𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.1  +  𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.2 + . . +𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑛 = 𝑃; 

-  𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑖  phải nằm trong khoảng giá trị [Pmin; Pmax] của cột áp H đang xét. 

d) Quá trình tìm lời giải cho hàm mục tiêu 

Sau khi thử nhiều phương pháp, tác giả đã hiệu chỉnh bài toán để áp dụng giải thuật di 

truyền (GA) với công suất P thuộc tập số nguyên và ràng buộc bất phương trình: A*x ≤ 
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b trong đó: 

𝐴(2,𝑛)  = [
1 … 1

−1 … −1
] ; 𝑥(1,𝑛)  = [

𝑃1

…
𝑃𝑛

] ;  𝑏(2,1)  = [
𝑃

−𝑃
] ;  

e) Kết quả: Hội tụ thành công. Tác giả đã xây dựng thành phần mềm chạy trên máy tính 

PC để phục vụ cho nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng cơ bản. 

 Giao diện phần mềm: 

 

 Genetic Algorithm Chart: 
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 Phần mềm cũng hỗ trợ xác định chính xác đường hiệu suất turbine, lưu lượng qua 

turbine và suất tiêu hao nước với giao diện trực quan với nguyên tắc sau: 

- Đường hiệu suất turbine được xây dựng từ mô hình hiệu suất từ quan hệ cột áp và 

công suất. Sau đó vẽ đồ thị  𝜂 = 𝑓(𝑃). 

- Lưu lượng qua turbine và suất tiêu hao nước được tính toán thông qua phương trình 

năng lượng: 𝑃 =  𝑔 × 𝜂 × 𝐻 × 𝑄 

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN (RESULTS AND 

DISCUSSION) 

a) Kết quả của bài toán đã giải quyết ba (03) tồn tại trong vận hành turbine thủy lực hiện 

tại: 

 Xác định chính xác hiệu suất turbine theo quan hệ cột áp và công suất, kể cả với 

vùng nhà sản xuất không cung cấp đặc tính thí nghiệm thủy lực. 

 Từ giá trị tổng công suất phát điều độ lệnh thực hiện, phần mềm tìm ra giá trị đặt 

(setpoint) công suất từng tổ máy riêng lẻ với hàm mục tiêu tổng lượng nước đi 

qua turbine là nhỏ nhất. 

 Hỗ trợ xác định suất tiêu hao nước cho máy phát và lưu lượng nước chảy qua qua 

turbine, hỗ trợ công cụ cho vận hành và khảo sát đặc tính turbine thực tế. 

b) Nghiên cứu trước đó: Chưa có nghiên cứu tương tự ở Việt Nam, tác giả có tìm kiếm 

một số nghiên cứu tương đồng trên thế giới nhưng với đặc thù và hàm mục tiêu khác. 
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c) Lời giải của bài toán mang đến cách làm mới mà trước đây không thể thực hiện thủ 

công, giúp tiết kiệm lượng nước và nâng cao hiệu suất phát điện. 

d) Hình ảnh dưới đây cho thấy với tổng công suất cần phát là 1800MW, 06 turbine: Nếu 

phát theo lời giải tối ưu các mức công suất Pturbine.i là (260MW, 262MW, 257MW, 

259MW, 382MW, 380MW) thì làm lợi lên đến 18,97MW so với việc Trưởng ca vận 

hành chia đều để phát mỗi tổ máy là 300MW. 

e) Tính toán minh họa giá trị làm lợi (dữ liệu đầu vào cột áp 93m): 

 

 Công suất đầu vào turbine ở cột áp 93m nếu chia mỗi máy phát 300MW là: 

𝑃1 =  ∑
𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑖

𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑖

𝑛

𝑖=1

=   ∑
300

0.9209

6

𝑖=1

= 1954.610𝑀𝑊 

 Công suất đầu vào turbine ở cột áp 93m  nếu phát theo lời giải tối ưu các mức 

công suất Pturbine.i là (260MW, 2621MW, 257MW, 259MW, 382MW, 380MW): 

𝑃1 =  ∑
𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑖

𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒.𝑖

𝑛

𝑖=1

=   
260

90.9193%
+

262

90.9804%
+

257

90.8007%
+ 

+
259

90.8793%
+

 382

95.9963%
+

380

96.0024%
= 1935.728𝑀𝑊 

 Như vậy lợi ích mang lại là: P = |P1 - P2| ~ 19MW 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

Với yêu cầu hệ thống điện hiện nay: Công suất tổ máy thay đổi theo điều tần sơ cấp 

luôn ON. Tương ứng cần mở rộng phạm vi và phát triển để quá trình giải bài toán tự 

động hóa hoàn hoàn, kết hợp với AGC để đẩy công suất vào từng tổ máy như vậy mới 

thật sự đem lại hiệu quả trên toàn hệ thống. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Alstom. 2013. Đặc tính turbine NMTĐ Lai Châu do nhà sản xuất cung cấp. 
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TỪ HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN TỔ MÁY 

VIBRATION AND REVERSE DIAGNOSTICS FROM HYDRO POWER PLANT 

MONITORING ONLINE SYSTEM   

Phạm Ngọc Du  

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN, số điện thoại: 0978610828, email: Dupn.evnpsc@gmail.com 

Tóm tắt: Để nâng cao ổn định hệ thống điện Quốc gia, các tổ máy Thủy điện phải 

tham gia điều tần sơ cấp, điều tần thứ cấp, kích hoạt chức năng PSS (Power System 

Stabiliser) do đó các Tổ máy phải điều chỉnh công suất liên tục theo tần số lưới, dẫn 

đến các cơ cấu chấp hành tổ máy, phần cơ khí có dấu hiệu hư hỏng nhiều đặc biệt tổ 

máy rung đảo tăng cao.  

Nghiên cứu công cụ chuyên dụng trong phần mềm hệ thống giám sát trực tuyến tổ 

máy để phân tích đánh giá tìm nguyên nhân rung đảo tổ máy tăng cao phục vụ lập kế 

hoạch sửa chữa lớn tổ máy theo RCM (Reliability Centered Maintenace), ngăn ngừa 

sự cố tổ máy, giảm thời gian và chi phí sửa chữa tổ máy, góp phần nâng cao hệ số 

khả dụng tổ máy, nâng cao vận hành ổn định hệ thống điện. 

 

Trong các năm từ 2018 đến năm 2022 hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy đã hỗ trợ 

rất nhiều công tác lập kế hoạch sửa chữa lớn các tổ máy, nhờ hệ thống giám sát trực 

tuyến tổ máy đã kịp thời đưa các tổ máy rung đảo tăng cao ra sửa chữa kịp thời: 

- Năm 2018 hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy đã phát hiện được tổ máy H5 Sơn 

La bị hỏng màng tự lựa. 

- Năm 2022 hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy đã phát hiện tổ máy H3 Sơn La độ 

đảo tăng cao, phân tích cho thấy ổ hướng máy phát bị méo ổ, trục tổ máy bị lệch tâm 
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và nghiêng. 

- Năm 2022 hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy phát hiện tổ máy H1 Bản Chát độ 

đảo ổ hướng dưới tăng cao đưa ra sửa chữa kịp thời kết hợp sửa chữa thường 

xuyên. 

- Năm 2021 hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy đã phát hiện tổ máy H2 Huội Quảng 

ổ hướng trên độ đảo tăng cao, tổ máy H2 Huội Quảng đã được đưa ra sửa chữa theo 

RCM vào tháng 2 năm 2022. 

Từ khóa: Giám sát và phân tích 

Abstract: To improve the stability of national electricity network, hydropower units 

have to excecute primary frequency modulation, secondary frequency modulation, 

acting the funtion of PSS (Power System Stabiliser), therefore the Hydropower units 

have to be adjusted capacity continously according to network frequency, leading to 

unit structures, machinery parts having damaged signal, especially vibration and 

reverse increasingly. 

Research the monitoring online system to analyse, evaluate and find out the reasons 

of unit vibration and reverse increasingly, support for maintenance and major overhaul 

planning according to RCM (Reliability Centered Maintenace), prevent unit incident, 

decrease time and cost for repairing, contribution to improve the availability factor of 

units, enhance stability of national electricity network 

 
 

- Duration from 2018 to 2022, monitoring online system has supported in planing unit 
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overhaul and put the units which vibrate and reverse increasingly into ontime 

repairation. 

- In 2018, monitoring online system has made diagnostic for H5 Son La HPP: the 

self-selecting membrance malfunction. 

- In 2022, monitoring online system has made diagnostic for H3 Son La HPP: the 

vibration and reverse increasing, analyis report showed that generator guide bearing 

has been in distortion, unit shaft has been eccentric and inclined. 

- In 2022, monitoring online system has made diagnostic for H1 Ban Chat HPP: the 

reverse of lower guide bearing increasing, this error has been repaired ontime 

combining with regular repairation. 

- In 2021, monitoring online system has made diagnostic for H2 Huoi Quang HPP: the 

reverse of upper guide bearing increasing, H2 unit has been repaired according to 

RCM in February 2022. 

Keywords: Monitoring online and Hydro Diagnostics. 

1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION) 

1.1. Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu 

Hệ thống điện Việt Nam có các dạng nguồn điện đa dạng: thủy điện, nhiệt điện than, 

tuabin khí, nhiệt điện dầu, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối…  

Trong những năm gần đây tỷ lệ năng lượng đóng góp của khối Thủy điện có xu hướng 

giảm, tỷ lệ tăng trưởng của điện gió và điện mặt trời có xu hướng tăng rất nhanh, dẫn 

đến hệ thống điện Việt Nam mất cân bằng tỷ lệ giữa các nguồn cung (tỷ lệ điện gió và 

điện mặt trời có nguy cơ mất ổn định hệ thống điện Quốc gia). 

Vai trò giữ ổn định hệ thống điện Quốc gia của các tổ máy Thủy điện tăng rất cao (ôn 

định tần số, ổn định điện áp). 

Theo khoản 7 Điều 39 thông tư 25/TT-BCT Tổ máy phát điện có công suất trên 30 MW 

phải trang bị thiết bị ổn định hệ thống điện (Power System Stabiliser – PSS) có khả 

năng làm suy giảm các dao động có tần số trong dải từ 0,1 Hz đến 5 Hz góp phần nâng 

cao ổn định hệ thống. 

Theo khoản 1 điều 73 thông tư 25/TT-BCT, tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ điều tần 

phải có khả năng tăng hoặc giảm công suất, đáp ứng với sự thay đổi tần số của hệ thống 

điện hoặc với các tín hiệu tự động khác do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường 

điện quy định (vùng chết Deadband ±0,1 Hz, độ dốc tĩnh Bp = 0,4), các tổ máy phải có 

khả năng thay đổi ít nhất 4% công suất định mức của tổ máy trong vòng 10 giây và có 

thể duy trì mức thay đổi này tối thiểu trong 10 phút.  

Theo khoản 4 điều 69 thông tư 25/TT-BCT khi thực hiện đại tu tổ máy phát điện, đơn vị 
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phát điện phải có trách nhiệm thử nghiệm đánh giá vận của hệ thống kích từ, hệ thống 

điều tốc tổ máy phát điện và gửi kết quả thí nghiệm cho Đơn vị vận hành hệ thống điện 

và thị trường điện. 

Vai trò điều tần sơ cấp, điều tần thứ cấp, ổn định hệ thống điện PSS của các Tổ máy 

Thủy điện có vai trò rất lớn trong việc ổn định lưới điện Quốc gia, cũng vì trọng trách 

đó các ổ máy Thủy điện các năm gần đây luôn vận hành trong điều kiện nặng nề nhất, tổ 

máy điều chỉnh tần số và PSS liên tục theo dao động của tần số lưới dẫn đến các cơ cấu 

cơ khí thủy lực tổ máy điều chỉnh liên tục, các năm gần đây các tổ máy Thủy điện có 

dấu hiệu rung đảo tăng cao, do đó hệ thống Giám sát trực tuyến tổ máy đóng vai trò rất 

lớn trong việc giám sát, cảnh báo, hỗ trợ phân tích tìm nguyên nhân rung đảo tổ máy 

tăng cao, giúp phần đưa ra quyết định sửa chữa bảo dưỡng kịp thời ngăn ngừa sự cố 

giúp phần giảm thời gian ngừng sửa chữa Tổ máy, tăng hệ số khả dụng tổ máy, nâng 

cao ổn định hệ thống điện. 

1.2. Xác định vấn đề nghiên cứu, đặc biệt làm rõ điểm mới của nghiên cứu 

Hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy là một lĩnh vực mới, trong các Nhà máy Nhiệt điện 

và Thủy điện, nhiều Nhà máy đã được trang bị hệ thống giám sát trực tuyến nhưng hầu 

hết các Nhà máy mới dừng lại ở lĩnh vực giám sát, chưa đi sâu vào phân tích tìm 

nguyên nhân gốc rễ tổ máy rung đảo tăng cao. 

Có thể lĩnh vực phân tích rung đảo tổ máy là lĩnh vực mới, kiến thức phân tích rung đảo 

tổ máy không được đào tạo tại các trường lớp đại học. Để có thể phân tích rung đảo tổ 

máy đòi hỏi một Nhóm người chuyên sâu về cơ khí tổ máy, điện nhất thứ tổ máy, tự 

động sử dụng các công cụ phần mềm, đánh giá chất lượng thu thập tín hiệu từ các cảm 

biến hoặc người có kiến thức tổng hợp về các lĩnh vực trên. 

Thực tế tại các nhà máy điện các kỹ sư cơ khí; kỹ sự điện nhất thứ máy phát; kỹ sư tự 

động lĩnh vực rơ le, điều khiển, điều tốc đều có chuyên sâu nhưng lĩnh vực phân tích 

rung đảo tổ máy lại rất ít và hầu hết các kỹ sư đều ngại tìm hiểu do lượng kiến thức tổng 

hợp rộng và đặc biệt hầu như tự tìm hiểu, không có tài liệu tiếng việt, hầu hết tự siêu 

tầm các tiêu chuẩn phân tích rung đảo và tài liệu các hãng sản xuất thiết bị giám sát 

rung đảo trên thế giới. 

Từ năm 2019 Tập đoàn điện lực Việt Nam bắt đầu áp dụng phân tích RCM ( 

Reliability Centered Maintenace) vào công tác sửa chữa bảo dưỡng các hệ thống thiết bị 

tổ máy, hướng đến tổ máy làm việc tin cậy, ngăn ngừa sự cố, tất kiệm chi phí vận hành. 

Hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy là một công cụ rất tốt giúp người vận hành giám 

sát được tình trạng làm việc của tổ máy, có các cảnh báo hỗ trợ người vận hành đưa ra 

phương án vận hành tối ưu, hỗ trợ lập kế hoạch phù hợp để đưa tổ máy ra sửa chữa giúp 

lưới điện chủ động được nguồn cung cấp, vận hành tin cậy hơn. 
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Hệ thống giám sát trực tuyến được trạng bị các công cụ phân tích chuẩn đoán để tìm 

nguyên nhân gốc rễ rung đảo tổ máy tăng cao, giúp giảm thời gian và tất kiệm chi phí 

sửa chữa. Do đó nghiên cứu khai thác các công cụ hỗ trợ phân tích rung đảo tổ máy sẽ 

giúp ích rất nhiều trong công cụ sửa chữa bảo dưỡng tổ máy nâng cao độ tin cậy vận 

hành. 

1.3. Nghiên cứu công cụ hỗ trợ phân tích rung đảo tổ máy 

1.3.1. Chức năng hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy 

Hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy có nhiệm vụ giám sát các giá trị vật lí của máy 

phát như độ rung các ổ, độ đảo trục tuabin tại vị trí các ổ; nhiệt độ các thanh dẫn, lõi 

thép, nhiệt độ các cực từ; giá trị khe hở không khí, tín hiệu phóng điện cục bộ… 

Cấu trúc hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy: 

1. Cấp trường gồm các cảm biến: rung 

đảo, dịch trục; khe hở không khí, cảm 

biến tốc độ; cảm biến nhiệt độ 

secmang, thanh dẫn, Rotor; cảm biến 

mặt gương …  

2. Bộ thu thập tín hiệu, thu thập xư lý 

tín hiệu tại chỗ. 

3. Máy chủ thu thập lưu trữ dữ liệu, 

trang bị các công cụ phân tích chuẩn 

đoán, đánh giá tình trạng làm việc của 

tổ máy, hỗ trợ đưa ra quyết định sửa 

chữa bảo dưỡng tổ máy. 

 

1.3.2. Công cụ phân tích rung đảo tổ máy 

Phân tích khe hở không khí (Airgap): giám sát khe hở giữa cực từ và bề mặt Stator, cho 

biết độ không đồng đều của cực từ, độ tròn của Rotor, độ tròn của Stator, độ lệch tâm 

của Rotorr, độ lệch tâm của Stator từ đó phân tích được nguyên nhân rung đảo tổ máy 

từ dữ liệu thu thập Airgap:   

Phân tích rung đảo các ổ và trục: Tại các ổ tổ máy, ổ hướng máy phát (UGB), ổ đỡ máy 

phát (LGB), ổ hướng tuabin (TGB), mỗi ổ được trang bị 02 cảm biến theo phương X, Y; 

Riêng ổ đỡ máy phát có thêm 01 cảm biến đo dịch chuyển trục theo phương Z. Phần 

mềm chuyên dụng kết hợp phân tích rung đảo và khe hở không khí là công cụ rất mạnh 

có thể tìm nguyên nhân gây độ rung đảo tổ máy tăng cao: 
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Công cụ phân tích Airgap 

1. Orbit timebae: cho biết quỹ đạo tâm 

trục, hình dạng các ổ ổ máy. 

2. Time base: Hình dạng sóng thu thập 

từ cảm biến. 

3. Trend: giám sát xu thế rung đảo theo 

thời gian. 

4. Polar: Phân tích góc pha theo tốc độ. 

5. Bode: Phân tích biên độ theo tốc độ. 

6. Shaft Centerline: Phân tích độ lệch 

tâm trục tổ máy. 

7. Cascade, Waterfall, Spectrum: Phân 

tích phổ tần. 

 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (THEORETICAL 

FRAMEWORD/METHODS)7 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Lực kích thích và đáp ứng rung  

Rung chuyển được sinh ra bởi các lực tác động, vì thế tính chất của chúng phụ thuộc 

vào loại lực gây lên. Thông thường các nguồn kích thích gây rung được chia làm 03 

loại:  

                                                           
7
 Không bắt buộc, phần này có thể không có phụ thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu đặc trưng. 
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- Lực chu kỳ; 

- Lực xung; 

- Lực ngẫu nhiên. 

2.1.2. Các đại lượng rung 

Về mặt cơ học, một chuyển động có thể được mô tả bởi các đại lượng: 

- Độ dịch chuyển – Displacement: x(t) = X ⋅ sin(ωt) (µm); 

- Vận tốc – Velocity: v(t) = 
dx

dt
 = X. ω.cos(ωt) (mm/s); 

- Gia tốc – Acceleration: a(t) = 
dv

𝑑𝑡
 = -X. ω

2
.sin(ωt) (mm/s

2
 hoặc g). 

 
Đồ thị mô tả các đại lượng rung 

 
Giới hạn tần số của các đại lượng rung 

2.1.3. Các giá trị cơ bản mô tả rung đảo 

Rung đảo – vibration: Tổ máy gồm 02 bộ phận chính là Stator và Rotor, tương ứng 

với nó là các kiểu giám sát rung trên phần quay của tổ máy (Rotating Part) và phần tĩnh 

của tổ máy (Non-Rotating Part). 

Độ rung tương đối - Relative Vibration: Đo độ rung của phần quay máy phát so với 

phần tĩnh. 

Absolute Vibration: Đo độ rung của phần tĩnh máy phát 

Peak - Peak Value:     Peak Value: 
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Phép đo Peak-Peak Value 

 
Mô tả các giá trị trên đồ thị hình sin 

2.1.4. Cơ sở lý thuyết khe hở không khí 

Nominal air gap: Khe hở không khí định mức là khoảng cách giữa bề mặt Stator và bề 

mặt cực từ ở điều kiện tĩnh và nguội. 

Air gap variation: Sự thay đổi khe hở không khí giữa bán kính bên trong lớn nhất của 

Stator và bán kính ngoài nhỏ nhất của rotor.  

Average air gap: Giá trị trung bình của tất cả các phép đo và tính toán của tất cả các 

cảm biến khe hở không khí với tất cả các cực từ. 

Theoretical center: Tâm lý thuyết của rotor và Stator được thiết kế trùng nhau, chính là 

gốc (0,0) của trục tọa độ. Do tâm này là cố định và không dịch chuyển nên nó được lấy 

làm điểm tham chiếu (Reference Center) để xác định độ lệch tâm và góc lệch tâm của 

Rotor/ Stator. 

Best center: Tâm tốt nhất (đầy đủ là Best Component Center, tâm thành phần tốt nhất), 

là tâm hình học của Rotor và Stator. Mà hình dạng của Rotor và Stator thì rất phức tạp, 

nên việc xác định được chính xác tâm hình học của chúng là điều rất khó khăn và không 

thể, vì thế trong giới hạn thuật toán của phần mềm thì chỉ có thể tìm ra được một điểm 

tốt nhất để rotor và stator làm việc. 

Circularity: Độ tròn là sự sai khác giữa bán kính lớn nhất và bán kính nhỏ nhất, được 

tính toán và đo lường từ tâm tốt nhất của rotor và stator. 

Concentricity: Độ lệch tâm là sự sai khác giữa tâm tốt nhất Best center và tâm lý thuyết 

Theoretical center (ký hiệu là c theo hình dưới). 
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Tâm lý thuyết và tâm tốt nhất của rotor và stator 

 
Độ lệch tâm Concentricity 

2.2. Mô hình nghiên cứu, mô hình thí nghiệm sử dụng trong bài báo 

Các bước tiến hành khi theo dõi rung đảo sử dụng hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy:  

 
Sơ đồ các bước tiến hành trong giám sát online tổ máy 

Trong đó có các phần quan trọng bao gồm: 
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- Xây dựng được các đường giá trị cơ sở cho mỗi tổ máy (baseline); 

- Xây dựng các giá trị cảnh báo (Alarm) và dừng sự cố (Trip); 

- Giám sát xu hướng của các tín hiệu; 

- Phân tích chuyên sâu xác định nguyên nhân khi các giá trị rung đảo vượt ngưỡng 

Alarm & Trip. 

Như vậy ta thấy điều quan trọng là cần phải có được các ngưỡng Alarm &Trip căn cứ 

theo các đường baseline, sau đó việc phân tích chuyên sâu chỉ được thực hiện khi mà 

xuất hiện các tín hiệu Alarm & Trip này, hoặc là định kỳ đánh giá.  

2.3. Dự kiến kết quả đạt được 

Phân tích tìm được các nguyên nhân gây rung đảo tổ máy tăng cao từ dữ liệu thu thập 

của hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy:  

2.3.1. Rung đảo tổ máy do yếu tố cơ khí tổ máy gây ra 

2.3.1.1. Mất cân bằng động 

Mất cân bằng cơ học là sự phân bố khối lượng không đồng đều quanh trục, khi Rotor 

quay dẫn đến xuất hiện lực cưỡng bức tác động lên phần quay, tạo ra Rung đảo đồng 

bộ 1X. 

Nguyên nhân:   

- Khối lượng Rotor không đồng đều; 

- Biến dạng của Rotor do lực điện trường; 

- Biến dạng của Rotor tác động nhiệt; 

- Các phần kết nối của trục tổ máy không đồng tâm; 

- Các phụ kiện thay thế không đồng bộ, nhẹ hơn hoặc nặng hơn. 
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2.3.1.2.  Sai lệch trục, cong trục 

 
  

Hình ảnh thể hiện sai lệch trục, cong trục 

2.3.1.3. Lỗi cọ sát giữa phần qua và phần không quay 

 
 

Sóng Waveform bị cắt bằng đầu 

 
Phân tích phổ xuất hiện nhiều sóng hài tần 

số khác nhau 

2.3.1.4. Khuyết tật do khớp nối (Coupling Defects) 
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Lỗi gia công: Bề mặt không đồng tâm, các mặt không song song, cách bu lông căn 

chỉnh không đúng cách; 

Các thành phần không cân bằng: Đai ốc, bu lông, vòng đệm, Phíp căn chỉnh hoặc chốt. 

2.3.2. Các rung đảo tổ máy do ảnh hưởng của thủy lực  

2.3.2.1. Rung đảo do cánh hướng nước tác động lên tuabin 

 

Rung đảo được tạo ra do tác động của dòng xoáy thủy lực tác động vào phần quay của 

tua bin; 

Cánh tuabin quay rất gần với cánh hướng nước, tuabin quay phải chịu sự nhiễu loạn 

thủy lực do phân tách lớp tạo thành xoáy sau cánh hướng nước tác động vào tuabin 

2.3.2.2. Rung đảo tại rung làm việc không ổn định của buabin 

  

Nguyên nhân:  

- Khi tuabin làm việc ở vùng không ổn định dẫn đến trục tuabin biên độ Rung đảo tăng 

cao do dòng nước chảy rối xoáy xoắn ốc trong ống được tạo ra sau bánh xe công tác; 
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- Dòng nước chảy rối phía hạ lưu của bánh xe công tác, thay đổi vận tốc và sự phân bố 

áp suất làm tăng xung áp suất trong dòng chảy. Các xung áp suất trong dòng chảy làm 

cho các cánh bánh xe công tác thay đổi lực ép gây ra Rung đảo  lớn cho bánh xe công 

tác có thể lên mức quá cao không chấp nhận được. 

2.3.2.3.  Rung đảo tổ máy từ phân tích khe hở không khí 

Khe hở không khí là thước đo khoảng cách giữa Rotor và Stator, giám sát khe hở không 

khí rất quan trọng, không giống như máy phát điện tốc độ cao, Rotor và Stator của máy 

phát thủy lực có kích thước rất lớn, đường kính Stator có thể > 15m và chiều cao có thể 

> 3 mét. Khe hở không khí định mức từ 02 cm đến 04 cm. Hiệu suất tổ máy đạt được 

lớn nhất khi Rotor và Startor tròn đều và đồng tâm. Giám sát khe hở không khí cung cấp 

cho người vận hành cảnh báo sớm về hình dạng Rotor, Stator, độ đồng tâm Rotor và 

Stator. 

Các điều kiện không tròn hoặc lệch tâm của Rotor và Stator có thể gây sự cố. Ở điều 

kiện bình thường lực hút giữa Rotor và Stator tăng xấp xỉ bằng bình phương nghịch đảo 

của khe hở không khí, vì vậy bất kỳ sự bất thường nào thay đổi khe hở không khí không 

đều sẽ làm mất cân bằng điện trường sẽ gây rung đảo trục tuabin tăng cao. Một khe hở 

không khí nhỏ sẽ phát nóng Rotor và Stator làm tăng lão hóa nhiệt của cuộn dây và lõi 

Stator. 

Các lỗi điển hỉnh về khe hở không khí:  

1. Rotor và Stator bị sát cốt, dịch 
chuyển trục Rotor. 

2.  Rotor bị méo, làm từ trường không 
đều làm rung đảo tổ máy tăng cao; 

3. Stator bị méo do dãn nở pê tông 
hoặc dãn nở nhiệt không đều, khung 
Stator không đủ cứng dưới tác động 
của lực từ trường. 

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Kết quả nghiên cứu, phân tích các kết quả của nghiên cứu, đặc biệt phải nêu rõ 

được tính mới, phát hiện mới 

Hàng năm trước khi lập kế hoạch SCL đối với những tổ máy độ rung đảo tăng cao cần 
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phân tích tìm nguyên nhân để lập kế hoạch, dự phòng vật tư thiết bị để sửa chữa bảo 

dưỡng kịp thời. 

Trong những năm gần đây khi tổ máy Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát được trạng bị hệ 

thống giám sát trực tuyến đổ máy đã, hệ thống có đã có những cảnh báo rung đảo tăng 

cao, được phân tích đánh giá đưa tổ máy sửa chữa kịp thời. 

Tháng 10 năm 2018 nhờ hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy đã phát hiện được tổ máy 

H5 Sơn La bị hỏng màng tự lựa, từ đó đã xử lý kịp thời và cải tiến trụ đỡ secmang cho 

06 tổ máy Sơn La và 03 tổ máy Lai Châu giúp ngăn ngừa sự cố tổ máy và nâng cao ổn 

định hệ thống điện. 

Năm 2021 nhờ hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy đã phát hiện tổ máy H3 Sơn La độ 

đảo tăng cao, tổ máy H3 Sơn La đã thực hiện sửa chữa lớn theo RCM kịp thời vào tháng 

3 năm 2022, tổ máy được căn tâm. Phân tích từ hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy cho 

thấy stator có dấu hiệu méo, trong sửa chữa đã phát hiện giá chữ thập kết cấu không 

chắc chắn làm méo ổ. 

 

 

Phát hiện hỏng màng tự lựa tổ máy H5 Sơn La tháng 10 năm 2019 
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Tổ máy phát công suất định mức, nhiệt độ stator tăng, độ đảo tổ máy tăng cao 

Năm 2022 nhờ hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy phát hiện tổ máy H1 Bản Chát độ 

đảo ổ đỡ tăng cao khi công suất nhỏ hơn 80MW, hệ thống giám sát trực tuyến đã cho 

biến tổ máy bị lệch tâm và nghiêng trục lớn, cánh hướng nước có dấu hiệu không ổn 

định nên khi công tổ máy phát ở công suất thấp, cánh hướng nước không ổn định dẫn 

đến dòng nước chay rối gây đảo trục ổ đỡ tăng cao. 

 

Trục bị lệch tâm và nghiêng lớn 
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Cánh hướng nước có dấu hiệu làm việc không ổn đinh 

Năm 2021 nhờ hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy đã phát hiện ổ hướng trên độ đảo 

tăng cao cần đưa ra sửa chữa, H2 Huội Quảng đã được đưa ra sửa chữa theo RCM vào 

tháng 2 năm 2022 (hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy phát hiện ổ hướng máy phát bị 

méo, trục bị nghiêng, lệch tâm). 

3.2. Rút ra mối quan hệ, so sánh kết quả nghiên cứu của tác giả với những nghiên 

cứu trước đó 

Khi tổ máy có cảnh báo, đơn vị vận hành báo đơn vị sửa chữa kiểm tra đánh giá tình 

trạng hệ thống, phân tích đánh giá tìm nguyên nhân bất thường của tổ máy. 

Đã nhiều tổ máy sửa chữa bảo dưỡng, dữ liệu thu thập phân tích từ hệ thống giám sát 

trực tuyến tổ máy so với đưa ra sửa chữa là tương đồng nhau chứng tỏ dữ liệu phân tích 

từ hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy là tin cậy do đó cần đầu tư nhân lực nghiên cứu 

vận dụng hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy vào công tác sửa chữa nâng cao độ tin 

cậy vận hành tổ máy nâng cao ổn định hệ thống điện Quốc gia.   

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

Nghiên cứu khai thác công cụ chuyên dụng của hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy sẽ 

có trò rất lớn trong sửa chữa nâng cao độ tin cậy tổ máy, giảm thời gian và chi phí sửa 

chữa. 
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Để tận dụng con người có kiến thức chuyên sâu về phân tích rung đảo tổ máy các tổ 

máy phát điện trong EVN quản lý cần đầu tư đồng bộ hệ thống giám sát trực tuyến của 

hãng tốt, có độ ổn định cao (thực tế trong các Nhà máy trực thuộc EVN có nhiều hãng 

giám sát trực tuyến, nhiều hãng dữ liệu không tin cậy chỉ đáp ứng chức năng giám sát, 

không có khả năng phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng). 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Tài liệu hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy hãng Bentley Nevada; 

[2] Tài liệu hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy hãng VibroSystem; 

[3] Tiêu chuẩn ISO 7919.5.2005 đo lường rung phân quay của máy phát và bơm; 

[4] Tiêu chuẩn ISO Draft 20816-5 rung đảo máy trục đứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
122 

SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT TỪ XA CÁC NHÀ MÁY 

ĐIỆN TRỰC THUỘC EVN (RMC) 

Phạm Văn Hạnh
 

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN, 0968139100, hanhpv.evnpsc@gmail.com 

Tóm tắt: EVN hiện đang quản lý nhiều nhà máy điện, cùng với các hệ thống giám sát, 

điều khiển vận hành (hệ thống DCS) đa dạng. Việc can thiệp lấy các dữ liệu từ hệ 

thống DCS phục vụ các hoạt động sản xuất khác ngoài vận hành như: lập kế hoạch, 

sửa chữa bảo dưỡng, đánh giá tình trạng vận hành… gặp khó khăn do hệ thống DCS 

là hệ thống đóng kín và hạn chế truy cập để đảm bảo an toàn vận hành. Ngoài ra, các 

dữ liệu vận hành cũng là những tài sản rất quan trọng có giá trị cao, do đó yêu cầu 

xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu, đánh giá trình trạng vận hành từ xa các nhà máy 

điện là rất cần thiết và phù hợp với xu thế công nghệ ngày nay. 

 

Hệ thống được xây dựng bao gồm các trạm trích xuất và truyền dữ liệu, hạ tầng 

đường truyền, máy chủ datalake, máy chủ mô hình hóa thiết bị … Tạo ra các bản sao 

hệ thống thiết bị (digital twin) của các nhà máy điện nằm tại cơ quan Tập đoàn phục 

vụ cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm: 

- Hỗ trợ ra quyết định trong các công việc lập kế hoạch, sửa chữa, bảo dưỡng, vận 

hành; 

- Hiểu hệ thống thiết bị: thu thập các dữ liệu về nhà máy, thiết bị, phát hiện thông tin 

sâu, dự báo tương lai, tối ưu vận hành thiết bị; 

- Nâng cao chất lượng nhà máy thiết bị: Xác định các đặc điểm chính của thiết bị, xác 

định các điểm cần cải tiến. 

- Nâng cao chất lượng vận hành, sửa chữa: tự động hóa các quy trình, tối ưu các quy 
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trình vận hành, sửa chữa, kiểm soát, giám sát quy trình. 

Tạo datalake để phát triển các mục tiêu khác: đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, phát triển các hệ thống cảnh báo sớm, các hệ phân tích AI trong tương lai. 

Từ khóa: RMC, dữ liệu lớn, tập trung dữ liệu; nhà máy điện, giám sát từ xa. 

CHỮ VIẾT TẮT 

EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

DCS Hệ thống điều khiển phân tán 

GSTT Giám sát trực tuyến 

NMĐ Nhà máy điện 

NMTĐ Nhà máy thủy điện 

NMNĐ Nhà máy nhiệt điện 

1. GIỚI THIỆU  

Với sự phát triển công nghệ số hiện nay, doanh nghiệp nào sở hữu nhiều dữ liệu thì 

doanh nghiệp đó có tài sản lớn. Google, Facebook là doanh nghiệp số ngay từ khi thành 

lập (được gọi là digital in native) có giá trị tài sản doanh nghiệp rất lớn và phần lớn giá 

trị đó nằm ở kho dữ liệu khổng lồ. 

Tương tự như vậy, EVN quản lý rất nhiều thiết bị công nghệ tại các nhà máy, các thông 

tin này có ý nghĩa rất khác nhau đối với từng đối tượng sử dụng thông tin, cùng 1 kho 

dữ liệu đó đối với Nhà quản lý sẽ khác, đối với đơn vị vận hành sẽ khác, đối với nhà sản 

xuất sẽ khác, đối với nhà khoa học, nhà nghiên cứu sẽ khác nhau. 

Ví dụ, Thông tin vận hành của bơm nước, Các nhà máy có rất nhiều loại bơm nước, chỉ 

cần 1 bộ dữ liệu nhiều thông tin về bơm nước: chủng loại bơm, điều kiện vận hành, tần 

suất vận hành, thời gian sử dụng, các hư hỏng khiểm khuyết, tuổi đời của bơm … sẽ là 

thông tin vô cùng quý giá, vô dùng đắt tiền đối với nhà sản xuất bơm. 

Như vậy rõ ràng thông tin là tài sản, và EVN có rất nhiều tài sản vô hình này, đang nằm 

ở đâu? Đang nằm rải rác ở các hệ thống DCS, hệ thống GSTT tại các nhà máy. 

Mặt khác, tài sản dữ liệu đang nằm trong hệ sinh thái DCS và GSTT đa dạng từ nhiều 

hãng sản xuất do khác nhau: Andritz, ABB, Siemens, GE, Bently Nevada, Camlyn, 

Shinkawa ... hơn nữa, một số hãng phát hành các phiên bản phần mềm DCS ở các thế hệ 

khác nhau cũng không hoàn toàn tương thích trực tiếp với nhau. => Do đó cần một hệ 

thống có đủ khả năng lưu trữ lớn, khả năng kết nối rộng mới có thể tập hợp được dữ liệu 

này. 

Việc tập hợp các tài sản thông tin về để khai thác, quản lý và sử dụng thì cần một đề án 

quy mô lớn mới đủ khả năng tập hợp lại và khai thác một cách hiệu quả. Dự án RMC là 
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dự án tập trung toàn bộ dữ liệu các nhà máy điện trực thuộc trong EVN để phục vụ các 

mục đích quản lý điều hành trong sản xuất kinh doanh. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Các lợi ích của tập trung dữ liệu 

 

Hệ thống dữ liệu tập trung cấp Tập đoàn sẽ có các lợi ích như sau: 

+ Dùng cho nhà quản lý theo dõi và quản lý tài sản, theo dõi thời gian thực tình hình 

vận hành, sản lượng, sự cố trên nền tảng di động, đám mây và trực quan theo Dashboard 

cá nhân hoặc chức danh. 

+ Dùng cho tập đoàn đánh giá, điều tra sự cố. Trước đây (và hiện nay) mỗi khi sự cố lại 

phải thành lập đoàn đánh giá đi kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin từ người vận 

hành, người sửa chữa. Mà thực tế hiện trường đôi khi đã bị cháy rụi, thông tin lịch sử 

điều tra được là rất hạn chế, chủ yếu qua lời khai, bản tường trình. Dữ liệu của RMC là 

dữ liệu tập trung, đồng bộ giữa các server đặt tại các nhà máy và tại EVN (mô hình 

BlockChain dùng trong các mạng tiền ảo) nên dữ liệu RMC là hệ thống dữ liệu đáng tin 

cậy, và không thể bóp méo. 

+ Dùng cho chuyên gia máy phân tích, đánh giá tình trạng tổ máy: Các chuyên gia, 

người có kinh nghiệm muốn tiếp cận đánh giá 1 tổ máy mới là việc khá khó khăn, phải 

đến hiện trường dành nhiều ngày để khảo sát, thu thập từ hiện trường đến các hệ thống 

DCS. Việc có dữ liệu tập trung thì chuyên gia máy hoàn toàn có thể đánh giá tình trạng 

vận hành máy từ xa. 
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+ Dùng cho hệ thống tự động chuẩn đoán và cảnh báo sớm: Các hệ thống cảng báo sơm 

như APM (GE); SmartSignal (Bently Nevada) chỉ có thể hoạt động được trên kho cơ sở 

dữ liệu lịch sử đã được thu thập. 

+ Dùng cho dự trù VTTB dự phòng tối ưu và các chu kỳ sửa chữa lớn: với việc quan sát 

được sự biến đổi theo thời gian, vòng đời sửa chữa, có thể dự trù được nhu cầu thay thế 

một số thiết bị quan trong trước nhiều năm. 

+ Dùng cho nhà sản xuất để tối ưu sản phẩm ở thế hệ mới: Như ví dụ đề cập trên về 

thông tin vận hành bơm. Đây là những thông tin vô cùng quá giá cho các nhà sản xuất 

để cải tiến sản phẩm của họ. Đặc biệt nếu các nhà sản xuất đó nằm trong EVN như sản 

suất máy biến áp, động cơ. 

+ Dùng cho việc nghiên cứu, lựa chọn giải pháp đầu tư xây dựng các công trình mới, 

nâng cấp thay thế các công trình cũ trong EVN. 

+ Dùng cho lập kế hoạch, thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. 

+ Dùng cho đánh giá thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị trực thuộc. 

2.2. Giải pháp giám sát từ xa của Tập đoàn EDF - Pháp 

e-Monitoring là Trung tâm giám sát và phân tích đặt tại Paris thuộc Tập đoàn Điện lực 

Pháp EDF, Trung tâm này hiện đang giám sát và phân tích dữ liệu của 32 NMNĐ trên 

toàn thế giới với tổng công suất lắp đặt là 9.000MW (trong đó có NMNĐ BOT Phú Mỹ 

2.2), tổng số lượng dữ liệu thu thập để phân tích là 200.000 tags. Hiện nay có 14 kỹ sư 

của EDF đang làm việc tại e-Monitoring. 
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Mô hình thu thập dữ liệu tập trung của e-Monitoring (nguồn ESEC) 

Dữ liệu từ các NMNĐ trên thế giới được thu thập và lưu trữ về e-Monitoring thông qua 

PI System. Các công cụ khai thác dữ liệu như PI Webparts/PI Vision để cung cấp các 

dashboard/KPI và giám sát tình trạng thiết bị của các nhà máy điện cho bộ phận quản lý 

nhiệt điện của EDF. 

e-Monitoring cung cấp 02 dịch vụ cho các NMNĐ gồm Performance Monitoring (giám 

sát hiệu suất) và Early Fault Detection (phát hiện sớm hư hỏng): 

 Performance Monitoring: Sử dụng phần mềm ETApro để phân tích các dữ liệu từ 

PI Data Archive, qua đó phát hiện và phân tích sự suy giảm hiệu suất của các nhà 

máy điện. 

 Early Fault Detection: Sử dụng PI AF/Analytics/Notifications để so sánh dữ liệu 

thời gian thực với các mô hình vận hành (được xây dựng từ phần mềm PRiSM 

của EDF) và cảnh báo sớm các hư hỏng khi dữ liệu thời gian thực vượt qua khỏi 

phạm vi vận hành an toàn. 

Ngoài ra các chuyên gia cao cấp của EDF cung có thể truy cập và khai thác các dữ liệu 

từ xa để hỗ trợ phân tích cho e-Monitoring. 

    
Mô hình phát hiện sớm hư hỏng của e-Monitoring (Nguồn ESEC) 
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NMNĐ BOT Phú Mỹ 2.2 đã triển khai PI System từ năm 2005 để thu thập và khai thác 

khoảng 3000 tags dữ liệu từ các hệ thống DCS, GSTT. Các dữ liệu này được kết nối về 

Trung tâm e-Monitoring tại Paris của Tập đoàn Điện lực Pháp EDF để giám sát hiệu 

suất nhà máy và phát hiện sớm các hư hỏng của thiết bị. EDF định kỳ 02 tuần/lần gửi 

báo cáo đánh giá tình trạng các thiết bị cho NMNĐ BOT Phú Mỹ 2.2. 

 

Ngoài ra tại cấp nhà máy cũng sử dụng các công cụ khai thác dữ liệu như PI Datalink, 

PI Webparts, PI Vision để xây dựng các các báo cáo tự động, dashboard/KPI. 

 
Cấu trúc kết nối dữ liệu của BOT Phú Mỹ 2.2 (Nguồn BOT Phú Mỹ 2.2) 
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- Sử dụng PI System để thu thập và khai thác dữ liệu từ DCS và GSTT bằng các công 

cụ của PI. 

- Sử dụng GE Power Smart (Smart Signal) của GE để cảnh báo sớm các hiện tượng bất 

thường. 

- Kết nối dữ liệu tới e- Monitoring của EDF để giám sát hiệu suất và phát hiện sớm các 

hiện tượng bất thường. 

      
Báo cáo nhận diện sớm hư hỏng tuabin hơi của EDF và thông tin nhanh về tình trạng nhà 

máy qua di động 

2.3. Trung tâm giám sát, chuẩn đoán dữ liệu của Tập đoàn TNB - Malaysia 

Tập đoàn TNB Malaysia hiện đang giám sát, chẩn đoán dữ liệu của 44 tổ máy thủy điện 

và nhiệt điện với tổng công suất lắp đặt 12.221MW, hỗ trợ các nhà máy điện trong công 

tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa. Dữ liệu từ các nhà máy điện được thu thập về 

P&D Unit và khai thác qua PI System. Smart Signal của GE được sử dụng để cảnh báo 

sớm những hiện tượng bất thường của các tổ máy. Một số tổ máy được trang bị hệ 

thống GSTT của hãng Benley Nevada và kết nối về P&D Unit để các chuyên gia thực 

hiện phân tích đánh giá rung đảo trực tiếp trên phần mềm System 1 của hãng Benley 

Nevada. 

Mô hình hạ tầng kỹ thuật của P&D gồm 04 cấp như sau:  

 Cấp A – Cơ bản: Dữ liệu nằm tại các nhà máy điện (DCS/ SCADA/ PLC...)  

 Cấp B – Giám sát: Dữ liệu được thu thập tập trung, được giám sát qua các công cụ 

của PI System.  

 Cấp C – Độ tin cậy và hiệu năng: Sử dụng các công cụ của PI System, GE Smart 

Signal, GE Gatecycle, System1 của Benley Nevada... để giám sát, chẩn đoán, dự 
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báo thông minh các hư hỏng của thiết bị, giám sát hiệu suất của các nhà máy. 

Hiện nay P&D Unit đã cài đặt GE Smart Signal cho 44 tổ máy và System1 của 

Benley Nevada cho 38 tổ máy.  

 Cấp D – Tối ưu: Tối ưu hóa nhà máy, thiết bị và các quy trình chẩn đoán. Phòng 

P&D có 18 nhân viên (trong tổng số 34 nhân viên của Ban vận hành thiết bị), gồm 

01 quản lý và 17 kỹ sư chia làm 06 nhóm chuyên môn:  

- Nhóm tuổi thọ và tích hợp nhà máy: Giám sát từ xa, chẩn đoán, dự báo thông minh; 

nhận dạng và chẩn đoán các hiện tượng bất thường.  

- Nhóm hiệu suất thủy điện: Hỗ trợ các nhà máy thủy điện, giám sát hiệu suất nhà máy 

thủy điện.  

- Nhóm hiệu suất nhà máy: Giám sát hiệu quả và hiệu suất nhà máy; kiểm tra sản lượng 

điện; kiểm tra hiệu suất.  

- Nhóm giám sát tình trạng: Giám sát tình trạng; giám sát rung; đánh giá RCM.  

- Nhóm Điện – C&I: Phụ trách phần điện, C&I của các nhà máy điện.  

- Nhóm hóa: Giám sát nước hóa chất các nhà máy; giám sát thực hiện quy định về môi 

trường.  

 

Phòng hiệu suất và chuẩn đoán (Performance & Diagnositic Unit - P&D Unit) - Tập đoàn TNB 
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Mô hình hạ tầng kỹ thuật 04 cấp của P&D 

2.4. Giải pháp của hãng ABB 

ABB đề xuất giải pháp Trung tâm điều khiển thông minh (Smart OCC – Smart 

Operation Control Center) các nhà máy điện sử dụng nền tảng ABB Ability Symphony 

Plus. Đây là giải pháp On-Premise với mô hình như sau: 

 
 

Mô hình Smart OCC của ABB (Nguồn ABB Việt Nam) 

 Dữ liệu DCS của các nhà máy điện sử dụng của hãng ABB, cũng như các dữ liệu 

DCS và dữ liệu rung đảo của các nhà máy điện sử dụng bên thứ 3 được kết nối về 

Smart OCC thông qua mạng truyền dẫn SDH, cách lý qua vùng DMZ (vùng mạng 

trung lập giữa nhà máy và Smart OCC ra bên ngoài) và sử dụng bảo mật mạng 

riêng ảo VPN Tunnel. Dữ liệu từ các nhà máy bên thứ 3 được chuyển đổi sang 

giao thức chuẩn ABB OPC qua máy chủ đầu cuối ABB Symphony Plus Front-
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End Server. Toàn bộ các dữ liệu của các nhà máy điện sẽ được lưu trữ tập trung 

tại Smart OCC qua máy chủ ABB Symphony Server để phục vụ giám sát từ xa, 

điều khiển từ xa, xây dựng các Dashboard/KPI cấp doanh nghiệp và cấp nhà máy. 

Ngoài ra một số giải pháp phần mềm bảo mật như ABB Ability CSWP (Cyber 

Security Workplace Protect) Server, phần mềm truy nhập từ xa ABB Ability 

Remote Access Platform cũng được cài đặt cho phép các kỹ sư có thể truy cập từ 

xa từ Smart OCC đến các hệ thống điều khiển của ABB tại các nhà máy để cập 

nhật, hiệu chỉnh. 

 Ngoài những ứng dụng cơ bản của nền tảng ABB Ability Symphony Plus, ABB 

cung cấp một số các ứng dụng nâng cao để khai thác dữ liệu như: 

- ABB AbilityTM Performance Monitoring: Giám sát hiệu suất nhà máy. 

- ABB AbilityTM Asset Health: Đánh giá sức khỏe các thiết bị quan trọng của nhà máy 

và đề xuất các hành đồng sửa chữa bảo dưỡng. 

    
Giao diện ứng dụng Performance Monitoring & Asset Health (Nguồn ABB Việt Nam) 

- Dữ liệu tập trung tại Smart OCC cũng có thể kết nối đến ABB Collaborative 

Operations Center để sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của ABB như giám sát điều khiển, tối 

ưu hóa hiệu suất, hỗ trợ hiện trường từ xa online. 

 
ABB Collaborative Operations Center  (Nguồn ABB Việt Nam) 
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3. GIẢI PHÁP, MÔ HÌNH RMC 

Giải pháp kết nối dữ liệu tập trung về EVN được đề xuất theo 2 giải pháp: 

a) Giải pháp máy chủ tập trung đặt tại EVN 

Tại EVN: 

 Trang bị 02 máy dủ dữ liệu, hai máy chủ đượng đồng bộ dữ liệu và lưu trữ dài hạn 

CSDL đảm bảo cơ chế HA. 

 Trang bị 02 máy chủ để mô hình hóa, số hóa dữ liệu thu thập được và xây dựng 

ứng dụng, giám sát, tính toán nâng cao. 

 Trang bị các máy trạm và thiết bị mạng cần thiết khác 

 

Ưu điểm: Chi phí đầu thư thấp, không phải đầu tư thêm nhiều license, cấu hình mạng 

tương tự hệ thống SCADA – Gateway. 

Nhược điểm: Yêu cầu kênh truyền riêng từ nhà máy về trung tâm. Dữ liệu chưa được 

nén trước khi gửi đi, yêu cầu băng thông cao cấp 2 so với giải pháp xử lý có nén dữ liệu. 

Độ ổn định và bảo mật chưa cáo, phù hợp áp dụng ở quy mô nhỏ. Các nhà máy điện 

khai thác dữ liệu và ứng dụng (Báo cáo sản xuất tự động, tính toán hiệu suất, tình trạng 

thiết bị …) bị động, phụ thuộc vào đường truyền và CSDL của trung tâm đặt tại EVN. 
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b) Giải pháp máy chủ phân tán đặt tại EVN và các nhà máy điện 

 
 

Tại NMĐ:  

 Trang bị OPC server để chia sẽ dữ liệu tới Data Diode; 

 Trang bị 01 máy chủ dữ liệu, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu từ DCS, GSTT 

 Trang bị 01 máy chủ số hóa dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu phục vụ xâu dựng các 

ứng dung, giám sát, tính toán, báo cáo sản xuất phục vụ nhu cầu nhà máy. 

 Trang bị các máy trạm và các thiết bị CNTT cần thiết khác. 

Tại EVN: 

 Trang bị 02 máy dủ dữ liệu, hai máy chủ đượng đồng bộ dữ liệu và lưu trữ dài hạn 

CSDL đảm bảo cơ chế HA. 

 Trang bị 02 máy chủ để mô hình hóa, số hóa dữ liệu thu thập được và xây dựng 

ứng dụng, giám sát, tính toán nâng cao. 

 Trang bị các máy trạm và thiết bị mạng cần thiết khác 

Ưu điểm: 

 Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, được kết nối liên tục và được dự phòng khi đường 

truyền bị gián đoạn. 
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 Dữ liệu được nén, giúp giảm băng thông đường truyền, tiết kiệm tài nguyên hạ 

tầng CNTT; 

 Giảm khối lượng xử lý dữ liệu tại Trung tâm EVN; 

 Tính bảo mật cao do hệ thống đã nén dữ liệu và dùng giao thức nội bộ; 

 Phù hợp với hệ thống CNTT quy mô lớn, dữ liệu lớn; 

 Các NMĐ chủ động trong việc khai thác, xây dựng ứng dụng, giám sát, tính toán 

hiệu suất, báo cáo tự động. 

Nhược điểm: Chi phí đầu tư cao, việc khai thác dữ liệu cần nhân sự từ nhà máy tham 

gia và quản lý. 

c) Lựa chọn giải pháp 

Trên cơ sở các ưu, nhược điểm, giải pháp đặt máy chủ phân tán tại EVN và các NMĐ là 

phù hợp với quy mô, chu cầu và cơ cấu tổ chức của EVN 

4. KẾT LUẬN 

Giải pháp RMC là giải pháp công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu của Tập đoàn và 

quá trình phát triển, hội nhập công nghệ 4.0 hiện nay. Hệ thống cũng đáp ứng quy mô 

cấp 3 của tiêu chuẩn ISA-95 về tham chiếu, mô tả các cấp độ phân cấp logic đối với các 

hệ thống CNTT trong điều hành và kiểm soát sản xuất 
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GIẢI PHÁP HIỂN THỊ TÍN HIỆU DÒNG ĐIỆN 6.6 kV TRÊN SCADA WINCC 7.2  

CỦA HỆ DIỀU PHỐI THAN DH1 

CONVERTER CURRENT SIGNALS ON WINCC 7.2 OF 6.6KV SYSTEM  

Lê Thành Long 

  Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, 0911100175, Email: long.lt.cbsxdh1@gmail.com 

Tóm tắt: Hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, hầu hết hệ thống 

lưới điện đều được đầu tư đồng bộ hệ thống SCADA cùng với các hệ thống điều 

khiển tích hợp bằng máy tính để phục vụ việc giám sát, điều hành lưới điện, trong 

nghiên cứu này sẽ đưa ra giải pháp giám sát dòng điện của các thống băng tải than, 

đồng thời dựa vào tín hiệu dòng điện, chương trình sẽ đưa các các thuật toán để xử 

lý các tình trang bất thường của thiết bị. 

Từ khóa: Hiển thị dòng điện 6.6 kV trên WinCC 7.2. 

Abstract: Currently, along with the development of science and technology, most 

power grid systems are invested in synchronously with SCADA systems along with 

computer-integrated control systems to serve the monitoring and operation of the grid. 

electricity, in this study will show the solution to monitor the current of coal conveyor 

systems, and at the same time, based on the current signal, the program will introduce 

algorithms to handle abnormal conditions of equipment. 

Keyword: Display current 6.6 kV on WinCC 7.2 

KÝ HIỆU  

Ký hiệu Đơn vị     Ý nghĩa 

 T  Ton     Tấn 

 kV  Kilo volt    kilo vôn 

 DWG  Deadweight tonnage   Tải trọng 

 mA  MiliAmpe     trị dòng điện mili vôn 

CHỮ VIẾT TẮT 

 TTĐL  Trung tâm điện lực 

 NMNĐ  Nhà máy nhiệt điện 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition (hệ thống giám sát và 
thu thập dữ liệu) 

 HMI  Human Machine Interface (Giao diện người – máy) 

 CSDL  Cơ sở dữ liệu 

 PLC  Programmable Logic Controller (Bộ điều khiển lập trình) 

RTU Remote Terminal Unit (một thiết bị điện tử được điều khiển 
bằng bộ vi xử lý) 

mailto:long.lt.cbsxdh1@gmail.com
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 DH1   Duyên hải 1 

 VHV   Vận hành viên  

 BCT   Biến dòng 

 TDA   Transducer 

 BCG   Rờ le bảo vệ 

 BC   Belt converyor (Băng tải) 

 HI-LIM   Giá trị giới hạn trên 

 LO-LIM   Giá trị cận dưới 

FLOAT   Số thực 

1. GIỚI THIỆU 

TTĐL Duyên Hải hiện tại có 2 cầu cảng chính, với hệ thống băng tải và tháp chuyển 

tiếp, mỗi cầu cảng có thể tiếp nhận và vận chuyển than cho các nhà máy khác nhau, cụ 

thể: cầu cảng số 1 có thể bốc dỡ than cho NMNĐ Duyên Hải 1, 3, cầu cảng số 2 bốc dỡ 

than cho NMNĐ Duyên Hải 3 và 3 MR. 

 
Hình 1. Giao diện diều khiển trung tâm cảng DH1 

Trên giao diện này sẽ điều khiển các băng tải chính như BC1A/B, BC1’/’’B đây là các 

băng tải lớn có chiều dài băng 500 mét đối với băng BC1’/’’B và hơn 1000 mét đối với 

băng tải BC1A/B, các băng tải này được dẫn động bởi động cơ 6.6kV, tuy nhiên viêc 

giám sát dòng diện của các băng tải này chưa được hiển thị trên giao diện, đây cũng cần 

được cải tiến để giúp vận hành viên vận hành tốt hơn trong công tác vận hành và quản 
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lý thiết bị. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Hệ thống WINCC giám sát và điều khiển hệ thống băng tải 

WinCC là một phần mềm giao diện điều khiển khá quen thuộc do hãng Siemens cung 

cấp. Chương trình có thể cài đặt trên nền tảng Microsoft Window hoặc Microsoft 

Windows Server, WinCC 7.2 của hệ thống điều phối than Trung tâm cảng DH1 cũng là 

1 hệ thống Scada  đây là một hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Nhằm hỗ 

trợ con người trong quá trình giám sát và điều khiển từ xa. Theo định nghĩa trên thì 

SCADA là một hệ thống các yếu tố phần mềm và phần cứng cho phép các tổ chức công 

nghiệp: 

 
Hình 2. Sơ đồ hệ thống Scada đơn giản 

Ví dụ, hệ thống SCADA nhanh chóng thông báo cho vận hành viên rằng hệ thống băng 

tải đang bị quá dòng hoặc dòng điện cao bất thường. Vận hành viên tạm dừng hoạt động 

và xem dữ liệu hệ thống SCADA thông qua HMI để xác định nguyên nhân của sự cố. 

Vận hành viên xem xét dữ liệu và phát hiện ra rằng hệ thống băng tải trục trặc. Khả 

năng của hệ thống SCADA để thông báo cho người vận hành về một vấn đề giúp VHV 

giải quyết vấn đề đó và ngăn ngừa việc hư hỏng thiết bị nặng thêm  

2.2. Máy cắt 6.6 kV cấp nguồn cho động cơ băng tải 

Để băng tải có thể vận hành cần có 1 thiết bị đóng cắt để cấp nguồn cho động cơ  

băng tải. 
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Hình 3. Máy cắt cấp nguồn cho băng tải 

Công tắc tơ chân không là một thiết bị có chứa các tiếp điểm điện bên trong một “bộ 

ngắt chân không” kín được gọi là bình chân không. Trong môi trường kín này, quá trình 

thực hiện đóng, ngắt các tiếp điểm nhanh chóng. 

2.2. Mạch nhị thứ máy cắt gửi tín hiệu dòng điện 4-20 MA về PLC 

Để gửi tín hiệu dòng điện 6.6 kV thì cần phải có biến dòng lắp phía sau ngõ ra máy cắt, 

các biến dóng này sẽ gửi tín hiệu dòng điện về mạch rờ le bảo vệ, để bảo vệ động cơ khi 

quá dòng hoặc ngắn mạch. 

 
Hình 4. BCT gửi tín hiệu về rơ le và PL 

Như hình 5 ta thấy biến dòng được thiết kế gồm 2 cuộn, 1 cuộn gửi tín hiệu về rơ le để 

bảo vệ động cơ, 1 cuộn gửi tín hiệu về PLC và đồng thời được đưa lên thiết bị hiển thị 

dòng tại chỗ. 

Trong đó biến dòng BCT1 gửi tín hiệu dòng điện được hiển thị trên ampe cơ, biến dòng 
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BCT2 gửi tín hiệu dòng điện về Transducer TDA, sau đó Transducer TDA sẽ gửi tín 

hiệu 4-20mA về PLC, biến dòng BCT1, BCT2, BCT3 gửi tín hiệu dòng về đồng hồ số 

hiển thị ampe PGP1. 

Đối với cuộn số 2 của biến dòng được gửi về rơ le bảo vệ máy cắt là BCG1. 

2.4. Lập trình đọc tín hiệu dòng điện 4-20ma. 

Để đọc giá trị 4-20mA, trong PLC của Siemen đã hỗ trợ hàm Scale để đọc các giá trị 

analog. 

Do biến dòng ta chọn có tỉ số biến 100/1A, nên trong hàm Scale ta chọn giá trị HI-LIM 

là 100.0 và LO-LIM là 0.0. 

Hàm này nhận giá trị analog từ transducer đưa về địa chỉ (PIW256) và sẽ xuất ra giá trị 

dòng điện thực tế, ta có công thức sau. 

OUT = [ ((FLOAT (IN) – K1)/(K2–K1)) * (HI_LIM–LO_LIM)] + LO_LIM 

Trong đó: K1 = 0.0 and K2 = +27648.0 

 

Hình 5. Chương trình đọc tín hiệu dòng điện của BCT máy cắt 

Địa chỉ PIW 256: đây là địa chỉ đọc tín hiệu 4-mA từ BCT máy cắt đưa về. 

Địa chỉ DB1.DBD4: Đây là địa chỉ giá trị giới hạn trên (HI_LIM), do biến dòng BCT có 

tỉ số biến là 100/1A, nên địa chỉ này được gán giá trị là 100, tức là giá trị dòng điện max 

mà hàm scale xuất ngõ ra là 100A. 

Địa chỉ DB1.DBD8: Đây là đại chỉ giá trị giới hạn dưới (LO_LIM), giá trị này được gán 
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giá trị là 0. 

Địa chỉ DB1.DBD0: Đây là địa chỉ chứa ngõ ra của hàm Scale, địa chỉ này cũng là địa 

chỉ hiển thị dòng điện của máy cắt theo thực tế. 

2.5. Thiết kế giao diện hiển thị dòng điện máy cắt. 

Đầu tiên ta vào Tag để khai báo các biến tag như hình bên dưới. 

 

Hình 6. Khai báo biến tag trong Wincc 

Các biến Tag trong Wincc khai báo có địa chỉ giống với địa chỉ hiển thị dòng của 

chương trình PLC, ví dụ trong chương trình PLC địa chỉ ngõ ra của dòng điện là 

DB1.DBD0, thì khi khai báo biến Tag trong Win CC ta khai là DB1.DD0, đây là biến 

có giá trị là số thực. 

Sau khi đã khai báo xong ta vào Graphic để thiết kế giao diện hiển thị dòng điện  

máy cắt. 
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Hình 7. Thiết kế giao diện hiển thị dòng điện và liên kết tag 

Runtine, ta cần liên kết text đến địa chỉ Tag mà ta đã khai báo trong WinCC. 

Tag và thuộc tính của Text và chọn Output Value sau đó liên kết đến biến Tag trong 

Wincc. 

3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Qua quá trình nghiên cứu giải pháp đã triển khai thực tế và kết quả thực hiện như sau: 

Đã áp dụng và thực hiện thành công phương án hiển thị thành công tín hiệu dòng điện 

lên màn hình giám sát điều phối than Trung tâm cảng DH1. 

Bên cạnh đó dựa vào nghiên cứu đọc tín hiệu dòng máy cắt về PLC, Nhóm đã ứng dụng 

xử lý tín hiệu dòng điện để giảm nguy cơ tràn than hay tắt than, ví dụ khi bị tắt than 

dòng điện của động cơ tăng cao, khi tăng đến ngưỡng nào đó thì PLC sẽ gửi tín hiệu cắt 

máy cắt để dừng băng tải. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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LẬP TRÌNH HMI CSU BẰNG WINCC FLEXIBLE 2008 

PROGRAMMING HMI CSU WITH WINCC FLEXIBLE 2008 

Lê Thành Long 

  Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, 0911100175, Email: long.lt.cbsxdh1@gmail.com 

Tóm tắt: Hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, hầu hết hệ thống 

giám sát thiết đều được đầu tư đồng bộ hệ thống SCADA cùng với các hệ thống điều 

khiển tích hợp bằng máy tính để phục vụ việc giám sát, điều hành, bên cạnh đó hệ 

thống Scada được thiết kế dưới dạng HMI, giúp người vận hành tại chỗ có thể điều 

khiển và giám sát, điều hành, trong nghiên cứu này sẽ đưa ra các bước thực hiện 

thiết kế và lập trình giao điện HMI bằng công cụ wincc flexible 2008 của Siemen. 

Từ khóa: Lập trình HMI CSU. 

Abstract: Currently, along with the development of science and technology, most of 

the equipment monitoring systems are invested in synchronously SCADA systems 

with integrated computer control systems to serve the monitoring and administration. 

Besides, the Scada system is designed as an HMI, helping local operators to control, 

monitor and operate, in this study, steps will be given to design and program the HMI 

interface. using Siemens' wincc flexible 2008 tool. 

Keyword: Programming HMI CSU. 

KÝ HIỆU  
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 CSU  Continous Ship Unloading (thiết bị bốc dỡ than liên tục) 

 PLC  Programmable Logic Controller (Bộ điều khiển lập trình) 
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1. GIỚI THIỆU 

TTĐL Duyên Hải hiện tại có 2 cầu cảng chính, với hệ thống băng tải và tháp chuyển 

tiếp, mỗi cầu cảng có thể tiếp nhận và vận chuyển than cho các nhà máy khác nhau, cụ 

thể: cầu cảng số 1 có thể bốc dỡ than cho NMNĐ Duyên Hải 1, 3, cầu cảng số 2 bốc dỡ 

than cho NMNĐ Duyên Hải 3 và 3 MR. 

Cầu cảng số 1 được trang bị thiết bị bốc dỡ than là CSU1 và CSU2, đây là thiết bị bốc 

dỡ than bằng gầu múc than với năng suất bốc dỡ than là 1500t/h, ngoài ra trên cầu cảng 

số 1 còn được thiết kế thêm 1 cầu phụ, cảng 5000T để phục vụ bốc dỡ than đối với 

những tàu có trọng tải 5000DWT. 

Để điều chỉnh tải của CSU, tại cabin của mỗi CSU được trang bị một màn hình HMI để 

điều chỉnh tải và các thiết bị phụ trợ. 

Nhà thầu ZPMC lập trình chuyển trang màn hình HMI của CSU là các phím cơ tích hợp 

trên màn hình, khi cần chuyển trang vận hành viên sẽ nhấn vào phím cơ để chuyển trang 

điều khiển thiết bị cần điều khiển, tuy nhiên trong quá trình vận hành lâu ngày các phím 

bị liệt không thể chuyển trang và điều khiển thiết bị vì vậy cần phải thay mới màn hình 

nếu không có giải pháp. 

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

2.1. Phần mềm WINCC FLEXIBLE 2008 

WinCC Flexible là phần mềm lập trình giao diện, giám sát cho màn hình HMI của 

Siemens và làm SCADA trên PC cho ứng dụng vừa và nhỏ có đủ chức năng report, 

alarm ,trend và kết nối trực tiếp nhiều loại PLC và cả giao thức OPC,  đây là phần mềm 

thiết kế giao diện điều khiển khá quen thuộc do hãng Siemens cung cấp. Nhằm hỗ trợ 

con người trong quá trình giám sát và điều khiển tại các vị trí tại chỗ là chủ yếu. 

 
Hình 1. Sơ đồ hệ thống Scada đơn giản dùng HMI 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
144 

Một trong những đặc điểm tiến bộ trong lĩnh vực này là hiển thị dạng cảm ứng. Điều 

này giúp cho người điều khiển chỉ cần đơn giản ấn từng phần của hiển thị có một “nút 

ảo” trên thiết bị để thực hiện hoạt động hay nhận hiển thị. Nó cũng loại bỏ yêu cầu có 

bàn phím, chuột và gậy điều khiển, ngoại trừ công tác lập trình phức tạp ít gặp có thể 

được thực hiện trong quá trình rửa trôi.  

Một ưu điểm khác nữa là hiển thị dạng tinh thể lỏng. Nó chiếm ít không gian hơn, mỏng 

hơn hiển thị dạng CRT, và do đó có thể được sử dụng trong những không gian nhỏ hơn 

2.2. Lập trình HMI CSU bằng WINCC FLEXIBLE 

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 1 ví dụ nhỏ tạo nút nhấn chuyển trang màn trên HMI 

CSU. 

Màn hình HMI CSU sử dụng Model: KTP 1000 basic DP, 1P 6AV6647-0AE11-3AX0, 

của Siemen, đây là màn hình 256 màu, kích thước màn hình 10 in, chuẩn giao tiếp là 

MPI/PPI/RS485 

Bước 1: Chuẩn bị cáp kết nối PPI của Siemnen để Download chương WinCC xuống 

màn hình. 

Bước 2: Chỉnh sửa giao diện, thêm các nút chuyển trang màn hình để nạp chương trình 

xuống HMI. 

Để chỉnh sửa giao diện ta làm như sau. 

Mở chương trình SIMATIC Manager lên tìm đến mục CAB_HMI chọn WinCC flexible 

RT nhấp chuột phải vào chọn Open Object để mở chương trình WinCC. 

 

Hình 2. Mở chương trình WinCC 
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Khi chương trình WinCC đã mở lên ta vào cây thư mục là “CAB_HMI(KTP1000 Basic 

DP)” tiếp tục vào cây thư mục “Screens” và chọn 1 trong 6 trang màn hình ví dụ chọn 

trang “Unloading setting” nhấn chuột phải và chọn Open editor. 

 

Hình 3. Mở giao diện cần chỉnh sửa 

Sau khi giao diện chỉnh sửa trang Unloading Setting được mở lên như hình bên dưới. 

 

Hình 4. Giao diện chỉnh sửa HMI trang Unloading Setting 
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Để thêm nút chuyển trang ta vào thanh công cụ “Tool” mép bên phải màn hình và chọn 

Button, di chuyển chuột ra màn hình và vẽ 1 nút nhấn trên màn hình. 

 

Hình 5. Thêm nút chuyển trang Unloading Setting 

Sau khi đã thêm được 1 nút nhấn ta cần thay đổi tên nút nhấn và chọn liên kết nút  

đó. 

Ta vào thuộc tính General  thay đổi tên nút nhấn thành Unload (để mở hộp thoại thuộc 

tính ta nhấn chuột phải tại nút nhấn cần thêm thuốc tính chon Properties) 

 

Hình 6. Đổi tên nút nhấn trang Unload setting 
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Tiếp tục ta tạo 1 sự kiện khi nhấn nút trên màn hình bằng cách vào thuộc tính “Even” 

chọn “Release”, tại mục “Function” ta chọn “Screens và chọn “ActivateSreen” như hình 

bên dưới. 

 

Hình 7. Tạo 1 sự kiện cho nút nhấn 

Như vậy với sự kiện này khi ta nhấn nút “Unload” trên màn hình sẽ tự động mở lên 

trang HMI nào đó cần mở. 

Ngoài ra ngoài thuộc tính liên kêt chuyển trang ra vẫn còn nhiều thuộc tính khác như 

Set tag bit, trong các sự kiện như Press, click.... 

3. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP 

Qua quá trình nghiên cứu giải pháp đã triển khai thực tế và kết quả thực hiện như sau: 

Đã áp dụng và thực hiện thành công phương án “Thiết kế, lập trình bổ sung phím điều 

khiển chuyển trang trên màn hình HMI CSU”  nhằm tái sử dụng lại màn hình đã bị liệt 

các phím chuyển trang màn hình, không còn lệ thuôc vào phím cơ nữa, giúp vận hành 

HMI ổn định lâu bên hơn. 

Bên cạnh đó nếu muốn thêm chức năng điều khiển thiết bị phụ trợ nào đó của CSU 

bằng HMI ta có thể dựa vào giải pháp này để thực hiện, thao tác thực hiện như các  

bước trên. 

TÀI LIÊ ̣U THAM KHA ̉O 

[1] Công ty nhiệt điện Duyên Hải. VIETNAM 1500T CSU main circuit diagram. 
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LẬP TRÌNH CẢI TIẾN MẠCH ĐIỀU KHIỂN TANG CÁP NƯỚC CSU 

IMPROVED PROGRAMMING CONTROL OF WATER CAPLE REEL ON THE SHIP 
UNLOADER 

Lê Thành Long 

  Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, 0911100175, Email: long.lt.cbsxdh1@gmail.com 

Tóm tắt: Trong công tác bốc dỡ than phục vụ sản xuất kinh doanh của các nhà máy 

nhiệt điện Duyên hải 1, 3, 3MR, tiêu chí quan trọng nhất là sản lượng bốc dỡ than và 

bên cạnh đó chất lượng của các thiết bị bốc dỡ phải luôn luôn vận hành ổn định để 

nâng cao chất lượng vận hành cho người lao động, mỗi một thiết bị đều đóng vai trò 

rất quang trọng trong công tác vận hành, vì vậy khi thiết bị vận hành không đạt yêu 

cầu cần phải cải tiến, trong bài viêt này sẽ đưa ra các giải pháp lập trình cải tiến mạch 

điều khiển tang cáp nước của thiết bị bốc dỡ than liên tục. 

Từ khóa: Tang cáp nước CSU. 

Abstract: In the work of loading and unloading coal for production and business of 

coastal thermal power plants 1, 3, 3MR, the most important criterion is the output of 

coal loading and unloading and besides, the quality of the loading and unloading 

equipment must be always operate stably to improve the quality of operation for 

employees, each piece of equipment plays a very important role in the operation, so 

when the equipment does not meet the requirements, it needs to be improved. In this 

article, we will offer programming solutions to improve the control circuit of the water 

cable of the continuous coal unloading device. 

Keyword: Water Cable. 

KÝ HIỆU 
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1. MỞ ĐẦU 

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ – 

EVNGENCO1, ngày 29/01/2015 của Tổng Công ty Phát điện 1 với chức năng, nhiệm 
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vụ: Sản xuất và kinh doanh điện năng; quản lý vận hành các NMNĐ tại Duyên Hải; bảo 

dưỡng, sửa chữa các thiết bị, công trình nhiệt điện; quản lý, vận hành cảng biển Trung 

tâm Điện lực Duyên Hải. 

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được Tổng công ty Phát điện 1 giao nhiệm vụ quản lý 

NMNĐ Duyên Hải 1, 3, 3MR với tổng công suất 3.178MW và Cảng than lớn nhất 

Đồng bằng sông Cửu Long cho phép tiếp nhận tàu có trọng tải 30.000 tấn hoạt động 

(theo thiết kế). 

NMNĐ Duyên Hải 1 chính thức phát điện thương mại vào tháng 01/2016; NMNĐ 

Duyên Hải 3 chính thức phát điện thương mại vào tháng 03/2017. Tính đến hết năm 

2018, Công ty đã phát được hơn 27 tỷ KWh điện; hàng năm Công ty sản xuất khoảng 

15 tỷ KWh điện, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo điện phục vụ sản xuất và 

đời sống của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. 

Các cầu cảng tại TTĐL Duyên Hải hiện tại có 2 cầu cảng chính, với hệ thống băng tải 

và tháp chuyển tiếp, mỗi cầu cảng có thể tiếp nhận và vận chuyển than cho các nhà máy 

khác nhau, cụ thể: cầu cảng số 1 có thể bốc dỡ than cho NMNĐ Duyên Hải 1, 3, cầu 

cảng số 2 bốc dỡ than cho NMNĐ Duyên Hải 3 và 3 MR. 

Cầu cảng số 1 được trang bị thiết bị bốc dỡ than là CSU1 và CSU2, đây là thiết bị bốc 

dỡ than bằng gầu múc than với năng suất bốc dỡ than là 1500t/h,  CSU có nhiệm vụ bốc 

than ở xà lan hoặc tàu để nhập than vào kho hoặc cấp than lên bunker lò, CSU có khả 

năng làm việc liên tục với độ tin cây cao đảm bảo đáp ứng than đầy đủ cho nhà máy 

hoạt động 

Để CSU có thể bốc dỡ than từ các tảu than lên các băng tải thì tất cả các cơ cấu  như cơ 

cấu quay gàu, cơ cấu quay BE, cấu cấu quay mâm cấp, cơ cấu băng tải, cơ cấu tang cáp 

nước… tất cả các cơ cấu này điều phải hoạt động liên tục, nếu thiết bị nào bị lỗi thì 

CSU sẽ không vật hành được. 

Trong quá trình bốc dỡ các trường hợp có nhiều bụi, CSU cần phải dập bụi, cho nên 

việc cung cấp nước liên tục cho CSU phải qua tang cáp nước, nếu tang cáp nước có vấn 

đề sự cố, việc dập bụi sẽ gián đoạn hoặc CSU không di chuyển được trong quá trình vận 

hành bốc dỡ than. 

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

2.1. Tang cáp lỗi ở chế độ cuốn cáp 

Tang cáp nước Csu được khởi động trực tiếp bằng khởi động từ và được điều khiển 

bằng 3 động cơ với công suất mỗi động cơ là 1.1KW. 

3 động cơ này truyền động đến hộp giảm tốc thông qua khớp nối từ, khi quá moment thì 

khớp nối từ sẽ trượt không gây quá tải động cơ. 
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Hình 1. Bản vẽ tang cáp nước 

Khi CSU bắt đầu di chuyển vào bờ, thì đồng nghĩa Switch S1 tác động lúc này chương 

trình sẽ xuất tín hiệu chạy 3 động cơ làm cho tang cáp được cuốn vào, tuy nhiên những 

trường hợp tang cáp bị chùng, khi CSU bắt đầu di chuyển thì 3 động cơ này sẽ khởi 

động cùng 1 lúc khiến tang cáp nước quay nhanh, tang cáp nước lúc này như 1 bánh đà 

giật cáp nước, khi cáp nước bị giật, thanh giảm chấn sẽ bị co lại và khi quá moment các 

khớp nối từ sẽ bị trượt làm thanh giảm chấn đẩy ra và lặp lại theo chu trình sàu:  

 

Hình 2. Thanh giảm chấn co lại 

Cáp bị chùng -> tang cáp quay -> thanh giảm chấn co lại -> khớp nối từ quá moment bị 
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trượt -> thanh giảm chấn đẩy ra -> cáp bị chùng. 

 

Hình 3. Tang cáp nước bị chùng 

Khi tang cáp bị chùng thì Switch S2 tác động, switch S2 tác động chương trình đang 

hiểu là đang ở chế độ xả cáp nên sẽ không cuốn cáp, khi đó cáp sẽ bị chùng nằm chồng 

lên nhau trên cầu cảng. 

Khi bắt đầu di chuyển ngược lại (ra biển) thì lập tức tang cáp được cuốn vô nhưng với 

tốc độ rất nhanh và khiến tang cáp bị giật mạnh và sẽ xảy ra trường hợp đứt cáp. 

Như vậy khi tang cáp bị chùng việc khởi động 3 động cơ cùng lúc sẽ làm tang cáp  

bị giật. 

Tương tự như vậy đối với trường hợp switch S2. 

2. TANG CÁP LỖI Ở CHẾ ĐỘ XẢ CÁP 

Khi CSU bắt đầu di chuyển ra biển, khi đó Swich S1 tác động thì chương trình đang 

hiểu đang ở chế độ xả cáp nên 3 động cơ không hoạt động, chỉ mở phanh để tang cáp xả 

tự nhiên. 

Tuy nhiên trong quá trình vận hành bốc dỡ than CSU sẽ di chuyển nhiều cấp độ khác 

nhau, CSU di chuyển có 5 cấp độ, trường hợp CSU đang di chuyển số 5 lúc này tang 

cáp đang xả nhanh, khi CSU chuyển về số 1 thì lúc đó tang cáp nước còn trớn sẽ xả cáp 

với tốc độ số 5 và lúc đó cáp sẽ bị chùng, khi đó nếu CSU không dừng di chuyển sẽ  

gãy cáp. 

Trường hợp nếu chùng cáp như hình bên dưới thì lúc này Switch S2 tác động, chương 

trình sẽ hiểu là tang cáp đang ở chế độ cuốn cáp và xuất lệnh chạy 3 động cơ, sau khi 
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chạy 3 động cơ thì tang cáp sẽ dừng vì switch S1 tác động. 

 

 

Hình 4. Tang cáp nước CSU 

Trường hợp trong chế độ xả cáp mà cáp đang bị chùng mà swtich S2 không tác động thì 

cáp nước sẽ nằm chồng lên nhau trên cầu cảng khi đó rất dễ vướng vào bánh xe di 

chuyển của CSU gây nên tình trạng hư hỏng nghiêm trọng tang cáp nước. 

Tương tự trường hợp xả cáp đối với Switch S2 tác động. 

3. LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CHỐNG GIẬT MẠNH TANG CÁP 

Để tang cáp nước không bị giật mạnh khi hoạt động cuốn cáp ta xử lý như sau: 

Trong chương trình điều khiển tang cáp nước khi bắt đầu chạy cuốn cáp thì chương 

trình xuất lệnh khởi động cùng 1 lúc 3 động cơ, vì vậy tang cáp giống như 1 bánh đà 

kéo giật cáp nước, để giảm moment ta sẽ thêm chương trình khởi động lần lượt từng 

động cơ. 

 Giải thuật lập trình 

Khi tang cáp bắt đầu chạy thì động cơ thứ nhất sẽ chạy, sau 3 giây động cơ số 2 sẽ chạy 

và sau 5 giây động cơ số 3 sẽ chạy, khi 3 động cơ khởi động theo tuần tự thì tang cáp sẽ 

cuốn vào từ từ không giật mạnh gây hư cáp. 
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Hình 5. Gải thuật chống giật mạnh tang cáp 

 Chương trình điều khiển động cơ 

 
Hình 6. Chương trình điều khiển động cơ tang cáp nước 
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Chương trình điều khiển động cơ tang cáp nước ta thêm 3 bộ timer là T611, T612, 

T613, khi chương trình xuất tín hiệu “Auto up” nghĩa là cuốn cáp, thì Q5.0 tác động làm 

động cơ tang cáp nước số 1 chạy, sau 3s bộ timer T611 tác động Q5.1 khi đó động cơ 

tang cáp số 2 chạy, sau 5s bộ timer T612 tác động Q5.2 khi đó động cơ tang cáp nước 

số 3 sẽ chạy, khi chương trình không xuất lệnh “Atuto up” thì 3 động cơ sẽ dừng. 

4. LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHÙNG CÁP 

3 động cơ của tang cáp điện, trong đó có 2 động cơ trang bị phanh, 3 động cơ đều được 

trang bị khớp nối từ riêng biệt như hình bên dưới. 

 
Hình 7. Bản vẽ động cơ và HGT tang cáp nước 

Như vậy khi CSU di chuyển tang cáp ở chế độ xả cáp thì tang cáp sẽ xả cáp tự do, nghĩa 

là tang cáp quay tự do, khi CSU di chuyển từ số 5 sang số 1 thì tang cáp sẽ còn quán 

tính quay nhanh và xả cáp nhanh gây chùng cáp. 

Để kiềm hãm sự quay tự do của tang cáp ta lợi dụng phanh tang cáp điện để hãm sự 

quay tự do, khi ở chế độ xả cáp thay vì phải mở 2 phanh điện, thì ta mở 1 phanh còn 1 

phanh thì đóng, khi đó động cơ của phanh đang mở sẽ quay tự do theo tang cáp, còn 

động cơ phanh đang đóng sẽ không quay và sẽ hãm sự quay tự do của tang cáp điện. 

Do động cơ có khớp nối từ nên sẽ bị trượt khi quá moment, trong khi đó thì động cơ 

không quay theo HGT. 

 Giải thuật lập trình 
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Hình 8. Gải thuật chống chùng tang cáp 

 Chương trình điều khiển 

 
Hình 9. Chương trình điều khiển phanh tang cáp nước 

Khi chương trình xuất lệnh “Auto down” thì Q5.3 tác động, phanh số 1 mở, khi đó lệnh 
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“Auto down (M522.3) sẽ ngăn Q5.4 tác động lúc đó phanh số 2 sẽ đóng lại. 

Khi chương trình xuất lệnh “Manual Up”,” Manual Down” thì phanh số 1 và số 2 mở ra 

bình thường. 

5. LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TANG CÁP NƯỚC CSU. 

Khi CSU di chuyển vô bờ hoặc ra biển, khi đó tang cáp cần xác định vị trí để chương 

trình thực thi lệnh cuốn cáp hoặc xả cáp, thông qua switch hành trình thì tang cáp xác 

định vị trí để thực thi lệnh, vì một lý do nào đó thì swtich hành trình tác động sai dẫn 

đến chương trình chạy sai và gây hư hỏng tang cáp nước. 

Mỗi CSU khi di chuyển đều có hiển thị góc di chuyển trên màn hình, nhìn vào góc hiển 

thị thì sẽ biết được CSU đang ở vị trí nào trên cầu cảng, do đó dựa vào vị trí của CSU ta 

xác định được tang cáp đang ở vị trí bên trái hay bên phải của điểm giữa tang cáp. 

Khi dựa vào góc di chuyển của CSU sẽ giải quyết được trường hợp nhận tín hiệu sai, từ 

đó chương trình luôn luôn đúng. 

 
 Hình 10. Vị trí giữa của tang cáp 

Như hình trên nếu CSU1 ở vị trí trong bờ, nghĩa là nhỏ hơn 26.86 mét thì khi di chuyển 

vô bờ sẽ là luôn xả cáp, khi di chuyển ra biển sẽ luôn cuốn cáp. 

Nếu CSU1 ở vị trí ngoài biển so với vị trí giữa, nghĩa là lớn hơn 26.86 mét thì khi di 

chuyển vào bờ sẽ là cuốn cáp, di chuyển ra biển sẽ là xả cáp 

Đối với CSU2 vị trí giữa của tang cáp là 134.28 mét. 

Nếu CSU2 ở vị trí trong bờ, nghĩa là nhỏ hơn 134.28 mét thì khi di chuyển vô bờ sẽ là 

luôn xả cáp, khi di chuyển ra biển sẽ luôn cuốn cáp. 
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Nếu CSU2 ở vị trí ngoài biển, nghĩa là lớn hơn 134.28 mét thì khi di chuyển vào bờ sẽ 

là cuốn cáp, di chuyển ra biển sẽ là xả cáp. 

 Giải thuật lập trình tang cáp ở vị trí trong bờ (nhỏ hơn 26.86 mét) chế độ cuốn cáp 

 

Hình 11. Giải thuật cuốn cáp ở vị trí nhỏ hơn 26.86 mét 

Khi CSU1 đang ở vị trí trong bờ (nhỏ hơn 26.86 mét) nếu CSU1 di chuyển ra biển thì 

chương trình sẽ thực thi cuốn tang cáp nước. 

 Giải thuật lập trình tang cáp ở vị trí 1 (nhỏ hơn 26.86 mét) chế độ xả cáp 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
158 

 
Hình 12. Giải thuật xả cáp ở vị trí nhỏ hơn 26.86 mét. 

Khi CSU1 di chuyển vô bờ đang ở vị trí trong bờ (nhỏ hơn 26.86 mét) khi đó 3 động cơ 

sẽ không chạy, phanh số 1 mở và phanh số 2 đóng để giữ tang cáp không quay tự do, 

khi đó tang cáp sẽ xả cáp mà không chùng cáp. 

 Giải thuật lập trình tang cáp ở vị trí ngoài biển (lớn hơn 26.86 mét) chế độ  

cuốn cáp. 
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Hình 13. Giải thuật cuốn cáp ở vị trí lớn hơn 26.86 mét 

Khi CSU1 đang ở vị trí ngoài biển (lớn 26.86  mét) nếu CSU1 di chuyển vô bờ thì 

chương trình sẽ thực thi cuốn tang cáp nước. 

 Giải thuật lập trình tang cáp ở vị trí ngoài biển ( lớn hơn 26.86 mét) chế độ xả cáp 

Khi CSU1 di chuyển ra biển đang ở vị trí ngoài biển (lớn hơn 26.86 mét) khi đó 3 động 

cơ sẽ không chạy, phanh số 1 mở, phanh số 2 đóng để giữ tang cáp không quay tự do, 

khi đó tang cáp sẽ xả cáp mà không chùng cáp. 

Đới với CSU2 vị trí giữa tang cáp nước là 134.28 mét, giải thuật lập trình cũng tương tự 

CSU1. 
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Hình 14. Giải thuật xả cáp ở vị trí lớn hơn 26.86 mét 

 Lập trình điều khiển điều khiển tang cáp chế độ auto up 

 
Hình 15. Chương trình điều khiển tang cáp nước
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LEFT: ra biển, RIGHT: vô bờ. 

Trên chương trình điều khiển tang cáp nước ta cắt 2 tín hiệu switch S1 và S2 bằng lệnh 

“ALW_OFF”, và thêm 2 lệnh so sánh vào chương trình điều khiển tang cáp CSU1. 

Vị trí giữa tang cáp là 26.86 mét tuy nhiên ta so sánh 2 giá trị là lớn hơn 27.86 mét và 

nhỏ hơn 25.86 mét, vì có những trường hợp vị trí di chuyển của CSU1 bị trôi khoản 0.5 

mét thì trong đoạn từ 25.86 đến 27.86 so với vị trí giữa là 26.86 mét thì tang cáp luôn 

cuốn, tránh trường hợp vị trí giữa tang cáp 28.68 mét bị chùng cáp. 

Nếu di chuyển ra biển (LEFT) vị trí nhỏ hơn 27.86 mét thì tang cáp sẽ cuốn vào, nếu 

lớn 27.86 thì tang cáp sẽ xả cáp. 

Nếu di chuyển vào bờ (RIGHT) vị trí lớn hơn 25.86 mét thì tang cáp luôn cuốn, nếu nhỏ 

hơn 25.86 mét thì xả cáp. 

Tương tự như vậy đối với CSU2 ở vị trí giữa tang cáp là 134.28 mét. 

3. KẾT LUÂ ̣N 

Qua quá trình nghiên cứu giải pháp đã triển khai thực tế và kết quả thực hiện như sau: 

Về thiết bị đã vận hành ổn định, không còn hiện tượng bị giât, chùng và đứt cáp. 

Ứng dựng công nghệ đo góc di chuyển số hóa các tín hiệu switch hành trình, không còn 

lệ thuộc vào các switch hành trình. 

Đảm bảo công tác vận hành CSU một cách ổn định an toàn và hiệu quả, mang lại năng 

suất trong công tác bốc dỡ. 
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GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA SỰ CỐ QUÁ TẢI ĐỘNG CƠ QUAY MÂM CẤP CSU 

(CONTINUOUS SHIP UNLOADER) 

SOLUTIONS TO PREVENT OVER LOAD ROTARY FEEDER CSU  (CONTINUOUS 

SHIP UNLOADER) 

Lê Thành Long 

  Công ty Nhiệt đện Duyên Hải, 0911100175, Email: long.lt.cbsxdh1@gmail.com 

Tóm tắt: Nhằm tạo điều kiện các vận hành viên lái máy CSU quan sát được dòng 

điện làm việc của 2 động cơ mâm quay cấp, qua đó đánh giá tình trạng mâm quay 

cấp CSU, đồng thời đưa tín hiệu báo quá tải động cơ mâm cấp liên động dừng quay 

gàu tránh tình trạng tắt than xảy ra, đồng thời để bảo vệ kết cấu cơ khí hệ thống quay 

BE, chương trình sẽ liên động dừng động di chuyển và quay quay BE. 

Từ khóa: Thiết bị bốc dỡ than 

Abstract: In order to facilitate CSU operators to observe the working currents of the 2 

feeder motors, thereby assessing the condition of the CSU spool, and at the same 

time giving a signal of overloading the feeder motor. The stop motion of the bucket 

prevents the coal from turning off, and to protect the mechanical structure of the BE 

rotary system, the program will interlockly stop the moving and rotating BE. 

Keyword: Coal loading and unloading equipment. 

KÝ HIỆU 

Ký hiệu Đơn vị   Ý nghĩa 

mA  MiliAmpe  Giá trị dòng điện mili vôn 

CHỮ VIẾT TẮT 

TTĐL  Trung tâm điện lực 

 NMNĐ  Nhà máy nhiệt điện 

 PLC  Programmable Logic Controller (Bộ điều khiển lập trình) 

 HI-LIM  Giá trị giới hạn trên 

 LO-LIM  Giá trị cận dưới 

 FLOAT  Số thực 

CSU  Continous Ship Unloading (Hệ thống bốc dỡ than liên tuc) 

1. GIỚI THIỆU 

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 có tổng công suất phát điện 1245 MW, gồm 2 tổ máy 

tương ứng công suất mỗi tổ máy 622,5 MW. 

Hệ thống bốc dỡ than cung cấp than cho nhà máy hoạt động được trang bị tại cảng số 01 

mailto:long.lt.cbsxdh1@gmail.com
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gồm 2 CSU, năng suất bốc dỡ than của mỗi Csu là 1500t/h, cấp than cho Nhà máy Nhiệt 

điện Duyên hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 3. 

CSU có nhiệm vụ bốc than ở xà lan hoặc tàu để nhập than vào kho hoặc cấp than lên 

bunker lò, với năng suất định mức là 1500 t/h năng suất bốc tối đa 1800 t/h, Csu có khả 

năng làm việc liên tục với độ tin cây cao đảm bảo đáp ứng than đầy đủ cho nhà máy 

hoạt động 

Để Csu hoạt đông bốc dỡ than được cần phải có các cơ cấu chính như sau. 

 

 
Hình 1. Hệ thống bốc dỡ than CSU 

 Cơ cấu di chuyển 

Cơ cấu di chuyển gồm 32 bánh xe được dẫn động bới 16 động cơ với công suất 11KW, 

mỗi 1 động cơ sẽ truyền động qua 1 hộp giảm tốc để dẫn động 2 bánh xe, tốc độ di 

chuyển 20 m/p. 

Cơ cấu di chuyển Csu được di chuyển trên 2 đường ray, khoảng cách giữa 2 đường ray 

16.2 mét, sức chịu tải mỗi bánh xe từ 50-55 tấn. 

Cơ cấu này sẽ giúp CSU di chuyển tiến hoặc lùi trong quá trình bốc dỡ than. 

 Cơ cấu quay ống BE 

Cơ cấu này được trang bị 2 động cơ với công suất 11 KW, mỗi động cơ được truyền 

động qua 1 hộp giảm tốc để dẫn động bánh răng quay ống BE, cơ cấu này quay 360
0
 

cho phép xoay vòng tròn trong quá trình bốc dỡ than. 

 Cơ cấu xoay gàu 

Cơ cấu này được trang bị 2 động cơ với công suất 160 KW, mỗi động truyền đông qua 

hộp giảm tốc để dẫn động xích gàu, số lượng gàu trên xích gàu là 59 cái, thể tích là 0.5 
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m3/cái, tốc độ quay gàu 55 – 77 m/p, cơ cấu này cho phép CSU bốc than từ xà lan đổ 

lên cơ cấu câm cấp. 

 Cơ cấu quay mâm cấp 

Cơ cấu quay mâm cấp gồm 2 động cơ với công suất 15 KW, mỗi động cơ truyền động 

qua 1 hộp giảm tốc để dẫn động bánh răng mâm cấp, tốc độ quay mâm cấp là 5.8 m/s, 

cơ cấu này giúp vận chuyển dòng than từ gàu bốc than xuống băng tải cần. 

 Chu trình hoạt động bốc dỡ than từ xà lan lên băng tải cầu cảng 

Sau khi 2 băng tải dưới cầu cảng bắt đầu vận hành thì hệ thống bốc dỡ than Csu1 và 

Csu2 bắt đầu vận hành bốc dỡ than. 

Than được bốc lên từ cơ cấu quay gàu sau đó được đưa lên cơ cấu quay câm cấp, than 

trên mâm cấp sẽ được đưa xuống băng tải cần, than trên băng tải cần sẽ được đưa xuống 

băng tải trung trung chuyển, than trên băng tải trung chuyển sẽ được đưa xuống 2 băng 

tải cầu cảng. 

Than từ xà lan -> gàu múc than -> quay mâm cấp -> băng tải cần -> băng tải trung 

chuyển -> BC1A/B. 

 Những vấn đề gây nên quá tải động cơ mâm cấp 

Động cơ mâm quay cấp khởi động trực tiếp bằng việc đóng khởi động từ, chức năng 

bảo vệ do CB cấp nguồn của nó đảm nhiệm. 

Vận hành viên lái máy không thể quan sát được dòng khởi động của động cơ và dòng 

làm việc, do đó khi có bất thường về mâm cấp thì vận hành viên lái máy khó phát hiện 

trước được. 

Theo tài liệu dòng định mức của động cơ mâm cấp là 29A, mức setting bảo vệ quá dòng 

của CB mâm cấp là 30A, động cơ mâm cấp làm việc bình thường không tải tầm khoảng 

13-15A, có tải có tải 15-22A. 

Trong quá trình bốc dỡ than có những trường hợp bốc tải cao và mâm cấp có hiện tượng 

kẹt đá lúc này dòng động cơ mâm cấp hơn 29A và duy trì, nếu không dừng bốc than kịp 

thời và giải phóng than trong mâm cấp để kiểm tra thì sẽ gây tắt than mâm cấp, việc giải 

phóng than trong mâm cấp tốn rất nhiều thời gian. 

Khi các tấm chống mòn bị vênh sẽ va chạm mới gạt than mâm cấp, khi va chạm như 

vậy sẽ gây hiện tượng dòng cao bất thường, trong quá trình bốc dỡ than nếu vận hành 

viên không quan sát được dòng điện động cơ mâm cấp, trong chương trình không cũng 

cài đặt cảnh báo dòng điện động cơ mâm cấp báo cao thì khi bốc dỡ than sẽ gây nhảy 

CB gây ra hện tượng tắt than. 

Một trường hợp khác nữa là khi bốc than với điều kiện than ẩm bám dính nhiều khiến 

cho dòng điện động cơ mâm cấp báo cao, nếu không dừng gàu được hay giảm tải kịp 
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thời sẽ gay hiện tượng tắt than. 

Khi động cơ quá dòng liên tục sẽ gây hư hỏng thiết bị như cháy dây động lực, hư CB 

mâm cấp và có những trường hợp không không phát hiện được những hư hỏng tiềm 

tàng thông qua giám sát dòng động cơ mâm cấp, có thể gây quá tải dẫn đến việc hư cơ 

cấu hộp giảm tốc, hoặc cháy động cơ nếu như tính năng bảo vệ không tốt. 

Khi sự cố xảy ra việc sửa chữa sẽ tốn rất nhiều thời gian, trường hợp cháy động cơ hoặc 

hư hộp giảm tốc thì thời gian sửa chữa có khi lên đến cả tuần, điều này sẽ làm giảm sản 

lượng bốc than tại cầu cảng. 

Trong những trường hợp nếu chạy 2 tổ máy với công suất 622MW với lượng than tiêu 

thụ bình quân hằng ngày 12.000-14.000 tấn, nếu như kho than không đủ lượng than duy 

trì trong khi sửa chữa cơ cấu mâm cấp thì phải dừng 1 tổ máy hoặc giảm tải 2 tổ máy và 

điều này sẽ làm sản lượng điện không ổn định gây mất doanh thu và gây thiệt hại cho 

nền kinh tế. 

2. GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA SỰ CỐ QUÁ TẢI ĐỘNG CƠ MÂM CẤP 

Để ngăn ngừa sự cố quá tải động cơ mâm cấp thì cần có 1 thiết bị giám sát dòng điện, 

khi dòng điện đã được giám sát ta sẽ lập trình dừng liên động các thiết bị liên quan để 

ngăn ngừa sự cố quá tải động cơ mâm cấp. 

Tại phòng điện số 2 của Csu ta lắp thêm 2 bộ biến dòng và 2 transducer phía sau 2 CB 

động cơ mâm cấp. Tín hiệu analog 4-20mA sẽ truyền về module đầu vào analog PLC. 

 
Hình 2. Sơ đồ nguyên lý lắp tranducer biến dòng 

Tín hiệu dòng sẽ được lấy từ 1 pha của động cơ qua thiết bị biến dòng 150/5A, tín hiệu 
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này sẽ qua 1 transducer biến đổi 0-5A thành 4-20mA truyền về analog PLC. 

 
Hình 3. Sơ đồ đâu nối tranducer 

Tín hiệu dòng điện động cơ mâm cấp sẽ được hiển thị trên giao diện giám sát Csu,  

khi dòng điện báo cao sẽ liên động dừng quay gàu, dừng hệ thống di chuyển và dừng 

quay BE. 

Sau khi đã tìm ra giải pháp giám sát dòng điện động cơ mâm cấp, tín hiệu dòng điện sẽ 

được đưa về PLC để xử lý. 

Để đọc đường tín hiệu 4-20mA từ transducer truyền về ngõ vào analog PLC, nghiên cứu 

đã tìm ra PLC S7400 của hãng siemen có hỗ trợ hàm Scale để đọc tín hiệu này. 

Hàm Scale sẽ sẽ đọc giá trị 4-20mA chuyển thành số nguyên dương tương ứng từ 0-

>32768, sau đó sẽ qua công thức biến đổi ra 1 giá trị là số thực. 

Do biến dòng ta chọn có độ phân giải 0-150A, nên trong hàm Scale ta chọn giá trị HI-

LIM là 150.0 và LO-LIM là 0.0, nghĩa là dòng điện của động cơ mâm cấp sẽ được hiển 

thị trong dãi từ 0->150A. 

Hàm này nhận giá trị analog từ tranducer biến dòng là 1 số nguyên và sẽ xuất ra giá trị 

dòng điện thực tế, ta có công thức sau: 

OUT = [ ((FLOAT (IN) – K1)/(K2–K1)) * (HI_LIM–LO_LIM)] + LO_LIM 

Trong đó: K1 = 0.0 and K2 = +27648.0 

Sau đây là chương trình đọc tín hiệu dòng điện động cơ mâm cấp. 
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Hình 4. Chương trình đọc tín hiệu dòng điện động cơ mâm cấp. 

MD5264 đây là vùng nhớ địa chỉ để xuất giá trị dòng điện động cơ mâm cấp từ 0-150A, 

và giá trị này sẽ được hiển thị trên giao diện giám sát CSU. 

Sau khi đã có được tín hiệu dòng điện động cơ trong chương trình PLC tiếp đến ta xử lý 

tín hiệu này đưa vào các chương trình liên động để bảo vệ động cơ mâm cấp không bị 

quá tải. 

Khi dòng động cơ mâm cấp số 1 cao hơn 29A trong 5s sẽ xuất tín hiệu alam báo dòng 

điện động cơ mâm cấp cao. 

Giá trị dòng điện này dược lấy từ vùng nhớ của chương trình đọc tín hiệu 4-20mA của 

transducer. 

 
Hình 5. Chương trình cảnh bảo động cơ mâm cấp số 1 quá tải 
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Hình 6. Chương trình cảnh bảo động cơ mâm cấp số 2 quá tải 

M516.6, M516.7 đây là bít địa chỉ xuất tín hiệu báo dòng điện động cơ mâm cấp số 1 

báo cao, bít địa chỉ này lên 1 sẽ dừng động cơ quay gàu, di chuyển và quay BE.   

Khi động cơ mâm cấp vừa khởi động dòng sẽ rất cao có thể lên đên 100A nhưng lúc 

này chương trình vẫn không báo động cơ mâm cấp quả tải vì chương trình đã sử dụng 

timer delay, thông thường khi khởi động dòng sẽ lên cao trong 2s rồi sẽ trở lại bình 

thường. 

Khi động cơ mâm cấp bị quá tải trong 5s sẽ không xuất tín hiệu “BE RUN COMAND” 

để chạy động cơ quay gàu, lúc này động cơ quay gàu sẽ dừng, khi nào dòng động cơ 

mâm cấp về ổn định thì vận hành viên sẽ reset lại mới chạy được động cơ quay gàu. 

 
Hình 7. Chương trình liên động dừng động cơ quay gàu 
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Trong chương trình chỉ sử dụng liên động dừng động cơ quay gàu được đưa vào phần 

“network run commad” chứ không đưa vào “network run permit” nếu đưa vào phần liên 

động này cũng gây dừng động cơ quay gàu nhưng sẽ Trip máy Csu, lúc này vận hành 

viên sẽ phải khời động tuần tự lại Csu rất tốn thời gian, vì vậy chương trình dừng liên 

động chỉ dừng gàu mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. 

Trong quá trình bốc dỡ than động cơ mâm cấp báo quá tải lúc này gàu vẫn múc than 

bình thường thì lúc này CB cấp nguồn cho động cơ mâm cấp sẽ bị Trip và gây nên hiện 

tượng tắt than mâm cấp, có những trường hợp động cơ quá tải trong 1s rồi không báo 

nữa những trường hợp này không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của mâm cấp vì 

vậy chương trình sử dụng timer delay 5s là hợp lý. 

M516.6, M516.7 đây là 2 bít địa chỉ dừng động cơ quay gàu khi 1 trong 2 bít địa chỉ này 

set lên 1 động cơ quay gàu sẽ dừng. 

Để bảo vệ kết cấu cơ khí của cơ cấu BE khi động cơ quay gàu đã dừng do quá tải dòng 

điện động cơ mâm cấp trong 5s thì sẽ dừng ngay cơ cấu di chuyển. 

Trong quá trình bốc dỡ than phần gàu Csu sẽ ăn vào các lớp than trên tàu, theo quy trình 

bốc dõ than thì vừa di chuyển và vừa quay gàu thì than trên tàu mới được múc lên  

gàu Csu. 

Khi dừng quay gàu có nghĩa là gàu múc sẽ không ăn than nữa nếu tiếp tục di chuyển sẽ 

làm biến dạng ống BE và biến dạng cơ cấu quay gàu. 

M516.6, M516.7 đây là 2 bít địa chỉ dừng động cơ quay gàu khi 1 trong 2 bít địa chỉ này 

set lên 1 sẽ không xuất được lệnh di chuyển, động cơ di chuyển sẽ dừng. 

 
Hình 8. Chương trình liên động dừng động cơ quay gàu 
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Tương tự như chương trình liên động dừng gàu, chương trình chỉ dừng liên động ở 

chương trình “run command” không đưa vào “run permit” vì vậy động cơ mâm cấp báo 

quá tải chỉ dừng di chuyển mà không liên động Trip máy. 

Để bảo vệ hợp giảm tốc quay BE khi cơ quay quay gàu đã dừng do động cơ mâm cấp 

báo quá tải trong 5s sẽ liên động không cho phép quay BE, để tránh trường hợp quay be 

sẽ làm biến dạng cơ cấu quay gàu. 

M516.6, M516.7 đây là 2 bít địa chỉ dừng động cơ quay gàu khi 1 trong 2 bít địa chỉ này 

set lên 1 sẽ không xuất được lệnh quay BE, động cơ quay BE sẽ dừng. 

 
Hình 8. Chương trình liên động dừng động cơ quay BE 

Tương tự như chương trình liên động dừng gàu và dừng di chuyển, chương trình chỉ 

dừng liên động ở chương trình “run command” không đưa vào “run permit” vì vậy động 

cơ mâm cấp báo quá tải chỉ dừng di chuyển mà không liên động Trip máy. 

3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Sau khi thực hiện 4 giải pháp ở mục 2.4 nêu trên chúng tôi đã thiết kế giao diện CMS 

(chương trình giám sát CSU) của CSU, trên giao diện này ta xuất tín hiệu báo dòng điện 

động cơ mâm cấp và hiển thị lỗi khi dòng điện động cơ mâm cấp báo cao. 
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Hình 9. Giao diện giám sát dòng điện 

4. KẾT LUÂ ̣N 

Với những giải pháp nêu tại các mục nêu trên, nghiên cứu đã tiến hành triển khai thực 

tế, kết quả đã giảm nguy cơ tắt than mâm cấp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng năng 

suất bốc dỡ than. 

Sau khi giải pháp thực hiện tín hiệu dòng điện động cơ mâm cấp đươc hiển thị trực quan 

trên màn hình giám sát Csu. 

Nâng cao khả năng vận hành ổn định và liên tục 2 tổ máy Duyên Hải 1, đảm bảo đáp 

ứng công suất của tổ máy theo yêu cầu của điều độ Hệ thống điện Quốc gia.. 
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GIẢI PHÁP CHỐNG TẮT THAN TẠI MÁY SÀNG MÁY NGHIỀN THÁP  

CHUYỂN TIẾP DÒNG THAN T5 

SOLUTIONS TO PREVENT COAL BLOCK ROLLER SCREEN AND CRUHER  

OF T5 TRANSFER  TOWER 

Lê Thành Long
 

  Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, 0911100175, Email: long.lt.cbsxdh1@gmail.com 

Tóm tắt: Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 sử dụng nhiên liệu chính là than cám 6a.1 

nhập từ Quảng Ninh. Trong quan trình nhập than từ cảng số 1 vào kho than NMNĐ 

Duyên Hải 1, than từ kho than sẽ được cấp lên bunker lò dòng than được đưa qua 

máy sàng con lăn nào đa góc tại tháp T5,  Than cảm 6a.1 là loại than có độ mịn cao, 

than chỉ bám dính ít khi độ ẩm toàn phần nhỏ hơn 8.5%, khi độ ẩm toàn phần lớn từ 

9-12% hoặc cao hơn nữa thì  sẽ có hiện tượng bám dính vào thiết bị máy sàng con 

lăn, dẫn đến than không lọt xuống sàng mà chuyển hết xuống cho máy nghiền làm 

máy nghiền quá tải dẫn đến tắt than máy nghiền. Nghiên cứu đưa ra giải pháp chống 

tắt than máy sàng máy nghiền tại tháp T5 nhằm đảm giảm thiểu rủi ro tắt than từ đó 

cấp than cho 2 tổ máy hoạt động ổn định. 

Từ khóa: Máy sàng con lăn, máy nghiền thô, tắt than máy sàng máy nghiền tháp T5. 

Abstract: Properties of coal dust 6a1 or stick to the device, so the roller screen is 

often turned off, leading to coal not falling into the sieve, but turning down to the 

crusher to make the crusher overloaded, so the coal crusher is turned off, so the 

solution is against turn off coal mill floor machine at T5 tower to minimize the risk of 

coal shutdown and then supply coal for 2 units to operate stably. 

Key words: Roller Screen, Cruher, Coal block roller screen Cruher. 

KÝ HIỆU 

Ký hiệu Đơn vị  Ý nghĩa 

T  Ton  Tấn 

CHỮ VIẾT TẮT 

TTĐL  Trung tâm điện lực 

 NMNĐ  Nhà máy nhiệt điện 

 DH1  Duyên hải 1 

 VHV  Vận hành viên  

1. MƠ ̉ ĐẦU 

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 có tổng công suất phát điện 1245 MW, gồm 2 tổ máy 

tương ứng công suất mỗi tổ máy 622,5 MW. Với công suất như vậy nếu 2 tổ máy hoạt 

mailto:long.lt.cbsxdh1@gmail.com
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động xuyên suốt thì trung bình mỗi năm tiêu thụ lượng than sử dụng mỗi năm 5.100.000 

– 5.700.000 tấn, trung bình mỗi ngày cần bốc dỡ 14.000 -> 16.000 tấn, tuy nhiên theo 

kế hoạch nhu cầu than của nhà máy nhiệt điện Duyên hải 1 trên trang 

https://coal.evn.com.vn là 3.699.911 tấn than, thì bình quân mỗi ngày cần bốc dỡ hơn 

10.000 tấn than. 

Hệ thống cung cấp than cho 2 tổ máy hoạt động bao gồm 2 tuyến băng tải hoạt động 

song song và dự phòng cho nhau, các thiết bị chính cung cấp cho 2 tổ máy bao gồm có 

băng tải vận chuyển than, các tháp chuyển tiếp dòng than, ngoài ra còn các thiết bị phụ 

trợ khác, trong đó 2 tuyến băng tải cấp than lên bunker lò được trang bị thêm 2 máy 

sàng, và 2 máy nghiền cho mỗi tuyến. 

Trong quá trình cấp than lên bunker lò than sẽ đi qua các con lăn đa góc của máy sàng, 

than có độ ẩm cao và mịn sẽ bám dính vào các con lăn đa góc này, khi các con lăn đa 

góc bị bám dính nhiều thì không còn khả năng sàng lọc than có kích thước lớn và nhỏ, 

dòng than được chuyển hết xuống máy nghiền gây quá tải máy nghiền dẫn đến hiện 

tượng tắt than máy nghiền dẫn đến tắt than máy sàng. 

Trong đề tài nghiên cứu này sẽ chỉ rõ được nguyên nhân gây ra tắc than từ và biện pháp 

ngăn ngừa hiện tượng tắc than tại. 

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

2.1. Sơ lược máy sàng con lăn 

Trong quá trình vận chuyển than, máy sàng con lăn tháp T5 nhận than từ băng tải 

C5(Conveyor 5), than có kích thước lớn hơn 30mm sẽ được đưa xuống máy nghiền, 

than có kích thước nhỏ hơn sẽ được đưa xuống băng tải C6 (Conveyor 6). 

Thông số kỹ thuật của máy sàng. 

STT Loại thiết bị Đơn vị Miêu tả 

1 Nhà sản xuất  
Shenyang electric power machinery general 

factory 

2 Quốc gia sản xuất  Trung Quốc 

3 Tên thiết bị  Máy sàng con lăn đa góc 

4 Ký hiệu  BGSP 15x20 

5 Năng suất t/h 1200-1440 

8 Số lượng động cơ Cái 5/10 

9 Hiệu suất % 90 

10 Kích thước đầu vào mm ≦ 300 

11 Kích thước đầu ra mm ≦ 30 

https://coal.evn.com.vn/
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Máy sàng con lăn đa góc là loại thiết bị được sử dụng trong nhà máy điện, qua máy 

sàng, than nhỏ hơn khoảng cách giữa các con lăn sàng sẽ rơi xuống bên dưới, than lớn 

hơn khoảng cách giữa các con lăn máy sàng sẽ được chạy thẳng trên mặt sàng đến máy 

nghiền thô. 

Máy sàng con lăn đa góc BGSP 15x20 được sử dụng kết hợp với băng tải có thể làm 

việc liên tục trong thời gian dài, để loại bỏ những than cục có kích thước ≥30mm ra 

khỏi dòng than và đưa vào máy nghiền thô để tán nhỏ. 

Máy sàng được thiết kế có hệ thống cánh lật có khả năng đưa than trực tiếp xuống  

băng tải kế tiếp mà không cần qua mặt sàng đảm bảo linh hoạt trong quá trình vận 

chuyển than. 

Giải thích ký mã hiệu BGSP 15x20. 

B: Kiểu đa góc. 

G: Có cùng kích cỡ hạt. 

S: Máy sàng. 

P: Có lối đí tắt. 

15: Số lượng thanh sàng (con lăn). 

20: Chiều rộng thanh sàng (mm). 

 

Hình 1. Máy sàng con lăn 

Cấu tạo chính của máy sàng bao gồm: 1 khung sàng, 2 cơ cấu dẫn động con lăn, 3 cửa 

vào của than, 4 cửa ra của than cục, 5 hệ thống các con lăn sàng, 6 cơ cấu cánh lật và 

động cơ dẫn động cánh lật. 

Từ hình 1 nhận thấy than có độ ẩm cao từ 9-12% sẽ bám dính vào các con lăn đa góc 

đẫn đến than có kích thước nhỏ sẽ không lọt qua các khe sàng của các con lăn đa góc vì 
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vậy than có kích thước nhỏ và lớn được đưa hết xuống máy nghiền, nếu than bám dính 

nhiều hơn nữa có thể gây tắt than máy sàng trước khi tắt than máy nghiền. 

2. SƠ LƯỢC MÁY NGHIỀN THÔ 

Máy nghiền thô kiểu vòng búa KRC12x21 lắp đặt tai tầng 2 ở tháp chuyển tiếp T5, máy 

nghiền thô nhận than từ máy sàng, đây là thiết bị quan trọng nâng cao chất lượng than 

cấp lên bunke lò trong hệ thống cung cấp nhiên liệu, làm đều kích cỡ than cấp lên bunke 

lò bằng cách đập vỡ nhưng cục than lớn hơn 350 mm trong dòng than và được đưa 

xuống băng tải C6 (Conveyor 6). 

Thông số kỹ thuật của máy nghiền. 

STT Loại thiết bị Miêu tả 

1 Kiểu máy KRC12x21 

2 Nhà sản xuất shenyang electric power machinery general factory 

3 Kích thước hạt đưa vào <= 350 mm 

4 Kích thước hạt đưa ra <= 30   mm 

5 Năng suất 800 t/h 

Cấu tạo được dẫn tại hình 2. 

 

Hình 2. Máy nghiền thô 
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Cấu tạo chính của máy sàng bao gồm: khung máy nghiền, búa nghiền, lưới sàng, ngăn 

chứa tạp vật. 

Sau khi nguyên liệu vào máy nghiền, than bị đập vỡ ở búa đầu tiên, sau đó than di 

chuyển nhanh trong lòng thùng nghiền và than tiếp tục bị nghiền, đồng thời các hạt than 

đã bị nghiền cũng va đập lẫn nhau, sau đó than đã nghiền sẽ được lọt qua lưới sàng và 

đưa xuống băng tải, những tạp vật như thanh sắt, gỗ… không nghiền được sẽ văng vào 

thùng tạp vật trên máy nghiền. 

Máy nghiền thô có năng suất 800t/h, năng suất các băng tải cấp là 1500t/h, khi máy 

sàng đã bị bám dính nhiều, toàn bộ lượng than sẽ được đưa xuống máy nghiền, nghĩa là 

máy nghiền phải hoạt động với năng suất trên 800t/h và với tính chất than dễ bám dính 

vào lưới sàng của máy nghiền do đó sẽ gây nên quá tải máy nghiền và tắt than máy 

nghiền. 

3. CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TRÌNH TỰ CẤP THAN LÊN BUNKER 

Để cấp cấp than cho 2 tổ máy Duyên hải 1 hoạt động, than được cấp lên từ kho than 

thông qua 2 máy đánh phá đống A hoặc B, để tổ máy hoạt động ổn định và giữ tải được 

lâu thì phía trên lò có thiết bị chứa và lưu trữ than để cấp than cho máy nghiền là bunker 

than, thiết bị này có nhiệm vụ lưu trữ 1 lượng than nhất định và có thể giúp lò giữ tải 

trong 3-4h tùy thuộc và lượng than mà bunker lò chứa nhiều hay ít. 

Vận hành trình tự cấp than lên bunker lò tuyến tuyến A từ máy đánh phá đống A. 

ĐPĐ A -> C3A -> C5A ->máy sàng A -> máy nghiền A -> C6A -> C7A -> Bunker. 

Thuật ngữ C3A, C5A, C6A, C7A là các băng tải vận chuyển than, chữ cái C đầu tiên là 

viết tắt của “Conveyor”. 

Than được phá lên từ máy đánh phá đống A sẽ đổ xuống băng tải C3A, than băng tải 

C3A sẽ đổ xuống C5A, than trên băng tải C5A sẽ qua máy sàng A, máy nghiền A và đổ 

xuống C6A, than trên băng tải C6A sẽ đổ xuống băng tải C7A và sau đó được đưa 

xuống bunker lò. 

Vận hành trình tự cấp than lên bunker lò tuyến tuyến B từ máy đánh phá đống A. 

ĐPĐ A -> C3B -> C5B ->máy sàng B -> máy nghiền B -> C6B -> C7B -> Bunker. 

Than được phá lên từ máy đánh phá đống A sẽ đổ xuống băng tải C3B, than băng tải 

C3B sẽ đổ xuống C5B, than trên băng tải C5B sẽ qua máy sàng B, máy nghiền B và đổ 

xuống C6B, than trên băng tải C6B sẽ đổ xuống băng tải C7B và sau đó được đưa 

xuống bunker lò. 

4. NHỮNG VẤN ĐỀ GÂY NÊN TẮT THAN MÁY SÀNG VÀ MÁY NGHIỀN 

Từ những phương thức vận hành các trình tự ở mục 4 than trước khi được đưa lên 
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bunker lò phải qua máy sàng và máy nghiền thô để nghiền than có kích thước lớn hơn 

30mm sau đó mới được đưa lên buker lò, mục đích của việc nghiền này là giảm lượng 

than có kích thước lớn và than lẫn tạp vật như sắt, gỗ, đá lên bunker lò vì than có kích 

thước lớn và tạp vật sẽ gây hỏng máy cấp hoặc gây rung máy nghiền. 

Do tính chất của than cám 6a1 có tính chất bám dính, khi máy cấp vận hành trong 1 ca 

xuyên suốt than sẽ bám dính vào các con lăn máy sàng, khiến 1 lượng than lớn được 

đưa xuống máy nghiền, khiến máy nghiền quá tải và gây nên hiện tượng tắt than  

(hình 4). 

 

Hình 3: Trục con lăn bị bám than 

Khi tắt than xảy ra việc thông tắt sẽ rất lâu và tốn rất nhiều thời gian phải tốn rất nhiều 

nhân công để thông tắt. 

Khi 2 tổ máy hoạt động hết công suất 622.5MW cho mỗi tổ máy thì việc cấp than lên 

bunker là phải liên tục và cấp bách, tuy hệ thống cấp than lên bunker được trang bị 2 

tuyến để dự phòng cho nhau, nhưng khi tổ máy hoạt động hết công suất buộc 2 tuyến 

phải chạy song song mới đủ lượng than cấp lên bunker lò. 

Nếu 1 trong 2 tuyến bị tăt than phải thông tắt ngay, nhưng do tính chất bám dính của 

than cám 6a việc tắt than xảy ra liên tục vì vậy sẽ có nhiều nguy cơ phải giảm tải tổ máy 

hoặc đốt kèm dầu, trường hợp cấp than 2 tuyến cùng lúc xảy ra tắt than mà không giả 

phóng kịp thời sẽ dẫn đến Trip lò hoặc phải đốt kèm dầu cho 2 tổ máy. 

Tuy nhiên bên cạnh trình tự vận hành trên vẫn có 1 trình tự vận hành không thông qua 

máy sàng và máy nghiền, nhưng khuyến cáo không nên vận hành trình tự này vì lượng 

than to và tạp vật như sắt, đá sẽ được đưa xuống máy cấp và máy nghiền trên lò nó sẽ 
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gây nguy hiểm cho băng tải mấy cấp như rách băng tải máy cấp hoặc gây rung máy 

nghiền. 

Một tổ máy sẽ có 12 máy cấp tuy nhiên nếu băng tải máy cấp bị rách phải giảm tải tổ 

máy và tốn rất nhiều nhân công để vá hoặc thay băng tải máy cấp. 

Tất cả những điều nêu trên sẽ gây ảnh hưởng đến việc phát điện ổn định tải và gây ra 

thiệt hại về kinh tế rất lớn, vì vậy việc đề ra giải pháp cải tiến chống tắt than máy sàng 

máy nghiền là điều cần thiết. 

5. GIẢI PHÁP CHÔNG TẮT THAN MÁY SÀNG VÀ MÁY NGHIỀN 

Để giải quyết các vấn đề tại mục 5 nghiên cứu đề xuất cải tiến làm sao cho than không 

làm tắt máy sàn, các than to và tạp vật phải được máy sàng chuyển xuống máy nghiền 

theo đúng quy trình tránh làm tắt than. 

Tại vị trí cánh lật ta gở bỏ cánh lật và 02 bộ con lăn đa góc để lắp tấm lưới sắt như hình 

vẽ 5. 

 

Hình 4: Bản vẽ máy sàng con lăn trước khi thực hiện giải pháp. 

Khi tháo con lăn đa góc và cánh lật ta gia công tấm sàng có quy cách 1850x2000 mm  

lắp vào vị trí cánh lật và con lăn đã tháo ra, quy cách này sẽ vừa với ống xuống than 

hiện tại. 
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Hình 5. Quy cách tấm lưới sàng 

Tấm lưới sắt có kích thước lổ hình chữ nhật 200x300mm được làm bằng thanh thép 

không rỉ có kích thước 150x15mm, với kết cấu hiện tại của ống xuống than 1 đầu của 

tấm lưới sẽ lắp kế máy sàn còn lăn, đầu còn lại lắp tại điểm gờ phía trên ống xuống than 

để thuận tiện vì vậy góc nghiên sẽ gần bằng ~40
0
,
 
nếu góc nghiên lớn hơn sẽ làm không 

gian than từ lưới sàn đến máy sàn sẽ hẹp đi gây nên hiện tượng tắt than tại lưới sàng, 

khi than rớt từ băng tải C5 xuống lưới sàng, theo quán tính và với góc nghiên ~40
0
 sẽ 

làm than to di chuyển xuống máy sàng con lăn và đi xuống máy nghiền thô, than có 

kích thước nhỏ hơn 300x200mm sẽ được đưa xuống băng tải C6. 

Than cám 6a có tính mài mòn thiết bị cao, khi than được chuyển tiếp từ băng tải này 

sang băng tải khải phải qua ống xuống than vì vậy sẽ có thêm lực va đập rất lớn, vì vậy 

để giảm bớt sự mài mòn và qua đập cho nên các thanh sàng được làm từ sắt tấm 

150x15mm. 

 

Hình 6. Kết cấu tấm lưới sàng 
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Sau khi lắp lưới sàng thì hiện tượng tắt than máy sàng không còn diễn ra nữa, than có 

kích thước nhỏ sẽ lọt qua lưới sàng, than có kích thước lớn hơn 300mm được đưa xuống 

máy sàng và được đưa xuống máy nghiền thô theo như thiết kế ban đầu. 

 

Hình 7. Bản vẽ máy sàng con lăn sau khi thực hiện giải pháp 

 

Hình 8. Tấm lưới sàng đã được lắp vào 
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Khi tấm lưới sàng được lắp vào tuy than có bám vào lưới sàng nhưng không đáng kể, 

viêc vệ sinh lưới sàng cũng rất dễ dàng, mang lại hiệu quả cho việc cấp than lên bunker 

liên tục. 

3. KẾT LUÂ ̣N 

Nghiên cứu đã tiến hành triển khai thực tế, kết quả đã giảm nguy cơ tắt than máy sàng 

máy nghiền tháp T5, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng hiệu quả cấp than lên bunker 

lò. 

Sau khi giải pháp thực hiện tình trạng tắt than trên máy sàng và máy nghiền ít xảy ra, 

giảm sức lao động cho nhân công, cấp than ổn định cho 2 tổ máy. 

Nâng cao khả năng vận hành ổn định và liên tục 2 tổ máy Duyên Hải 1, đảm bảo đáp 

ứng công suất của tổ máy theo yêu cầu của điều độ Hệ thống điện Quốc gia. 

TÀI LIÊ ̣U THAM KHA ̉O 

[1] Công ty Nhiệt điện Duyên hải. F4281-GEDI-P-ZP-0366-0 Roller screen. 

[2] Công ty Nhiệt điện Duyên hải. Operator manual cruher 
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GIẢI PHÁP BỐC THAN TỪ CẢNG 02 CỦA NHÀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN 

HẢI 3 BỐC THAN CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 1 

SOLUTION COAL UNLOADING FROM PORT 02 OF DUYEN HAI 3 THERMAL 

POWER  UNLOADING FOR DUYEN HAI 1 THERMAL POWER 

Lê Thành Long 

  Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, 0911100175, Email: long.lt.cbsxdh1@gmail.com 

Tóm tắt: Nhằm để đảm bảo cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 trong khi 

có thể đưa các thiết bị CSU (thiết bị bốc dỡ than tại cảng 1) vào trung tu hoặc 2 CSU 

có gặp sự cố hư hỏng không bốc than được ta cần phải có sự linh động cảng 2 cũng 

phải bốc than cho các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 vận hành được. 

Trong nghiên cứu này ta cần tìm hiểu các phương thức vận hành, mối tương quan 

gữa cảng số 02 của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và cảng số 01 của Nhà máy 

Nhiệt điện Duyên hải 1 để từ đó đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể. 

Từ khóa: Cầu cảng duyên hải, cảng 01 duyên hải, cảng 02 duyên hải, nhà máy nhiệt 

điện duyên hải 1, nhà máy nhiệt điện duyên hải 3. 

Abstract: In order to ensure the supply of coal for Duyen Hai 1 Thermal Power Plant 

while it is possible to bring CSU equipment (equipment for loading and unloading coal 

at port 1) into the center or 2 CSU's that have encountered the problem of being 

unburnt. flexibility in port 2 must also be removed for the units of Duyen Hai 1 Thermal 

Power Plant to operate. In this study, we need to understand the operation methods, 

the correlation between port No. 02 of Duyen Hai 3 Thermal Power Plant and Port No. 

01 of Duyen Hai 1 Thermal Power Plant so that the solution can be implemented.   

Keywords: Duyen hai Bridge, Bridge 01 Duyen hải, Bridge 02 Duyen hai. 

KÝ HIỆU 

Ký hiệu Đơn vị    Ý nghĩa 

 T  Ton    Tấn 

 kV  Kilo volt   kí lô vôn 

 DWG  Deadweight tonnage  Tải trọng 

mA  MiliAmpe   Giá trị dòng điện mili vôn 

CHỮ VIẾT TẮT 

 TTĐL  Trung tâm điện lực 

 NMNĐ  Nhà máy nhiệt điện 

CSU  Thiết bị bốc dỡ than múc 

GSU  Thiết bị bốc dỡ than gàu ngoam 

BC  Thiết bị băng tải vận chuyển than 

mailto:long.lt.cbsxdh1@gmail.com
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RC  Thiết bị băng tải trung chuyển vận chuyển than 

VM  Động cơ rung của ống xuống than 

TC   Cánh lật của ống xuống than 

 PLC  Programmable Logic Controller (Bộ điều khiển lập trình) 

 DH1  Duyên hải 1 

1. GIỚI THIỆU 

 

Hình 1. Sơ đồ hệ thống cung cấp than cảng số 01 và cảng 02 

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 có tổng công suất phát điện 2490 

MW, gồm 4 tổ máy tương ứng công suất mỗi tổ máy 622,5 MW riêng nhà máy Nhiệt 

điện Duyên Hải 1 gồm 2 tổ máy sử dụng loại than antraxit để vận hành tổ máy, hệ thống 

nhập than cảng 01 của Duyên Hải 1 sẽ cung cấp than để vận hành cho 2 tổ máy Duyên 

hải 1. 

Đối với nhà máy nhiệt điện duyên hải 3 sử dụng loại than subitum để vận hành tổ máy, 

hệ thống nhập than cảng số 01 của Duyên Hải 1 và cảng 02 của Duyên Hải 3 sẽ cung 

cấp than để vận hành cho 2 tổ máy Duyên Hải 3. 
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Lượng than tiêu thụ bình quân cho 2 tổ máy của Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 từ 12.000 

– 14.000 tấn/ngày. 

Lượng than nhập bình quân trên ngày cho 1 cầu cảng là 13.000 – 15.000 tấn/ngày. 

Do đó với thiết kế hiện tại cầu cảng số 01 của duyên hải 1 không có mang tính dự 

phòng, ảnh hưởng nhiều đến công suất phát điên. 

Trong đề tài nghiên cứu này sẽ trình bày các phương thức vận hành cầu cảng để từ đó sẽ 

đưa ra các nội dung cần nghiên cứu để thực hiện. 

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

2.1. Các phương thức trình tự vận hành nhập than của cảng số 01 

Vận hành trình tự nhập than Duyên Hải 1. 

CSU1/2 -> BC1A/B -> RC1A/B -> BC1’/’’B -> DH1. 

Than được bốc lên từ thiết bị bốc dỡ than CSU1 và CSU2 sẽ đổ xuống băng tải 

BC1A/B, than trên băng tải BC1A/B sẽ được đưa vào tháp T0 Duyên Hải 1 và sau đó sẽ 

đổ xuống băng tải trung chuyển RC1A/B, than trên băng tải trung chuyển RC1A/B sẽ 

được đưa xuống băng tải BC1’/’’B và được chuyển vào kho than Duyên Hải 1. 

Vận hành trình tự nhập than Duyên Hải 3. 

CSU1/2 - > BC1A/B -> RC1A/B -> C1-A/B -> DH3. 

Than được bốc lên từ thiết bị bốc dỡ than CSU1 và CSU2 sẽ đổ xuống băng tải 

BC1A/B, than trên băng tải BC1A/B sẽ được đưa vào tháp T0 Duyên Hải 1 và sau đó sẽ 

đổ xuống băng tải trung chuyển RC1A/B, than trên băng tải trung chuyển RC1A/B sẽ 

được đưa xuống băng tải C1-A/B và được chuyển vào kho than Duyên Hải 3. 

2.2. Các phương thức trình tự vận hành nhập than của cảng số 02 

Vận hành trình tự nhập than Duyên Hải 3. 

GSU1/2 -> BC1A/B -> BC0A/B -> C7A/B -> C1-A/B - > DH3. 

Than được bốc lên từ thiết bị bốc dỡ than GSU1 và GSU2 sẽ đổ xuống băng tải 

BC1A/B, than trên băng tải BC1A/B sẽ được đưa vào tháp T0 Duyên Hải 3 và sau đó sẽ 

đổ xuống băng tải BC0A/B, than trên băng tải BC0A/B sẽ được đưa vào tháp T0 Duyên 

hải 1 và sau đó sẽ đổ xuống băng tải trung chuyển C7A/B, than trên băng tải trung 

chuyển C7A/B sẽ đổ xuống băng tải C1-A/B và được chuyển vào kho than Duyên  

Hải 3. 

Từ các phương thức vận hành trình tự nhập than giữa cảng số 01 và cảng số 02 cho thấy 

rằng cảng 02 không thể nhập than cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, để giải quyết 
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được các vấn đề này ta cần thiết kế thêm 1 ống xuống than tại tháp T0 Duyên hải 1, để 

chuyển hướng dòng than cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 1. Để làm được 

vấn đề này ta cần nghiên cứu giải pháp  phần cơ, phần điện, và lập trình ứng dụng. 

2.3. Những điểm mới phần cơ cần thực hiện. 

Để đưa cảng số 01 có tính dự như vậy cần cảng số 02 phải bốc than cho cảng 01, để 

cảng 02 bốc than cho cảng 01 cần phải có thiết bị chuyển đổi dòng than cấp than từ 

cảng 02 cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 1. 

Từ hệ thống nhập than hiện hữu của cảng số 01 và cảng số 02 cần phải khảo sát thực tế 

tìm mối tương quan giữa các phương thức vận hành để liên kết 2 cảng lại với nhau, 

nghiên cứu đã tìm ra được giải pháp tốt nhất để cảng số 02 bốc than cho nhà máy Nhiệt 

điện Duyên hải 01 cần phải thêm ống xuống than tại tháp T0 của Nhà máy Nhiệt điện 

Duyên hải 1. 

Sau khi đo đạt và khảo sát thực tế kết quả đã và đã thiết kế được ống xuống than để 

chuyển hướng dòng than cấp than cho nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1. 

 

Hình 2. Bản vẽ tổng thể ống xuống than 

Do tính chất hoạt động của tổ máy phát điện liên tục cho nên vấn đề cấp than là liên tục 

vì vậy các vấn đề hao mòn thiết bị cần được quan tâm đặc biệt để nâng cao tuổi thọ của 

các thiết bị vận chuyển dòng than. 
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Để chống hao mòn thiết bị nghiên cứu đã tìm ra giải pháp sử dụng các tấm chống mòn 

XAR500 để xây dựng ống xuống than. 

Nhờ độ cứng cao do kết cấu các thành phần hóa học đặc biệt và phương pháp tôi thép, ủ 

thép XAR đã tối thiểu hóa quá trình mài mòn và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. 

Thành phần hóa học. 

Material C Si Mn P S Cr Mo 
 
B 

XAR 500 ≤0.28 ≤0.80 ≤1.50 ≤0.025 ≤0.010 ≤1.00 ≤0.50 
 
≤0.005 

Do thành phần hóa học chữa Mn và Cr cao nên thép tấm XAR 500 có độ cứng và độ 

bền rất cao. 

Tính chất cơ lý. 

 

Giới hạn đứt 
MPa 

Độ dãn dài 
% 

Giới hạn chảy 
Mpa 

BH 
(Brinell Hardness) 

XAR 500 ~1600 ≥9 ~1500 450-530 

Thép XAR 500 có giới hạn đứt và giới hạn chảy rất cao tuy so với thép thông thường ví 

dụ như loại thép CT3 giới hạn chảy là 245Mpa, giới hạn đứt là 373-481Mpa vì vậy thép 

XAR500 chống dược sự mài mòn rất tốt. 

Phần cơ cấu chuyển hướng cánh lật cũng được sử dụng thép tấm XAR500 để chống 

mòn. 

4. NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ PHẦN ĐIỆN VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG 

Các phương thức trình tự vận hành nhập than của cảng số 02 được 1 chiều cấp than cho 

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 chứ không giống như băng tải trung trung chuyển 

RC1A/B có thể vận hành thuận nghịch cấp than cho nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 

và Duyên Hải 3. 

Để làm được điều này nghiên cứu đã tìm ra được mạch đảo chiều động cơ, cho phép 

băng tải trung chuyển C7A/B có thể vận hành thuận nghịch để cấp than cho Nhà máy 

Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 1. 

Từ mạch điều khiển băng tải hiện hữu, để đảo chiều động cơ ta cần phải thêm 1 khởi 

động từ đảo pha cấp nguồn cho động cơ từ đó băng tải có thể vận hành nghịch cấp than 

cho nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 1. 
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Hình 3. Mạch điều khiển chạy nghịch 

Để chuyển hướng được dòng than thì trong hệ thống ống xuống than cần phải có cơ cấu 

cánh lật để chuyển hướng dòng than, nghiên cứu đã tìm ra giải pháp thực hiện là dùng 

hệ thống thủy lực chuyên dụng để chuyển đổi cánh lật, các thiết bị điều khiển động cơ 

cánh lật tất cả đều sử dụng thiết bị của nhà sản xuất schneider. 

Bên cạnh đó do tính chất của than antraxit có tính chất bám dính trong thành ống xuống 

than, để giảm thiểu sự bán dính của than trong quá trình vận hành thiết bị cần đề xuất 

lắp động cơ rung cho mỗi ống xuống than và kết quả đạt được như mong đợi, giúp các 

vận hành viên đỡ tốn thời gian vệ sinh thiết bị. 

Về vấn đề tự động hóa lập trình ứng dụng,  để vận hành thiết bị điều khiển từ xa, dựa 

trên nền tảng bộ điều khiển hiện hữu của hệ thống điều phối than của Duyên Hải 1 và 

Duyên hải 3 mở rộng, nghiên cứu đã đưa ra hướng lập trình ứng dụng điều khiển từ xa 

hệ thống cánh lật, hệ thống điều khiển động cơ rung, và lập trình chạy thuận nghịch 

băng tải C7A/B. 

Về hệ thống điều khiển và giám sát của Duyên Hải 1 đang dùng hệ thống giám sát 

Scada Wincc 7.2. 

Phần mềm WinCC của Siemens là một phần mềm chuyên dụng để xây dựng giao diện 

điều khiển HMI (Human Machine Interface) cũng như phục vụ việc xử lý và lưu trữ dữ 

liệu trong một hệ thống SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition) thuộc 

chuyên ngành tự động hóa. 
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Wincc là chữ viết tắt của Windows Control Center (Trung tâm điều khiển chạy trên nền 

Windows), nói cách khác, nó cung cấp các công cụ phần mềm để thiets lập một giao 

diện điều khiển chạy trên các hệ điều hành của Microsoft như Windows NT hay 

Windows 2000, XP, Vista 32 bit. 

Trong dòng các sản phẩm thiết kế giao diện phục vụ cho vận hành và giám sát, WinCC 

thuộc thứ hạng SCADA (SCADA class) với những chức năng hữu hiệu cho việc điều 

khiển. 

Phần PLC điều khiển hệ thống điều khiển hệ thống điều phối than S7 400 của hãng 

Siemen. PLC S7-400 là một sản phẩm PLC mạnh, tố cao độ xứ lý cao, quản lý bộ nhớ 

tốt, kết nối mạng công nghiệp. 

Tốc độ xử lý: Tốc độ nhanh, tốc độ xử lý lệnh nhanh lên tới 0.1 tới 0.2µs, chu kỳ vòng 

quét nhỏ. Tập lênh mạnh và hoàn chỉnh đáp ứng các nhiệm vụ phức tạp. Có thẻ nhớ 

(MMC- flash Eproom) đế mở rộng bộ nhớ hoặc backup dữ liệu. 

Truyền thông: S7-400 sử dụng các mạng truyền thông như sau INDUSTRIAL 

ERTHERNET cho cấp giám sát, PROFIBUS cho cấp trường, AS-I cảm biến thiết bị 

chấp hành, MPI nối giũa các thiết bị CPU, PG/PC, TD/TO. 

Sử dụng các loại hinh mạng điểm-điểm hoặc bus truyền thông qua giao diện tích hợp 

trên bus trường sử dụng CPU hoặc IM (module giao diện hoặc FM, CP). 

Về chương trình giám sát hệ thống điều phối than của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 

mở rông đang sử dụng Intouch wonderware. 

Phần mềm  Intouch được biết tới như mọt phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực thiết 

kế và điều khiển trên nền tảng SCADA. Trên thực thế, Intouch hiện đang được sử dụng 

trong 1/3 các nhà máy công nghiệp trên thế giới, và được biết tới hầu như ở tất các các 

nước và các ngành công nghiệp. Có được sự ứng dụng rộng rãi như trên là do Intouch 

có những đặc điểm và tính năng ưu việt sau. 

 Khả năng đồ họa với độ phân giải cao. 

 Môi trường phát triển ứng dụng có xu hướng tạo điều kiện cho nhiều người sử 

dụng, góp phần nâng cao năng suất cung như kỹ thuật cộng tác trong công việc. 

 Các ký hiệu đồ họa mang tính độc lập mạnh mẽ với việc viết code và kết nối phần 

cứng được tích hơp, có chức năng trong việc duy trì hoạt động kỹ thuật thông qua 

tái sử dụng và tiêu chuẩn hóa. 

 Thao tác linh hoạt với tính năng viết lệnh và đồ họa hoàn hảo cho phép các kỹ sư 

trong quá trình vận hành và giám sát có thể nhanh chóng thay đổi chức năng ứng 

dụng. 

 Môi trường ứng dụng của Intouch cho phéo quản lý tập trung động thời triển khai 

từ xa các ứng dụng HMI tại các trạm vận hành. 
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 Bên cạnh đó, Intouch còn có tính năng xử lý và giám sát dữ liệu bên trong. 

 Quan trọng nhất đó là các đặc tính vận hành, cung cấp, giám sát rõ ràng, chính 

xác. Có khả năng mở rộng dữ liệu thông tin. 

Có thể nói rằng việc ứng dụng Intouch, các kỹ sư thiết kế cũng như các kỹ sư vận hành 

sẽ hoạt động năng suất lơn hơn và có điều kiện phát huy tính sáng tạo trong việc thiết kế 

cũng như lựa chọn hướng cận hành sao cho tiết kiệm, hợ lý. Một ứng dụng SCADA xây 

dụng trên Intouch sẽ đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cần thiết về độ an toàn, và tinh cậy và 

góp phần tăng cường khả năng bảo trì cho toàn hệ thống. 

Về bộ điều khiển lập trình của hệ thống điều phối than của Nhà máy Nhiệt điện duyên 

Hải 3 mở rông là PLC allen bradley 1756 – L73. 

Plc allen bradley là một trong những dòng PLC đầu tiên trên thế giới được hãng 

Rockwell Automation của Mỹ sản xuất. Plc allen bradley được biết đến với khả năng 

chịu nhiệt tốt, khả năng hoạt động của máy khá ổn, tuy giá thị trường cao nhưng tuổi 

thọ hoạt động vô cùng kinh ngạc. 

Vì vậy PLC allen-bradley được các nhà máy lựa chon ưu tiên trong môi trường tương 

đối khắc nhiệt (nhiệt độ cao, môi trường biển, nóng, ẩm…) và đòi hỏi tính ổn định cao, 

ví dụ như ngành nhiệt điện, dầu khí… 

Sau khi đã tìm hiểu về hệ thống điều khiển nghiên cứu đã thiết kế được giao diện điều 

khiển cánh lật và giao diện điều khiển động cơ rung. 
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3. KẾT LUÂ ̣N 

Với những giải pháp nêu tại các mục nêu trên, nghiên cứu đã tiến hành triển khai thực 

tế, kêt quả đã chuyển thành công dòng than từ cảng số 02 nhập than cho Nhà máy Nhiệt 

điện Duyên Hải 1. 

Giải pháp thiết kế lắp đặt thêm ống xuống than tại tháp T0 và các thiết bị phụ trợ và lập 

trình ứng dụng, giúp cho việc cung cấp than từ cầu cảng số 2 cho Nhà máy Nhiệt điện 

Duyên Hải 1 ổn định và liên tục. 

Nâng cao khả năng vận hành ổn định và liên tục 2 tổ máy Duyên Hải 1, đảm bảo đáp 

ứng công suất của tổ máy theo yêu cầu của điều độ Hệ thống điện Quốc gia. 
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XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN DỮ LIỆU LỚN BIG DATA - NGUỒN CƠ SỞ  

VÀ ĐỘNG LỰC CHO CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ  

TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 

Phạm Duy Phước
1 

  
1
Công ty thủy điện Đồng Nai, 0982932631, phuocpd1992@gmail.com 

Tóm tắt: Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện đại đã dẫn đến sự gia tăng 

về dữ liệu trên mọi lĩnh vực. Thuật ngữ dữ liệu lớn Big Data được đặt ra để mô tả đầy 

đủ ý nghĩa của kiểu dữ liệu và xu hướng tương lai của nó. Thời đại công nghệ kỹ 

thuật số đã thúc đẩy các doanh nghiệp hướng tới việc tìm kiếm một chiến lược để 

chuyển đổi, vượt qua những thay đổi của thị trường, cạnh tranh thành công và giành 

được thuận lợi. Tại công ty thủy điện Đồng Nai, công tác xây dựng và quản lý nguồn 

dữ liệu lớn Big Data đóng một vai trò rất quan trọng. Với tầm nhìn chiến lược hơn 

mười năm qua, Công ty thủy điện Đồng Nai đã chủ động tích lũy được nguồn dữ liệu 

rất lớn từ các hệ thống vận hành của nhà máy. Đây là nguồn tài nguyên vô cùng quý 

giá mà từ đây, công tác số hóa, thông minh hóa, tự động hóa, chuyển đổi số của công 

ty được đặt nền móng xây dựng.  

Trong bài báo này, tác giả trình bày về việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác 

xây dựng, quản lý nguồn dữ liệu lớn và các ứng dụng của nó trong công cuộc chuyển 

đổi số tại đơn vị. Tác giả đã xây dựng thành công hệ thống hạ tầng máy chủ vật lý và 

phần mềm hệ thống. Cụ thể, bộ kết nối dữ liệu API theo mô hình Server – Client được 

xây dựng. Các API được xây dựng có tốc độ truy cập và độ tin cậy cao, tính bảo mật 

tốt, cú pháp dễ sử dụng và khả năng bảo trì dễ dàng. Ngoài ra, các API được xây 

dựng để tương thích và có thể cấp quyền cho các ứng dụng khác sử dụng chung 

nguồn tài nguyên, tạo điều kiện cho sự phát triển ứng dụng sau này. Các hệ thống 

được xây dựng bằng các Framework nổi tiếng như Angular, Laravel, Hadoop, Spark 

có độ uy tín cao, bảo mật tốt. Nghiên cứu được thử nghiệm dựa trên dữ liệu từ hai 

nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và 4. Kết quả cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong xây dựng dữ liệu lớn Big Data đem lại được nhiều kết quả tốt trong công 

cuộc chuyển đổi số. Nghiên cứu này là cơ sở mang đến nhiều sự thay đổi tích cực 

trong nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của công ty 

thủy điện Đồng Nai đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong tương lai. 

Từ khóa: Chuyển đổi số; Dữ liệu lớn; công nghệ trí tuệ nhân tạo; Internet vạn vật; Hệ 

thống điều khiển.  

CHỮ VIẾT TẮT 

  AI  Artificial Intelligence 

  DCS  Distributed Control System 

  IoTs  Internet of Things 

  API  Application Programming Interface 

  CORS  Cross-Origin Resource Sharing 
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1. GIỚI THIỆU 

1.1. Tổng quan về Big Data 

Big Data hay “dữ liệu lớn” là thuật ngữ chỉ về các tập dữ liệu khổng lồ và phức tạp, đến 

mức khó có thể xử lý được bằng các phương pháp truyền thống. Dữ liệu được xem là dữ 

liệu lớn khi chúng thỏa mãn tiêu chí 5V sau. 

Volume: Dung lượng của Big Data phải là một tập dữ liệu đủ lớn. 

 Variety: Big Data là những dữ liệu không giới hạn sự đa dạng. Nó bao gồm tất cả 

các loại dữ liệu như: hình ảnh, text, video, âm thanh, bất kể dữ liệu đó là có cấu 

trúc, bán cấu trúc, hay không có cấu trúc 

 Velocity: tốc độ gia tăng của dữ liệu của Big Data được tăng lên theo thời gian, và 

sự tăng lên này là cực kỳ lớn.   

 Value: giá trị là một đặc điểm quan trọng của dữ liệu lớn. Nó quyết định đến việc 

dữ liệu có thể được xử lý đúng và chuyển thành thông tin có ý nghĩa hay không.    

 Veracity: Tính xác thực đề cập đến chất lượng, tính đúng đắn và độ tin cậy của 

dữ liệu. Vì vậy, duy trì tính xác thực trong dữ liệu lớn là cần thiết. Bởi vì, dữ liệu 

với số lượng lớn sẽ tạo ra sự nhầm lẫn, trong khi một lượng nhỏ dữ liệu có thể 

truyền tải không đầy đủ thông tin. 

Big Data thực chất đã hình thành từ khoảng thập kỷ 80 - 90 của thế kỷ XX. Gần đây 

nhất, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu nhận ra số lượng người dùng được tạo ra thông qua 

Youtube, Facebook và các dịch vụ trực tuyến khác là rất lớn. Nhờ có Internet of Things 

mà khối lượng Big Data ngày càng lớn với tốc độ nạp vô cùng nhanh chóng. Lý do là vì 

dữ liệu ngày nay không chỉ do con người tạo ra mà còn do máy móc tạo tự động. Big 

Data đã trở thành một tài nguyên quý giá đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các 

doanh nghiệp thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh và phục vụ 

khách hàng tốt hơn.  

Hiện nay, Big Data được xem như một dạng tài nguyên quý báu không kém gì vàng, 

bạc cả. Big Data còn đóng vai trò rất lớn trong việc đưa các chỉ số, quyết định, phát 

triển trí tuệ nhân tạo. Bởi một trong số những yếu tố quyết định AI có thông minh hay 

không chính là nằm ở tập dữ liệu mà chúng ta cho nó học. Vì vậy có thể xác định rằng, 

khi doanh nghiệp bạn làm chủ được Big Data của mình, thì nó sẽ giúp doanh nghiệp bạn 

tăng hiệu suất và từ đó lợi tức của sẽ gia tăng đáng kể. 

Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung nghiên cứu giải pháp ứng dụng kỹ thuật, công 

nghệ mới nhất để xây dựng nguồn dữ liệu lớn Big Data tại công ty thủy điện Đồng Nai. 

Hệ thống xây dựng bao gồm đầy đủ các chức năng thu thập, đọc, viết, cập nhật dữ liệu 

vào hệ thống với tốc độ nhanh chóng, độ tin cậy cao, an toàn bảo mật thông tin, đảm 

bảo việc ứng dụng … 
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1.2. Các nguồn dữ liệu tại công ty thủy điện Đồng Nai 

1.2.1. Hệ thống điều khiển nhà máy DCS 

Hệ thống điều khiển có chức năng điều khiển và giám sát mọi hoạt động của các hệ 

thống trong nhà máy. Hệ thống DCS thực hiện gửi các lệnh điều khiển đến các hệ thống 

như điều tốc, kích từ, bảo vệ, phụ dịch để thực hiện công việc. Và ngược lại, các hệ 

thống cấp slave có nhiệm vụ phản hồi các thông số và tình trạng của hệ thống đến hệ 

thống DCS để giám sát. Như vậy, hệ thống DCS là nơi lưu trữ tình trạng hoạt động của 

hầu hết nhà máy. Đây là nơi lưu trữ nguồn dữ liệu liên tục theo thời gian thực, có khả 

năng lập trình để gửi đến các môi trường phát triển ứng dụng khác. Các tín hiệu này có 

thể kể đến như điện áp, dòng điện, công suất phát tổ máy, tình trạng các máy cắt, dao 

cách ly, tiếp địa, nhiệt độ, độ ẩm và độ rung đảo của tổ máy, bạc đỡ, ổ hướng, tốc  

độ quay. 

 

Hình 1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống DCS tại công ty thủy điện Đồng Nai 

1.2.2. Hệ thống quan trắc thông số hồ đập, thủy văn 

Có rất nhiều loại cảm biến được lắp đặt xây dựng tại công trình đập tràn nhà máy thủy 

điện Đồng Nai 3 và 4. Có thể kể đến như cảm biến đo ứng suất, áp lực nước thấm, lưu 

lượng nước thấm qua đập, chuyển vị lún, độ mở rộng khe nhiệt, nhiệt độ vĩnh cửu, độ 

co giãn trong thân đập theo 3 phương. Các tín hiệu này được đo đạc chính xác và gửi về 
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bộ điều khiển thu thập dữ liệu trung tâm tại đập. Một đường truyền kết nối an toàn được 

thiết lập được dùng để gửi tín hiệu này đến phòng điều khiển trung tâm để thu thập và 

phân tích. 

                  

Hình 2. Hệ thống quan trắc tại đập tràn thủy điện Đồng Nai 3 và 4 

1.2.3. Hệ thống đo lường cảm biến thông minh 

Để đảm bảo công tác liên tục giám sát tất cả các thông số của nhà máy, rất nhiều các 

loại cảm biến thông minh đã được nghiên cứu lắp đặt tại công trình thủy điện Đồng Nai. 

Không giống như các loại cảm biến thông thường, các loại cảm biến thông minh cho 

phép chúng ta thu thập dữ liệu sau mỗi đơn vị thời gian, lưu trữ và gửi chúng về một 

môi trường chung, nơi mà ta có thể lập trình để lưu trữ và sử dụng chúng sau này. 

1.2.4. Thông tin giá cả thị trường điện 

Phát triển thị trường điện cạnh tranh là xu hướng phát triển chung của các nước trên thế 

giới, là động lực cho hoạt động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh điện và phát triển 

kinh tế xã hội. Do đó, công tác chào giá mua bán điện tại công ty thủy điện Đồng Nai 

luôn được chú trọng và nghiên cứu.  

Tuy nhiên, do sự thay đổi bất thường của nhu cầu sử dụng điện, và sự tham gia của 

nhiều tổ chức mua bán điện khác, công tác chào giá phù hợp để mang lại lợi ích kinh tế 

cao cho công ty phải được dự đoán trước. Hiểu được tầm quan trọng này, dữ liệu thị 

trường mua bán điện được lưu trữ để phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp nhân 

viên thị trường điện có thêm thông tin và quyết định chính xác. 
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1.2.5. Lịch sử sự cố, hỏng hóc thiết bị 

Các dữ liệu lịch sử đo đạc, kiểm tra bằng mắt thường như triệu chứng, nguyên nhân, vị 

trí và tên thiết bị hư hỏng có thể giúp ta chuẩn đoán tình trạng “bệnh tình” của thiết bị. 

Lúc này kỹ sư nhà máy đóng vai trò như một vị bác sĩ khám bệnh định kỳ, thực hiện 

công việc chuẩn đoán các căn bệnh tiềm ẩn có thể sảy đến cho bệnh nhân. Điều đó thật 

ý nghĩa khi chúng giúp ta ngăn chặn các sự cố hỏng hóc lớn hơn, hoặc sự cố dây truyền 

có thể sảy ra, gây thiệt hại to lớn cho doanh nghiệp. 

1.2.6. Dữ liệu từ các sáng kiến, đề tài chuyển đổi số 

Hiện nay, với chủ trương khuyến khích và đầu tư công nghệ số từ ban Lãnh đạo, các dữ 

liệu từ các sáng kiến sinh ra ngày một đa dạng và phong phú. Kể đến như sáng kiến 

“Giám sát trực tuyến nhiệt độ máy biến thế chính tại nhà máy thủy điện Đồng Nai 3”. 

Dữ liệu nhiệt độ đo đạc từ các điểm trên máy biến thế được liên tục gửi Server của công 

ty để thực hiện công tác giám sát trực tuyến.   

1.2.7. Dữ liệu chia sẻ từ công ty bạn 

Nhà máy Thủy Điện Đồng Nai 3 và 4 nằm trên lưu vực sông Đồng Nai, nơi các nhà 

máy thủy điện khác được xây dựng để khai thác dòng nước theo phương thức bậc thang. 

Do đó, việc chia sẻ dữ liệu liên quan như lưu lượng nước xả về hạ lưu, thời gian xả, tình 

trạng hồ chứa thượng lưu, hạ lưu đóng một vai trò rất quan trọng trọng việc định hướng 

nhận nước về, dự đoán lưu lượng nước về, khả năng lũ lụt, dự đoán hạn hán kéo dài. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Tổng quan 

Việc xây dựng dữ liệu lớn gồm nhiều công đoạn và hỗ trợ từ nhiều công nghệ, ngôn ngữ 

lập trình khác nhau. Tuy nhiên, ta có thể xây dựng một dữ liệu lớn từ các bước chính 

như sau: 

Bước 1: Thu thập dữ liệu 

Bước 2: Lưu trữ dữ liệu ở MySQL  

Bước 3: Chuyển dữ liệu lưu trữ tại Hadoop trên Cloud Storage 

Bước 4: Cấu trúc hóa dữ liệu, phân tích, trực quan dữ liệu 

Bước 5: Lấy dữ liệu ra ngoài 

2.2. Lựa chọn công nghệ 

Một hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản gồm 3 thành phần chính: Backend, 

Frontend và Database. Để thực hiện xây dựng các thành phần đó, tác giả đã lựa chọn sử 
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dụng các Framework nổi tiếng như Laravel, Angular, Apache Hadoop, Apache Spark, 

và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL là các công nghệ chính để thực hiện công việc xây 

dựng Big Data. 

2.3. Lựa chọn kiến trúc xây dựng hệ thống 

     Kiến trúc Server – Client là một cấu trúc ứng dụng phân tán. Cụ thể, Client sẽ yêu 

cầu thông tin từ Server thông qua một API bằng giao thức HTTP. Và nhiệm vụ của 

Server là trả về thông tin được yêu cầu cho Client. Đây là phương pháp xây dựng các 

ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhất hiện nay. Theo đó, các API ứng dụng được 

phát triển để làm cầu nối giữa Server và Client 

2.4. Lựa chọn phương thức truyền dữ liệu 

REST API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế API cho các ứng dụng công nghệ 

thông tin để tiện cho việc quản lý các nguồn tài nguyên. API được được sử dụng để kết 

nối các ứng dụng lại với nhau. Về cơ bản, nó cho phép một phần mềm nói chuyện với 

một phần mềm khác. REST API là một kiến trúc Server–Client dựa trên thiết kế 

Request và Response. 

2.5. Xây dựng RESTful API. 

2.5.1. Phương thức 

 

Hình 3.  Các phương thức gửi dữ liệu HTTP  

 REST API hoạt động chủ yếu dựa vào giao thức HTTP. Các hoạt động cơ bản nêu trên 

sẽ sử dụng những phương thức HTTP riêng. Có 4 phương thức phổ biến như Get, Post, 

Put, Delete. 

2.5.2. Xây dựng API với Laravel Framework 

2.5.2.1. Mô hình MVC 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình MVC để lập trình. Đây là một mô hình 

giúp cho việc phát triển phần mềm được trở nên gọn gàng và dễ dàng bảo trì hơn 
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. 

Hình 4.  Cấu trúc mô hình MVC trong Laravel 

Mô hình MVC bao gồm 3 khối chính Model, View, và Controller. Nguyên lý hoạt động 

của mô hình có thể được diễn giải như sau. Khi một client thực hiện gửi một request 

đến server thông qua một API, khối Routing đầu tiên sẽ kiểm tra cú pháp của request 

đó. Nếu request không đúng thì khối Routing sẽ chuyển hướng đến khối điều khiển 

Controller để xuất thông báo ra cho client biết. Ngược lại, khối Routing sẽ chuyển tất 

thông tin của request đến bộ điều khiển Controller để điều khiển thông tin đi theo các 

hướng được lập trình sẵn. Cụ thể, dữ liệu của request sẽ được gửi đến khối Model  để 

thực hiện lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Khi thực hiện các công việc xong, khối Model sẽ 

phản hồi lại kết quả về lại khối điều khiển để chuyển hướng đến khối View.  

2.5.2.2. Xây dựng khối Routing 

Route là một chức năng giúp chúng ta xây dựng RESTful API một cách nhanh chóng. 

Đơn giản route trông như một đường link website mà ta hay chia sẻ. Các Route này 

chứa các thông tin cần thiết để khối Controller hiểu và điều hướng theo. Cú pháp tạo 

một Route mới như sau: 

Route::resource('url', 'ControllerName', 'option'); 

Trong phần này, lập trình viên sẽ tạo ra các route để thực hiện các thao tác như CRUD 

(Create, Read, Update, Delete): Ví dụ route thực hiện thêm dữ liệu mới vào cơ sở dữ 

liệu với phương thức GET. 

Route::get('SmartOcc', 'Api\SmartOccController@addNewData')-

>name('SmartOcc. addData') 
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2.5.2.3. Xây dựng khối Controllers 

Controller sẽ là nơi chứa các hàm logic thay thế cho route. Trong một Controller, chúng 

ta có thể gom nhóm một loạt các logic có chung một tác vụ vào một class cho dễ quản 

lý. Các Controller trong Laravel được tạo bằng cách dùng lệnh sau. 

php artisan make:controller ControllerName --resource 

2.5.2.4. Xây dựng khối Model 

Model là nơi quản lý các tác vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu. Khối Model nhận dữ liệu 

chuyển đến từ các Controller để thực thi các logic mà người lập trình mong muốn.  

Cụ thể, khối Model thực hiện lưu dữ liệu nhận được vào cơ sở dữ liệu, và phản hồi kết 

quả là trạng thái lưu trữ về cho khối Controller. Model trong Laravel được tạo ra bằng 

lệnh sau: 

php arisan make:model ModelName--migration 

Model là khối làm việc trực tiếp với database. Các bảng dữ liệu này cần được quản lý để 

chia sẻ và đồng bộ lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm. Các Migration được tạo ra 

bằng lệnh sau:  

php artisan make:migration migrationName 

2.5.2.5. Cho phép CORS Policy 

CORS là một cơ chế cho phép nhiều tài nguyên khác nhau của một trang web có thể 

được truy vấn từ tên miền khác với tên miền của trang đó. 

CORS được sinh ra để đảm bảo chính sách bảo mật và được cài đặt vào toàn bộ các 

trình duyệt hiện nay. Chính sách này ngăn chặn việc truy cập tài nguyên của các tên 

miền khác một cách vô tội vạ. 

CORS được hiểu đơn giản như bạn cần được cho phép trước khi lấy một món đồ từ nhà 

người khác vậy. Và tất nhiên, bên trong Laravel chúng ta cần cài đặt CORS ở chế độ 

Access-Control-Allow-Origin: *. 
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Hình 5.  Lưu đồ chung của giải thuật tạo REST API  

2.5.2.6. API Documents 

Công việc viết API Documents là rất cần thiết. Nó là một tệp tài liệu ghi chép tất cả các 

thông tin về API đó.  Khi API được cung cấp cho thành viên hoặc đơn vị khác sử dụng, 

việc đọc hiểu API document giúp người lập trình biết và tuân thủ đúng các yêu cầu từ 

API đó. Hơn thế nữa, hàng ngày một lập trình viên phải thao tác đến rất nhiều lượng 

thông tin, lúc này tệp API document là quyển sổ từ điển giúp họ tra cứu thông tin và sử 

dụng chúng đúng cách.   
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2.6. Thuật toán xây dựng API 

Thuật toán xây dựng API theo mô hình MVC 

Dưới đây là đoạn mã code lập trình cho API lấy dữ liệu từ module SmartOCC 

function getSmartOCCDataByID(){ 

   try { 

if(!isset($_GET['accountID']) || !isset($_GET['tocken'])){ 

throw new Exception('Account not found'); 

}else{ 

if(!validateAccount($_GET['accountID'], $_GET['tocken'])){ 

throw new Exception('Wrong account'); 

}} 

if(!isset($_GET['id'])){  throw new Exception('id not 

found'); } 

$data = 

getRowByCondition('tblJsonUpdateOcc','id',$_GET['id']); 

$result = array('code' => 200, 'result' =>   $data); 

response($result); 

   } catch (Exception $e) { 

$result = array('code' => 403, 'result' =>    $e-

>getMessage()); 

response($result); 

} 

   } 

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau để xây dựng nguồn dữ liệu lớn Big 

Data tại công ty thủy điện Đồng Nai. Kết quả thu được sau nghiên cứu đạt được các chỉ 

tiêu đề ra bao gồm: 

3.1. Chuẩn hóa tập trung các nguồn dữ liệu 

Dữ liệu từ các nguồn rời rạc nay đã được tổng hợp một cách “realtime online” tự động 

hoàn toàn. Nguồn dữ liệu phi cấu trúc được chuẩn hóa thành dữ liệu có cấu trúc chọn 
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lọc, tạo điều kiện xử lý và phân tích nhanh gọn, dễ dàng. Nguồn dữ liệu này có thể cung 

cấp cho các đơn vị khác thông qua một API nếu cần. 

3.2. Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin  

Để hệ thống công nghệ thông tin có thể hoạt động và chia sẻ dữ liệu được, chúng cần 

được đặt trong một hệ thống phần cứng máy tính đảm bảo độ ổn định, tốc cao, băng 

thông rộng và kết nối internet ổn định.  

Để đáp ứng tốt yêu cầu trên, nhóm nghiên cứu đã chọn thuê dịch vụ Cloud Server dùng 

riêng của nhà cung ứng dịch vụ nổi tiếng DIGITALOCEAN. Hệ thống Server cấu hình 

máy tính mạnh mẽ. Cụ thể, tốc độ CPU 3.7 GHZ, dung lượng lưu trữ SSD 1TB, bộ nhớ 

vật lý Physical Memory RAM 8GB. Các API được kiểm tra cho thời gian Ping dưới 

10ms.  

Trên phần cứng này, hệ điều hành LINUX CENTOS 8 đã được cài đặt, cấu hình các 

ứng dụng cần thiết như Linux, Apache, Mysql, PHP, Python,…. Ngoài ra, một Control 

Panel của hãng DirectAdmin cũng được cài đặt để thuận tiện việc quản trị nguồn tài 

nguyên máy tính này. 

3.3. Xây dựng hoàn thành mã nguồn hệ thống 

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện bộ mã nguồn cho hệ thống, bao gồm mã nguồn 

backend lập trình từ ngôn ngữ PHP, mã nguồn Frontend lập trình từ ngôn ngữ 

TypeScript, và bộ cơ sở dữ liệu lớn xây dựng bằng hệ quản trị cơ sở MySQL. Tất cả dữ 

liệu được lưu trữ bảo quan tại Github. 

3.4 Xây dựng hoàn thành bộ RESTful API 

Các API sau khi được phát triển, đã được trải qua quá trình kiểm tra và sử dụng. Kết 

quả cho thấy các API này hoạt động đúng các tiêu chí đề ra ban đầu. Dưới đây là bảng 

thống kê một số API hiện có đã được nhóm nghiên cứu xây dựng.   

Danh sách các API đấu nối hệ thống xem ở phụ lục 2. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng và quản lý thành công nguồn dữ 

liệu lớn Big Data. Nguồn dữ liệu có thể truy cập nhanh này là nguồn cơ sở và động lực 

thuc đẩy công cuộc chuyển đổi số tại công ty thủy điện Đồng Nai một cách nhanh 

chóng và hiện đại.  

Kết quả của nghiên cứu này là sự mở đầu cho hàng loạt các nghiên cứu, sáng kiến xây 

dựng công ty thủy điện Đồng Nai trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Các ứng 

dụng, phần mềm có thể sử dụng nguồn dữ liệu này để phân tích dữ liệu, úng dụng công 
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nghệ trí tuệ nhân tạo để phỏng đoán, nhận diện…giúp nâng cao hiệu quả làm việc quản 

lý, giải quyết các khó khăn mà con người không thực hiện được. 

LỜI CẢM ƠN 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ  

TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 

Cao Hải Tuấn  

Công ty Thủy điện Đồng Nai, 0949585099, haituan063@gmail.com 

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, thế giới đã và đang chứng kiến sự thay đổi toàn 

diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực. Vấn đề chuyển đổi số trong sự lan tỏa của 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4 không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất 

yếu nhằm mục tiêu phát triển của các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp. Điều đó đã 

đặt ra nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn công tác 

quản lý kinh tế, trong đó có lĩnh vực tài chính - kế toán.  

Bài viết này sẽ nghiên cứu về sự chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - kế toán tại 

Công ty Thủy điện Đồng Nai. Đầu tiên, bài viết đưa ra thực trạng chuyển đổi số, sau 

đó phân tích, đánh giá qua mô hình SWOT. Từ đó đưa ra các giải pháp cho quá trình 

chuyển đổi trong lĩnh vực tài chính - kế toán tại Công ty. Bài viết cho thấy nhân lực và 

công nghệ là hai nền tảng quan trọng đem đến thành công của quá trình chuyển đổi 

số trong lĩnh vực tài chính - kế toán. Do đó, nhân lực tài chính - kế toán cần chủ động 

và nỗ lực hơn nữa để nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, kỹ năng để thích 

nghi với nền tảng, công nghệ mới và đem lại hiệu quả công việc cao trên môi trường 

số. Việc cải thiện và nâng cấp Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng nhu 

cầu chuyển đổi số cũng là vô cùng cần thiết. Với sự hỗ trợ từ công ty, Tổng Công ty 

Phát điện 1 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhân lực tài chính - kế toán cần nỗ lực 

hơn nữa và nắm bắt các cơ hội để đẩy nhanh và hoàn thành công cuộc chuyển  

đổi số. 

Từ khóa: Chuyển đổi số; thủy điện; tài chính - kế toán; thực trạng; giải pháp. 

CHỮ VIẾT TẮT 

TC-KT Tài chính - kế toán 

CSDL Cơ sở dữ liệu 

CĐS Chuyển đổi số 

1. GIỚI THIỆU 

Ngày nay các nhà lãnh đạo tài chính thế giới đang tập trung nguồn lực để chuyển đổi 

chức năng và bắt đầu hành trình hướng đến TC-KT 4.0, đặt công nghệ, kỹ thuật số làm 

cốt lõi của lĩnh vực TC-KT trong tương lai. CĐS đã và đang đem lại rất nhiều lợi ích 

cho các doanh nghiệp hiện nay từ việc hỗ trợ, tối ưu hóa công việc, cải thiện trải nghiệm 

của nhân viên và khách hàng đến việc cải thiện doanh thu và tăng tính cạnh tranh cho 

doanh nghiệp. CĐS không chỉ tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp mà còn là nhân tố 
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quyết định tính sống còn của doanh nghiệp trong thời kỳ mới. Vì vậy tại Công ty Thủy 

điện Đồng Nai việc tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực TC-

KT cũng là vô cùng quan trọng và cấp thiết hiện nay. Bài viết sẽ phân tích, đánh giá 

thực trạng và từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho quá trình chuyển đổi trong lĩnh 

vực TC-KT tại Công ty. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bài viết không đi sâu vào lý thuyết mà tập vào việc quan sát, thu thập thông tin về thực 

trạng CĐS trong lĩnh vực TC-KT tại công ty Thủy điện Đồng Nai. Sau đó phân tích, 

đánh giá qua mô hình SWOT để nhận thấy được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách 

thức của CĐS trong lĩnh vực TC-KT tại Công ty .Từ những phân tích, đánh giá trên, bài 

viết sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp cho Công ty. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá qua mô hình Swot 

3.1.1. Điểm mạnh 

Tất cả lãnh đạo và nhân lực TC-KT của Công ty đều nhận thức được xu hướng và tầm 

quan trọng của CĐS. Điều này tạo điều kiện cho CĐS dễ dàng tiếp cận với lĩnh vực TC-

KT của công ty và thúc đẩy nhanh quá trình CĐS.   

Nhân lực TC-KT trẻ chịu khó tìm tòi, học hỏi, đã được tiếp xúc nhiều với công nghệ 

nên dễ dàng tiếp thu cái mới hơn đặc biệt là công nghệ số. Bên cạnh đó, nhân lực quản 

lý có nhiều kinh nghiệm, khả năng tốt trong quản lý, hướng dẫn, đào tạo các nhân lực 

trẻ. 

Có được sự hỗ trợ lớn từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 1 

trong việc triển khai CĐS từ công nghệ đến công tác đào tạo, hướng dẫn và vạch ra lộ 

trình CĐS cụ thể. Từ đó lãnh đạo và nhân lực TC-KT có thể áp dụng và thực hiện CĐS 

theo một lộ trình cụ thể, thống nhất và hiệu quả hơn. 

Công ty đã ứng dụng được nhiều nền tảng và công nghệ số như phần mềm ERP, hệ 

thống D-office, hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử. Việc được tiếp cận, sử dụng các nền 

tảng, công nghệ số hiện tại giúp nhân lực TC-KT làm quen dần với môi trường số và 

thích ứng dễ dàng hơn với các nền tảng và công nghệ số mới trong tương lai, tăng khả 

năng thành công của dự án. 

3.1.2. Điểm yếu 

Nguồn lực tài chính còn nhiều hạn chế. Công cuộc CĐS đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn, 

công ty không thể đáp ứng hết ngay lập tức mà phải theo từng giai đoạn cụ thể. 
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Nhân lực TC-KT đã có nhận thức về CĐS và tầm quan trọng của nó nhưng chưa nắm và 

hiểu được hết về các nền tảng và công nghệ số. Hiện tại và trong tương lai sẽ có thêm 

nhiều nền tảng và công nghệ số mới được ứng dụng, nếu không được cập nhật, đào tạo 

liên tục thì việc ứng dụng chúng vào công việc sẽ rất khó khăn và tốn nhiều thời gian. 

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng hết được, cần có thời gian và nguồn 

lực tài chính để mua sắm, cải thiện và nâng cấp hệ thống. 

CSDL thanh toán chưa đầy đủ và chuẩn hóa để số hóa dữ liệu và liên kết với ngân hàng. 

3.1.3. Cơ hội 

CĐS đang là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp hiện nay. Chính phủ cùng với 

những chỉ đạo và chính sách hỗ trợ cũng đang khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp Việt Nam triển khai nhanh quá trình CĐS để vượt qua đại dịch covid, phục hồi, 

phát triển kinh tế bền vững. Cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty 

Phát điện 1, Công ty Thủy điện Đồng Nai cũng đã và đang hưởng ứng rất mạnh mẽ và 

thúc đẩy nhanh quá trình CĐS để hội nhập quốc tế, phát triển và lớn mạnh hơn nữa. 

CĐS sẽ giúp nâng cao năng suất làm việc. Việc triển khai các giải pháp công nghệ 

thông minh giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình, giúp nhân lực TC-KT giảm 

thiểu các công việc thủ công, cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian. 

CĐS giúp lãnh đạo và người quản lý dễ dàng tiếp cận với các báo cáo tài chính, báo cáo 

phân tích tài chính và từ đó đưa ra quyết định kịp thời, chính xác hơn nhờ sự hỗ trợ các 

nền tảng số như phần mềm ERP.  

Tạo cho Công ty một bộ mặt mới, hiện đại và chuyên nghiệp hơn, cải thiện trải nghiệm 

của nhân viên và khách hàng đến việc cải thiện doanh thu và tăng tính cạnh tranh cho 

doanh nghiệp 

3.1.4. Thách thức 

Tại Việt Nam quá trình CĐS đang diễn ra mạnh mẽ nhưng không phải doanh nghiệp 

nào cũng thành công, nhiều doanh nghiệp đang khá chật vật và khó khăn do thiếu nền 

tảng công nghệ, nguồn lực tài chính và kinh nghiệm. Nên việc chuyển số phải được 

triển khai một cách cẩn trọng, với lộ trình từng bước cụ thể và có thời gian tích lũy kiến 

thức, kinh nghiệm để CĐS thành công.  

Dữ liệu tài chính kế toán trên các nền tảng trực tuyến có thể bị đe dọa từ việc bị truy cập 

trái phép, hacker và mất dữ liệu. Điều này rất nguy hiểm và có thể đem lại những tổn 

thất rất lớn cho công ty. 

Công ty đang và sẽ áp dụng nhiều nền tảng, công nghệ số mới để CĐS. Công ty cần 

giúp nhân lực tài chính kế toán làm quen, thích ứng với chúng và biết cách làm việc 
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hiệu quả trên đó. Điều này sẽ tạo áp lực và thách thức rất lớn cho ban lãnh đạo và nhân 

lực TC-KT. 

Công nghệ và nền tảng mới cho CĐS đòi hỏi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Công ty 

phải đủ tốt và mạnh để có thể đáp ứng. Mà để làm điều này cần có nguồn lực tài chính 

tốt và nhân lực kỹ thuật công nghệ đủ trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng để triển khai. 

Ngoài ra, trên thị trường hiện nay có rất nhiều các giải pháp công nghệ và không phải 

giải pháp công nghệ nào cũng phù hợp với tất cả. Công ty cần tham khảo và tìm hiểu để 

có sự lựa chọn đúng đắn nhất. 

3.2. Thảo luận và giải pháp 

Trước mắt Công ty cần xây dựng CSDL lớn để đáp ứng số liệu giao dịch ngày một lớn; 

ứng dụng công nghệ mới để phân tích, xử lý dữ liệu, đảm bảo an ninh, an toàn về bảo 

mật. Để đáp ứng yêu cầu này, công ty cần cập nhật dữ liệu thường xuyên, lưu trữ các dữ 

liệu, bao gồm cả dữ liệu tài chính và phi tài chính một cách đầy đủ và khoa học.  

Đặc biệt, cùng với Tập đoàn, công ty chuẩn bị triển khai kết nối hệ thống ERP với Ngân 

hàng để phục vụ cho quá trình thanh toán điện tử được xuyên suốt và thuận tiện thì 

CSDL thanh toán là vô cùng quan trọng. Vì vậy nhân lực TC-KT cần lưu trữ và thường 

xuyên cập nhật CSDL thanh toán một cách đầy đủ và chuẩn hóa để sẵn sàng cho quá 

trình kết nối trong thời gian tới. Tránh việc CSDL thiếu, không chính xác dẫn đến kết 

nối khó khăn và tốn thêm nhiều thời gian. 

Công ty cũng cần chú trọng an toàn, bảo mật thông tin gắn với an ninh mạng trước sự 

đe dọa tấn công của tội phạm mạng. Các nguy cơ bị mất cắp các dữ liệu, thông tin TC-

KT là rất hiện hữu trong môi trường mạng. Đây là một nguy cơ lớn mà các nhân lực 

TC-KT cần nhận thức được và chuẩn bị cho những vấn đề có thể xảy ra khi ứng dụng 

các công nghệ mới. Do vậy, cần chú trọng xây dựng hệ thống an ninh mạng, đảm bảo 

bảo mật cao dữ liệu TC-KT. 

Để đáp ứng nhu cầu thay đổi trong quá trình CĐS, Công ty cần phát triển nguồn nhân 

lực TC-KT chất lượng cao với nhận thức đầy đủ và kỹ năng tốt, thích ứng được với 

công nghệ mới. Bên cạnh những kiến thức chuyên môn sâu về nghiệp vụ TC-KT, các 

nhân lực TC-KT trong tương lai cũng cần thêm các kỹ năng và kiến thức về luật pháp, 

công nghệ thông tin, truyền thông và quản lý. Điều này đòi hỏi công ty cần rà soát, điều 

chỉnh từng bước các chương trình đào tạo hiện có theo hướng cập nhật nội dung mới và 

phù hợp, tăng cường các nội dung thực hành nghiệp vụ, kỹ năng liên quan đến ứng dụng 

CĐS để hỗ trợ nhân lực TC-KT bổ trợ kiến thức, rèn luyện các kỹ năng cũng như tiếp 

cận, thích nghi sớm với các công nghệ mới. Đây là yếu tố quan trọng, là nền tảng đem 

đến thành công cho quá trình CĐS. 

Tổ chức thi đua khen thưởng và khuyến khích nhân lực TC-KT tham gia các cuộc thi ý 
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tưởng, sáng tạo về CĐS để khơi dậy tư duy và khả năng, lắng nghe chia sẻ, đóng góp ý 

kiến và tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp hay cho công ty và Tập đoàn. 

Nhân lực TC-KT ngoài tìm kiếm các ý tưởng và giải pháp CĐS thì việc ứng dụng các ý 

tưởng, giải pháp từ Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị trong Tập đoàn vào công ty 

mình cũng là rất quan trọng và cần thiết. Nếu có thể ứng dụng các ý tưởng và giải pháp 

đã có này vào công ty mình một cách hiệu quả và phát huy thêm tiềm năng của nó thì đó 

là cũng là thành công của công ty, giúp tiết kiệm thời gian, chất xám để tìm kiếm những 

ý tưởng và giải pháp mới khác. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

CĐS đã trở thành xu thế tất yếu trong cuộc cách mạng 4.0. Nó đem lại nhiều cơ hội 

nhưng cũng đi kèm nhiều thách thức. Trong những năm gần đây, cùng với sự chỉ đạo, 

hướng dẫn và hỗ trợ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 1, 

Công ty Thủy điện Đồng Nai đã nỗ lực thay đổi nhận thức và ứng dụng khoa học công 

nghệ để triển khai CĐS trên tất cả lĩnh vực. Trong lĩnh vực TC-KT thì nhân lực và công 

nghệ là hai nền tảng quan trọng đem đến thành công của quá trình CĐS. Do đó, Nhân 

lực TC-KT cần chủ động và nỗ lực hơn nữa để nâng cao nhận thức, năng lực chuyên 

môn, kỹ năng để thích nghi với nền tảng, công nghệ mới và đem lại hiệu quả công việc 

cao trên môi trường số. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được cải thiện, nâng cấp để 

đáp ứng nhu cầu CĐS cũng là vô cùng cần thiết. Với sự hỗ trợ từ công ty, Tổng Công 

ty, Tập đoàn, nhân lực TC-KT cần nỗ lực hơn nữa và nắm bắt các cơ hội để đẩy nhanh 

và hoàn thành công cuộc CĐS. 
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THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÔ VÀ 

NƯỚC TÁI SỬ DỤNG BẰNG SCADA TRÊN NỀN TẢNG WEB TẠI NHÀ MÁY NHIỆT 

ĐIỆN NGHI SƠN 1 

 DESIGN OF CONTROL SYSTEM FOR RAW WATER SUPPLY AND REUSED 

WATER SYSTEM USING WEB_BASED  SCADA AT NGHI SON 1 THERMAL 

POWER PLANT 

Đậu Trường Lâm  

Công Ty Nhiệt Điện Nghi Sơn, 0917659886, dau.t.lam04@gmail.com 

Tóm tắt: Hiện nay, thế giới đang đẩy nhanh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 4.0 

vào công nghiệp và cuộc sống. Công nghệ 4.0 bao gồm Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật 

kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data). Với mục tiêu chính là  sử 

dụng các thiết bị IoT có khả năng tự động truyền tải dữ liệu, trạng thái lên mạng 

Internet lưu trữ trên các cơ sở dữ liệu đám mây (cloud database) và tiếp nhận điều 

khiển mà không cần đến sự can thiệp của con người. Từ đó, người dùng sẽ có thể 

trực tiếp quan sát, giám sát và điều khiển các thiết bị thông qua trình duyệt Web, các 

ứng dụng điện thoại thông minh…, độc lập về mặt địa lý mà không cần thiết phải tới 

hiện trường. Việc ứng dụng công nghệ mới này vào thiết kế và xây dựng các hệ 

thống điều khiển trong công nghiệp đem lại hiệu quả và nâng cao tiện ích trong quản 

lý và vận hành thiết bị.  

Bài báo này sẽ đề cập tới vấn đề thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển và giám 

sát một hệ thống điều khiển giám sát các trạm bơm sử dụng bằng SCADA trên nền 

tảng Web. 

Trong nghiên cứu này, tác giả đề trình bày giải pháp thiết kế và thi công hệ thống điều 

khiển, giám sát hệ thống cấp nước thô và nước tái sử dụng bằng SCADA trên nền 

tảng Web. Giải pháp này có thể được áp dụng đối với các hệ thống thiết bị ở xa hoặc 

trên diện rộng mà hệ thống SCADA truyền thống khó có thể triển khai hoặc chi phí 

triển khai lớn. Hệ thống điều khiển, giám sát hệ thống cấp nước thô và nước tái sử 

dụng bằng SCADA trên nền tảng Web đảm bảo điều khiển, vận hành và giám sát thiết 

bị máy móc tin cậy hiệu quả theo yêu cầu của nhà máy đặt ra.  

Abstract: Currently, the world is accelerating research and application of Industry 4.0 

in industry and life. Industry 4.0 includes Artificial Intelligence (AI), Internet of Things 

(IoT) and big data (Big Data). With the main goal is to use  IoT devices to share the 

sensor data they collect by connecting to an IoT gateway or other edge device where 

data is either sent to the cloud to be analyzed or analyzed locally without requiring 

human-to-human or human-to-computer interaction. From there, users will be able to 

directly observe, monitor and control devices through Web browsers, smartphone 

applications, etc., geographically independent without needing to be present in the 

site. The application of this new technology to the design and construction of control 

systems in industry brings efficiency and convenience in equipment management and 

operation. 

https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/IoT-device
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This article will refer to the problem of designing and building a control and monitoring 

system for a control system to monitor pump stations using WEB_BASED  SCADA. 

In this study, the author present a solution to design and construct a control and 

monitoring system for raw water supply and reused water using WEB_BASED  

SCADA. This solution can be applied to remote or large-scale equipment systems 

where traditional SCADA systems are difficult to deploy or the deployment cost is 

high. The control and monitoring system of raw water supply and reused water by 

WEB_BASED SCADA ensures efficient, reliable control, operation and monitoring of 

equipment and machinery according to the requirements of the factory. 

Keywords: SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition 

WEB_BASED  SCADA: WEB  BASED  Supervisory Control And Data Acquisition 

PLC: Programmable logic controller 

AI : Artificial Intelligence 

IoT: Internet of Things  

CHỮ VIẾT TẮT 

SCADA: Hệ thống điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu 

WEB_BASED  SCADA : Hệ thống điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu trên 

nền tảng Web 

PLC: Bộ điều khiển logic khả trình 

AI: Trí thông minh nhân tạo 

IoT: Vạn vật kết nối 

1. GIỚI THIỆU  

Trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, chúng tôi phát 

hiện ra nhiều vấn đề bất cập tại một số hệ thống điều khiển PLC truyền thống trong 

công ty gây ảnh hưởng tới công tác vận hành, sửa chữa. Các hệ thống điều khiển PLC 

thuần tùy chỉ có thể thực thi ở các phạm vi không gian hạn hẹp và không thể điều khiển 

và giám sát thiết bị trên các thiết bị thông minh sử dụng phổ biến hiện nay như điện 

thoại, máy tính bảng…  

Bài báo này sẽ thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát sử dụng bằng 

SCADA trên nền tảng Web. Hệ thống điều khiển và giám sát SCADA trên nền Web với 

các tính năng tương tự như hệ thống SCADA truyền thống nhưng dữ liệu được đưa lên 

internet để có thể kết nối bất cứ nơi nào và có thể giải  quyết các bài toán yêu cầu về 

phạm vi kết nối trên diện rộng với chi phí phù hợp nhất. Người dùng có thể giám sát và 

điều khiển trên trình duyệt Web bằng các thiết bị thông minh có kết nối với Internet như 

điện thoại, máy tính bảng, máy tính…  
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2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ( THEORETICAL FRAMEWORD 

AND METHODS) 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Đối tượng nghiên cứu 

Bài báo chọn đối tượng nghiên cứu là hệ thống điều khiển, giám sát hệ thống cấp nước 

thô và nước tái sử dụng tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. Hiện tại, hệ thống cấp nước 

thô sử dụng bộ điều khiển PLC S7 200 Siemens điều khiển các bơm bơm nước từ hồ 

Đồng Chùa cung cấp nước thô cho hệ thống xử lý nước để xử lý ra nước khử khoáng 

cấp lên lò hơi và nước phục vụ sinh hoạt. Hệ thống cấp nước tái sử dụng sử dụng bộ 

điều khiển PLC S7 200 Siemens để điều khiển các bơm tại hồ Lắng và giám sát tín hiệu 

mức bể Hồi bơm nước tái sử dụng từ hồ Lắng vào bể Hồi và cấp lại hệ thống Thải xỉ. 

Nước tái sử dụng được tạo ra sau quá trình xử lý nước thải của hệ thống Thải xỉ.   

Trong quá trình vận hành và sửa chữa các hệ thống trên, chúng tôi gặp các vấn đề như 

các Bộ PLC S7 200 đã ngừng sản xuất và không được hỗ trợ từ hãng từ năm 2009. Các 

hệ thống cấp nước thô và nước tái sử dụng địa bàn rộng hàng trăm hecta, các hệ thống 

cách xa nhau và cách xa nhà máy vài km và không thể giám sát các thông số thiết bị và 

quá trình trên phòng điều khiển trung tâm, phòng điều khiển hệ thống Xử lý nước và 

phòng điều khiển hệ thống Thải xỉ gây ảnh hưởng tới công tác vận hành, sửa chữa. Các 

PLC của hệ thống cấp nước thô không có mật khẩu vì vậy nhân viên kỹ thuật không thể 

thực hiện các công việc như back up chương trình và kết nối online tới PLC chuẩn đoán 

khi có sự cố. Trong hệ thống cấp nước tái sử dụng, tín hiệu đo mức trạm Hồi dùng để 

liên động chạy dừng bơm tại hồ Lắng sử dụng dây cứng và đã từng xảy ra trường hợp 

đứt cáp, rất khó xác định vị trí điểm đứt cáp do tuyến đường đi của cáp dài và nhiều bụi 

rậm, vật nặng và  kênh rạch. Khi thay thế tốn nhân công và chi phí mua cáp mới. 

Bài báo đưa ra giải pháp sử dụng thiết bị điều khiển PLC S7 1200 Siemens thay thế cho 

PLC S7 200 Siemens, các thiết bị mạng của hãng HMS Industrial Networks AB và phần 

mềm Webserver của hãng Advantech. 

Thiết kế  hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống cấp nước thô và nước tái sử 

dụng bằng SCADA trên nền tảng Web tại Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1   

Để thực hiện giám sát và điều khiển hệ thống cấp nước thô và nước tái sử dụng cần sử 

dụng 02 bộ điều khiển PLC S7 1200 kết nối với các thiết bị mạng và một bộ IO mở 

rộng kết nối với các thiết bị mạng để đưa dữ liệu lên Internet. Hệ thống điều khiển giám 

sát SCADA trên nền tảng Web sẽ được thiết kế như hình sau:  
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Hình 1. Cấu trúc hệ thống điều khiển SCADA trên nền tảng Web cho hệ thống cấp nước thô 

và nước tái sử dụng 

Xây dựng phần cứng  

Hệ thống được chia làm 2 cấp bao gồm cấp điều khiển giám sát và cấp trường. Trong 

đó, cấp điều khiển giám sát bao gồm một máy chủ VPN server của hãng DELL và màn 

hình giám sát đặt tại phòng trung tâm điều khiển. Cấp trường bao gồm bộ điều khiển 

PLC S7 1200 của Siemens. Dữ liệu trao đổi lưu trữ trên đám mây giữa máy tính Server 

và cấp trường thông qua VPN server eFive 25 và IoT Gateway Flexy 205 EWON của 

hãng HMS Industrial Networks AB qua giao thức truyền tin OPC-UA hoặc các giao 

thức khác tương tự trong môi trường mạng riêng ảo VPN bảo mật tuyệt. Các thiết bị này 

sẽ được cấu hình thiết lập theo sơ đồ cấu hình mạng truyền thông như  hình 1. Thiết bị 

Flexy 205 và Efive 25 được sản xuất tuân thủ theo hướng dẫn của bộ tiêu chuẩn chất 

lượng ISO27001 về quy trình hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng và được tổ chức 

Quốc tế độc lập ISECOM đánh giá và cấp chứng nhận đảm bảo tuyệt đối về bảo mật 

thông tin mạng STAR Certification OSSTMM 3.0. Mạng truyền thông của hệ thống sẽ 

đảm bảo tính năng về bảo mật dữ liệu chống xâm nhập từ bên ngoài (viruts, hacker) như 

firewalls, VPN.....  
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Hình 2. Thiết bị mạng truyền thông 

Phần mềm 

Các hệ thống cấp nước thô và nước tái sử dụng được điều khiển bởi bộ điều khiển PLC 

S7 1200. Chương trình logic PLC được lập trình bởi phần mềm TIA Portal Siemens.  

 

Hình3: Cấu hình của hệ thống PLC S7 1200 hệ thống nước tái sử dụng 

Phần mền lập trình Web based SCADA WebAcces/SCADA của hãng Advantech được 

cài trên máy tính server. Các giao diện vận hành, cấu hình nhận dữ liệu từ PLC sẽ được 
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thực hiện trên phần mềm này bằng các công cụ Project Management, Saas Composer, 

WISE PaaS Dashboard, DrawDAQ..   

 

Hình 4: Các tính năng phần mềm WebAcess/SCADA 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Đề tài nghiên cứu thực tế vận hành 

sản xuất, sửa chữa tại hệ thống điều khiển tại trạm nước thô và nước tái sử dụng và ứng 

dụng các kiến thức khoa học công nghệ của công nghệ 4.0 đang diễn ra trên thế giới vào 

để giải quyết các vấn đề tồn tại trong thực tế. 

2.3. Dự kiến kết quả đạt được 

 Thiết kế lắp đặt và lập trình được mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển SCADA 

trên nền tảng Web tại phòng thí nghiệm 

 Triển khai lắp đặt thực tế tại trạm nước thô và tái sử dụng tại Công ty Nhiệt điện 

Nghi Sơn trong năm 2023 

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ (RESULT) 

Hiện tại, đã triển khai xây dựng hoàn thành được mô hình mô phỏng của hệ thống điều 

khiển SCADA trên nền tảng Web trong phòng thí nghiệm. Hệ thống có thể thực hiện 

giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu theo chương trình mô phỏng với một bộ PLC 

Siemens và các thiết bị mạng IoT của hãng HMS Networks như hình 5, 6, 7 dưới đây. 

Từ hệ thống có thể thực hiện truy cập vào PLC lấy dữ liệu trạng thái PLC, củng như có 

thể giám sát các trạng thái và điều khiển bơm theo chương trình mô phỏng được lập 

trình trên PLC bằng trình duyệt Web trên các máy tính, điện thoại có kết nối mạng 
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internet sau khi đăng nhập User/Password vào hệ thống.  Dự kiến trong từ nay tới 2023 

sẽ tiến hành triển khai lắp đặt thực tế tại trạm nước thô và tái sử dụng tại Công ty Nhiệt 

điện Nghi Sơn và hoàn thành trước tháng 5/2023 

 

Hình 5. Các thiết bị mô phỏng PLC S7 1200, Flexy 205, eFive 25, máy tính server 

 

Hình 6. Cấu hình dữ liệu đưa lên Internet 

Giao diện giám sát và điều khiển được minh họa như hình sau:  
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Hình 7. Giao diện giám sát và điều khiển 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

Bằng cách khai thác sử dụng phần mềm WebAcess của hãng Advantech, TIA Siemens,  

các phần mềm cấu hình thiết bị truyền thông, các thiết bị truyền thông Flexy 205, eFive 

25, bộ điều khiển PLC S7 1200 đã xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển SCADA 

trên nền tảng Web. Kết quả bài báo cho thấy có thể sử dụng máy tính, laptop và 

Smartphone truy cập giám sát và điều khiển các hệ thống cấp nước thô và nước tái sử 

dụng. Dự kiến trong từ nay tới 2023 sẽ tiến hành triển khai lắp đặt thực tế tại trạm nước 

thô và tái sử dụng tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và hoàn thành trước tháng 5/2023 
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HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG SẮT TỪ ĐẦU CỰC MÁY PHÁT  

VÀ NGUY CƠ HƯ HỎNG CÁC VT ĐẦU CỰC 

 Lưu Việt Hưng  

Công Ty Nhiệt Điện Nghi Sơn, 0973473873, luuhunghit@gmail.com 

Tóm tắt: Nghiên cứu này diễn giải cho hiện tượng hư hỏng bất thường các máy biến 

điện áp ở đầu cực máy phát điện gây ra bởi hiện tượng cộng hưởng sắt từ. Những 

điều kiện cần thiết để hiện tượng có thể xẩy ra tại đầu cực máy phát. Từ đó đưa ra 

giải pháp phòng ngừa bằng cách sử dụng các điện trở hãm tương ứng với cấu tạo 

của máy biến điện áp. 

Keywords: Cộng hưởng sắt từ, phi tuyến.  

CHỮ VIẾT TẮT 

CT:  Current transformer 

VT:  Voltage transformer 

SĐĐ:  Suất điện động 

AVR:  Automatic Voltage Regulation 

AQR:  Automatic Q (reactive power) Regulation 

1. GIỚI THIỆU  

Trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, chúng tôi phát 

hiện ra hiện tượng 1 số VT đầu cực máy phát bị hư hỏng bất thường trong 1 số trường 

hợp đặc thù của phương thức vận hành hệ thống. 

Bài báo này sẽ đi sâu vào nghiên cứu và chỉ ra nguyên nhân sâu xa của hiện tượng cũng 

như đưa ra giải pháp để phòng tránh hiện tượng bị lặp lại trong tương lai tại nhà máy 

nhiệt điện Nghi Sơn cũng như có thể áp dụng ở các hệ thống khác có cấu trúc tương tự. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Cộng hưởng sắt từ 

Hiện tượng cộng hưởng sắt từ xảy ra trong mạch điện có thành phần điện dung và điện 

cảm không tuyến tính, trong 1 số thời điểm nào đó, sự thay đổi của cấu trúc L-C và 1 số 

điều kiện khác gây ra hiện tượng cộng hưởng phi tuyến làm giá trị dòng và áp đổ qua 

thành phần điện cảm tăng cao. Hiện tượng này gây nên sự hư hỏng cách điện và gây 

phát nóng ở thành phần điện cảm có thể gây hậu quả lan tràn đến các sự cố không mong 

muốn khác. 
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Hình 1.  phân tích dòng và áp trong thí nghiệm khi có cộng hưởng sắt từ 

Ta có thể thấy khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng sắt từ, dòng và áp qua thành phần điện 

cảm tăng lên gấp nhiều lần so với trạng thái bình thường của nó. 

Xét 1 mạng điện cơ bản gồm 1 nguồn SĐĐ E và các thành phần R-L-C như hình dưới: 

 

Hình 2:  Mô hình mạch điện các thành phần R-L-C 

Tùy theo giá trị hiệu dụng của nguồn E mà ta có giá trị điện áp LV  như hình dưới:  
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Hình 3. Mô hình điện áp LV  

Ta có thể thấy tương ứng với các giá trị: 

+ khi E= E1, khi đó LV  chỉ có thể có 1 trạng thái điện áp 1nM  tương ứng ở chế độ ổn 

định “ stable state” 

+ khi E=E2, khi đó LV có thể có 3 trạng thái điện áp: 2nM 2iM 2 fM , trong đó 2nM tương 

ứng ở chế độ ổn định “ stable state”, 2 fM  ở tình trạng cộng hưởng sắt từ, 2iM  tương 

ứng ở chế độ không ổn định: “ unstable state” 

+ khi E=E’2, khi đó LV sẽ đột ngột nhảy từ trạng thái  ổn định 2M  sang trạng thái cộng 

hưởng sắt từ 2'M  điểm 2M  khi đó được gọi là điểm giới hạn. 

+ khi E= E3, khi đó LV chỉ có thể có 1 trạng thái điện áp 3 fM ở tình trạng cộng hưởng 

sắt từ. 

Như vậy điều kiện nào sẽ quyết định trạng thái điện áp của LV : 

Xét đường đặc tính Vc- Ø như hình dưới:  

 

Hình 4. Mô hình đặc tính Vc- Ø 
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Trạng thái điện áp của LV  sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào các điều kiện ban đầu: điện áp 

đầu cực của điện dung và từ thông lõi thép điện cảm.  

Đường đặc tính C là đường biên giới hạn của 2 trạng thái. Khi các điều kiện ban đầu ở 

phía dưới đường đặc tính này, LV  sẽ ở trạng thái ổn định stable state, khi các điều kiện 

ban đầu ở phía trên, LV  sẽ rơi vào tình trạng cộng hưởng sắt từ. 

Như vậy ta có thể thấy với giá trị điện cảm không đổi, hiện tượng cộng hưởng sắt từ có 

thể xảy ra khi ta thay đổi giá trị điện áp đặt vào mạch điện hoặc thay đổi giá trị điện 

dung C trong mạch điện 

2.1.2. Tác hại của hiện tượng cộng hưởng sắt từ 

Hiện tượng cộng hưởng sắt từ có thể gây nên rất nhiều những tác hại không mong muốn 

cho hệ thống điện, bao gồm:  

+ Gây quá điện áp duy trì ở các giá trị điện áp Pha- đất, pha- pha 

+ Gây nên quá dòng điện duy trì 

+ Gây biến dạng đặc tính sóng sin của dòng điện và điện áp 

+ Gây nên tình trạng lệch điểm trung tính ở các hệ thống trung tính cách điện 

+ Gây tiếng ồn lớn và duy trì ở các máy biến áp 

+ Phá hủy các máy biến điện áp do hiệu ứng nhiệt hoặc bị hư hỏng cách điện. 

+ Gây nên hiện tượng các bảo vệ tác động không mong muốn 

2.1.3. Các điều kiện có thể gây nên hiện tượng cộng hưởng sắt từ 

Như đã phân tích ở trên, hiện tượng cộng hưởng sắt từ cần những điều kiện cần thiết 

mới có thể xảy ra được, qua việc phân tích dữ liệu và tình trạng của các hệ thống đã 

từng xảy ra hiện tượng cộng hưởng sắt từ, có thể rút ra được những điều kiện cần có để 

có thể xảy ra được hiện tượng này.( Không phải là điều kiện đủ) 

Đó là các điều kiện: 

+ Có sự xuất hiện đồng thời của điện dung và điện cảm phi tuyến trong mạch điện 

+ Trong mạch điện có tình trạng điện áp bị thay đổi trong 1 dải đủ rộng. 

+ Trong mạch điện có hệ thống thành phần tải thấp: như VT hay đường dây không tải..  

Nếu hội tụ đủ 3 yếu tố trên, hiện tượng cộng hưởng sắt từ hoàn toàn có thể xảy ra. 
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2.1.4, Hiện tượng cộng hưởng sắt từ đã xảy ra tại nhiệt điện Nghi Sơn và biện pháp 

khắc phục 

2.1.4.1. Hiện tượng 

Nhà máy nhiệt điện Nghi sơn đã 2 lần xảy ra hiện tượng hư hỏng cuộn dây cao áp VT 

21kV đầu cực máy trong thời kì chạy thử nghiệm các tổ máy phát kéo theo sự kích hoạt 

chức năng bảo vệ 59N của máy phát gây nên tình trạng trip tổ máy không mong muốn. 

Việc hư hỏng VT xảy ra không phải là sự tình cờ do cuộn dây cao áp VT nối đất, nên 

phân bố điện áp trên VT sẽ giảm dần từ đầu cuộn dây đến cuối cuộn dây tương ứng với 

xác xuất hư hỏng cách điện cũng giảm do điện áp cao chủ yếu tập trung ở phần đầu 

cuộn dây, nếu xảy ra hư hỏng thì cũng hầu như nằm ở phần cuộn dây này.  

 

Hình 5:  Mô hình mạch điện thay thế đầu cực máy phát 

Khi xét mạch điện thay thế của các VT và so sánh với các điều kiện cần để xảy ra hiện 

tượng cộng hưởng sắt từ ta có:  

+ Mạch điện VT chứa các thành phần điện dung và điểm cảm phi tuyến bao gồm: Điện 

dung Co của mạng điện máy phát và điện cảm phi tuyến của cuộn dây cao áp VT 

+ Mạch điện VT chứa thành phần điện áp có thể thay đổi được đó là thành phần điện áp 

đầu cực máy phát, thành phần này có thể bị thay đổi khi xảy ra các sự cố trong mạch 

điện, hoặc do chế độ vận hành AQR- AVR, thay đổi nấc phân áp máy biến áp đầu cực. 

về cơ bản điện áp này có thể dao động trong khoảng : 19,95- 20,05kV. Bên cạnh đó, 

máy phát không phải là mạch điện có trung tính nối đất trực tiếp, dẫn đến điện áp có thể 

thay đổi mạnh khi xảy ra chạm đất 1 pha trong mạch điện máy phát, hoặc mất áp hoàn 

toàn nếu sự cố dẫn đến trip máy phát. 

+ Mạch điện VT chứa thành phần tải thấp, đó là tải của VT ( chỉ khoảng 50VA). Do là 

máy biến điện áp đo lường, ở chế độ làm việc bình thường, VT làm việc gần như ở chế 

độ không tải, khi đó dòng điện sơ cấp gần như dùng để từ hóa lõi thép VT, do đó khi có 

hiện tượng gia tăng của điện áp pha, lõi thép VT có thể bị rơi vào vùng bão hòa có thể 

gây nên hiện tượng cộng hưởng sắt từ. 
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2.1.4.2. Mô hình và nguyên nhân cho hiện tượng cộng hưởng sắt từ tại Nghi Sơn 

Về cơ bản trong chế độ làm việc bình thường, điện áp phía đầu cực máy phát được duy 

trì trong khoảng 20,95-22,05 kV tức dải sai lệch khoảng 5% so với định mức, bên cạnh 

đó tỉ số V/f được tự động điều chỉnh trong dải cố định nên khả năng bị cộng hưởng 

trong chế độ làm việc bình thường là khó xảy ra. Thời điểm có khả năng gây nên việc 

cộng hưởng sắt từ nhất là ngay khi máy cắt đầu cực cắt ra.  

Mô hình hiện tượng như hình dưới: 

 

Hình 5:  Mô hình cộng hưởng sắt từ đầu cực máy phát 

 

Hình 6. Mô hình cộng hưởng theo thời gian 
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Tại thời điểm t1, ngay khi máy cắt đầu cực cắt ra, điện áp giảm đột ngột, điện dung C0 

trên các pha máy phát thực hiện việc xả năng lượng qua cuộn dây phía sơ cấp VT1,2 

làm dòng từ hóa VT 1,2 tăng cao, lõi thép VT1,2 rơi vào tình trạng quá bão hòa, gây 

nên hiện tượng tượng cộng hưởng sắt từ, tuy vậy hiện tượng sẽ tắt dần nhanh chóng nếu 

năng lượng của điện dung không được tích lũy trở lại, nguồn năng lượng này được duy 

trì  nhờ vào Sđđ  En từ phía máy biến áp( do vẫn duy trì được điện áp bình thường) 

thông qua điện dung kí sinh Cđ của máy cắt đầu cực GCB. Nhờ vậy dao động của cộng 

hưởng sắt từ sẽ duy trì thêm được nhiều chu kì nữa nhờ vào sự xả nạp của các thành 

phần điện dung C0 và Cđ trước khi tắt dần do V2<V1<V0 . Khi đó các cuộn dây sơ cấp 

VT1,2,3 sẽ tham gia vào mạch cộng hưởng sắt từ này trong số chu kì tương ứng làm 

điện áp và dòng điện tăng cao. Quá trình này có thể chưa làm hư hỏng ngay cách điện 

của cuộn dây cao áp nhưng sẽ làm suy giảm dần cách điện. Do việc vận hành máy phát 

điện phải trải qua nhiều lần cắt ra của máy cắt đầu cực, nên quá trình hư hỏng cách điện 

sẽ tích lũy dần dần và sẽ gây hư hỏng tới toàn bộ các VT nếu không có các biện pháp 

hãm tình trạng cộng hưởng sắt từ này. 

2.1.4.3. Giải pháp cho hiện tượng cộng hưởng sắt từ 

Hiện nay, giải pháp để thực hiện hãm cộng hưởng sắt từ trên các VT có nhiều biện pháp 

khác nhau như:  

+ Thay đổi tổ đấu dây phía sơ cấp 

+ Sử dụng các VT có hệ số bão hòa mạch từ ở chế độ bình thường thấp 

+ Tính toán thay đổi điện dung C vào vùng không thể gây cộng hưởng 

+ Sử dụng điện trở hãm 

Theo điều kiện thực tế, nhiệt điện Nghi Sơn đã sử dụng các điện trở hãm trong mạch 

VT nhằm tránh lặp lại tình trạng này. Hiệu quả thực tiễn sau đó, hiện tượng đã không 

còn xảy ra. Đây cũng là 1 giải pháp rất hữu ích có thể áp dụng mang tính chất phòng 

ngừa đối với những nhà máy có kết cấu tương tự. 

A, Đối với VT có cuộn tam giác hở phía thứ cấp 

Đối với VT có cuộn dây tam giác hở phía thứ cấp, nên điện trở hãm sẽ được đặt ở phía 

cuộn tam giác hở này. Ta có giá trị tối thiểu của điện trở hãm R, và công suất của điện 

trở hãm RP  : 

 
22 33 3

;
ss

R

e

UU
R P

P R
          (1) 

Trong đó:       Us: điện áp định mức cuộn tam giác  

                  Pe: Công suất ngưỡng chịu đựng nhiệt của cuộn tam giác hở 
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Hình 6. Sơ đồ thay thế điện trở hãm cho VT có cuộn tam giác hở 

B. Đối với VT không có cuộn tam giác hở ở thứ cấp 

 

Hình 7. Sơ đồ thay thế điện trở hãm cho VT không có cuộn tam giác hở 
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Với VT có 2 cuộn thứ cấp nối sao, điện trở hãm được đặt ở tất cả các pha đầu ra phía 

thứ cấp. Ta có giá trị tối thiểu của điện trở hãm R, và công suất của điện trở hãm RP  : 

2 2

;s s
R

t m

U U
R P

kP P R
 


          (2) 

Trong đó:       Us: điện áp định mức cuộn thứ cấp;  

                  Pt: Công suất định mức cuộn thứ cấp;  

                Pm: công suất thực dùng cho đo lường và bảo vệ; 

                   K: hệ số tải danh định dải từ 0,25 đến 1 (lấy k=1). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Dựa trên những trường hợp sự cố 

thực tế đã xảy ra ở nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn cũng như ở các nơi khác trên hệ thống 

điện. 

2.3. Dự kiến kết quả đạt được 

 Xác định nguyên nhân thực tế và mô hình gây nên hiện tượng cộng hưởng sắt từ 

 Đề ra giải pháp cụ thể để tránh tình trạng lặp lại trong tương lai gây hư hỏng bất 

thường các VT ảnh hưởng đến chế độ vận hành và kinh tế. 

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  

Kết quả đạt được có thể áp dụng cho các hệ thống tương tự tránh khỏi hiện tượng hư 

hỏng do cộng hưởng sắt từ 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Ngày nay, việc sử dụng điện trở hãm đã trở nên phổ biến trên thế giới để phòng ngừa 

việc hư hỏng VT do cộng hưởng sắt từ. Điện trở hãm có ưu điểm không làm sai lệch kết 

quả đo lường phía thứ cấp của các VT do được đấu nối song song với đầu ra thứ cấp từ 

đó các chức năng bảo vệ và đo lường cũng ko bị ảnh hưởng. Vì vậy việc lắp thêm điện 

trở hãm sẽ không gây nên bất cứ tác động không mong muốn nào đến các chức năng 

hiện có đang sử dụng tín hiệu đầu ra của các VT. Ở tình trạng tiền cộng hưởng sắt từ, 

điện trở hãm đóng vai trò duy trì tải hãm cho các VT tránh tình trạng các VT làm việc 

như không tải làm mạch từ dễ dàng bị bão hòa trước các xung động điện áp của mạch 

cộng hưởng.  
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 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TỔNG HỢP THEO DÕI KHIẾM KHUYẾT 

TRÊN NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN WEBSITE ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG 

TÁC SCTX TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ 

Nguyễn Văn Khanh
1
,  Nguyễn Đức Thắng

2
, Bùi Tố Thắng

3 

1
Công ty Nhiệt điện Uông Bí, ĐT 0904.979.974,  Email: khanhgenco1@gmail.com 
2
Công ty Nhiệt điện Uông Bí, ĐT 0986.446.329, Email: thang83ktgs@gmail.com 

3
Công ty Nhiệt điện Uông Bí, DDT 0796.485.246, Email: thangcdtepu@gmail.com 

TÓM TẮT: Trước đây việc cập nhật, theo dõi tiến độ, kế hoạch khắc phục các khiếm 

khuyết thiết bị của các Tổ máy trong Công ty chủ yếu được nhập trên file Excel và 

trao đổi thông tin qua thư điện tử Email, phương pháp này bộc lộ nhiều hạn chế như: 

Việc lập BBHT và ra được PAKT mất nhiều thời gian, không theo dõi được tiến độ 

sửa chữa, tiến độ cung cấp vật tư, không đánh giá được các công việc sửa chữa bị 

chậm tiến độ và các hạn chế khác đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và tiến 

độ trong công tác SCTX.  

Từ thực tế đó, Công ty đã tổ chức nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng và ứng 

dụng Phần mềm tổng hợp theo dõi khiếm khuyết thiết bị trên nền tảng trực tuyến 

Website để nâng cao chất lượng công tác SCTX tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 

 Từ khóa: Phần mềm; khiếm khuyết; website. 

CHỮ VIẾT TẮT 

KH SXKD Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

SCTX Sửa chữa thường xuyên 

SCBD Sửa chữa bảo dưỡng 

BBHT Biên bản khảo sát hiện trạng 

PAKT Phương án kỹ thuật 

QLKT Quản lý kỹ thuật 

ĐV Đơn vị 

1. GIỚI THIỆU  

Công tác SCTX hàng ngày trong Nhà máy nhiệt điện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, 

giúp giải quyết loại bỏ các khiếm khuyết thiết bị phát sinh trong quá trình vận hành  

của Tổ máy. Qua đó đã ngăn ngừa và giảm sự cố xảy ra góp phần làm ổn định được  

xuất. 

Theo cách làm như truyền thống trước đây, khi thiết bị làm việc có phát sinh khiếm 

khuyết sẽ được bộ phận vận hành thống kê và báo cáo cấp trên. Trưởng ca trực nhật sẽ 

tổng hợp danh sách khiếm khuyết trên phần mềm Microsoft Excel và gửi các đơn vị 

Chủ quản vận hành, đơn vị sửa chữa và Lãnh đạo Công ty thông qua thư điện tử Email. 
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Căn cứ vào tình trạng thiết bị và phương thức vận hành của Tổ máy, các phân xưởng 

Vận hành sẽ lập BBHT trên văn bản Word gửi phòng Kỹ thuật để ra PAKT và tổ chức 

các đơn vị sửa chữa thực hiện. 

Phần mềm văn phòng Microsoft Word, Excel chỉ có chức năng thống kê dữ liệu theo 

văn bản thuần túy mà không có chức nâng cao về quản lý theo dõi tổng hợp và đánh giá. 

Trên cơ sở vật chất được trang bị và lưu đồ xử lý công việc như vậy thật sự chưa được 

khoa học như: Việc quản lý khiếm khuyết rời rạc không được hệ thống, giao công việc 

khắc phục khiếm khuyết chưa cụ thể đến từng đơn vị cá nhân, tình trạng chuẩn bị vật tư 

đến đâu và tiến độ hoàn thành công việc khi nào. Nên việc ra được BBHT và PAKT mất 

nhiều thời gian và các đơn vị sửa chữa không chủ động được hết trong công việc.  

Nhằm nâng cao chất lượng công tác sửa chữa cũng như năng suất lao động và hiệu quả 

công việc. Công ty đã phối hợp với đơn vị công nghệ thông tin nghiên cứu xây dựng 

phần mềm Tổng hợp theo dõi khiếm khuyết trên nền tảng trực tuyến Website và đã đưa 

vào sử dụng từ tháng 05/2022. Phần mềm có các ưu điểm như: Cập nhật được danh mục 

khiếm khuyết, thời điểm phát sinh, gửi đính kèm BBHT và PAKT (nếu có) kèm theo 

hình ảnh hiện trạng trước và sau xử lý, đánh giá mức độ quan trọng của công việc, tình 

trạng cung ứng vật tư, tiến độ xử lý hoàn thành…Địa chỉ phần mềm theo Website: 

https://thkk.nhietdienuongbi.com.vn 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Căn cứ công văn số: 1707/EVNGENCO1-KTSX ngày 12/08/2021 về việc “Báo cáo 

tổng kết giai đoạn 2016-2020 Đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các 

NMNĐ than và xây dựng Đề án cho các NMĐ giai đoạn 2021-2025”.  

Căn cứ theo Quyết định số: 35/QĐ-HĐTV ngày 29/03/2022 về việc ban hành Quyết 

định về công tác bảo dưỡng sửa chữa trong Tổng công ty Phát điện 1.  

Căn cứ theo Quyết định số: 94/QĐ-EVNGENCO1 ngày 02/03/2022 về việc giao  

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CĐS năm 2022 cho các đơn vị trong Tổng công ty Phát 

điện 1. 

Cùng phấn đấu theo sự phát triển của cuộc các mạng công nghiệp 4.0 cũng như hoàn 

thành các nhiệm vụ của Tổng công ty giao. Đầu năm 2022, Công ty đã định hướng vạch 

ra các nhiệm vụ cơ bản trong KH SXKD. Đó là ứng dụng CĐS để nâng cao chất lượng 

công tác SCTX nhằm ổn định sản xuất.  

Kế thừa các thành quả lao động đã đạt được trong công tác sản xuất cũng như các yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình sản xuất mới hiện nay. Công ty đã tổ chức các đơn vị rà 

soát theo các quy đinh về Quy trình VH, Quy trình SCBD, Quy định số 1184 của EVN 

về công tác QLKT, Quy định số 35 của Tổng công ty về công tác SCBD. Nhằm nghiên 
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cứu xây dựng đưa ra được lưu đồ cập nhật và khắc phục các khiếm khuyết của Tổ máy 

và xử lý trên phần mềm như sau: 

Trình tự tiến hành 
Đơn vị đầu 

mối 
Đơn vị phối 

hợp 
Thời gian hoàn 

thành 
Biểu mẫu 

 
 

 
Ca vận 
hành, 

ĐV chủ 
quản thiết 

bị 

   

 
ĐV Chủ 

quản thiết 
bị 

ĐV SC, 
Phòng KT 

Chậm nhất 06h 
hành chính ngay 
sau khi phát hiện 
hư hỏng thiết bị 

BM-SCBDTX-12.doc

 

 

Phòng KT 
Đơn vị sửa 

chữa 

Chậm nhất 8h 
hành chính sau khi 

lập xong BBHT 

BM-SCBDTX-13.doc

 

 

Đơn vị sửa 
chữa 

Phòng KT Trong ngày  

 

Phòng 
KHVT 

Phòng 
KT/ĐV sửa 

chữa 

Phòng KHVT đưa 
ra tiến độ hàng 
về công trường 
chậm nhất 48h 

sau khi có PAKT/ 
danh mục VTTB 
được phê duyệt 

 

 
Đơn vị SC 
hoặc thuê 

ngoài 

Phòng 
KHVT,KT, 

Đơn vị chủ 
quản thiết bị 

  

 
Đơn vị  SC 
hoặc thuê 

ngoài 

Phòng KT, 
ĐV chủ 

quản thiết bị 

 
Ngay sau khi có 
VTTB thay thế 

 

 

4. Lập kế hoạch Vật tư, nhân 

công, số ngày hoàn thành 

 

 

5. Mua VTTB thay thế 

 

6. Lĩnh VTTB 

7. Tiến hành SC 

 

2. Nhập thông tin của khiếm 

khuyết, lập BBHT 

 

1. Phát hiện thiết bị hư 

hỏng trong quá trình vận 

hành 

3. Lập PAKT (nếu cần), và giao 

nhiệm vụ cho đơn vị sửa chữa  
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   Theo quy 

định 

nghiệm thu 

Phòng KT, 

Đơn vị chủ 

quản thiết 

bị, đơn vị 

sửa chữa 

Sau khi có đề 

nghị của ĐV sửa 

chữa 

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN  

Từ lưu đồ cập nhật và khắc phục các khiếm khuyết của Tổ máy, nhóm nghiên cứu đã 

đưa ra phần mềm Tổng hợp khiếm khuyết thiết bị trên nền tảng trực tuyến Website, 

được viết trên ngôn ngữ lập trình PHP, cơ sở dữ liệu MySQL, chạy trên máy chủ Web 

hiện hữu của Công ty. Tên miền truy cập: https://thkk.nhietdienuongbi.com.vn 

Một số hình ảnh của phần mềm được thể hiện trên Hình 01, Hình 02, Hình 03: 

 

Hình 1. Danh sách các khiếm khuyết đang tồn tại 

 

Hình 2. Danh sách các khiếm khuyết đã hoàn thành. 

8. Nghiệm thu thiết bị, đánh 

giá tiến độ 

 

https://thkk.nhietdienuongbi.com.vn/


CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
  231  

 

Hình 3. Thông tin chi tiết của 1 khiếm khuyết được xử lý. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

Từ khi phần mềm Tổng hợp theo dõi khiếm khuyết được đưa vào ứng dụng, chất lượng 

công tác SCTX được nâng cao rõ rệt. Phần mềm giúp cho Lãnh đạo Công ty và các đơn 

vị dễ dàng cập nhật, theo dõi và tổng hợp các khiếm khuyết, đi kèm thêm các chức năng 

tiện ích như: cập nhật hình ảnh thiết bị trước và sau khi sửa chữa, đính kèm BBHT, 

PAKT trên giao diện của phần mềm, đánh giá những khiếm khuyết bị chậm tiến độ.  

Kết quả SXKD của 10 tháng đầu năm 2022, Công ty đã giảm 05 sự cố so với cùng kỳ 

năm 2021 trong đó có đóng góp một phần của việc áp dùng CĐS sử dụng phần mềm 

Tổng hợp theo dõi khiếm khuyết nhằm nâng cao chất lượng trong công tác SCTX. 

Phần mềm Tổng hợp theo dõi khiếm khuyết của Tổ máy là sáng kiến mới được áp dụng, 

vì vậy vẫn còn một số hạn chế cần được nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp lên 

phiên bản mới hơn. 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO (REFERENCE) 

[1] Quyết định số: 1184/QĐ-EVN ngày 31/08/2021 về việc ban hành quy định về công tác QLKT 

trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

[2] Quyết định số: 35/QĐ-HĐTV ngày 29/03/2022 về việc ban hành Quyết định về công tác bảo 

dưỡng sửa chữa trong Tổng công ty Phát điện 1.  

[3] Các quy trình về VH&SCBD của Tổ máy 300MW và 330 MW. 
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THIẾT KẾ, THI CÔNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỪ XA  

THIẾT BỊ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 

Tô Văn Trọng
1
, Chúc Thành Hiếu

2
 

1Công ty thủy điện Đại Ninh, 0966399179, ktotrongdaininh@gmail.com 
2Công ty thủy điện Đại Ninh, 0989756548, Hieu.chuc@gmail.com 

Tóm tắt: Đề tài: “Thiết kế, thi công hoàn thiện hệ thống giám sát từ xa thiết bị nhà 

máy thủy điện Đại Ninh” đã triển khai thiết kế, thi công và đưa vào áp dụng một hệ 

thống giám sát độc lập với hệ thống hiện hữu điều khiển hiện hữu của Nhà máy để 

giám sát bổ sung các thiết bị cần thiết cho công tác quản lý vận hành nhà máy điện 

mà hệ thống hiện hữu không có. Trong đó, lắp bổ sung các loại cảm biến, các bộ PLC 

để thu thập, xử lý tín hiệu và truyền dữ liệu về máy tính giám sát đặt tại phòng điều 

khiển trung tâm thông qua mạng nội bộ có sẵn tại nhà máy. Từ năm 2015 đến nay, 

giải pháp này đã được triển khai áp dụng trên nhiều Hệ thống thiết bị trong dây 

chuyền sản xuất của Công ty, từng bước hoàn thiện toàn bộ Hệ thống giám sát nhà 

máy và mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Trong đó, nhiều nội dung đã được Tổng 

công ty phát điện 1, Công ty thủy điện Đại Ninh công nhận là sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật. Toàn bộ công tác thiết kế bản vẽ, giao diện giám sát, lập trình logic, thi công lắp 

đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và đưa hướng dẫn vận hành đều do chúng tôi và các cộng 

sự thực hiện.  

Giám sát từ xa. 

1. GIỚI THIỆU 

Để đảm bảo cho dây chuyền sản xuất điện luôn vận hành an toàn, tin cậy, mang lại hiệu 

quả cao đơn vị quản lý vận hành cần nắm được thông tin về thiết bị một cách đầy đủ, 

kịp thời và chính xác. Theo thiết kế của Dự án thủy điện Đại Ninh, thì hầu hết các thông 

tin cơ bản của các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất điện đều được giám sát từ xa 

bằng các máy tính của Hệ thống điều khiển nhà máy. Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn 

thành đưa vào vận hành vẫn còn nhiều thiết bị có mức độ quan trọng rất cao nhưng chưa 

được giám sát từ xa liên tục bằng hệ thống tự động, như: Máy phát Diezel cấp nguồn tự 

dùng dự phòng (phục vụ khởi động đen nhà máy), Hệ thống dầu điều khiển, Máy biến 

áp kích từ, Hệ thống van điều khiển. Bên cạnh đó, các thiết bị đang được lắp đặt ở 

những mặt bằng không gian rộng lớn, các cụm thiết bị đặt xa nhau và chỉ được lắp đặt 

thiết bị giám sát tại chỗ. Hệ thống hiện hữu chưa đưa ra được các cảnh báo sớm một 

cách toàn diện khi có nguy sự cố hư hỏng xảy ra trên hệ thống thiết bị của nhà máy; 

việc chẩn đoán tình trạng vận hành thiết bị hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả các lần thử 

nghiệm, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch (tiểu tu hoặc sửa chữa lớn thiết bị tổ máy), mà 

chu kỳ của các lần kiểm tra này khá dài (tối thiểu 1 năm/1 lần) do đó gây khó khăn 

trong việc phát hiện kịp thời các hiện tượng bất thường, giúp đưa ra các quyết định bảo 

dưỡng, sửa chữa kịp thời. Những điều này gây khó khăn rất lớn cho công tác quản lý 

mailto:ktotrongdaininh@gmail.com
mailto:Hieu.chuc@gmail.com
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vận hành nhà máy, chưa đảm bảo cho dây chuyền sản xuất vận hành an toàn, tin cậy. 

Trên thực tế, đã từng xảy ra sự những sự cố nặng bất ngờ, gây gián đoạn quá trình sản 

xuất trong thời gian dài mà nguyên nhân chính là do thiết bị không được giám sát liên 

tục để phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời, cụ thể như: 

 Không khởi động được máy phát Diezel để cấp nguồn dự dùng khi các tổ máy đột 

ngột mất tự dùng, gây dừng tổ máy phát điện. 

 Các thiết bị trên hệ thống dầu bị hư hỏng nhưng không phát hiện kịp thời dẫn đến 

bị sự cố nặng gây dừng máy, 

 Nhiều máy biến áp khô đang vận hành trong hệ thống điện, điển hình là một số 

máy biến áp kích từ đã từng bị sự cố nặng bất ngờ, gây mất khả dụng trong thời 

gian dài cho tổ máy phát điện, mà nguyên nhân chính là do phát sinh hiện tượng 

vầng quang (Corona), phóng điện cục bộ, quá nhiệt máy biến áp không được phát 

hiện kịp thời. 

 Sự cố gây dừng máy do hỏng các cuộn dây của Van solenoid điều khiển. 

Mặt khác, Hệ thống điều khiển, giám sát hiện hữu được bảo mật cao bởi nhà sản xuất 

nước ngoài (Alstom-Pháp) nên việc can thiệp, hiệu chỉnh để bổ sung các tín hiệu giám 

sát cần thiết vào hệ thống hiện hữu là rất hạn chế và khó khăn. 

Qua vấn đề thực tế đã nêu trên cho thấy việc giám sát liên tục tình trạng các thiết bị 

quan trọng khác trong dây chuyền sản xuất điện là điều hết sức cần thiết. Nhằm đáp ứng 

các yêu cầu thực tế trong công tác quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Đại Ninh, 

chúng tôi cần phải thiết lập một hệ thống giám sát mới độc lập với hệ thống hiện hữu để 

giám sát bổ sung các tín hiệu. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

 Cấu tạo, nguyên lý làm việc, mạch điều khiển của các thiết bị đang vận hành trong 

dây chuyền sản xuất điện của nhà máy. 

 Nguyên lý làm việc của các loại cảm biến cần lắp bổ sung. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Rà soát, xem xét, lựa chọn các thông tin thiết bị cần thu thập bổ sung để phục vụ 

công tác quản lý vận hành. Từ đó đưa ra giải pháp và lựa chọn thiết bị phù hợp. 

 Thiết lập mô hình phần cứng. 

 Lập trình chương trình thu thập, xử lý dữ liệu và thiết kế các giao diện giám sát  

từ xa. 
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2.3. Dự kiến kết quả đạt được 

Thiết kế, thi công một hệ thống giám sát độc lập với hệ thống hiện hữu để giám sát bổ 

sung các thiết bị cần thiết cho công tác quản lý vận hành nhà máy điện mà hệ thống hiện 

hữu không có. Trong đó, lắp bổ sung cảm biến, các bộ PLC để thu thập, xử lý tín hiệu 

và truyền dữ liệu về máy tính giám sát đặt tại phòng điều khiển trung tâm thông qua 

mạng nội bộ có sẵn tại nhà máy. Hệ thống giám sát mới sẽ gồm các thành phần chính 

như sau: 

Hệ thống cảm biến, tín hiệu gồm: Lắp bổ sung các cảm biến để giám sát các thông tin 

cần thiết như: Cảm biến áp lực (dầu điều khiển các Kim, Cần gạt, Servor Van cầu); Cảm 

biến Ozone để phát hiện sự thay đổi của nồng độ Ozone trong buồng lắp thiết bị điện 

cao áp, thông qua đó đánh giá được tình trạng Corona, phóng điện cục bộ của máy biến 

thế khô, máy phát; bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện (Transducer) để giám sát tình trạng 

cuộn dây của Van  solenoid…; các tín hiệu có sẵn tại các tủ điều khiển tại chỗ. 

Hệ thống các PLC: Để thu thập tín hiệu từ cảm biến, hệ thống thiết bị cần giám sát; xử 

lý và truyền dữ liệu qua mạng nội bộ nhà máy tới máy tính giám sát chung đặt tại phòng 

Vận hành trung tâm Nhà máy. 

Máy tính giám sát: Có khả năng ghi nhận, hiển thị liên tục từng tín hiệu ở dạng biểu đồ 

theo thời gian, lên giao diện giám sát; đưa ra cảnh báo khi tín hiệu giám sát vượt quá 

ngưỡng cài đặt, phục vụ tốt cho công tác vận hành. Giúp phát hiện và có giải pháp phù 

hợp kịp thời khi có hiện tượng bất thường trên Hệ thống thiết bị được giám sát. Các 

chương trình có trong máy tính giám sát: Phần mềm TIA Portal V14 dùng để thiết kế, 

lập trình giao diện giám sát; cấu hình phần cứng và viết chương trình cho PLC; File 

Project giao diện giám sát và file chương trình của PLC S7-1200. 

 
Hình 1. Sơ đồ Hệ thống giám sát thiết bị Nhà máy thủy điện Đại Ninh 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

Từ năm 2015 đến nay, giải pháp: “Thiết kế, thi công hoàn thiện Hệ thống giám sát từ 

xa thiết bị Nhà máy thủy điện Đại Ninh” đã được triển khai áp dụng trên nhiều Hệ 

thống thiết bị trong dây chuyền sản xuất của Công ty, từng bước hoàn thiện toàn bộ Hệ 

thống giám sát nhà máy và mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Trong đó, nhiều nội 

dung đã được Tổng công ty phát điện 1, Công ty thủy điện Đại Ninh công nhận là sáng 

kiến cải tiến kỹ thuật. Toàn bộ công tác thiết kế bản vẽ, giao diện giám sát, lập trình 

logic, thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và đưa hướng dẫn vận hành đều do chúng 

tôi và các cộng sự thực hiện.  

Trình tự thực hiện các nội dung cụ thể như sau. 

3.1. Thiết kế, thi công mạch giám sát từ xa Máy phát Diesel 1MVA nhà máy tại công 

trình Nhà máy Thủy điện Đại Ninh 

 

Hình 2. Giao diện chính giám sát máy phát Diezel 

 Tháng 12/2015: Giải pháp “Thiết kế, thi công mạch giám sát từ xa Máy phát 

Diesel 1MVA nhà máy tại công trình Nhà máy Thủy điện Đại Ninh” đã được triển 

khai áp dụng tại Công ty thủy điện Đại Ninh và được công ty công nhận là sáng 

kiến cải tiến kỹ thuật năm 2015. 

 Nội dung thực hiện: Hiệu chỉnh bản vẽ nhị thứ của tủ điều khiển tại chỗ máy phát 

Diezel; lắp PLC để thu thập, xử lý tín hiệu và truyền về máy tính giám sát; thiết kế 

giao diện giám sát. 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
236 

 Giao diện chính giám sát máy phát Diezel tại máy tính giám sát như Hình 2. Khi 

có tín hiệu alarm từ tủ điều khiển Diesel thì đèn trên giao diện sẽ sáng màu vàng 

hoặc đỏ, ghi sự kiện, đồng thời báo chuông tại máy tính. 

3.2. Thiết kế, thi công mạch giám sát từ xa tình trạng dầu điều khiển kim phun, cần 

gạt Nhà máy thủy điện Đại Ninh 

 Tháng 3/2019: Áp dụng giải pháp “Thiết kế, thi công mạch giám sát từ xa tình 

trạng dầu điều khiển kim phun, cần gạt Nhà máy thủy điện Đại Ninh”.  

 Nội dung thực hiện:  

- Lắp đặt cảm biến áp lực (0-100bar/4-20mA) để giám sát áp lực điều khiển Kim phun, 

cần gạt của Hai tổ máy ( Tổng cộng có 36 cảm biến);  

- Lắp đặt, lập trình PLC để thu thập, xử lý tín hiệu và truyền về máy tính giám sát; thiết 

kế giao diện giám sát;  

- Thi công lắp đặt toàn bộ hệ thống, thí nghiệm hiệu chỉnh và hướng dẫn vận hành. 

 

 

Cảm biến giám sát áp lực  
cho 1 bộ kim phun, cần gạt 

PLC Giám sát thiết bị phụ của một tổ máy 

Hình 3. Thiết bị giám sát áp lực Kim cần gạt 

 Tháng 12/2019, Tổng công ty phát điện 1 công nhận giải pháp này là sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật năm 2019.  
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Hình 4. Giao diện chính giám sát áp lực kim cần gạt. 

3.3. Giải pháp “Thiết kế, thi công mạch giám sát từ xa Máy biến thế kích từ H2- Nhà 

máy thủy điện Đại Ninh” 

 Tháng 6/2021: Thiết kế, thi công mạch giám sát từ xa Máy biến áp kích từ H2- 

Nhà máy thủy điện Đại Ninh. 

 Nội dung thực hiện: Lắp đặt cảm biến phát hiện nồng độ khí Ozone trong buồng 

Máy biến áp kích từ, thay bộ giám sát nhiệt độ máy biến áp bằng loại có truyền 

thông RS485; kết nối các tín hiệu trên đến PLC giám sát thiết bị phụ tổ máy H2 để 

giám sát tại máy tính. 

 Nguyên lý làm việc:  

- Khi có hiện tượng phóng điện cục bộ sẽ sinh ra lượng khí OZONE (O3) theo quá trình 

như sau: đầu tiên: O2 + e- → 2O*, sau đó O* + O2 → O3; O3 có phân tử khối nặng hơn 

của không khí nên chìm xuống dưới đáy buồng máy biến thế kích từ (phân tử khối của 

O3 là 47,998 g/mol; phân tử khối của không khí là ≃ 29 g/mol(Khối lượng mol không 

khí là khối lượng của 0,8 mol khí nitơ N2 và khối lượng của 0,2 mol khí oxi O2: Mkk = 

(28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≃ 29 g/mol).  

- Cảm biến đo nồng độ khí O3 được lắp tại đáy buồng máy biến áp kích từ, nơi tích tụ 

khí O3 (nếu có). Ngõ ra của cảm biến O3 (4-20mA/0.00-5.00ppm) được đưa vào bộ PLC 

Siemens mà công ty đã lắp đặt để giám sát các hệ thống phụ trợ khác của tổ máy. 

- Bộ hiển thị nhiệt độ máy biến áp kích từ được kết nối với PLC Siemens qua giao thức 

truyền thông Modbus để giám sát liên tục. 
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- Máy tính giám sát có khả năng ghi nhận, hiển thị liên tục từng tín hiệu ở dạng biểu đồ 

theo thời gian, lên giao diện giám sát; đưa ra cảnh báo khi tín hiệu giám sát vượt quá 

ngưỡng cài đặt (Hình ảnh giao diện xem tài liệu gửi kèm theo đơn này) phục vụ tốt cho 

công tác vận hành, phát hiện và có giải pháp phù hợp kịp thời khi có hiện tượng bất 

thường trên máy biến thế kích từ. 

- Khi nồng độ OZONE vượt giá trị cài đặt 0,2ppm thì sẽ đưa ra tín hiệu đèn cảnh báo tại 

giao diện giám sát để đơn vị quản lý vận hành có biện pháp theo dõi, xử lý (nồng độ 

OZONE cao nhất khi MBA đang vận hành là 0,14ppm). 

 Thiết bị giám sát lắp đặt tại máy biến áp kích từ. 

  

Bộ hiển thị nồng độ O3, Bộ hiển thị nhiệt độ biến thế Cảm biến nồng độ O3 

Hình 5. Thiết bị giám sát máy biến áp kích từ H2 

 Giao diện giám sát máy biến áp kích từ H2 

 

Hình 6. Giao diện chính giám sát máy biến áp kích từ H2 
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 Tháng 12/2021, Tổng công ty phát điện 1 đã công nhận giải pháp này là sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật năm 2021. 

3.4. Giải pháp “Thiết kế, thi công mạch giám sát từ xa các cuộn dây Van Solenoid 

của Hệ thống dầu điều khiển tổ máy H1- Nhà máy thủy điện Đại Ninh”.  

 Tháng 7/2022: Đã triển khai lắp đặt, thử nghiệm và đưa vào vận hành giải pháp 

“Thiết kế, thi công mạch giám sát từ xa các cuộn dây Van Solenoid của Hệ thống 

dầu điều khiển tổ máy H1- Nhà máy thủy điện Đại Ninh”. 

 Nội dung thực hiện: 

- Lắp bổ sung các bộ đo lường dòng điện cho từng Solenoid. Tín hiệu dòng điện của các 

Solenoid sẽ được kết nối bổ sung vào PLC mà công ty đã lắp đặt để giám sát các hệ 

thống phụ trợ khác của tổ máy thông qua giao thực Modbus RTU. Tín hiệu dòng điện 

được đưa về phòng điều khiển trung tâm để giám sát liên tục và phân tích xu hướng 

thay đổi của các tín hiệu này, từ đó đánh giá được tình trạng vận hành của các cuộn dây 

trong quá trình vận hành, giúp phát hiện kịp thời (nếu có) hiện tượng bất thường xảy ra.  

- Khi dòng điện qua cuộn dây Solenoid có giá trị vượt ra ngoài khoảng ± 10% Iđm, sau 

thời gian trễ cài đặt là 5s thì sẽ đưa ra tín hiệu đèn cảnh báo tại giao diện giám sát để 

đơn vị quản lý vận hành có biện pháp theo dõi, xử lý. 

 Thiết bị giám sát Solenoid. 

 

Hình 7. Thiết bị giám sát Solenoid điều khiển H1 
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Hình 8. Giao diện chính giám sát Solenoid điều khiển H1 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kể từ khi các nội dung của giải pháp được đưa vào áp dụng cho đến nay, hệ thống giám 

sát mới luôn làm việc chính xác, ổn định, đã mang lại những hiệu quả rất cao cho quá 

trình sản xuất điện của Công ty. Tuy lợi ích kinh tế không thể tính được thành số tiền 

làm lợi cụ thể, nhưng hiệu quả và lợi ích của giải pháp này đã thể hiện rõ rệt ở các mặt 

sau cụ thể như sau: 

 Cung cấp đầy đủ thông tin một cách chính xác, kịp thời và mang thuận lợi hơn 

cho công tác quản lý vận hành nhà máy điện. 

 Cảnh báo sớm được tình trạng hư hỏng của thiết bị. Do đó giúp công ty có biện 

pháp phòng ngừa; lập kế hoạch bảo trì, sản xuất một cách tối ưu. 

 Thông tin thu thập từ giải pháp này hỗ trợ tốt trong việc phân tích nguyên nhân và 

đề ra biện pháp xử lý tình trạng khiếm khuyết của thiết bị, nên rút ngắn được thời 

gian bảo trì, bảo đảm khả năng sẵn sàng, tăng hệ số khả dụng cho các tổ máy. 

 Chi phí đầu tư rất thấp so với thuê các nhà cung cấp bên ngoài thực hiện, đồng 

thời không tốn chi phí vận hành. 

 Thông qua việc thiết kế, thi công hệ thống giám sát đã đào tạo được nhân lực có 

chuyên môn, kỹ năng trong lĩnh vực thiết kế, thi công hệ thống giám sát từ xa; sẵn 

sàng thực hiện các công tác liên quan và cải tiến thiết bị khi có yêu cầu. 
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 Tăng cường khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ của lực lượng chuyên môn 

trong Công ty, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ của Công ty trong 

cuộc cách mạng 4.0. 

 Giải pháp giám sát nồng độ OZONE của máy biến áp khô ngoài tác dụng chính là 

đánh giá tình trạng Corona của máy biến thế còn giúp đánh giá môi trường làm 

việc, đưa ra các biện pháp phòng ngừa phù hợp để bảo đảm sức khỏe cho người 

vận hành, vì khi nồng độ OZONE vượt mức cho phép sẽ gây ảnh hưởng xấu đến 

sức khỏe con người. 

 Giải pháp giám sát áp lực dầu điều khiển các Kim, Cần gạt ngoài việc phục vụ 

quản lý vận hành còn giúp đánh giá được rủi ro và đưa ra các cảnh báo, nguy cơ 

mất an toàn để người lao động trong Công ty phòng tránh. 
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MATERIALS, EQUIPTMENTS IN WAREHOUSES, SERVICES FOR MANAGEMENT, 
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Tóm tắt: Quản lý kho vật tư để đạt tồn kho tối ưu là một trong những vấn đề được 

các nhà máy điện quan tâm thực hiện, nhằm vừa đảm bảo cho hoạt động vận hành 

an toàn liên tục của các tổ máy phát điện nhưng vẫn đạt giá trị tồn kho tối ưu. Để tăng 

hiệu quả khai thác vật tư thiết bị trong kho, tránh tình trạng vật tư thiết bị với tên gọi 

và đặc tính kỹ thuật kèm theo chưa rõ ràng, chưa đầy đủ, trong một số trường hợp, 

gây khó khăn cho người lập kế hoạch mua sắm, trong trường hợp này, việc mô hình 

hóa 3D vật tư thiết bị với thông tin kỹ thuật đính kèm vào mô hình sẽ giúp giải quyết 

được vấn đề. Mặc khác, trong một số trường hợp cấp bách cần vật tư thiết bị thay thế 

để xử lý sự cố nhưng hiện tại trong kho không còn, việc xem xét, quyết định mượn 

tạm vật tư thiết bị của các Đơn vị khác để thay thế nhanh nhằm đảm bảo an toàn vận 

hành các tổ máy cũng có thể thực hiện dễ dàng thông qua xem xét mô hình 3D của 

vật tư thiết bị cần tìm. Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 đã 

nghiên cứu ứng dụng thiết kế ngược với sự trợ giúp của máy scan 3D để giải quyết 

các vấn đề nêu trên, mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi sang các đơn vị khác trong 

EVN. 

Từ khoá: Số hóa 3D; Xử lý sự cố; Tồn kho tối ưu. 

Abstract: Managing materials and equiptments to achieve optimized stock is one of 

the issues that power plants are concerned about, in order to both ensure the 

continuous safe operation of generating sets while still achieving optimized stock. In 

order to increase the efficiency of exploitation of materials and equipment in the 

warehouse, avoid the situation of materials and equipment with names and attached 

technical characteristics that are unclear, incomplete, in some cases, causing 

difficulties for planners in procurement plan, in this case, 3D modeling of materials and 

equipments with technical information attach to the model will help solve the problem. 

On the other hand, in some urgent cases, replacement materials and equipment are 

needed to handle the problem but are no longer in stock, the consideration and 

decision to temporarily borrow supplies and equipment from other power plants for 

replacement quickly to ensure safe operation of the generating sets can also be done 

mailto:hoanpv@evngenco2.vn
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easily by looking at the 3D model of the required equipment and materials. Can Tho 

Thermal Power Company, Power Generation Corporation 2 have researched the 

application of reverse engineering with the help of 3D scanners to solve the above 

problems, opening up the possibility of wide application to other units in EVN. 

Keywords: 3D Modeling; Trouble Shooting; Optimized Stock 

1. GIỚI THIỆU 

Quản lý các kho vật tư với số lượng hàng chục nghìn hạng mục vật tư thiết bị ở mỗi kho 

lâu nay được thực hiện trên sổ sách, phần mềm Microsoft Excel, hoặc các phần mềm 

chuyên dụng khác, điển hình như ERP của EVN. Các giải pháp trên đạt được hiệu quả 

trong quản lý danh mục, kiểm kê và thống kê số liệu. Phần mô tả các thông tin liên quan 

đến vật tư thiết bị trong các kho vật tư, đặc biệt là thông tin kỹ thuật, nếu có, được thể 

hiện ở dạng text, chưa thể hiện được kích thước, hình dáng hình học và không có tài liệu 

kỹ thuật liên quan đính kèm. 

Sự phát triển của công nghệ thiết kế 3D, công nghệ thiết kế ngược với sự hỗ trợ của 

máy scan 3D cho phép nghiên cứu ứng dụng để mô hình hóa vật tư thiết bị trong các 

kho vật tư thành dữ liệu số 3D trực quan, nhúng toàn bộ dữ liệu của các phương pháp 

truyền thống vào, đính kèm thêm hồ sơ, bản vẽ thiết kế của chính các vật tư thiết bị ấy 

vào mô mình, bước đầu đã cho thấy những hiệu quả thiết thực trong quản lý, lập dự toán 

mua sắm, khai thác sử dụng vật tư thiết bị trong các đơn vị, đặc biệt là trong công tác 

xác định nhanh thông tin kỹ thuật của vật tư thiết bị, phục vụ đáp ứng nhanh cho công 

tác sửa chữa, thay thế thiết bị, mở ra khả năng giảm bớt số lượng tồn kho dự phòng đối 

với các vật tư thiết bị tại đơn vị, hoặc giữa các đơn vị trong ngành điện. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình thực hiện được triển khai thông nghiên cứu, kết hợp các công nghệ sau: 

 Công nghệ scan 3D với máy scan laser KSSCAN Magic 

 Công nghệ thiết kế ngược, thông qua phần mềm Geomagic Design 

 Công nghệ thiết kế 3D, với phần mềm Autodesk Inventor 

2.1. Công nghệ scan 3D laser 

Công nghệ scan laser được phát triển từ công nghệ đo không tiếp xúc. Trong quá trình 

scan, máy scan phát ra chùm ánh sáng laser chiếu vào bề mặt chi tiết cần scan, chùm tia 

sáng phản xạ trở lại từ bề mặt chi tiết được máy scan thu lại và tính toán nội suy ra 

khoảng cách đến điểm các điểm cần scan. Tập hợp các điểm đó tạo thành đám mây 

điểm (Point Cloud), bề mặt các đám mây điểm tạo thành bền mặt chi tiết cần scan. 
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Hình 1. Sơ đồ nguyên lý Scan 3D và mẫu đám mây điểm thu được 

Độ chính xác của chi tiết cần scan được triển khai nghiên cứu thông qua phần mềm 

Geomagic Design. 

2.2. Công nghệ thiết kế ngược với phần mềm geomagic design 

Đám mây điểm thu được từ máy scan 3D được xử lý, thiết kế ngược bằng phần mềm 

Geomagic Design, độ chính xác theo thực nghiệm tối đa là 0,02mm. 

               

Hình 2. Chi tiết scan sau xử lý trên Geomagic Design 

 Bảng 1. Thực nghiệm sau 05 lần scan liên tiếp cho thấy sai số tối đa chỉ 0,02mm 

        Đơn vị tính: (mm) 

Kính thước thật Scan lần 1 Scan lần 2 Scan lần 3 Scan lần 4 Scan lần 5 

37 36,98 36,99 37,01 36,98 37,01 

2.3. Công nghệ thiết kế 3D 

Công nghệ thiết kế 3D, thông qua các phần mềm thiết kế 3D là khâu cuối để hoàn thiện 

sản phẩm nghiên cứu đề cập trong bài viết này, nó cũng là công cụ được sử dụng để 

khai thác dữ liệu, thông tin kỹ thuật trên mô hình 3D. 

Các phần mềm thiết kế 3D phổ biến hiện nay có thể sử dụng để thực hiện nghiên cứu có 

thể kể đến: Autodesk Inventor, Solidwork, 3Dsmax, Creo, Catia…Trong nội dung 
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nghiên cứu ứng dụng trong bài , các tác giả sử dụng phần mềm Autodesk Inventor, 

thường được sử dụng trong thiết kế chi tiết máy. 

Nghiên cứu chủ yếu tập trung mở rộng tính năng đính kèm bản vẽ kỹ thuật 2D vào mô 

hình 3D, tính năng này vốn được thiết kế để dựng bản Sketch 2D trên bản vẽ 2D, nhằm 

tạo ra mô hình 3D mà không cần đo kiểm kích thước, hoặc Scan 3D. 

Thực nghiệm cho thấy có thể đính kèm bản vẽ, tài liệu vào hàng nghìn mô hình 3D của 

vật tư thiết bị mà phần mềm vẫn vận hành bình thường để người sử dụng khai thác. 

 

Hình 3. Mô hình 3D kho vật tư 

Quá trình thực hiện nghiên cứu, ứng dụng được tiến hành theo các bước trong sơ  

đồ sau: 

 
Hình 4. Mô hình các bước thực hiện nghiên cứu ứng dụng 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu, thực nghiệm và ứng dụng thực tiễn, các kết quả mang lại đã 

cho thấy tính hiệu quả trong ứng dụng thực tiễn, thông qua các ứng dụng cụ thể: 

Tìm kiếm vật tư thiết bị trong kho vật tư trên mô hình 3D bằng cách nhập tên vật tư 

thiết bị, hoặc mã ERP, hoặc các từ khóa liên quan, kết quả ô tìm kiếm sẽ liệt kê tất cả 

các hạng mục có tên gọi liên quan, hiển thị vị trí cụ thể tại các kệ hàng trong kho vật tư. 

              

Hình 5. Giao diện ô tìm kiếm 

  

 

Hình 6. Kệ hàng và Pallet liên quan đến vật tư cần truy xuất thông tin 
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Các thông tin cụ thể được truy xuất: 

           

Hình 7. Kiểm tra kích thước vật tư thiết bị trên phần mềm 

    

Hình 8. Truy xuất thông tin kỹ thuật đã khai báo trước đó 

 
Hình 9. Bản vẽ của nhà sản xuất được đính kèm vào khối 3D, có dánh dấu vị trí  

của vật tư đang xem xét 
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Thực tế ứng dụng cho thấy tính hiệu quả của việc ứng dụng kết quả nghiên cứu. Người 

quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên kho đều có thể khai thác sử dụng các mô hình 3D 

trực quan trong đánh giá, xem xét đặc tính kỹ thuật với đầy đủ dữ liệu về kích thước, vật 

liệu, hình dáng hình học, vị trí trong kho, số lượng thực tế đang dụng, số lượng tồn kho. 

Người quản lý kỹ thuật cũng có thể xem xét đề xuất giảm tồn kho đối với các vật tư có 

đặc tính tương đồng, hoặc đề xuất gia công chế tạo thay vì mua sắm để giảm chi phí, 

bởi mô hình 3D có thể chuyển sang ứng dụng CAM để gia công số hoặc xuất bản vẽ 2D 

tự động một cách nhanh chóng để gia công chế tạo. 

4. KẾT LUẬN 

Qua thời gian nghiên cứu và triển khai ứng dụng, kết quả thực tế cho thấy, việc áp dụng 

đồng bộ các công nghệ scan 3D, thiết kế ngược và thiết kế 3D có thể đưa ra giải pháp 

mới trong quản lý vật tư thiết bị trong các kho vật tư theo hướng trực quan, dễ nắm bắt 

thông tin, giúp người quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên kho có được cách tiếp cận mới 

đối với thông tin kỹ thuật so với các phương pháp truyền thống trước đây. 

Nghiên cứu cũng cho thấy khả năng hỗ trợ công tác lập kế hoạch mua sắm, tái bố trí 

không gian lưu trữ, khả năng gia công chế tạo vật tư thiết bị thay thế, cũng như khả 

năng xem xét đáp ứng nhanh vật tư thiết bị cần để thay thế cho xử lý sự cố qua việc xem 

xét mô hình 3D từ các đơn vị khác trong ngành điện, đặc biệt là các vật tư thiết bị đặc 

chủng, giá thành cao, thời gian giao hàng kéo dài. 
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Tóm tắt: Mô hình hóa một nhà máy nhiệt điện là một vấn đề khó khăn nhưng mang 

lại nhiều lợi ích. Các chương trình mô phỏng thường dựa trên các phương trình toán 

học rất phức tạp với số lượng lớn các thông số liên quan. Nghiên cứu này đề xuất xây 

dựng hai mô hình mạng nơron nhân tạo (ANN) cho lò hơi và tuabin. Mục tiêu cuối 

cùng là tích hợp hai mô hình này thành một mô hình ước lượng công suất phát của 

nhà máy sử dụng một vài thông số có sẵn từ dữ liệu thực của nhà máy và có thể dễ 

dàng cập nhật với dữ liệu mới. Mạng nơron được sử dụng là mạng truyền thẳng hai 

lớp, có hàm truyền sigmoid trong lớp ẩn và hàm tuyến tính trong lớp đầu ra, và sử 

dụng thuật toán huấn luyện lan truyền ngược Levenberg-Marquardt. Phương pháp 

nghiên cứu là tổng quát và được áp dụng trên đối tượng cụ thể là tổ máy số 01 - Nhà 

máy nhiệt điện Ô Môn. Kết quả của dự báo đạt được độ chính xác cao, cho thấy tiềm 

năng của việc sử dụng mô hình mạng nơron nhân tạo trong mô hình hóa các nhà máy 

nhiệt điện. Ngoài ra, bài báo đã áp dụng thành công bộ thông số thực tế năm 2020 

vào các mô hình ANN nêu trên để ước lượng mức suy giảm hiệu suất nhà máy bằng 

cách so sánh giữa thông số thực tế và dự báo. Kết quả mô phỏng cũng đã giúp 

khoanh vùng được một số nguyên nhân chính để cải thiện hiệu suất nhà máy. 

Từ khoá: Nhà máy nhiệt điện; mạng nơron nhân tạo; lò hơi; tuabin hơi; dữ liệu thực. 

Abstract: Modeling thermal power plants is a challenging but rewarding problem. 

Common simulation programs based on mathematical equations are highly 

complicated with numerous related parameters. This study develops two artificial 

neural networks (ANN) for boilers and steam turbines. The utimate goal is to integrate 

these two ANN models for the prediction of generating power of power plants using 

only limited and frequently updated real data from plants. The used neural networks 

are two-layer feedforward with sigmoid function in the hidden layer, linear function in 

the output layer, and using Levenberg-Marquardt back-propagation training algorithm. 

The study has been applied to the first generating unit of O Mon thermal power plant. 

The results show that the proposed ANNs are highly feasible and applicable for 

modeling of thermal power plants. In addition, the paper has successfully applied the 

set of actual parameters in 2020 to the above ANN models to estimate the factory 

performance degradation by comparing between actual and forecasted parameters. 

Simulation results have also helped to identify some of the main reasons for improving 

plant performance. 

Keywords: Thermal power plant; artificial neural networks; boiler; steam turbine; real 

plant data. 
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KÝ HIỆU 

Ký hiệu Ý nghĩa 

CN Bình ngưng 

Air Gió cấp 

fuel Nhiên liệu 

fw Nước cấp 

gd1 Tập hợp gồm 3 thông số mfuel, mfw , tfw  

m Lưu lượng 

MSE Sai số toàn phương trung bình 

No1 - No8 Vị trí trích hơi số 1 - 8 

p Áp suất 

Pout Công suất phát 

s Hơi nước 

St Tập hợp gồm 3 thông số ps, ts, ms 

 

CHỮ VIẾT TẮT 

ANN Artificial neural network (mạng nơron nhân tạo) 

1. GIỚI THIỆU 

Mô hình hóa một nhà máy nhiệt điện là một vấn đề đầy thách thức. Một số mô hình toán 

học cho lò hơi [1], [2] và tuabin [3], [4] đã được thực hiện. Tuy nhiên, việc tích hợp các 

mô hình của các thành phần này để dự báo hoạt động của nhà máy nhiệt điện gây ra 

nhiều khó khăn do sử dụng các phương trình toán học phức tạp với số lượng lớn các 

thông số liên quan phụ thuộc lẫn nhau. Ngoài ra, mô hình toán sẽ giảm tính chính xác 

theo thời gian do sự xuống cấp không thể tránh khỏi của nhà máy. 

Mặt khác, dữ liệu thực các thông số vận hành của nhà máy nhiệt điện luôn được lưu giữ 

để theo dõi tình trạng vận hành của nhà máy. Do đó, dữ liệu thực cho bất kỳ nhà máy 

nhiệt điện nào luôn có sẵn mà không cần bất kỳ sự đầu tư bổ sung nào. Những dữ liệu 

này có thể được sử dụng để xây dựng mô hình mạng nơron nhân tạo (ANN) cho các 

thành phần riêng biệt hoặc toàn bộ nhà máy nhiệt điện. Nếu được huấn luyện đúng với 

dữ liệu thực tế này, mô hình mạng nơron nhân tạo có thể dự báo giá trị của các thông số 

mong muốn với độ chính xác cao. Dự báo của mô hình mạng nơron nhân tạo được huấn 

luyện cũng được dự kiến sẽ đi lệch khỏi giá trị đo lường theo thời gian thực do sự xuống 

cấp của nhà máy. Độ lệch này có thể được sử dụng để ước lượng sự xuống cấp của nhà 

máy và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Sự xuống cấp của nhà máy là không thể 

tránh, nên mô hình mạng nơron nhân tạo cần phải được huấn luyện với các thông số 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
  251  

mới nhất được cập nhật theo tình trạng thực tế của nhà máy. Do luôn được huấn luyện 

với các dữ liệu mới nhất nên tính chính xác của mô hình mạng nơron nhân tạo là rất 

cao. Ngoài ra, trong mô hình mạng nơron nhân tạo, các thông số đo lường đầu vào 

thường ít hơn so với mô hình toán.  

Gần đây, việc xây dựng mô hình phục vụ các ứng dụng khác nhau của các nhà máy 

nhiệt điện sử dụng trí tuệ nhân tạo đang được rất quan tâm [5], [6]. Việc sử dụng mạng 

nơron nhân tạo để mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống điện phức tạp trong thực tế là 

một sự lựa chọn phù hợp [6], [7]. Gần đây, đã có một vài nghiên cứu về mô hình hóa lò 

hơi sử dụng mạng nơron nhân tạo để đánh giá hiệu suất lò hơi [8], dự báo lỗi [9], [10] 

và dự báo thông số tính chất hơi [11]. Tương tự, một số mô hình mạng nơron nhân tạo 

cho tuabin khí đã được thực hiện [12], [13], [14]. Tuy nhiên, có khá ít nghiên cứu ứng 

dụng mô hình mạng nơron nhân tạo cho tuabin hơi nước sử dụng dữ liệu thực của nhà 

máy. Các nghiên cứu về mô hình mạng nơron nhân tạo cho nhà máy nhiệt điện tại Việt 

Nam vẫn còn ít. 

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn gồm 2 tổ máy, tổng công suất 2x330 MW, nhà máy sử dụng 

công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, lò hơi được thiết kế sử dụng 2 loại nhiên 

liệu là dầu FO và khí thiên nhiên từ lô B hoặc hỗn hợp dầu FO/khí. Trong bài báo này 

mô hình ANN sẽ được xây dựng cho tổ máy số một nhà máy nhiệt điện Ô Môn với dữ 

liệu thực. Hai mô hình ANN riêng biệt được xây dựng cho hai thành phần quan trọng 

của nhà máy nhiệt điện, đó là mô hình ANN cho lò hơi và tuabin. Cuối cùng mô hình 

ANN của lò hơi và tuabin được tích hợp vào một mô hình để dự báo công phát của tổ 

máy số một của nhà máy bằng cách cung cấp chỉ một vài thông số đầu vào. 

2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ANN 

Để xây dựng mô hình ANN cần chọn các thông số đầu vào phù hợp với các thông số 

đầu ra bằng cách thực hiện các thử nghiệm khác nhau. Kinh nghiệm và kiến thức về các 

mối quan hệ cơ bản giữa các thông số giúp quyết định ban đầu trong lựa chọn thông số 

đầu vào và đầu ra. Tập hợp các thông số đầu vào cuối cùng được quyết định bằng cách 

tối ưu hóa giữa số lượng thông số đầu vào nhỏ và độ chính xác dự báo cao thông qua 

phân tích độ nhạy. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một mô hình tích hợp của lò hơi và 

tuabin hơi để đại diện cho tổ máy số một của nhà máy. Mô hình tích hợp sẽ dự báo các 

đặc tính hơi nước chính (lưu lượng, áp suất, nhiệt độ) và công suất của tổ máy với một 

vài thông số đầu vào. Giá trị dự báo của mô hình lò hơi được sử dụng để dự báo công 

suất của mô hình tuabin thay vì sử dụng các giá trị đo. 

2.1. Xử lý dữ liệu và chọn thông số đầu vào và đầu ra ban đầu 

2.1.1. Xử lý dữ liệu 

Dữ liệu vận hành được thu thập từ nhà máy nhiệt điện Ô Môn có khoảng 200 thông số 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
252 

khác nhau liên quan đến gió cấp, nhiên liệu (dầu), nước cấp, hơi nước chính, trích hơi, 

khí thải … Các thông số này được lấy mẫu với thời gian một phút trong 31 ngày liên tục 

(Tháng 03/2016). Như vậy, sẽ có 44.640 dòng dữ liệu cho mỗi thông số. Với lượng dữ 

liệu lớn như vậy sẽ gây khó khăn trong việc xử lý và kiểm soát, cũng như thời gian huấn 

luyện của ANN cũng sẽ tăng lên đáng kể. Để giảm số dòng dữ liệu mà vẫn thể hiện 

được tình trạng làm việc liên tục của nhà máy, ta sẽ lấy thông số vận hành theo thời gian 

mỗi 30 phút trong một tháng (1488 dòng dữ liệu). Loại bỏ 128 dòng dữ liệu trong 

khoảng thời gian nhà máy dừng hoạt động. Như vậy còn lại 1360 dòng dữ liệu được sử 

dụng. Các dòng dữ liệu này đại diện cho hầu hết tình trạng tải trong chế độ vận hành 

bình thường của nhà máy (không xét trường hợp sự cố trong phạm vi bài báo này) và sẽ 

được dùng để xây dựng mô hình ANN. 

2.1.2. Lựa chọn thông số đầu vào và đầu ra ban đầu 

Từ kinh nghiệm của nghiên cứu trước đây [14], [15] cho thấy rằng lưu lượng của nhiên 

liệu (mfuel), áp suất nước cấp (pfw) và nhiệt độ nước cấp (tfw) có ảnh hưởng lớn đến 

dự báo của các đặc tính hơi nước chính. Vì vậy, chúng được chọn làm thông số đầu vào 

trong mô hình lò hơi. Theo lý thuyết, lưu lượng nước cấp (mfw) là thông số đầu vào 

quan trọng của lò hơi nên cũng sẽ được xem xét, đây là thông số có sẵn trong dữ liệu 

thu thập. Vị trí mở van của cả hai van trước và sau lò hơi dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các 

thông số đầu ra [10]. Tuy nhiên, do không có thông số liên quan tới các van, các thông 

số đầu vào ban đầu được chọn là lưu lượng của nhiên liệu (mfuel), áp lực của nước cấp 

(pfw) và nhiệt độ của nước cấp (tfw), lưu lượng nước cấp (mfw). Đây là các thông số 

đầu vào sử dụng cho phân tích độ nhạy giai đoạn đầu tiên và xác định cấu trúc ANN lò 

hơi. Dữ liệu cho một số thông số khác liên quan đến gió cấp và khí thải cũng có sẵn. 

Ảnh hưởng của các thông số này đến dự báo các thông số đầu ra được thực hiện ở giai 

đoạn phân tích độ nhạy thứ hai. Tập hợp các thông số đầu vào cuối cùng cho mô hình lò 

hơi được lựa chọn trên cơ sở phân tích độ nhạy từ hai giai đoạn này. Thông số đầu ra 

của mô hình lò hơi là thông số của hơi nước chính gồm lưu lượng hơi (ms), nhiệt độ hơi 

(ts), áp suất hơi (ps). 

 Việc lựa chọn các thông số đầu vào của mô hình tuabin được quyết định dựa trên kiến 

thức về tuabin hơi và kinh nghiệm nghiên cứu trước [16], [17], các thông số của hơi 

nước chính lưu lượng hơi (ms), nhiệt độ hơi (ts), áp suất hơi (ps), áp suất bình ngưng 

(pCN) và các thông số liên quan đến trích hơi từ tuabin (No1….No8 ) sẽ được tập hợp 

trong bộ thông số đầu vào ban đầu. Thông số đầu ra là công suất phát (Pout). 
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Hình 1. Thông số đầu vào và đầu ra ban đầu 

của mô hình ANN lò hơi 

Hình 2. Thông số đầu vào và đầu ra ban đầu 

của mô hình ANN tuabin 

2.2. Cấu trúc mạng nơron nhân tạo 

Trong bài báo này, tác giả đề xuất sử dụng mạng truyền thẳng hai lớp, với hàm truyền là 

hàm sigmoid trong lớp ẩn và một hàm truyền tuyến tính trong lớp đầu ra để xây dựng 

mô hình ANN cho lò hơi và tuabin. Dữ liệu huấn luyện là dữ liệu thực của nhà máy 

được chia ra làm ba phần ngẫu nhiên: 70% dữ liệu sử dụng cho huấn luyện, 15% dữ liệu 

sử dụng cho kiểm tra, 15% dữ liệu sử dụng cho kiểm chứng mô hình. Độ chính xác của 

dự báo được thể hiện qua MSE (sai số toàn phương trung bình).  

                              

Trong đó, 𝑁: số mẫu trong tập huấn luyện; 𝑖: số thứ tự đơn vị đầu ra; 𝑎𝑖: ngõ ra thực tế 

của mạng cho đầu ra thứ 𝑖 ; 𝑡𝑖 : ngõ ra mong muốn của mạng cho đầu ra thứ 𝑖. 

2.2.1. Xử lý dữ liệu Thuật toán huấn luyện mạng nơron nhân tạo 

Thử nghiệm với ba thuật toán huấn luyện có trong Matlab là thuật toán lan truyền ngược 

Levenberg-Marquardt (trainlm), thuật toán lan truyền ngược Bayesian Regularization 

(trainbr), thuật toán lan truyền ngược Scaled Conjugate Gradient (trainscg) với cùng 

một dữ liệu, số nơ ron lớp ẩn mặc định là 10 để tìm thuật toán huấn luyện cho mô hình 

ANN lò hơi và tuabin. Kết quả được trình bày trong Bảng 1, Bảng 2. 

Bảng 1. Kết quả thử nghiệm thuật toán huấn luyện mô hình lò hơi 
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Thuật toán 
MSE 

Epoch Time 
Training Validation Testing 

trainlm 7.3 6.4 6.5 14 0:00:05 

trainbr 4.5 4.2 5.1 1000 0:26:40 

trainscg 26 27 33 103 0:00:09 
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Từ Bảng 1 cho thấy, thuật toán trainscg cho kết quả dự báo kém nhất, MSE quá cao. 

Trainbr cho kết quả dự báo với MSE tốt nhất nhưng thời gian huấn luyện quá dài (1000 

epoch, 26 phút 40 giây), trainlm cho kết quả dự báo với MSE thấp và thời gian huấn 

luyện (5 giây) nhanh hơn nhiều so với trainbr. Do đó, sẽ chọn thuật toán huấn luyện 

Levenberg-Marquardt (trainlm) cho mô hình ANN lò hơi. 

Bảng 2. Kết quả thử nghiệm thuật toán huấn luyện mô hình tuabin 

Thuật toán 
MSE 

Epoch Time 
Training Validation Testing 

trainlm 1.4 2.5 1.8 15 0:00:03 

trainbr 1.1 0 1.7 528 0:01:40 

trainscg 1.6 2 2.8 184 0:00:02 

 

Từ Bảng 2 cho thấy, thuật toán trainscg cho kết quả dự báo kém nhất với MSE cao nhất. 

Trainbr cho kết quả dự báo với MSE tốt nhất nhưng thời gian huấn luyện cao (528 

epoch, 1 phút 40 giây), trainlm cho kết quả dự báo với MSE thấp và thời gian huấn 

luyện (3 giây) nhanh hơn nhiều so với trainbr. Do đó, sẽ chọn thuật toán huấn luyện 

Levenberg-Marquardt (trainlm) cho mô hình ANN tuabin 

3.2.2. Số nơ ron trong lớp ẩn 

Thử nghiệm số nơron khác nhau với cùng các một dữ liệu, cùng thuật toán huấn luyện 

lan truyền ngược Levenberg-Marquardt để tìm ra số nơron lớp ẩn cho mô hình ANN lò 

hơi, kết quả được trình bày trong Bảng 3. 

BẢNG 3. Kết quả thử nghiệm số nơ ron lớp ấn mô hình lò hơi 

Số nơron lớp ẩn 
MSE 

Epoch Time 
Training Validation Testing 

10 6.6 5.4 10.2 17 0:00:02 

11 5.4 5.9 10.6 35 0:00:04 

12 5.3 6 10.1 57 0:00:06 

13 5.2 7 7.1 30 0:00:04 

14 5.1 5.2 9.9 13 0:00:03 

15 5.7 9.7 7.1 50 0:00:07 

16 4.9 8.9 4.6 20 0:00:03 

17 5.6 6.1 6.1 28 0:00:05 

18 6.1 12.1 6.7 14 0:00:03 
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Số nơron lớp ẩn 
MSE 

Epoch Time 
Training Validation Testing 

19 4.9 8.4 10.4 74 0:00:12 

20 4.8 4.9 9.3 18 0:00:03 

21 4.7 11 5.5 16 0:00:02 

22 4.5 18.4 19.8 15 0:00:02 

Từ Bảng 3 cho thấy, với số nơron lớp ẩn từ 10 đến 22 cho kết quả dự báo không có quá 

nhiều khác biệt về giá trị MSE và thời gian huấn luyện khá nhanh. Với 20 nơron lớp ẩn, 

kết quả cho giá trị MSE thấp và đồng đều cho cả 3 tập dữ liệu. Vì vậy, sẽ chọn số nơron 

lớp ẩn cho mô hình ANN lò hơi là 20. 

Đối với mô hình ANN tuabin: Kết quả từ Bảng II đã cho thấy, với số nơron lớp ẩn mặc 

định là 10 nơron cho kết quả dự báo rất tốt với giá trị MSE thấp, đồng đều cho cả 3 tập 

dữ liệu và thời gian huấn luyện khá nhanh. Vì vậy, sẽ chọn số nơ ron lớp ẩn cho mô 

hình ANN tuabin là 10. 

2.3. Phân tích độ nhạy 

Mục tiêu của phân tích độ nhạy là để quyết định tập hợp các thông số đầu vào trong số 

các thông số được giả định ban đầu cho ANN. Trong phân tích này, độ chính xác của dự 

báo theo tập hợp các thông số đầu vào giả định ban đầu được sử dụng làm chuẩn tham 

chiếu. Sau đó, một thông số đầu vào được loại bỏ mỗi lần, và ANN được đào tạo lại với 

cấu trúc giống hệt nhau và cùng một tập dữ liệu. Điều này tạo nền tảng chung cho việc 

so sánh kết quả các trường hợp khác nhau.  

Vì các thông số đầu vào ban đầu được giả định khá nhiều, phân tích độ nhạy được thực 

hiện theo hai giai đoạn cho cả mô hình lò hơi và tuabin. Tập hợp các thông số đầu vào 

tối ưu được chọn qua giai đoạn phân tích độ nhạy đầu tiên. Phân tích độ nhạy cho giai 

đoạn thứ hai bắt đầu với các thông số tối ưu nổi trội lên từ giai đoạn đầu tiên và sau đó 

thêm nhiều thông số đầu vào hơn để kiểm tra mức độ tương quan của chúng với kết quả 

dự báo. 

2.3.1. Phân tích độ nhạy giai đoạn đầu 

Kết quả phân tích độ nhạy giai đoạn đầu cho mô hình lò hơi được tóm tắt trong Hình 3. 

Trong hình này, các sai số toàn phương trung bình (MSE) của các thông số tính chất hơi 

nước được vẽ trên biểu đồ ứng với các tập hợp khác nhau của các thông số đầu vào. Tập 

hợp gồm 4 thông số đầu vào ban đầu mfuel, mfw, tfw, pfw được lấy làm chuẩn tham 

chiếu. Quan sát thấy rằng tập hợp gồm 3 thông số mfuel, mfw, tfw (vị trí cuối cùng trên 

đồ thị) có MSE nhỏ nhất nên được chọn là tập hợp thông số đầu vào tối ưu mô hình lò 

hơi sau phân tích độ nhạy giai đoạn đầu. 
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Kết quả phân tích độ nhạy đầu cho mô hình tuabin được thể hiện trong của Hình 4. 

Điểm bên trái nhất là MSE trong dự báo công suất đại diện cho điểm tham chiếu vì nó 

tương ứng với tất cả các tham số đầu vào cho tuabin được chọn ban đầu. Từ kết quả này 

thấy rằng các thông số hơi chính St (nhiệt độ hơi, lưu lượng hơi, áp suất hơi) và thông 

số nhiệt độ, áp suất của vị trí trích hơi số 6 (No6) sẽ được chọn làm các thông số đầu 

vào cho ANN tuabin. 

 

 

Hình 3. Kết quả phân tích độ nhạy đầu mô 

hình lò hơi 

Hình 4. Kết quả phân tích độ nhạy đầu mô 

hình tuabin 

2.3.2. Phân tích độ nhạy giai đoạn thứ hai 

Trong giai đoạn phân tích độ nhạy thứ hai cho mô hình lò hơi, bộ thông số tối ưu gồm 

ba thông số đầu vào của giai đoạn phân tích độ nhạy đầu tiên luôn được bao gồm 

(mfuel, mfw, tfw). Ngoài ra, các thông số mới khác như nồng độ SO2 (SO2), nồng độ 

NOx (NOx), lưu lượng NH3 (NH3), nhiệt độ gió cấp (tAir), lưu lượng gió cấp (mAir) 

được đưa vào để kiểm tra độ nhạy của chúng. Thực hiện các kết hợp khác nhau của các 

thông số đầu vào của giai đoạn phân tích độ nhạy đầu với các thông số mới này ở giai 

đoạn thứ hai. Kết quả của giai đoạn phân tích độ nhạy này được thể hiện trong Hình 5. 

Trường hợp tham chiếu (bộ thông số tối ưu của giai đoạn đầu tiên) của mô hình lò hơi 

được đặt tên chung là ‘gd1’. Rõ ràng là chỉ có trường hợp kết hợp của tất cả các thông 

số đầu vào mới với ‘gd1’ cho kết quả cải thiện độ chính xác dự báo, mặc dù không đáng 

kể. Mô hình ANN được xây dựng phải tối ưu độ chính xác của dự báo với số lượng 

thông số đầu vào ít. Tuy nhiên, trong trường hợp này số lượng thông số đầu vào sẽ tăng 

lên đáng kể (tổng cộng 8 thông số). Do đó, có thể quyết định tập thông số đầu vào cuối 

cùng cho mô hình lò hơi sẽ vẫn giữ là ‘gd1’ (mfuel, mfw, tfw).  

Đối với mô hình tuabin, giai đoạn phân tích độ nhạy thứ hai là kiểm tra độ nhạy của 

năm thông số có được từ phân tích độ nhạy giai đoạn đầu (ps, ts, ms, pNo6, tNo6) như 

thể hiện ở Hình 6. 

0

10

20

30

40

50

60

M
S

E
 

ms

ts

ps

0.135 

9.14 

27.8 

1 
2.15 

7.84 

0.582 0.636 0.468 0.736 

0

5

10

15

20

25

30

St, PCN, 
No1…8 

St St,PCN St,No1 St,No2 St,No3 St,No4 St,No5 St,No6 St,No8
M

S
E

 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
  257  

 

 
 

Hình 5. Kết quả phân tích độ nhạy thứ hai  

mô hình lò hơi 

Hình 6. Kết quả phân tích độ nhạy thứ hai mô 

hình tuabin 

Độ nhạy của mỗi thông số được kiểm tra bằng cách loại bỏ một trong số năm tham số 

đầu vào và kiểm tra độ chính xác dự báo tương ứng. Rõ ràng áp suất tại vị trí trích hơi 

số 6 (pNo6) là thông số quan trọng nhất được xác định ở giai đoạn phân tích độ nhạy 

này, tiếp theo là lưu lượng hơi chính (ms). Độ nhạy của ba thông số ps, ts, tNo6 không 

đáng kể. Ba thông số này (ps, ts, tNo6) có thể loại bỏ nếu mô hình tuabin này được sử 

dụng độc lập với các giá trị đo được của tất cả các thông số đầu vào. Tuy nhiên, mục 

tiêu cuối cùng là kết hợp mô hình lò hơi với mô hình tuabin. Giá trị của hai thông số 

(ps, ts) này sẽ được mô hình lò hơi cung cấp cho mô hình tuabin, thay vì sử dụng các 

giá trị đo được của chúng. Do đó, hai tham số này (ps, ts) vẫn được đưa vào làm đầu 

vào để cải thiện độ chính xác dự báo. Tuy nhiên, thông số tNo6 là giá trị đo và có ảnh 

hưởng không đáng kể đến chính xác dự báo nên sẽ bị loại bỏ. Cuối cùng, thông số đầu 

vào là 4 thông số ms, ps, ts, pNo6. 

2.4. Tích hợp mô hình lò hơi và tuabin 

Trong các phần trước, việc xây dựng mô hình lò hơi và tuabin là những mô hình độc 

lập. Trong thực tế đầu ra từ lò hơi (hơi nước) là đầu vào cho tuabin hơi để phát điện. Đề 

xuất tích hợp hai mô hình là thông qua các thông số chung này. Thay vì cung cấp các 

giá trị đo được của tất cả các thông số đầu vào cho mô hình tuabin, các giá trị của hơi 

nước (ps, ts, ms) cho mô hình tuabin sẽ là các giá trị được dự đoán bởi mô hình lò hơi. 

Sự tích hợp của hai mô hình độc lập này thành một mô hình thống nhất cho toàn bộ nhà 

máy được thể hiện trong Hình 7. Trong mô hình tích hợp, công suất phát của nhà máy 

sẽ được dự báo bằng giá trị của ba thông số đầu vào cho mô hình lò hơi (mfuel, mfw, 

tfw) và một thông số đầu vào khác cho mô hình tuabin (pNo6). Như vậy, trong mô hình 

tích hợp, công suất của nhà máy điện sẽ được dự báo bằng cách cung cấp giá trị của bốn 

thông số đầu vào. 
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Hình 7. Mô hình ANN tích hợp để dự báo công suất phát 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả nghiên cứu 

Xác định được 4 thông số có ảnh hưởng lớn đến kết quả dự báo công suất phát của tổ 

máy số một nhà máy nhiệt điện Ô Môn là lưu lượng nhiên liệu (mfuel), nhiệt độ nước 

cấp (tfw), lưu lượng nước cấp (mfw) và áp suất tại vị trí trích hơi số 6 (pNo6).  

Để kiểm tra tính chính xác của dự báo, mô hình ANN tích hợp được cung cấp các giá trị 

đo thực tế của các thông số đầu vào từ tập dữ liệu không được sử dụng trong quá trình 

xây dựng mô hình ANN trước đó. Dữ liệu được chọn cho mục đích kiểm tra này là dữ 

liệu được lấy mỗi 30 phút của 15 ngày trong tháng 4/2016 (720 dòng dữ liệu). Kết quả 

trình bày trong Hình 8, Hình 9. 

  

Hình 8. Kết quả dự báo của mô hình tích hợp Hình 9. Sai số dự báo của mô hình tích hợp 

Từ Hình 8, cho thấy công suất dự báo của mô hình ANN tích hợp và công suất thực tế 

gần như trùng nhau. Hình 9 thể hiện sai số phần trăm giữa công suất dự báo và công 

suất thực tế, chỉ có 15/720 giá trị sai số lớn hơn 2%, trong đó giá trị sai số lớn nhất là 

4.3%. Phần lớn sai số của dự báo trong khoảng 1%. Do đó, có thể khẳng định mô hình 

ANN tích hợp cho kết quả dự báo chính xác. 

3.2. Thảo luận 

Mô hình tích hợp sẽ có sai số cao hơn so với mô hình tuabin độc lập. Trong mô hình 
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tích hợp các thông số đặc tính hơi nước cung cấp cho mô hình tuabin được lấy từ kết 

quả dự báo của mô hình lò hơi, thay vì các giá trị đo trực tiếp như mô hình tuabin độc 

lập. Như vậy, sai số của các thông số đặc tính hơi nước được dự báo bởi mô hình lò hơi 

tác động thêm đến dự báo công suất phát. Tuy nhiên, độ chính xác dự báo của mô hình 

ANN tích hợp vẫn cao (phần lớn sai số trong khoảng 1%). Hơn nữa, các mô hình lò hơi 

và tuabin độc lập cho kết dự báo chính xác hơn vẫn có sẵn và sẽ sử dụng nếu cần thiết. 

Ngoài ra, tác giả cũng đã sử dụng mô hình được huấn luyện từ bộ dữ liệu vận hành năm 

2016 nêu trên để thực hiện dự báo công suất phát từ bộ dữ liệu vận hành năm 2020. Kết 

quả được thể hiện trong Hình 10 cho thấy công suất thực tế năm 2020 thấp hơn so với 

dự báo, điều này phù hợp với thực tế hiện tại của Tổ máy S1 đang bị suy giảm hiệu suất. 

Sai số giữa công suất thực tế và dự báo là khoảng 2% như trong Hình 11. 

  

Hình 10. Kết quả dự báo công suất phát của 

mô hình tích hợp với bộ thông số đầu vào 

của năm 2020 

Hình 11. Sai số dự báo công suất phát của 

mô hình tích hợp với bộ thông số đầu vào 

của năm 2020 

  

Hình 12. Sai số dự báo thông số hơi chính  

của mô hình lò hơi với bộ thông số đầu vào 

của năm 2020 

Hình 13. Sai số dự báo công suất phát  

của mô hình tuabin với bộ thông số đầu 

vào của năm 2020 

Trên cơ sở kết quả này, tác giả thực hiện tiếp việc phân tích xác định nguyên nhân suy 
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giảm hiệu suất nhà máy do lò hơi hay tuabin gây ra. Kết quả trong Hình 12 cho thấy, 

lưu lượng hơi chính đã suy giảm trên 2%, trong khi áp suất và nhiệt độ hơi chính vẫn 

được duy trì. Đối với sai số dự báo công suất phát của mô hình tuabin, cũng đã minh 

chứng hiệu suất tuabin cũng bị suy giảm, dẫn đến kết quả dự báo lệch gần 2%. Một số 

nguyên nhân cho sự suy giảm này đang được kiểm tra như áp suất bình ngưng và lưu 

lượng hơi trích. 

4. KẾT LUẬN  

Đề tài nghiên cứu mô hình ANN để dự báo công suất phát của tổ máy số một của nhà 

máy nhiệt điện Ô Môn sử dụng dữ liệu thực có sẵn của nhà máy. Trong bài báo này 

từng bước xây dựng mô hình ANN cho hai thành phần quan trọng của nhà máy nhiệt 

điện đó là mô hình ANN lò hơi và tuabin đã được trình bày. ANN sử dụng cho hai mô 

hình là mạng truyền thẳng hai lớp, hàm truyền sigmoid trong lớp ẩn và hàm tuyến tính 

trong lớp đầu ra, thuật toán huấn luyện lan truyền ngược Levenberg-Marquardt 

(trainlm). Cuối cùng mô hình ANN của lò hơi và tuabin được tích hợp vào một mô hình 

để dự báo công phát của tổ máy số một của nhà máy chỉ với bốn thông số đầu vào. Độ 

chính xác của dự báo rất cao (phần lớn sai số trong khoảng 1%). Đề tài này cho thấy 

tiềm năng của việc sử dụng mô hình mạng nơron nhân tạo để mô hình hóa một nhà máy 

nhiệt điện. Bên cạnh đó, ta có thể xây dựng mô hình mạng nơron nhân tạo cho từng 

nhóm thiết bị chính trong nhà máy nhiệt điện để đánh giá hiệu suất hoạt động của 

chúng, từ đó có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hợp lý. 

Ngoài ra, bài báo đã áp dụng thành công bộ thông số năm 2020 vào các mô hình ANN 

nêu trên để dự báo. Điều này được thể hiện qua việc ước lượng mức suy giảm hiệu suất 

nhà máy bằng cách so sánh giữa thông số thực tế và dự báo đã có sự suy giảm. Kết quả 

mô phỏng cũng đã giúp khoanh vùng được một số nguyên nhân chính để cải thiện hiệu 

suất nhà máy. 
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THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT HỆ THỐNG ỐNG ÁP LỰC LÒ HƠI 

DESIGN MONITORING SYSTEM PRESSURE BOILER TUBE 

Dương Sơn Bá
1
, Nguyễn Việt Anh

2
, Bùi Trọng Hưng

 4
 

1
 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, 0961268999, duongsonba@gmail.com 

2
 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, 0989057669, nguyenvietanh10081979@gmail.com  

4
 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, 0964307222, hungtronghp@gmail.com 

Tóm tắt: Hệ thống ống áp lực lò hơi trong quá trình vận hành thường xuyên trong 

điều kiện khắc nghiệt. Trong các trạng thái khởi động và ngừng lò hơi, hoặc khi có sự 

cố tríp lò, các thông số về tăng giảm nhiệt độ, áp lực của các giàn ống có thể vi phạm 

giới hạn cho phép của Nhà sản xuất gây suy giảm tuổi thọ của các giàn ống và thậm 

chí có thể gây bục ống nếu không phát hiện sớm. Trong thực tế đã xảy xa các trường 

hợp các Tổ máy đang vận hành phải ngừng do sự cố bục ống do việc kiểm soát, đánh 

giá chất lượng của các giàn ống quá nhiệt chưa hiệu quả. 

Để có thể kiểm soát được độ suy giảm tuổi thọ của các giàn ống, xây dựng cơ sở dữ 

liệu kiểm soát lịch sử vận hành của các giàn ống để đưa ra những khuyến cáo về các 

phương án xử lý phù hợp đối với hệ thống ống áp lực trong các lần ngừng khối nhằm 

giảm thiểu các hư hỏng có thế xảy ra trong quá trình vận hành.  

Thiết kế hệ thống giám sát các giàn ống áp lực lò hơi thực hiện giám sát tốc độ tăng 

nhiệt độ và áp lực của các giàn ống lò hơi, ghi nhận số lần vi phạm, giá trị vi phạm và 

thời gian vi phạm để từ đó có thể đưa ra cảnh báo cho người vận hành cũng như 

thống kê lại số lần vi phạm cho các KTV biết tình trạng của hệ thống áp lực. Trên cơ 

sở những cảnh báo vi phạm giới hạn về nhiệt độ và áp lực, người vận hành sẽ có 

những điều chỉnh các thông số vận hành để kiểm soát các thông số trong dải giới hạn 

cho phép của các giàn ống áp lực. 

Dữ liệu ghi nhận lại về số lần vi phạm giới hạn cảnh báo của các thông số nhiệt độ và 

áp lực sẽ được tổng hợp lại trong máy Historian của DCS. Từ đó sẽ đánh giá được 

tình trạng vi phạm của các giàn ống quá nhiệt trong quá trình vận hành, độ suy giảm 

tuổi thọ của giàn ống áp lực theo tính toán và đưa ra cánh báo về việc thực hiện kế 

hoạch, phương án kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các giàn ống có nguy cơ hư hỏng 

trong quá trình ngừng lò gần nhất. 

• Đối tượng nghiên cứu : Hệ thống giàn ống quá nhiệt các lò hơi của Nhà máy Nhiệt 

điện Hải Phòng. 

• Phạm vi nghiên cứu: Các tổ máy 300 MW của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2. 

Abstract: Boiler pressure pipe system during regular operation under extreme 

conditions. In the states of boiler start and stop, or when there is a furnace failure, the 

parameters of temperature increase and decrease, the pressure of the pipe rigs may 

violate the manufacturer's permissible limits, causing a deterioration in the life of the 

pipe rigs and may even cause the tube platform if not detected early. In addition, these 

pipe rigs are only periodically inspected according to the Mid-overhaul cycle, so the 
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control to prevent furnace tube platform failure of the factory is passive and ineffective. 

In fact, there have been cases where operating units have to stop due to pipe platform 

problems because the control and quality assessment of overheated pipe rigs has not 

been carried out continuously and effectively.  

In order to control the deterioration of the life of the pipe rigs, develop a database to 

control the operating history of the pipe rigs to make recommendations on appropriate 

treatment options for the pressure pipe system during block stops to minimize possible 

damage during operation.  

Design a monitoring system for boiler pressure pipe rigs to monitor the temperature 

and pressure increase rate of boiler pipe rigs, record the number of violations, 

violation value and duration of violations so that a warning can be issued to the 

operator as well as a statistic of the number of violations to the KTV to know the status 

of pressure system. On the basis of warnings for violation of temperature and 

pressure limits, the operator will adjust the operating parameters to control the 

parameters within the permissible limit range of the pressure pipe rigs.  

Recorded data on the number of warning limit violations of temperature and pressure 

parameters will be aggregated in the DCS's Historian machine. From there, it will 

assess the violation status of overheated pipe rigs during operation, the deterioration 

of the life of the pressure pipe rig according to calculations and issue a report on the 

implementation of plans, inspection plans, and timely treatment of pipe rigs at risk of 

damage during the nearest furnace shutdown.  

• Research subjects: Superheated pipe trusses. 

• Research scope: 300 MW units of Hai Phong 1&2 Thermal Power Plant. 

• Research Methods: Method of representing the algorithm by block diagram and DCS 

programming technique (Ovation 3.6 system). 

1. GIỚI THIỆU 

1.1. Tổng quan về hệ thống Lò hơi Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 

Lò hơi Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Lò hơi Dong Fang của Trung Quốc 

chế tạo, Lò hơi có ký hiệu DG996/17,45-II15; thuộc loại Lòhơi với 1 bao hơi, tuần hoàn 

tự nhiên, thông gió cân bằng và buồng lửa thải xỉ khô; quá nhiệt trung gian 1 cấp và áp 

lực dưới tới hạn. Lò hơi được thiết kế để đốt than Antraxit có kho than bột trung gian và 

cung cấp than vào Lò bởi các máy cấp than bột. Dầu FO được sử dụng khi khởi động 

Lò đốt kèm khi Lò vận hành ở phụ tải thấp hoặc khi than cháy kém (có thể không cần 

đốt dầu khi tải Lò hơi ≥ 65% BMCR, công suất Lò hơi lớn nhất khi đốt dầu là 30% 

BMCR). 
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1.2. Sự cố bục ống áp lực Lò hơi  

Thống kê sự cố số lần ngừng Lò do bục hệ thống ống áp lực lò hơi từ năm 2017 đến nay 

như sau:  

Năm Lò hơi số 1 Lò hơi số 2 Lò hơi số 3 Lò hơi số 4 

2017 0 02 0 03 

2018 0 01 0 0 

2019 01 02 01 01 

2020 0 02 01 01 

Tổng cộng 01 06 02 05 
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1.3. Mục tiêu Đề tài 

Đề tài này Xây dựng được hệ thống giám sát các giàn ống áp lực lò hơi để kiểm soát số 

lần vi phạm, thời gian vi phạm và giá trị vi phạm về việc tăng giảm nhiệt độ, áp lực vi 

phạm quy trình trong quá trình vận hành Tổ máy. Cung cấp cho người vận hành và kỹ 

thuật viên một công cụ để kiểm soát các vi phạm về nhiệt độ và áp lực của các giàn ống 

quá nhiệt trong quá trình vận hành để từ đó có các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm hạn 

chế các rủi ro ngừng lò do bục ống áp lực khi Tổ máy đang vận hành.   

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Tính cấp thiết của Đề tài 

Hệ thống ống áp lực lò hơi trong quá trình vận hành thường xuyên trong điều kiện khắc 

nghiệt. Trong các trạng thái khởi động và ngừng lò hơi, hoặc khi có sự cố tríp lò, các 

thông số về tăng giảm nhiệt độ, áp lực của các giàn ống có thể vi phạm giới hạn cho 

phép của Nhà sản xuất gây suy giảm tuổi thọ của các giàn ống và thậm chí có thể gây 

bục ống nếu không phát hiện sớm. Ngoài ra, các giàn ống này chỉ được kiểm tra định kỳ 

theo chu kỳ Trung đại tu nên việc kiểm soát phòng tránh sự cố bục ống lò của Nhà máy 

còn bị động và chưa hiệu quả.Trong thực tế đã xảy xa các trường hợp các Tổ máy đang 

vận hành phải ngừng do sự cố bục ống do việc kiểm soát, đánh giá chất lượng của các 

giàn ống quá nhiệt chưa được thực hiện liên tục và hiệu quả.  

Để có thể kiểm soát được độ suy giảm tuổi thọ của các giàn ống, xây dựng cơ sở dữ liệu 

kiểm soát lịch sử vận hành của các giàn ống để đưa ra những khuyến cáo về các phương 

án xử lý phù hợp đối với hệ thống ống áp lực trong các lần ngừng khối nhằm giảm thiểu 

các hư hỏng có thế xảy ra trong quá trình vận hành.  

Thiết kế hệ thống giám sát các giàn ống áp lực lò hơi thực hiện giám sát tốc độ tăng 

nhiệt độ và áp lực của các giàn ống lò hơi, ghi nhận số lần vi phạm, giá trị vi phạm và 

thời gian vi phạm để từ đó có thể đưa ra cảnh báo cho người vận hành cũng như thống 

kê lại số lần vi phạm cho các KTV biết tình trạng của hệ thống áp lực. Trên cơ sở những 

cảnh báo vi phạm giới hạn về nhiệt độ và áp lực, người vận hành sẽ có những điều 

chỉnh các thông số vận hành để kiểm soát các thông số trong dải giới hạn cho phép của 

các giàn ống áp lực. 

Xây dựng các graphic trên màn hình DCS mô phỏng các giàn ống quá nhiệt và các điểm 

đo nhiệt độ tương ứng để người vận hành có thể giám sát, đánh giá được độ tăng nhiệt 

độ của từng khu vực tương ứng.  

Dữ liệu ghi nhận lại về số lần vi phạm giới hạn cảnh báo của các thông số nhiệt độ và áp 

lực sẽ được tổng hợp lại trong máy Historian của DCS. Từ đó sẽ đánh giá được tình 

trạng vi phạm của các giàn ống quá nhiệt trong quá trình vận hành, độ suy giảm tuổi thọ 

của giàn ống áp lực theo tính toán và đưa ra cánh báo về việc thực hiện kế hoạch, 
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phương án kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các giàn ống có nguy cơ hư hỏng trong quá 

trình ngừng lò gần nhất. Cơ sở dữ liệu được lưu giữ trong Máy Historian được tối thiểu 

20 năm. Trong quá trình vận hành, các kỹ thuật viên hoặc người vận hành có thể tham 

khảo các dữ liệu lưu trữ trong máy Historian để đánh giá và tham khảo thông tin. 

Từ những luận điểm trên, việc thực hiện đề tài “Thiết kế hệ thống giám sát ống áp lực 

lò hơi” trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết và cần làm ngay. 

2.2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở đã phân tích ở trên, chúng tôi thấy có một số mục tiêu cần phải đạt được để 

nâng cao độ tin cậy trong quá trình vận hành của các Tổ máy như sau: 

Xây dựng được hệ thống giám sát các giàn ống áp lực lò hơi để kiểm soát số lần vi 

phạm, thời gian vi phạm và giá trị vi phạm về việc tăng giảm nhiệt độ, áp lực vi phạm 

quy trình trong quá trình vận hành Tổ máy.  

Giúp người vận hành phát hiện sớm các vi phạm của các giàn ống quá nhiệt trong quá 

trình vận hành. Từ đó, người vận hành có thể đưa ra phương án xử lý kịp thời để hạn 

chế thời gian và số lần vi phạm thông số của các giàn ống quá nhiệt. 

Hệ thống thực hiện thống kê và tính toán thời gian, số lần vi phạm của các giàn ống quá 

nhiệt để đưa ra các khuyến cáo cho các KTV và đơn vị quản lý kỹ thuật về việc kiểm 

tra, đánh giá và xử lý kịp thời đối với các giàn ống quá nhiệt lò hơi. 

2.3. Đối tượng nghiên cứu/khảo sát  

Hệ thống giàn ống quá nhiệt cấp 1, cấp 2, cấp 3 và QNTG của Tổ máy số 1 

2.4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu thực hiện  

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu chính ở trên, ta cần thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 Thống kê, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của các giàn ống quá nhiệt. 

 Nghiên cứu hệ thống đo lường của giàn ống quá nhiệt  hiện tại để đánh giá sự phù 

hợp, tính khả thi của hệ thống hiện hữu nhằm thiết lập hệ thống giám sát các giàn 

ống quá nhiệt trong tổ máy.Xây dựng các file âm thanh cảnh báo bằng giọng nói. 

 Xây dựng và thiết lập các giao diện giám sát cho các giàn ống quá nhiệt lò hơi. 

 Xây dựng và thiết lập logic thống kê thời gian vi phạm và giá trị vi phạm về nhiệt 

độ và áp suất cho các giàn ống quá nhiệt tương ứng. 

 Xây dựng và thực hiện logic tính toán ảnh hưởng của sự vi phạm về nhiệt độ, áp lực 

đối với các giàn ống thông qua việc kiểm soát thời gian và giá trị vi phạm. 

 Xây dựng giao diện và logic kiểm soát tốc độ tăng nhiệt độ và áp lực hơi quá nhiệt 

và hơi tái nhiệt. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  

Nội dung 1: Thống kê, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của các giàn ống  

quá nhiệt.   

Nội dung 2:  Nghiên cứu hệ thống đo lường của giàn ống quá nhiệt hiện tại để đánh giá 

sự phù hợp, tính khả thi của hệ thống hiện hữu nhằm thiết lập hệ thống giám sát các 

giàn ống quá nhiệt trong tổ máy. 

 Khảo sát các điểm đo nhiệt độ thực tế trong lò của các giàn ống quá nhiệt cấp 1 

tương ứng trong Lò hơi (xác định vị trí 32 điểm đo nhiệt độ kim loại tương ứng 

với các giàn ống quá nhiệt cấp 1 trong lò). 

 Khảo sát các điểm đo nhiệt độ thực tế trong lò của các giàn ống quá nhiệt cấp 2 

tương ứng trong Lò hơi (xác định vị trí 80 điểm đo nhiệt độ kim loại tương ứng 

với các giàn ống quá nhiệt cấp 2 trong lò). 

 Khảo sát các điểm đo nhiệt độ thực tế trong lò của các giàn ống quá nhiệt cấp 3 

tương ứng trong Lò hơi (xác định vị trí 32 điểm đo nhiệt độ kim loại tương ứng 

với các giàn ống quá nhiệt cấp 3 trong lò). 

 Khảo sát các điểm đo nhiệt độ thực tế trong lò của các giàn ống quá nhiệt trung 

gian tương ứng trong Lò hơi (xác định vị trí 45 điểm đo nhiệt độ kim loại tương 

ứng với các giàn ống quá nhiệt cấp 1 trong lò). 

 Khảo sát các điểm đo áp lực hơi của hệ thống quá nhiệt 

 Đánh giá tác động khi nhiệt độ, áp lực của các giàn ống bị vi phạm trong quá trình 

vận hành 

Nội dung 3: Xây dựng và thiết lập các giao diện giám sát cho các giàn ống quá nhiệt lò 

hơi. 

 Xây dựng và thiết lập giao diện giám sát nhiệt độ của giàn ống quá nhiệt cấp 1 

bao gồm chi tiết như sau: 

- Giao diện giám sát nhiệt độ kim loại quá nhiệt cấp 1; 

- Giao diện giám sát tốc độ tăng nhiệt độ kim loại quá nhiệt cấp 1; 

- Giao diện giám sát thời gian, số lần vi phạm về tốc độ tăng nhiệt độ và nhiệt độ tối đa 

cho phép đối với kim loại quá nhiệt cấp 1; 
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 Xây dựng và thiết lập giao diện giám sát nhiệt độ của giàn ống quá nhiệt cấp 2 

bao gồm chi tiết như sau: 

- Giao diện giám sát nhiệt độ kim loại quá nhiệt cấp 2; 

- Giao diện giám sát tốc độ tăng nhiệt độ kim loại quá nhiệt cấp 2; 

- Giao diện giám sát thời gian, số lần vi phạm về tốc độ tăng nhiệt độ và nhiệt độ tối đa 

cho phép đối với kim loại quá nhiệt cấp 2; 

 

 Xây dựng và thiết lập giao diện giám sát nhiệt độ của giàn ống quá nhiệt cấp 3 

bao gồm chi tiết như sau: 
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- Giao diện giám sát nhiệt độ kim loại quá nhiệt cấp 3; 

- Giao diện giám sát tốc độ tăng nhiệt độ kim loại quá nhiệt cấp 3; 

- Giao diện giám sát thời gian, số lần vi phạm về tốc độ tăng nhiệt độ và nhiệt độ tối đa 

cho phép đối với kim loại quá nhiệt cấp 3; 

 

 Xây dựng và thiết lập giao diện giám sát nhiệt độ của giàn ống quá nhiệt trung 

gian bao gồm chi tiết như sau: 

- Giao diện giám sát nhiệt độ kim loại quá nhiệt trung gian; 

- Giao diện giám sát tốc độ tăng nhiệt độ kim loại quá nhiệt trung gian; 

- Giao diện giám sát thời gian, số lần vi phạm về tốc độ tăng nhiệt độ và nhiệt độ tối đa 

cho phép đối với kim loại quá nhiệt trung gian; 

 Xây dựng và thiết lập giao diện giám sát tốc độ nhiệt độ và áp lực hơi chính và 

hơi quá nhiệt trung gian. 
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Nội dung 4: Xây dựng và thiết lập logic thống kê thời gian vi phạm và giá trị vi phạm 

về nhiệt độ và áp suất cho các giàn ống quá nhiệt tương ứng. 

 

Nội dung 5: Xây dựng và thực hiện logic tính toán ảnh hưởng của sự vi phạm về nhiệt 

độ, áp lực đối với các giàn ống thông qua việc kiểm soát thời gian và giá trị vi phạm. 
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Nội dung 6: Xây dựng giao diện và logic kiểm soát tốc độ tăng nhiệt độ và áp lực hơi 

quá nhiệt và hơi tái nhiệt. 

 Thiết lập logic kiểm soát tốc độ tăng nhiệt độ và áp lực hơi quá nhiệt và tái nhiệt 

theo trạng thái lạnh. 

 Thiết lập logic kiểm soát tốc độ tăng nhiệt độ và áp lực hơi quá nhiệt và tái nhiệt 

theo trạng thái ấm. 

 Thiết lập logic kiểm soát tốc độ tăng nhiệt độ và áp lực hơi quá nhiệt và tái nhiệt 

theo trạng thái nóng. 
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 Thiết lập logic kiểm soát tốc độ tăng nhiệt độ và áp lực hơi quá nhiệt và tái nhiệt 

theo trạng thái rất nóng. 

 

Thông số giám sát Hơi chính Hơi quá nhiệt trung gian 

Tốc độ tăng nhiệt độ hơi chính và hơi quá 

nhiệt trung gian cho phép 

≤1,5
0
C/phút. ≤1,5

0
C/phút. 

Tốc độ tăng áp lực đối với trạng thái khởi 

động lạnh 
<0,032MPa/phút. 

- 

Tốc độ tăng áp lực đối với trạng thái khởi 

động ấm 
<0,037MPa/phút 

- 

Tốc độ tăng áp lực đối với trạng thái khởi 

động nóng 
<0,070MPa/phút 

- 

Tốc độ tăng áp lực đối với trạng thái khởi 

động rất nóng 
<0,075MPa/phút. 

- 

Nội dung 7: Xây dựng logic cảnh báo cho người vận hành khi tín hiệu đo vi phạm và 

khi thiết bị đo bị lỗi 

 Thiết lập logic cảnh báo khi các các thông số đo vi phạm giá trị cho phép (Cảnh 

bảo trên các trang giao diện vận hành chính để NVVH có thể phát hiện sớm các 

bất thường xảy ra đối với các giàn ống quá nhiệt) 

 Thiết lập logic phân biệt các trường hợp khi thiết bị đo bị lỗi hoặc không chính 

xác (cảnh báo và loại bỏ tín hiệu khi thiết bị đo bị lỗi). 

Nội dung 8: Nghiệm thu và áp dụng thực hiện thử nghiệm tại hiện trường. 

 Hoàn thành nghiệm thu và thử nghiệm trên các tổ máy số  từ ngày 20/11/2019 đến 

ngày 30/10/2021. 
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Nội dung 9: Thống kê, đánh giá và hiệu chỉnh lại các tham số của hệ thống sau quá 

trình áp dụng thực tế trên Công trường. 

 Hoàn thành việc hiệu chỉnh, đánh giá, áp dụng các Tổ máy từ năm 2021. 

Nội dung 10: Ban hành hướng dẫn vận hành và thực hiện đào tạo đối với các chức danh 

vận hành liên quan. 

 Đã thực hiện xong từ năm 2021. 

4. KẾT LUẬN 

Qua quá trình áp dụng Đề tài trên các tổ máy. Các đơn vị vận hành và quản lý kỹ thuật 

đánh giá hệ thống vận hành ổn định, tin cậy, dễ sử dụng và đạt được các mục tiêu đề ra.  

Đề tài giúp người vận hành phát hiện sớm tốc độ tăng nhiệt độ, áp lực của hơi quá nhiệt 

cũng như kiểm soát được tốc độ tăng nhiệt độ kim loại của các giàn ống quá nhiệt trong 

lò. Từ đó đưa ra những phương án xử lý kịp thời để ngăn ngừa những sự cố chủ quan 

cũng như hạn chế được những sự cố khách quan . 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về những vi phạm tốc độ tăng nhiệt độ, áp lực ảnh hưởng đến 

tuổi thọ của các giàn ống quá nhiệt. Giúp các KTV có thể kiểm soát và đưa ra phương 

án kiểm tra, đánh giá về tuổi thọ của các giàn ống quá nhiệt. 

Ngày 05/3/2020 Công ty đã chủ trì phối hợp với Ban Kỹ thuật – Sản xuất, ban Chiến 

lược – Phát triển của Tập đoàn Điện lực (EVN) và EVNGENCO2 kiểm tra, nghiệm thu 

đề tài. 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VẬN HÀNH VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG  

IMPROVING OPERATION MANAGEMENT EFFICIENCY THROUGH DIGITAL 

TRANSFORMATION AT A VUONG HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY 

Nguyễn Minh Phong  

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, 0935888789, phongavc102@gmail.com 

Tóm tắt: Những năm gần đây, khi Cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, công cuộc 

chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, 

đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các lĩnh vực của xã hội. Chuyển đổi số trở 

thành cơ hội, đồng thời cũng là thách thức, đòi hỏi các quốc gia, doanh nghiệp trên 

thế giới phải thực hiện thay đổi mạnh mẽ để phù hợp với sự tiến bộ của công nghệ, 

khoa học kỹ thuật. 

Nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 2, 

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đồng hành tổ chức triển khai các chiến lược, kế 

hoạch, chương trình chuyển đổi số tại công ty. 

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã thực hiện áp dụng nhiều chương trình và 

phần mềm vào công việc vận hành nhà máy. Những biện pháp này được nhận thấy 

rõ nét nhất qua việc giảm được khối lượng công việc thường ngày của nhân viên vận 

hành và đảm bảo vận hành nhà máy an toàn hiệu quả hơn. 

Các giải pháp cụ thể: 

1. Áp dụng phần mềm PMIS. 

2. Phần mềm nhập số liệu tự động lên các Website của cơ quan chức năng và gửi 

Email báo cáo số liệu. 

3. Ứng dụng HEC-HMS vào dự báo dòng chảy vào hồ. 

4. Ứng dụng XHQ Operations Intelligent Software – Hệ thống Vận Hành Sản Xuất 

Thông Minh. 

Từ khoá: Chuyển đổi số; PMIS; XHQ; Dự báo; Tự động. 

ABSTRACT: In recent years, under explosion of the Industrial Revolution 4.0, digital 

transformation is a vital trend for the existence and development of businesses, and 

has been playing an extremely important role in all fields of society. Digital 

transformation is an opportunity, but also a challenge, requiring countries and 

business activities around the world to make strong moves to match the advancement 

of technology and science. 

In order to fulfill digital transformation goals of EVNGENCO2, AVC has taken part in 

the organization and implementation processes of digital transformation strategies, 

plans and programs at its plant. 

AVC has applied many programs and software into manufacturing operation of the 
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plant as well as business activities of the company. These measures have made 

important and obvious impacts in reducing the daily workload of employee and 

ensuring safer and more efficient operations. 

List of practical solutions are: 

1. Applying PMIS software of EVN. 

2. Building sofwares that automatically upload operational data to government authorities' 

websites and send reporting emails. 

3. Applying HEC-HMS system into forecasting the water- inflow of A Vuong Reservoir. 

4. Applying XHQ (eXtended Head Quarte) Intelligent Management Software system. 

Keywords: Digital transformation; PMIS; XHQ; Forecast; Automation. 

CHỮ VIẾT TẮT 

AVC Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 

PMIS Phần mềm quản lý kỹ thuật 

HEC-HMS Ứng dụng dự báo dòng chảy 

XHQ Hệ thống vận hành sản xuất thông minh 

1. GIỚI THIỆU 

Những năm gần đây, khi CMCN 4.0 bùng nổ, công cuộc chuyển đổi số là xu hướng tất 

yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đóng vai trò vô cùng quan trọng 

trong các lĩnh vực của xã hội. Chuyển đổi số trở thành cơ hội, đồng thời cũng là thách 

thức, đòi hỏi các quốc gia, doanh nghiệp trên thế giới phải thực hiện thay đổi mạnh mẽ 

để phù hợp với sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật. 

Nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của EVNGENCO2, Công ty Cổ 

phần Thủy điện A Vương đồng hành tổ chức triển khai các chiến lược, kế hoạch, 

chương trình chuyển đổi số tại công ty. 

Công ty đã thực hiện áp dụng nhiều chương trình và phần mềm vào công việc vận hành 

nhà máy. Những biện pháp này được nhận thấy rõ nét nhất qua việc giảm được khối 

lượng công việc thường ngày của nhân viên vận hành và đảm bảo vận hành nhà máy an 

toàn hiệu quả hơn. 

Các giải pháp cụ thể: 

1. Áp dụng phần mềm PMIS. 

2. Phần mềm nhập số liệu tự động lên các Website của cơ quan chức năng và gửi 

Email báo cáo số liệu. 

3. Ứng dụng HEC-HMS vào dự báo dòng chảy vào hồ. 
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4. Ứng dụng XHQ Operations Intelligent Software – Hệ thống Vận Hành Sản Xuất 

Thông Minh. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Các phần mềm/ứng dụng đã được triển khai tại Nhà máy Thủy điện A Vương mang lại 

hiệu quả cụ thể. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Áp dụng phần mềm PMIS 

AVC đã áp dụng phần mềm PMIS vào công tác quản lý kỹ thuật đã đem lại hiệu quả 

cao. Phần mềm với các phân hệ như sau: 

 - Phân hệ thiết bị: 

+ Toàn bộ các vật tư thiết bị của Công ty đã được mã hóa và đưa lên phần mềm PMIS 

giúp các chuyên viên/kỹ thật viên tra tồn kho, và sử dụng hiệu quả vật tư thiết bị. 

+ Lập lịch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, viết phiếu công tác lệnh công tác dễ dàng thuần 

thục trên phần mềm PMIS. Giúp ghi lại lịch sử sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, tổng hợp 

các thiết bị hay bị hư hỏng giúp đưa ra các giải pháp bảo dưỡng hợp lý hơn. 

+ Phân hệ thiết bị còn là thư viện số lưu lại các tài liệu, quy trình, quy chế, nội quy, 

hướng dẫn…. đảm bảo dễ dàng sử dụng tài liệu khi cần thiết. 

- Phân hệ Sản xuất điện: cập nhật ghi các chỉ tiêu kỹ thuật của công tác vận hành. Giúp 

nhân viên vận hành cập nhật theo dõi tình hình sản xuất điện từng ngày từng giờ đem lại 

hiệu quả cao. Cập nhật tình trạng vận hành của các hệ thống thiết bị. 

- Phân hệ Dự toán: Toàn bộ công trình sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên kế hoạch 

dự trù vật tư thiết bị, xăng dầu, mỡ, hóa chất phục vụ sản xuất đều được lập trên phân hệ 

này, qua đó giảm thời gian lập tiên lượng dự toán với tính chính xác cao. 

Với việc ứng dụng phần mềm PMIS để thực hiện nhật ký vận hành số, phiếu công tác 

số… các số liệu vận hành được số hóa nên Trưởng ca hoặc các cấp Lãnh đạo có thể dễ 

dàng truy cập số liệu quá khứ trong quãng thời gian dài để phân tích số liệu vận hành, 

nhận định được xu hướng của thiết bị hoặc chẩn đoán được những nguyên nhân có thể 

gây sự cố cho Tổ máy hoặc suy giảm hiệu suất vận hành. Đặc biệt với các nguy cơ sự cố 

tiềm ẩn thì người vận hành muốn phân tích được phải có một bộ số liệu đủ lớn mới có 

thể nhận định và đưa ra những kiến nghị phù hợp cho các cấp lãnh đạo. 

Việc quản lý thiết bị, tài liệu trên phần mềm PMIS cũng rất nhanh chóng và tiện lợi cho 

người vận hành. Từ phần mềm có thể truy xuất tất cả lý lịch thiết bị, tài liệu vận hành, 

quy trình, quy định liên quan, …mọi lúc, mọi nơi trên máy tính hoặc các thiết bị di động 

cầm tay. 
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Hình 1. Phần mềm PMIS được áp dụng trong vận hành 

3.2. Phần mềm nhập số liệu tự động lên các website của cơ quan chức năng và gửi 

email báo cáo số liệu 

Trước đây việc báo cáo số liệu lên các Cơ quan quản lý Nhà nước về công tác vận hành 

hồ A Vương phải làm bằng tay mất nhiều thời gian và xảy ra nhiều thiếu sót về số liệu, 

ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Vừa qua công ty đã xây dựng phần mềm tự động 

nhập số liệu lên các Website của cơ quan chức năng và gửi email báo cáo số liệu. Các 

công việc này được diễn ra hoàn toàn tự động bằng phần mềm, nhân viên vận hành  

hồ đập không cần nhập liệu thủ công nữa, đảm bảo số liệu được truyền đi kịp thời và 

chính xác. 

 
Hình 2. Phần mềm nhập số liệu tự động lên các Website 
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Hàng ngày Trưởng ca vận hành phải gửi đi hàng chục Email với rất nhiều số liệu để báo 

cáo cho các cấp Lãnh đạo Công ty cũng như bên ngoài. Phân xưởng Vận hành cũng đã 

viết công cụ để thực hiện tạo sẵn các tệp tin báo cáo tự động nhằm hạn chế tối đa sai sót 

và nhanh chóng. 

3.3. Ứng dụng HEC-HMS vào dự báo dòng chảy vào hồ 

Ứng phó với thiên tai bão lũ cũng là nội dung trọng tâm. Với A Vương thì Lãnh đạo 

Công ty đã ưu tiên công tác này từ rất sớm, với việc đưa ứng dụng công nghệ vào việc 

quan trắc và dự báo dòng chảy đến hồ để chủ động hơn trong công tác vận hành. 

Công ty đã lắp đặt các trạm đo mưa phân bổ đều trên lưu vực, đưa số liệu mưa lên trang 

web, lấy số liệu lượng mưa để đưa ra dự báo lưu lượng nước về hồ nhằm có tầm nhìn 

trước trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa và chạy máy khai thác tối ưu lượng 

nước về. 

Khi có hình thế thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến lưu vực hồ A Vương, AVC chủ động 

tính toán lượng mưa, dòng chảy về hồ và lên kịch bản vận hành hồ một cách chủ động 

để đảm bảo vận hành an toàn hồ chứa và cắt lũ cho hạ du lưu vực sông Vu Gia – Thu 

Bồn hiệu quả. 

 

Hình 3. Kịch bản dự kiến vận hành giảm lũ cho hạ du 
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3.4. Ứng dụng xhq operations intelligent software – hệ thống vận hành sản xuất 

thông minh 

Để quản trị khoa học các thông tin dữ liệu công ty đã triển khai lắp đặt hệ thống XHQ 

Operations Intelligent Software – Hệ thống Vận Hành Sản Xuất Thông Minh để trích 

xuất và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau vào một hệ thống chung. 

Từ đó, tiến hành phân tích, hiển thị trực quan dữ liệu trên các trang thông tin tổng quan 

và đưa ra báo cáo cụ thể. 

XHQ tổ chức dữ liệu thành một mô hình thông tin và kết hợp các thông tin khác nhau 

theo từng ngữ cảnh cụ thể để đáp ứng nhu cầu phân tích hoạt động của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, thông tin có thể được hiển thị bằng nhiều hình thức biểu thị khác nhau, từ biểu 

đồ cho đến thể hiện dữ liệu trực tiếp. 

 

Hình 4. Hệ thống XHQ – Hệ thống vận hành sản xuất thông minh 

Hệ thống XHQ giúp các cấp Lãnh đạo luôn cập nhật và có thể truy cập thông tin kịp 

thời ngay khi cần, tạo điều kiện cho việc đưa ra các quyết định về chiến lược cốt lõi, 

chiến thuật vận hành hiệu quả dựa trên cơ sở dữ liệu tin cậy mà XHQ đã xử lý. 
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Hình 5. Hệ thống XHQ – Báo cáo tài chính 

4. KẾT LUẬN 

Những giải pháp hiện tại áp dụng đã mang lại hiệu quả cao trong việc quản lý vận hành 

Nhà máy, cụ thể: 

 Phần mềm PMIS đem lại hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật, người lao động 

sử dụng thuận tiện, linh hoạt và tăng năng suất lao động. 

 Phần mềm cập nhật số liệu tự động lên Website giúp nhân viên vận hành báo cáo 

thông số đúng thời gian quy định, hạn chế tối đa việc sai sót thông số và tiết kiệm 

thời gian làm việc. 

 Ứng dụng HEC-HSM vào việc dự báo dòng chảy đến hồ giúp AVC chủ động 

trong việc lên kịch bản vận hành hồ chứa, giúp khai thác hiệu quả tối đa lượng 

nước về hồ và góp phần cắt giảm lũ cho hạ du. 

 Ứng dụng XHQ cho phép truy cập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, số liệu 

thống nhất. Thông tin hiển thị trực quan với các nguồn dữ liệu quan trọng giúp 

doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn để đạt được hiệu quả kinh doanh thông 

qua tăng năng suất và giảm chi phí. Ứng dụng cũng có thể tạo điều kiện giám sát 

từ xa và hỗ trợ khắc phục sự cố. 

Về dài hạn AVC đã có lộ trình xây dựng bức tranh chuyển đổi số đồng bộ toàn Nhà máy 

trong tương lai để quản lý vận hành Nhà máy an toàn hiệu quả. Thành quả của việc 

chuyển đổi số là nâng cao hiệu quả quản lý vận hành và người lao động hưởng lợi khi 

năng suất lao động tăng lên. 
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TẬN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ SỨC MẠNH SỐ SẴN CÓ  

TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH  

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

UTILIZING HUMAN RESOURCES AND AVAILABLE DIGITAL POWER IN THE 

DIGITAL TRANSFORMATION PROCESS AND IMPROVING THE OPERATION 

EFFICIENCY OF THE NATIONAL POWER GRID 

Cao Bửu Quốc Duy 

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, 0976535505, caobuuquocduy@gmail.com 

Tóm tắt: Bản báo cáo này trình bày về việc tận dụng nguồn nhân lực và sức mạnh số 

sẵn có của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số và nâng cao 

hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia. 

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về 

cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Các 

sản phẩm chuyển đổi số đã và đang ngày càng ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển 

của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn và nhỏ trong cả nước.  

Việc chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia là việc làm 

rất cần thiết. Tuy nhiên EVN không phải là đơn vị chuyên phát triển về công nghệ, vậy 

chúng ta phải làm thế nào để hoàn thành quá trình chuyển đổi số và nâng cao hiệu 

quả vận hành hệ thống điện? 

Mục tiêu chúng ta đặt ra là “nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia”, vậy 

chúng ta có nên chọn “nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia” làm chiến 

lược trung tâm của quá trình chuyển đổi số hay không? 

Thực tế chuyển đổi số bắt nguồn từ việc thay đổi thói quen, thay đổi nhận thức và 

thay đổi từ con người chứ không đơn giản chỉ là nói đến công nghệ. Việc mua sắm 

thiết bị hay công nghệ hiện đại không phải là thứ khó, mà điều quan trọng là phải đổi 

mới, phải khai phá tiềm năng của chính mình và của những người khác.  

Sự đổi mới sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không có kỹ năng để sử dụng nó. 

Con người là yếu tố quan trọng nhất và cần phải đầu tư một cách có chọn lọc những 

người có khả năng thích nghi với sự phát triển của công nghệ, những người có kỹ 

năng, ham học hỏi và có tính linh hoạt cao. Việc chuyển đổi số có thành công hay 

không phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người. 

Nên đối với mục tiêu “nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia” thì chúng 

ta nên chọn con người là trung tâm chiến lược của quá trình chuyển đổi số. 

Vấn đề hiện tại của chúng ta không phải là đẩy mạnh chuyển đổi số nữa mà là cần 

tận dụng tốt nguồn nhân lực và nguồn sức mạnh số sẵn có để phát triển theo mục 

tiêu mà chúng ta đã đề ra là “nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia”. 

Chỉ khi tự bản thân người lao động đã thay đổi nhận thức, khai phá được tiềm năng 

của bản thân, góp phần tạo ra sản phẩm chuyển đổi số và chúng ta vận dụng, kết hợp 
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được nguồn nhân lực, sức mạnh số sẵn có thì cũng chính là lúc chúng ta đã đạt được 

mục tiêu là “nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện Quốc gia”. 

Từ khóa: Chuyển đổi số; Nguồn nhân lực; Nâng cao hiệu quả vận hành.  

Abstract: This report presents the utilizing human resources and the available digital 

power of the Vietnam Electricity in the digital transformation process and improving 

the operational efficiency of the national power grid. 

Digital transformation is the process of total and comprehensive change of individuals 

and organizations in the way of living, working and production methods based on 

digital technologies. Digital transformation products have been increasingly positively 

influencing the development of large and small enterprises and corporations 

throughout the country. 

Digital transformation and improving the operational efficiency of the national power 

grid are essential. However, EVN is not a unit specializing in technology development, 

so how should we complete the digital transformation process and improve the 

operational efficiency of the power system? 

The goal we set is to "improve the operation efficiency of the national power grid", so 

should we choose "improve the operation efficiency of the national power grid" as the 

central strategy of the digital transformation or not?  

The reality of digital transformation comes from changing habits, changing perceptions 

and changing people, not simply technology. Buying modern equipment or technology 

is not a difficult thing, but it is important to innovate, to unlock the potential of oneself 

and others.  

Innovation means nothing if we don't have the skills to use it. People are the most 

important factor and it is necessary to invest selectively in people who are able to 

adapt to the development of technology, who are skilled, eager to learn and highly 

flexible. Whether digital transformation is successful or not depends greatly on the 

human factor.  

So for the goal of "improving the operational efficiency of the national power grid", we 

should choose people as the strategic center of the digital transformation process.  

Our current problem is not promoting digital transformation anymore, but it is 

necessary to make good use of available human resources and digital power to 

develop according to the goal that we have set as " improving the operational 

efficiency of the national power grid”.  

Only when employees themselves have changed their awareness, discovered their 

own potential, contributed to creating digital transformation products, and we can take 

advantage and combine available human resources and digitalizitaion power. That's 

when we have achieved the goal of "improving the operational efficiency of the 

national power grid". 

Keywords: Digital Transformation; Human Resources; Improving the operational 

efficiency. 
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CHỮ VIẾT TẮT 

EVN:   Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

CMCN 4.0:  Cách mạng công nghiệp 4.0 

KHCN:  Khoa học và công nghệ 

PMIS:   Hệ thống quản lý nguồn và lưới điện 

HRMS:  Hệ thống quản lý nhân sự 

IMIS:   Hệ thống quản lý đầu tư xây dựng 

3D:   Mô hình không gian 3 chiều 

BIM:   Mô hình tích hợp thông tin công trình 

Big data:  Dữ liệu lớn 

Blockchain:  Chuỗi khối 

Digital twin:  Bản sao kỹ thuật số 

XR:   Công nghệ thực tế mở rộng 

AR:   Công nghệ thực tế ảo tăng cường 

VR:   Công nghệ thực tế ảo 

MR:   Công nghệ thực tế hỗn hợp 

1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION) 

“Điện phải đi trước một bước” là sứ mệnh được Đảng và Nhà nước Việt Nam giao phó 

cho ngành Điện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong giai đoạn đổi 

mới hơn 30 năm vừa qua. Trong quá trình này, việc phát triển và ứng dụng khoa học, 

công nghệ có vai trò làm nền tảng và động lực để ngành Điện hoàn thành sứ mệnh quan 

trọng này, nhất là trong giai đoạn số hóa và cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Tuy 

nhiên ngành Điện lại không phải là ngành chuyên về phát triển công nghệ, vậy làm thế 

nào để chúng ta hoàn thành sứ mệnh quan trọng này trong thời đại cách mạng công 

nghệ 4.0? 

Việc hoàn thành quá trình chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện 

quốc gia là mục tiêu rất quan trọng và cũng mang trong đó rất nhiều khó khăn và thách 

thức. Trong đó, việc nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia lại phụ thuộc 

rất lớn vào quá trình chuyển đổi số và sự hoạt động, phối hợp, đồng bộ giữa 4 phân ban: 

Nguồn điện, Truyền tải điện, Phân phối điện, Kinh doanh và sử dụng điện năng của 

ngành điện. Mối liên hệ này được thể hiện như Hình 1. 
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Hình 1. Mối liên hệ giữa các phân ban và việc nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện 

quốc gia 

Có thể nói, để hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia đạt được 100 % thì yêu cầu 4 

phân ban: Nguồn điện, Truyền tải điện, Phân phối điện, Kinh doanh và sử dụng điện 

năng của ngành điện phải đạt được hiệu suất 25 % cho mỗi phân ban (theo lý thuyết). 

Điều này là không thể vì khi đó mỗi phân ban đều phải có khả năng sử dụng triệt để 

nguồn nhân lực và sức mạnh số sẵn có và quá trình sản xuất kinh doanh không xảy ra 

bất kỳ sự cố, trục trặc hệ thống nào thì mới có thể đạt được hiệu suất này. Điều này 

chứng minh việc nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia dù chỉ tăng thêm 1 

% cũng là sự nỗ lực tột bậc của toàn bộ các phân ban và của toàn ngành điện. 

Hiện nay, mặc dù ngành điện đã đạt nhiều kết quả, thành công được Đảng và Nhà nước 

cũng như các cộng đồng trong nước và quốc tế ghi nhận nhưng vẫn còn tồn tại nhiều 

vấn đề và thách thức mà chúng ta cần giải quyết trong giai đoạn trung và dài hạn sắp tới 

[1]. Nhất là sau giai đoạn chịu sự tác động của đại dịch Covid-19 từ năm 2019 – 2022, 

chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề và thách thức cần phải giải quyết, nổi bật là: 

 Vấn đề thứ nhất: Chúng ta chỉ là đang tận hưởng thành quả của cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 chứ chúng ta hoàn toàn chưa giành thế được chủ động; Về vấn đề 

này, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào chúng ta đã có nhiều thành tựu như PMIS, 

HRMS, IMIS v.v… thế nhưng dù rằng chúng ta đã tạo ra được rất nhiều sản phẩm 

số trên nền tảng công nghệ 4.0 để phục vụ cho nhiều mục đích và đối tượng khác 

nhau thì những sản phẩm này cũng chưa mang đậm dấu ấn phối kết hợp giữa 4 

 

1. Khối nguồn điện 

• Nguồn nhân lực 

• Sức mạnh số sẵn có 

 

2. Khối truyền tải điện 

• Nguồn nhân lực  

• Sức mạnh số sẵn có 

 

3. Khối phân phối điện 

• Nguồn nhân lực 

• Sức mạnh số sẵn có 

 

4. Khối kinh doanh và sử dụng điện năng  

• Nguồn nhân lực 

• Sức mạnh số sẵn có 

Nâng cao hiệu quả vận hành  

hệ thống điện quốc gia  

100 % 

25 % 

25 % 

25 % 

25 % 
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phân ban, hay nói cách khác là mức độ hiệu quả mang lại trong công tác vận hành 

hệ thống điện quốc gia chưa cao. 

 Vấn đề thứ hai: Chúng ta có đang dần trở nên mất phương hướng hay không? Vị 

trí hiện tại của chúng ta đang ở đâu trên “bản đồ số”? Như Hình 2, chúng ta hiện 

đang đứng trước quá nhiều đường hướng phát triển công nghệ, có thể điểm sơ qua 

các công nghệ nổi bật của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 như sau: Big data, 

Blockchain, AI, IoT, BIM, Digital twin v.v… vậy chúng ta nên chọn hướng nào 

để có thể thuận lợi phát triển và đạt được mục đích mà chúng ta đề ra? Các sản 

phẩm sẵn có của chúng ta liệu có kết hợp được với các nền tảng công nghệ mới để 

tiếp tục phát triển không hay phải dừng lại và chuyển đổi? Nếu chúng ta không 

xác định được vị trí của chúng ta để kịp thời phát triển công nghệ, hòa nhập vào 

dòng chảy phát triển của quá trình số hóa thì chúng ta sẽ trở nên lạc hậu, lỗi thời 

chỉ trong 1 thời gian ngắn. 

 

Hình 2. Các đường hướng, công nghệ nổi bật của CMCN 4.0 

 Vấn đề thứ ba: Sự phân mảng trong quá trình thay đổi nhận thức, quá trình thay 

đổi nhận thức diễn ra không đồng đều, nhất quán; 

- Việc đầu tiên chúng ta thực hiện khi tiến hành chuyển đổi số là thay đổi nhận thức, sự 

chênh lệch về trình độ chuyên môn càng cao thì nhận thức càng chênh lệch, dẫn đến kết 

quả không đồng đều, chính điều này đã làm cho việc phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân 

càng khó khăn khiến cho quá trình chuyển đổi số kéo dài, gây lãng phí nguồn nhân lực, 

đồng thời tính phân mảng sẽ ngày càng cao, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ không có 

đủ nguồn nhân lực chất lượng cao của thế hệ sau để kế thừa thế hệ đi trước.  

- Ngoài ra, hiện nay chúng ta còn đang trong quá trình “bội thực 4.0”, chúng ta “bội 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
286 

thực” về thông tin, về ý tưởng, về nhân sự, về phần mềm, về đào tạo v.v… đây cũng là 

hệ lụy của quá trình thay đổi nhận thức vì khoảng cách từ nhận thức đến hành động thực 

tế trong việc số hóa, tạo ra sản phẩm phục vụ cho công việc của bản thân, đơn vị vẫn 

còn rất xa, đa phần đều mang tính lý thuyết và đơn lẻ.  

- Nhiều đơn vị có các sáng kiến, phần mềm rất hay nhưng còn chưa thể khai thác được 

hết tiềm năng của phần mềm;  

- Chưa tạo được sân chơi, trao đổi kinh nghiệm khoa học và công nghệ giữa các cá 

nhân, đơn vị với nhau để rút ngắn, thu hẹp khoảng cách sự phân mảng và bổ sung kiến 

thức lẫn nhau. 

- Nhiều cá nhân có kinh nghiệm, tay nghề cao nhưng không có điều kiện tiếp cận và 

phát triển về công nghệ, như thế sau quá trình số hóa lực lượng cá nhân không đủ năng 

lực về công nghệ số sẽ bị đào thải theo thời gian, vô tình chúng ta đã mất đi rất nhiều 

kiến thức, kinh nghiệm quý báu do chúng ta chưa khai thác được hết năng lực của 

nguồn nhân lực có kinh nghiệm, tay nghề cao đó. 

Do vậy, việc tận dụng đối đa nguồn nhân lực và sức mạnh số sẵn có để phát triển và ứng 

dụng khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả phân ban, hoàn toàn có thể là 

một trong giải pháp then chốt góp phần giải quyết những vấn đề tồn tại và thách thức 

nêu trên. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN (RESULTS AND DISCUSSION) 

Từ những vấn đề trên, tiếp theo tác giả xin giới thiệu sơ qua về một ý tưởng, sáng kiến 

có thể giúp chúng ta tận dụng đối đa nguồn nhân lực và sức mạnh số sẵn có tại thời 

điểm hiện tại để tạo ra sản phẩm riêng của chúng ta như sau: 

Ý tưởng của sáng kiến này là xây dựng một nền tảng hệ sinh thái mở, phát triển theo 

thời gian và công nghệ, hệ sinh thái này bao gồm các nền tảng công nghệ 4.0 có tính 

liên kết và hỗ trợ lẫn nhau như Hình 3. Hệ sinh thái số này sẽ do chính tay nguồn nhân 

lực sẵn có của chúng ta, kết hợp với nguồn sức mạnh số sẵn có để xây dựng. Sau khi 

hoàn thành, hệ sinh thái này sẽ phục vụ ngược lại cho công việc của những người công 

nhân sửa chữa, vận hành trực tiếp thiết bị, khắc phục các vấn đề tồn tại trong công tác 

quản lý, sản xuất, kinh doanh của các phân ban, từ đó trực tiếp nâng cao hiệu quả sản 

xuất của từng cá nhân, đơn vị và phân ban. 

Hệ sinh thái này khởi nguồn từ nền tảng công nghệ 3D sau đó phát triển thành BIM và 

Digital twin, trong hệ sinh thái này có sự kết hợp của các công nghệ hỗ trợ như GPS, 

IoT, OCR, QR code, XR v.v… và nguồn sức mạnh số sẵn có của chúng ta như PMIS, 

HRMS, IMIS v.v… để nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng những nền tảng, phần 

mềm phục vụ cho công việc của người lao động trực tiếp. Người lao động trực tiếp sẽ 

góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghệ, phần mềm để hoàn thành, nâng cao hiệu 

quả sản suất. 
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Hình 3. Hệ sinh thái mở kết hợp các nền tảng công nghệ 4.0 

Nguồn nhân lực tham gia vào hệ sinh thái này có thể bao gồm tất cả các nguồn nhân lực 

chúng ta đang có: Lực lượng chuyên gia, lãnh đạo các cấp, cán bộ văn phòng, lực lượng 

công nhân sản xuất trực tiếp, cán bộ y tế, các đơn vị phát triển công nghệ, phần mềm 

v.v… Mỗi một nguồn lực tham gia vào hệ sinh thái đều sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ 

vào quá trình chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia 

thông qua các sản phẩm được tạo ra. Các sản phẩm được tạo ra này có khả năng liên 

kết, hoàn thiện lẫn nhau, có thể phát triển theo thời gian, theo công nghệ theo phương 

hướng như Hình 4.  

 

Hình 4. Phương hướng kết hợp các nền tảng công nghệ 4.0 tạo thành hệ sinh thái 
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Khởi đầu việc xây dựng ý tưởng này sẽ do các nhóm công nhân sửa chữa, vận hành trực 

tiếp thực hiện quá trình số hóa thiết bị, tài liệu công trình thông qua công nghệ 3D, BIM 

và Digital twin để quản lý nguồn tài nguyên số được tạo ra trong quá trình này. Các 

thiết bị sẽ được quản lý theo đúng tình trạng thực tế tại hiện trường giúp cho người công 

nhân sửa chữa, vận hành thiết bị có thể vận dụng tốt nguồn tài nguyên số sau này. 

Giai đoạn tiếp theo là việc phối kết hợp giữa các mô hình 3D, BIM, Digital twin với các 

công nghệ phụ trợ (OCR, QR code, IoT v.v…) sẽ do nguồn nhân lực chất lượng cao kết 

hợp với các nhà thầu, đơn vị tư vấn hỗ trợ thực hiện, sự kết hợp này sẽ tạo ra các phần 

mềm tiện ích phù hợp với từng nội dung công việc, phù hợp với các quy trình, quy định 

của đơn vị, nhà sản xuất cũng như của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Ngoài ra chúng ta có thể tận dụng nguồn sức mạnh số sẵn có của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam để phối kết hợp vào các sản phẩm để tăng cao tính chuyên nghiệp, đặc trưng 

riêng của ngành điện. Nguồn sức mạnh số sẵn có của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 

thể kể đến như PMIS, HRMS, IMIS v.v…  

Các phần mềm, sản phẩm tạo ra sau khi được thử nghiệm, chỉnh sửa theo đúng nhu cầu 

về an toàn, nội dung công việc của người lao động thì sẽ được nhân rộng để phục vụ 

cho công việc tương tự của các đơn vị khác. Các sản phẩm này có thể sử dụng các phần 

mềm sẵn có, kết nối vào hệ sinh thái để tiếp tục phát triển nâng cao. 

Để nâng cao khả năng tận dụng nguồn nhân lực và sức mạnh số của các phân ban, 

chúng ta cần có những sản phẩm như sau: 

 Các sản phẩm phục vụ công tác đào tạo, phân tích sự cố; 

 Các sản phẩm kết hợp hỗ trợ công tác quản lý thiết bị, quản lý công việc, quản lý 

nhân sự; 

 Các sản phẩm hỗ trợ công tác an toàn, bảo hộ lao động, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 

hoặc cấp cứu, phòng cháy chữa cháy; 

 Các sản phẩm hỗ trợ hoàn thiện kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ vận hành, sửa chữa thực 

hiện công việc. 

Các sản phẩm tiêu biểu của sáng kiến này có thể liệt kê như sau: 

 Sử dụng mô hình BIM công trình để quản lý công trình ngầm, mô phỏng các tình 

huống thiên tai, sạt lở v.v… tác động đến công trình, chủ động đề xuất các 

phương án đối phó và phòng ngừa thiên tai có thể xảy ra cho công trình; 

 Sử dụng công nghệ thực tế tăng cường (MX) kết hợp định vị GPS để quản lý nhân 

sự, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn người làm việc trên sông nước hoặc bị vùi lấp do sạt 

lở; 

 Các phương thức đào tạo, hỗ trợ từ xa thông qua công nghệ thực tế tăng cường 

(MX); 
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 Quản lý nhân viên nhóm công tác, cảnh báo an toàn theo thời gian thực thông qua 

hệ thống bản đồ “mini map”, “tường ảo” kết hợp của công nghệ thực tế tăng 

cường (MX) và BIM; 

 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm tra nhân viên công tác, đánh giá tình trạng 

thiết bị, cảnh báo rủi ro, nguy hiểm theo khu vực làm việc hoặc nội dung công 

việc thông qua kết hợp giữa PMIS và BIM; 

 Xây dựng hệ thống định hướng thực hiện công việc ảo cho người nhân viên sửa 

chữa và vận hành (Phiếu thao tác online, phương án thi công online v.v…), người 

nhân viên sửa chữa và vận hành sẽ thông qua “màn hình ảo” để biết được nội 

dung công việc cần thực hiện, các biện pháp an toàn đảm bảo cho chất lượng công 

việc, tránh sai sót, bỏ bước, nâng cao chất lượng tin cậy của thiết bị, công trình 

như Hình 5; 

 

Hình 5:Giao diện màn hình ảo thực hiện công việc tại hiện trường 

 Xây dựng và tích hợp module cấp cứu (Emergency) nhằm hỗ trợ khả năng ứng 

cứu khi xảy ra tai nạn tại hiện trường, khi xảy ra tai nạn, người chỉ huy trực tiếp 

hoặc người giám sát sẽ được kết nối đến bộ phận y tế chuyên trách được hướng 

dẫn sơ cứu nạn nhân thông qua “màn hình ảo”. 

Tất cả những điều nói trên, hiện nay chúng ta có thể làm được. Hơn nữa còn rất nhiều 

khả năng ứng dụng kết hợp với nhau để tạo ra sản phẩm phục vụ cho mục đích của 

chúng ta. 

Các công nghệ nêu trên được ứng dụng và phát triển riêng lẻ đã có thể mang lại lợi ích 

không nhỏ cho các đơn vị sử dụng, thì khi các công nghệ này kết hợp với nguồn lực và 

tài nguyên số sẵn có của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ giúp công cuộc chuyển đổi số 

của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển một cách toàn diện từ tư duy của người thợ, 
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người quản lý vận hành, sửa chữa thiết bị cho đến khả năng quản lý thiết bị, làm chủ 

công nghệ, chủ động hoàn thiện năng lực cá nhân, tiến tới khả năng tự học, tiếp cận với 

nguồn tri thức trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thế giới, đáp ứng yêu cầu ngày 

càng cao trong giai đoạn chuyển đổi số của Tập đoàn đồng thời thúc đẩy tài nguyên số 

sẵn của của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bước thêm một bước tiến lớn trên con đường 

số hóa và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, khi máy móc và trí tuệ nhân tạo có thể dần thay 

thế cho sức người sẽ khiến cho sự bất bình đẳng và phân hóa tri thức tăng lên, điều này 

sẽ tạo áp lực lớn lên thị trường lao động. Nếu chúng ta không triệt để thay đổi nhận thức 

và có giải pháp vân dụng tốt nguồn nhân lực sẵn có thì sẽ phải đối mặt với tình trạng dư 

thừa lao động, thất nghiệp và lạc hậu.  

Vì vậy, để có có thể hoàn thành quá trình chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành 

hệ thống điện quốc gia thì chúng ta cần phải thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp 

như sau: 

Thứ 1 là, cần nhất quán giữa chủ trương, hành động về chuyển đổi số và nâng cao hiệu 

quả vận hành hệ thống điện quốc gia. Tập trung hoàn thiện các khung pháp lý về hoạt 

động KHCN, trong đó ưu tiên giải quyết một số tồn tại như: công tác xử lý tài sản hình 

thành từ các nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước; trao quyền đăng ký tài sản 

sở hữu trí tuệ cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN với những điều kiện nhất 

định, đồng thời quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan 

đến giao dịch tài sản trí tuệ…[2]; 

Thứ 2 là, đẩy mạnh thêm việc thay đổi nhận thức của các cá nhân, tập thể và rút ngắn 

khoảng cách từ nhận thức đến hành động thực tế trong việc số hóa, tạo ra sản phẩm số 

hóa phục vụ cho công việc của bản thân, của đơn vị; Xây dựng và triển khai các nhiệm 

vụ, Chương trình KHCN theo nguyên tắc đảm bảo tính tổng thể của từng nhiệm vụ 

trong định hướng hoạt động KHCN của ngành điện và tính liên kết của các hoạt động 

nghiên cứu phát triển, tiêu chuẩn hóa, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ. Trong đó, các 

nhiệm vụ KHCN cần bám sát các xu hướng phát triển khoa học và công nghệ trong 

ngành điện và tập trung đảm bảo mục tiêu kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ giá trị gia 

tăng trong nước có tỉ lệ cao khi tham gia vào chuỗi giá trị trong vòng đời của cả dự án, 

sản phẩm cũng như cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn nhằm hoàn thiện cơ chế, chính 

sách phát triển ngành điện tại Việt Nam [1]; 

Thứ 3 là, phải ưu tiên việc phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các cuộc thi tìm kiến ý tưởng đổi mới 

sáng tạo, xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, chính sách thật sự trọng dụng nhân tài, 

tạo điều kiện cho người tài phát huy năng lực và thu hút nguồn nhân lực trình độ cao 
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đồng thời phải khai thác triệt để nguồn nhân lực sẵn có. Tăng cường các hoạt động đảm 

bảo thực thi hiệu quả hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai hoạt động KHCN, cũng như 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến liên quan đến KHCN đối với các cán bộ quản lý, 

người trực tiếp tham gia hoạt động KHCN. Các đơn vị cũng cần chủ động phối hợp với 

các cơ quan quản lý nhà nước về KHCN để rà soát quy trình, cơ chế quản lý các hoạt 

động KHCN nhằm nâng cao hiệu quả cũng như đẩy mạnh triển khai các hoạt động đổi 

mới sáng tạo [2]; 

Thứ 4 là, cần định hướng và xác định chính xác vị trí của bản thân mỗi đơn vị trên bản 

đồ số, xác định các ưu nhược điểm, các nguồn nhân lực sẵn có và các nguồn lực có thể 

vận dụng được để phối kết hợp, đào tạo chuyên môn, kỹ năng để chuyển đổi công việc 

đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số. Cần tạo điều kiện và phát huy vai trò của 

các tổ chức khoa học và công nghệ công lập với chức năng vừa là tổ chức trực tiếp tham 

gia các hoạt động KHCN vừa là tổ chức trung gian hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành 

điện tham gia vào hoạt động KHCN đồng bộ và hiệu quả [1]. 

Và cuối cùng là, chúng ta phải vận dụng, kết hợp tối đa và toàn bộ nguồn nhân lực, sức 

mạnh số sẵn có vào mục tiêu “nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia”. Chỉ 

khi nào chúng ta có thể vận dụng, kết hợp được toàn bộ nguồn nhân lực, sức mạnh số 

sẵn có và nâng cao được khả năng hoạt động cũng như độ tin cậy của từng phân ban 

trong hệ thống thì chúng ta cũng đã đạt được mục tiêu “nâng cao hiệu quả vận hành hệ 

thống điện Quốc gia” mà chúng ta đã đề ra. 
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PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BỘ PSS  TRONG VIỆC NÂNG CAO  

ỔN ĐỊNH VẬN HÀNH CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 

ANALYSIS TO EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF PSS IN IMPROVING  

OPERATIONAL STABILITY FOR SONG BUNG 4 HYDROPOWER PLANT 

Hoàng Long
1
, Ngô Văn Dưỡng

2
 

1
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2
 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng, 0913405526, nvduong@dut.udn.vn 

Tóm tắt: Thiết bị ổn định hệ thống điện (PSS) là một bộ phận phụ được trang bị trong 

hệ thống kích từ máy phát, tác dụng chính của PSS là mở rộng giới hạn ổn định của 

hệ thống điện bằng cách tạo ra một thành phần mô men điện trong rotor máy phát 

đồng bộ, thành phần mô men này tác dụng giống như một mô men cản để chống lại 

sự dao động của rotor máy phát thông qua hệ thống kích từ của máy phát đồng bộ. 

Tác giả đã sử dụng phần mềm Powerworld simulator để tính toán, phân tích các chế 

độ làm việc các máy phát điện Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 khi có và không có sự 

tham gia của bộ PSS trong các trường hợp lưới điện 220kV khu vực miền Trung làm 

việc bình thường, có sự cố N-1 và mất nguồn, mất tải đôt ngột. Kết quả cho thấy chức 

năng PSS trong máy phát điện có tác dụng nâng cao khả năng ổn định hệ thống, dập 

tắt dao động điện áp và dao động góc pha. 

Từ khóa: Bộ PSS, hệ thống kích từ, ổn định hệ thống điện, góc lệch rotor, dao động 

điện áp. 

Abstract: The power system stabilizer (PSS) is an auxiliary component equipped in 

the generator excitation system, the main function of the PSS is to extend the stability 

limit of the electrical system by creating an electric torque component in the rotor. This 

torque component acts as a resisting torque to counteract the oscillation of the rotor 

through the excitation system of generator. The author used Powerworld simulator 

software to calculate and analyze the working modes of generators of Song Bung 4 

Hydropower Plant with and without the participation of PSS in the case of 

220kV power grid  in the Central region works normally, there is N-1 problem and 

sudden power loss, sudden load loss. The results show that PSS function in the 

generator has the effect of improving system stability, suppressing voltage fluctuations 

and phase angle fluctuations.  

Keyword: PS function, excitation system, power system stability, rotor deflection angle, 

voltage oscillations 

CHỮ VIẾT TẮT 

CĐXL   Chế độ xác lập 

HTĐ   Hệ thống điện 
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NMTĐ   Nhà máy thủy điện 

1. GIỚI THIỆU 

Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 được khởi công xây dựng ngày 25/06/2012, phát điện 

thương mại các tổ máy trong tháng 10 năm 2014 và hoàn thành toàn bộ công trình đưa 

vào sử dụng trong tháng 03/2015, nhà máy gồm 2 tổ máy phát với công suất 2 x 78 MW 

kết nối vào lưới điện Quốc gia 220 kV. 

Từ những nhu cầu rất thực tế theo xu hướng tăng mạnh của các nhà máy năng lượng tái 

tạo tại Việt Nam đặt áp lực lên hệ thống lưới điện Quốc gia, yêu cầu các nhà máy điện 

cần có công suất hoạt động ổn định. Thông tư số 25 của Bộ Công thương quy định các 

tổ máy phát điện có công suất trên 30 MW đều phải trang bị thiết bị ổn định hệ thống 

điện. Xét trên thực trạng hiện nay, để nâng cao mức độ vận hành ổn định cho các máy 

phát điện đồng bộ khi xảy ra các nhiễu loạn trên hệ thống, một giải pháp được sử dụng 

rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay đó là sử dụng thiết bị ổn định hệ thống 

điện (PSS) kết hợp với hệ thống kích từ của máy phát điện. Bộ PSS (Power System 

Stabilizer) là một thiết bị điều khiển phụ, được sử dụng kết hợp với hệ thống kích từ của 

máy phát điện nhằm tạo ra một mô men hãm làm giảm các dao động xảy ra trong máy 

phát, đồng thời mở rộng giới hạn truyền tải, từ đó làm tăng khả năng ổn định của máy 

phát và hệ thống điện.  

Để phục vụ cho quá trình quản lý vận hành nhà máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và nâng 

cao độ tin cậy làm việc của thiết bị cần thiết phải có những nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng khi đấu nối nhà máy với HTĐ. Trong khuôn khổ bài báo, tác giả đánh giá phân 

tích và nghiên cứu vai trò của bộ PSS trong việc nâng cao ổn định của các tổ máy của 

NMTĐ Sông Bung 4 khi tham gia vận hành trong HTĐ Quốc gia.  

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT / PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Dựa trên lý thuyết về chế độ làm việc của máy phát điện, nguyên lý hoạt động của PSS 

và bài toán giải tích mạng điện. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Thu thập số liệu thông số máy phát, hệ thống kích từ, hệ thống điều tốc, chức 

năng PSS của nhà máy Sông Bung 4 và lưới điện nhà máy đấu nối. 

 Cập nhật số liệu cho phần mềm tính toán và xây dựng mô hình mô phỏng trên 

Powerworld simulator các chế độ vận hành của lưới điện có kết nối NMTĐ Sông 

Bung 4. 
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 Phân tích các chế độ vận hành của lưới điện khi không có và có sự tham gia của 

chức năng PSS trong các máy phát NMTĐ Sông Bung 4. Qua kết quả đánh giá 

hiệu quả của chức năng PSS trong việc nâng cao ổn định vận hành của NMTĐ 

Sông Bung 4.  

3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM POWERWORLD SIMULATOR 

 

Hình 1. Sơ đồ một phần hệ thống điện khu vực Nhà máy đấu nối trên phần mềm Powerworld 

Để phân tích ảnh hưởng của chức năng PSS đến thông số chế độ của hệ thống trong chế 

độ xác lập, tác giả lựa chọn thông số vận hành của hệ thống tương ứng với các chế độ 

cực đại (cao điểm) và cực tiểu (thấp điểm) theo thông tin vận hành từ Công ty Truyền 

tải điện 2, Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia ngày 31/05/2021, đây là thời điểm nắng 

nóng gay gắt trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã làm tiêu thụ điện 

tăng rất mạnh. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, phụ tải điện 

toàn quốc ngày 31/5/2021 ở mức cao từ trước đến nay, với công suất đỉnh là 41549 MW 

và sản lượng điện là 850,3 triệu kWh.  

3.1. Trạng thái xác lập của Hệ thống điện 

Thực hiện tính toán đối với trạng thái xác lập trong các chế độ làm việc bình thường 

ứng với phụ tải cực đại và phụ tải cực tiểu trong ngày 31/05/2021 khi ON/OFF chức 

năng PSS thì thông số điện áp, góc lệch và tốc độ rotor tại NMTĐ Sông Bung 4 hầu như 

không thay đổi.  

Như vậy sau khi khi đưa chức năng PSS vào làm việc thì tác giả đánh giá chức năng 

PSS ảnh hưởng chưa rõ rệt đến chất lượng điện áp đầu cực Máy phát. 

slack

32 km 34 km

SÔNG BUNG 4

SÔNG BUNG 2

TRẠM 500KV THẠNH MỸ
T1T2 T1T2
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AT1 AT2
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3.2. Quá trình quá độ khi có sự cố trong hệ thống điện 

Trong thời gian tồn tại sự cố trên hệ thống điện, điện áp, góc lệch và tốc độ rotor sẽ bị 

dao động, quá trình diễn ra có thể tiến đến giá trị xác lập (hệ thống ổn định) hoặc dao 

động tăng dần (hệ thống mất ổn định) tùy thuộc cấu trúc hệ thống và hệ thống điều 

khiển của máy phát điện. Để đánh giá vai trò quan trọng của chức năng PSS trong quá 

trình dập tắt dao động máy phát của NMTĐ Sông Bung 4, tác giả sẽ phân tích mô 

phỏng trên phần mềm các đặc tính dao động điện áp U(t), góc lệch rotor δ(t) và tốc độ 

tổ máy để đánh giá vai trò của chức năng PSS khi máy phát NMTĐ Sông Bung 4 đang 

đấu nối vào HTĐ Quốc gia. Các nội dung phân tích đánh giá ở trường hợp vận hành với 

điện áp đầu cực máy phát UH1-UH2 = 0.97pu và điện áp hệ thống UHT = 0.95pu với chế 

độ phụ tải cực đại. 

3.2.1. Sự cố ngắn mạch 3 pha đường dây 220 kV xuất tuyến 271 Sông Bung 4 - 

Thạnh Mỹ 

Xét trường hợp Ngắn mạch được giải trừ bằng việc cắt đường dây bị sự cố sau 100ms. 

Thực hiện phân tích với hai trường hợp: Khi ON và OFF chức năng PSS. Kết quả tính 

toán là các đường đặc tính dao động góc lệch roto δ máy phát H1-H2, điện áp đầu cực 

máy phát H1-H2, điện áp thanh cái 220 kV tại trạm 500 kV Thạnh Mỹ, đặc tính dao 

động tốc độ tổ máy: 

 

Hình 2. Dao động góc lệch roto máy phát H1-H2 

 
Hình 3. Điện áp các thanh cái H1-H2 (đường màu xanh) và 220 kV Thạnh Mỹ(đường màu đỏ) 
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Hình 4. Dao động tốc độ máy phát H1-H2  

Khi xuất hiện sự cố ngắn mạch ba pha tuyến đường dây Sông Bung 4 - Thạnh Mỹ thì 

điện áp đầu cực máy phát giảm rất thấp. 

Qua phân tích đường đặc tính QTQĐ góc lệch roto δ(t) máy phát H1-H2, điện áp u(t) 

trên các thanh cái trên hệ thống và tốc độ tổ máy ta thấy tác động rõ rệt của chức năng 

PSS khi có sự cố ngắn mạch đường dây 220 kV Sông Bung 4 - Thạnh Mỹ là tác động 

hãm những dao động cơ điện trong máy phát H1-H2 và rút ngắn thời gian đưa về giá trị 

xác lập mới đối với góc lệch rotor và điện áp đầu cực:  

 Hình 2: Trong trường hợp đưa chức năng PSS vào làm việc góc lệch roto máy 

phát H1-H2 tăng dần tại giá trị ban đầu 24,2
0
 dao động trong khoảng từ 12

0
 : 58

0
 

và xác lập tại giá trị mới trị mới ở 32
0
 trong 24s (Khi chưa bật PSS, dao động 

trong khoảng từ 12
0
 : 65

0
 và xác lập tại giá trị mới sau 30s). 

 Hình 3: Điện áp đầu cực máy phát H1-H2 giảm thấp xuống 0,19pu sau đó dao 

động trong khoảng từ 0,958pu : 0,975pu và xác lập tại giá trị mới tại 0,965pu sau 

khoảng 22s (Khi chưa bật PSS, dao động trong khoảng từ 0,955pu : 0,985pu và 

xác lập tại giá trị mới sau 28s). Điện áp thanh cái 220 kV Thạnh Mỹ gần như 

không thay đổi khi ON/OFF chức năng PSS. 

 Hình 4: Tại thời điểm xảy ra sự cố ngắn mạch gần đầu cực, công suất điện của 

máy phát giảm thấp gần bằng không, công suất cơ lúc này chưa thay đổi kịp do hệ 

thống điều tốc chưa đáp ứng để ép cánh hướng về lại, vì vậy tốc độ tổ máy tăng 

lên, ngay sau đó đáp ứng của hệ thống điều tốc làm tốc độ tổ máy dao động quanh 

điểm cân bằng, tốc độ máy phát H1-H2 dao động trong khoảng từ 49,65 Hz : 

50,25 Hz sau đó xác lập tại giá trị 50 Hz trong 24s (Khi chưa bật PSS, dao động 

trong khoảng từ 49,4 Hz : 50,6 Hz và xác lập giá trị 50Hz sau 30s). 

3.2.2. Sự cố ngắn mạch 3 pha thanh cái 110 kV trạm 220kV Thạnh Mỹ 

Xét trường hợp Ngắn mạch được giải trừ bằng việc cắt các máy cắt đầu vào và đầu ra 

thanh cái trạm 110 kV Thạnh Mỹ bị sự cố sau 100ms. Kết quả phân tích: 
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Hình 5. Dao động góc lệch roto máy phát H1-H2 

 
Hình 6: Điện áp các thanh cái H1-H2(đường màu xanh) và 220 kV Thạnh Mỹ(đường màu đỏ) 

 
Hình 7: Dao động tốc độ máy phát H1-H2  

Qua phân tích đường đặc tính QTQĐ, tác giả nhận thấy chức năng PSS làm hãm những 

dao động cơ điện trong máy phát H1-H2 và rút ngắn thời gian đưa về giá trị xác lập mới 

đối với góc lệch rotor và điện áp đầu cực:  

 Hình 5: Trong trường hợp đưa chức năng PSS vào làm việc góc lệch roto máy 

phát H1-H2 tăng dần tại giá trị ban đầu 24,2
0
 dao động trong khoảng từ 23,5

0
 : 28

0
 

và xác lập tại giá trị mới trị mới ở 23,5
0
 trong 34s (Khi chưa bật PSS, dao động 

trong khoảng từ 23
0
 : 30

0
 và  xác lập tại giá trị mới sau 36s). 

 Hình 6:  Điện áp đầu cực máy phát H1-H2 giảm thấp xuống 0,19pu sau đó dao 

động trong khoảng từ 0,952pu : 0,964pu và xác lập tại giá trị mới tại 0,962pu sau 
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khoảng 28s (Khi chưa bật PSS, dao động trong khoảng từ 0,955pu : 0,966pu và 

xác lập giá trị mới sau khoảng 30s). ). Điện áp thanh cái 220 kV Thạnh Mỹ gần 

như không thay đổi khi ON/OFF chức năng PSS. 

 Hình 7: Tốc độ máy phát H1-H2 dao động trong khoảng từ 49,98 Hz : 50,02 Hz 

sau đó xác lập tại giá trị 50 Hz trong 34s (Khi chưa bật PSS, dao động trong 

khoảng từ 49,94Hz : 50,05 Hz và xác lập sau 36s). 

3.2.3. Sự cố mất công suất 105 MW trên hệ thống do tổ máy H1 NMTĐ A Vương bị  

sự cố 

Xét trường hợp sự cố tổ máy H1 NMTĐ A Vương, sau sự cố tổ máy H1 NMTĐ A 

Vương cắt khỏi hệ thống điện trong thời gian 4h. Kết quả phân tích: 

 
Hình 8: Dao động góc lệch roto máy phát H1-H2 

 
Hình 9: Điện áp các thanh cái H1-H2(đường màu xanh) và 220 kV Thạnh Mỹ(đường màu đỏ) 

Tại thời điểm xảy ra sự cố, tần số của hệ thống điện sẽ bị dao động, vì vậy tốc độ tổ 

máy cũng dao động nhưng không đáng kể do sự cố ở xa nhà máy và các nguồn năng 

lượng từ các Nhà máy điện trên hệ thống đều tham gia vào điều tần để đáp ứng cân 

bằng ngay lập tức, đáp ứng của hệ thống điều tốc ngay sau đó làm tốc độ tổ máy dao 

động quanh điểm cân bằng. 

Qua phân tích các đồ thị đường đặc tính QTQĐ góc lệch roto δ(t) máy phát H1-H2, điện 

áp u(t) trên các thanh cái trên hệ thống và tốc độ tổ máy ta thấy tác động của chức năng 
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PSS là khi có sự cố mất công suất phát 105 MW trên hệ thống là tác động hãm những 

dao động cơ điện trong máy phát H1-H2, thể hiện ở biên độ dao động trong thời gian 

quá độ trên hệ thống giảm hơn so với khi chưa đưa chức năng PSS vào làm việc. Tuy 

nhiên thời gian đưa về giá trị xác lập mới đối với giá trị điện áp, góc lệch pha và tốc độ 

gần như không thay đổi. Điện áp thanh cái 220 kV Thạnh Mỹ gần như không thay đổi 

khi ON/OFF chức năng PSS. 

 
Hình 10. Dao động tốc độ máy phát H1-H2  

3.2.4. Sự cố mất phụ tải đột ngột 200 MW trên hệ thống 

Xét trường hợp sự cố mất phụ tải đột ngột 200 MW trên hệ thống, kết quả phân tích: 

 
Hình 11: Dao động góc lệch roto máy phát H1-H2 

 
Hình 12: Điện áp các thanh cái H1-H2(đường màu xanh) và 220 kV Thạnh Mỹ(đường màu đỏ) 
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Hình 13: Dao động tốc độ máy phát H1-H2  

Tại thời điểm xảy ra sự cố, tần số của hệ thống điện sẽ bị dao động, vì vậy tốc độ tổ 

máy cũng dao động nhưng không đáng kể do sự cố ở xa nhà máy và các nguồn năng 

lượng từ các Nhà máy điện trên hệ thống đều tham gia vào điều tần để đáp ứng cân 

bằng ngay lập tức, đáp ứng của hệ thống điều tốc ngay sau đó làm tốc độ tổ máy dao 

động quanh điểm cân bằng. 

Như vậy qua phân tích đường đặc tính QTQĐ góc lệch roto δ(t) máy phát H1-H2 , điện 

áp u(t) trên các thanh cái trên hệ thống và tốc độ tổ máy ta thấy tác động của chức năng 

PSS là khi có sự cố mất phụ tải đột ngột 200 MW trên hệ thống là tác động hãm những 

dao động cơ điện trong máy phát H1-H2, thể hiện ở biên độ dao động trong thời gian 

quá độ trên hệ thống giảm hơn so với khi chưa đưa chức năng PSS vào làm việc. Tuy 

nhiên thời gian đưa về giá trị xác lập mới đối với giá trị điện áp, góc lệch pha và tốc độ 

gần như không thay đổi. Điện áp thanh cái 220 kV Thạnh Mỹ gần như không thay đổi 

khi ON/OFF chức năng PSS. 

3.2.5. Kết quả mô phỏng 

Qua phân tích các chế độ vận hành của máy phát NMTĐ Sông Bung 4 khi có sự tham 

gia và không có sự tham gia của bộ PSS đã đánh giá được vai trò của bộ PSS trong việc 

nâng cao ổn định cho các Tổ máy NMTĐ Sông Bung 4, cụ thể như sau: 

 Khi phân tích các chế độ xác lập: Đối với trạng thái xác lập và không có biến 

động lớn trong các chế độ làm việc bình thường ứng với phụ tải cực đại và phụ tải 

cực tiểu, khi ON/OFF chức năng PSS thì thông số điện áp, góc lệch rotor tại các 

thanh cái máy phát không thay đổi. 

 Khi phân tích các đặc tính dao động điện áp, dao động góc lệch roto, tốc độ tổ 

máy trong QTQĐ khi thực hiện mô phỏng các sự cố trên hệ thống như: 

+ Ngắn mạch ba pha xuất tuyến 271 đường dây 220 kV Sông Bung 4-Thạnh Mỹ. 

+ Ngắn mạch ba pha thanh cái 110 kV trạm 220 kV Thạnh Mỹ. 

+ Sự cố mất công suất 105 MW trên hệ thống do Tổ máy H1 NMTĐ A Vương bị sự cố. 
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+ Sự cố mất phụ tải đột ngột 200 MW trên hệ thống. 

Kết quả phân tích mô phỏng cho thấy: Đối với những kích động lớn trên hệ thống ở gần 

Nhà máy (Ngắn mạch ba pha xuất tuyến 271 và ngắn mạch thanh cái 110 kV ở trạm 220 

kV Thạnh Mỹ) thì bộ PSS ảnh hưởng rõ rệt đến việc ổn định dao động điện áp, góc lệch 

rotor và tốc độ tổ máy: Thể hiện qua việc giảm biên độ dao động và rút ngắn thời gian 

đạt đến giá trị xác lập mới. Đối với những kích động trên hệ thống nhưng ở xa nhà máy 

(Sự cố mất công suất 105 MW và mất phụ tải 220 MW) thì bộ PSS vẫn có ảnh hưởng 

tuy không thật sự rõ rệt ( do thời gian tiến đến giá trị xác lập khi ON/OFF PSS giống 

nhau) nhưng cũng làm giảm biên độ dao động điện áp, góc lệch rotor và tốc độ của máy 

phát, qua đó nâng cao độ tin cậy và ổn định vận hành cho NMTĐ Sông Bung 4, kéo dài 

tuổi thọ của các tổ máy khi tham gia vận hành trên HTĐ quốc gia.   

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Qua tính toán đánh giá các chế độ làm việc bình thường, sự cố N-1 trên lưới điện 220 

kV khu vực miền Trung và sự cố mất nguồn, mất tải có xét đến ảnh hưởng của bộ PSS 

đến chế độ vận hành của các máy phát NMTĐ Sông Bung 4 bằng phần mềm 

POWERWORLD SIMULATOR, kết quả cho thấy bộ PSS có tác dụng nâng cao khả 

năng ổn định, dập tắt dao động điện áp và dao động góc pha khi có xảy ra sự cố N-1 

trên hệ thống. Cụ thể, đối với các trường hợp sự cố xét hai trường hợp có và không có 

sự tham gia của bộ PSS cho thấy:  

 Đối với những sự cố ngắn mạch trên hệ thống ở gần Nhà máy, bộ PSS ảnh hưởng 

rõ rệt đến việc ổn định dao động điện áp, góc lệch rotor và tốc độ tổ máy: Thể 

hiện qua việc giảm biên độ dao động và rút ngắn thời gian đạt đến giá trị xác lập 

mới.  

 Đối với những sự cố ngắn mạch trên hệ thống nhưng ở xa nhà máy thì bộ PSS vẫn 

có ảnh hưởng, tuy không thật sự rõ rệt (do thời gian tiến đến giá trị xác lập khi 

ON/OFF PSS giống nhau) nhưng cũng làm đã giảm biên độ dao động điện áp, góc 

lệch rotor và tốc độ.  

4.2. Kiến nghị 

Trong thời gian qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu điện năng tăng 

nhanh nên Hệ thống điện Việt Nam cũng liên tục phát trển cả về nguồn và hệ thống 

đường dây truyền tải. Cấu trúc HTĐ phức tạp cộng với sự tham gia của các nguồn năng 

lượng gió, mặt trời ngày càng nhiều nên xác suất sự cố và mất nguồn đột ngột ngày 

càng tăng. Để nâng cao khả năng ổn định hệ thống và chất lượng điện năng cần thiết 

phải đưa chức năng PSS của tất cả các máy phát vào làm việc. Đồng thời phải đảm bảo 
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các nguồn công suất phản kháng có khả năng điều chỉnh nhanh để đảm bảo giữ điện áp 

nằm trong giới hạn cho phép khi có sự thay đổi lớn về trào lưu công suất trên hệ thống. 
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ROBOT KIỂM TRA, VỆ SINH, SƠN THÀNH BỒN KIM LOẠI 

Triệu Minh Triết, Trần Văn Long, Hồ Quang Sinh
 

 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 

Tóm tắt : Trong Ngành công nghiệp nặng nói chung và lĩnh vực nhà máy điện nói 

riêng, các bồn kim loại được sử dụng lưu trữ nguyên/ nhiên liệu để phục vụ sản xuất 

rất nhiều.  

Nhằm đảm bảo an toàn, các bồn kim loại này cần phải được kiểm tra, bảo dưỡng 

thường xuyên. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, bảo dưỡng các bồn này gặp khó khăn và 

hạn chế do kết cấu các bồn này thường rất cao, chi phí giàn giáo, nhân công rất lớn. 

Nhân công công tác trên cao nguy hiểm và hiệu quả công việc  chưa cao.  

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nêu trên, việc thiết kết Robot có khả năng thay thế con 

người thực hiện các công tác kiểm tra, bảo dưỡng các bồn này là cần thiết. 

Robot được thiết kế vận hành dựa trên cân bằng giữa các lực: trọng lực, lực ma sát, 

lực từ trường của nam châm. Giúp robot bám chặt vào thành các bồn kim loại mà 

không bị rơi ra khi thực hiện các nhiệm vụ. 

Robot có thể di chuyển theo lộ trình mong muốn ở các chế độ vận hành khác nhau, 

bằng tay hoặc theo chế độ lập trình sẵn. 

Tùy theo mục đích sử dụng, cánh tay Robot được thiết kế để có thể gắn các dụng cụ, 

thiết bị phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Cụ thể: 

- Khi cần kiểm tra bề mặt, độ dày bồn: Robot sẽ được gắn thêm camera kết hợp máy 

đo độ dày UT/MT để kiểm tra. 

- Khi thực hiện vệ sinh bề mặt: Robot sẽ kết hợp máy phun nước áp lực cao từ máy 

nén qua ống dẫn phân phối đến cánh tay Robot qua béc phun để vệ sinh bề mặt. 

- Khi thực hiện sơn bề mặt: Robot sẽ kết hợp với các béc sơn. Sơn áp lực cao từ máy 

sơn qua ống dẫn phân phối đến các béc sơn. 

Từ khoá: Robot, bồn kim loại, robot leo bồn kim loại, vệ sinh bồn, sơn bồn 

Abstract: In heavy industry, particularly power plant sector, metal tanks are widely 

used for storage fuel/ material suppling to production process. 

In order to ensure the safety, these metal tanks are inspected and maintained 

regularly. However, the inspection and maintenance have many difficulties and 

limitation due to the height of tank, requirements of scaffolding and labor. Moreover, 

these hazardous process makes humans in danger and lower efficiency. 

Based on the reality needs, it is necessary to design a Robot which is able to alternate 

humans doing such tank inspection and maintenance. 

This robot is designed to operate on a balance between forces: gravity, friction, and 

magnetic force. That helps the robot move on vertical metal sheets and prevent falling 

off. 
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The robot can move following to expected routes in both manual or auto mode. 

Depending on the applications, the robot arm will be fitted relevant equipment, devices 

on its arms in order to perform variety jobs, such as: 

- For measuring the thickness: Camera and UT/MT tester will be fitted. 

- For cleaning the surface: The system performs the cleaning process by the use of 

high pressure water compressor. 

For painting the surface: The system use together with high pressure paint sprayer. In 

this process liquid paint is deliver and atomized on the target surface. 

Keyword: Robot, metal tank, tankbot, tank cleaning, tank painting 

1. GIỚI THIỆU 

Trong Ngành công nghiệp hiện đại việc tự động hóa thiết bị là cấp thiết đều này sẽ giúp 

nâng cao năng suất lao động củng như độ tin cậy của thiết bị. 

Robot thay thế con người thực hiện các công tác nặng nhọc có tính lặp lại thì trên thế 

giới đã có từ lâu. Tuy nhiên, việc robot có khả năng hoạt động độc lập thì vấn đề khá 

mới đối với nước có nền kinh tế đang phát triễn như Việt Nam. Hiện tại các robot này 

chúng ta chỉ có thể mua hoặc thuê từ các nước có nền công nghiệp phát triễn hơn. 

Việc chế tạo robot công nghiệp có khả năng leo trèo thay thế con người trong các môi 

trường làm việc nguy hiểm, độc hại để thực hiện các công tác thì các công ty, tập đoàn 

lớn đã có. Tuy nhiên tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế cũng như khuyến khích nghiên 

cứu các sản phẩm đặc trưng cho công ty thực thi các nhiệm vụ cụ thể cho nhà máy. 

Xuất phát từ đặc điểm trên nhóm công tác đã nghiên cứu ra dòng robot dựa trên nguyên 

lý từ tính có khả năng leo các bồn kim loại để thực thi các công tác kiểm tra, vệ sinh, 

sơn bề mặt củng như có thể thực thi các nhiệm vụ khác. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Robot được thiết kế vận hành dựa trên cân bằng giữa các lực: trọng lực, lực ma sát, lực 

từ trường của nam châm. Giúp robot bám vào các bổn kim loại mà không bị rơi ra khi 

thực hiện các nhiệm vụ. 

2.1. Nghiên cứu lực bám cân bằng robot 

2.1.1. Đối với bề mặt bồn đứng 

Các bồn, tường, tuyến ống kết cấu kim loại (đa số là sắt hoặc hợp kim sắt), dùng lực từ 

trường nam châm vĩnh củu để giữ robot không bị rơi, dựa trên cơ sở đó ta có các tính 

toán thiết kế phù hợp: 
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Tank

Fms

N

Fg

 

Mô hình robotcác lực chính 

Bình thường robot chịu tác dụng của trọng lực Fg , để đạt trạng thái cân bằng : 

Fg = Fms 

Trong đó:  Fms = µ.N; 

µ: hệ số ma sát ta chọn µ = 0.75 cho các chất liệu thông dụng; 

N: là áp lực bề mặt.  

Như vậy để giữ trạng thái cân bằng từ ta chỉ việc giữa áp lực bề mặt và hệ số má sát ổn 

định, thành lập công thức:  

N = Fms/µ = Fg/µ = Fg/0.75 

Fg: là trọng lượng bản thân robot và vật tư mang vác,  

Với trường hợp treo ngược (vệ sinh đáy) 

Pipe

N

Fg

 

Mô hình robot cho trường hợp treo ngược 
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Trong trường hợp này ta có thể thấy để đạt trạng thái cân bằng từ cần thiết ta chỉ cần 

thỏa điều kiện sau: 

N =1.2 Fg  

N: là áp lực bề mặt  

Fg: là trọng lượng bản thân robot và vật tư mang vác 

Đối với trường hợp di chuyển trên các bề mặt nghiêng sẽ là tổ hợp của 2 trường hợp này 

2.1.2. Phần xử lý trung tâm 

Phần xử lý trung tâm làm bộ não cửa robot, ưu tiên sử dụng bộ sử lý và thực thi đa chức 

năng. Hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp. 

Bộ xử lý myRIO là thiết bị lập trình điều khiển nhúng thời gian thực được thiết kế bởi 

National Instruments cho các dự án nghiên ứng dụng công nghiệp.  

Với thiết kế tích hợp vi xử lý và FPGA Xilinx Zynq-7010 có tốc độ xử lý lên đến 667 

MHz, myRIO có khả năng đáp ứng các hệ thống đòi hỏi bộ điều khiển có tốc độ xử lý 

cao và bền bỉ. Đặc biệt là các hệ thống đòi hỏi tốc độ phản hồi nhanh như CNC, robot… 

Cấu hình chi tiết: 

- 40 ngõ vào/ra kỹ thuật số. 

- Ngõ vào tương tự: 8 kênh đơn đầu cuối và 2 kênh vi sai. 

- Ngõ ra tương tự: 4 kênh đơn đầu cuối và 2 kênh vi sai. 

- 1 kênh đầu vào tín hiệu âm thanh và 1 kênh đầu ra tín hiệu âm thanh 

- Cảm biến gia tốc: 3 trục, ±8 g, 12 bit, 800 S/s 

- Kết nối thông qua wifi, USB. 

 

Bộ xử lý trung tâm myRIO 
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2.1.3. Nghiên cứu thiết phần kết cấu robot 

Động cơ robot ưu tiên sử dụng loại động cơ momen xoắn lớn ở các dãy tốc độ thấp, 

hiệu suất ổn định, tốc độ đáp ứng cao, điều khiển vòng kín, nhiệt độ thấp, rung động 

nhỏ. Động cơ có ba chế độ điều khiển vòng lặp phản hồi (postition loop, speed loop, 

and current loop). 

Khung kết cấu robot: phần khung được thiết kế bằng hợp kim nhôm gọn nhẹ có giúp 

giảm trọng lượng robot di chuyển linh hoạt trên mọi bề mặt. 

Bánh xe robot sử dụng bánh xe hợp kim có phủ nhựa teflon có độ bám cao giúp tăng độ 

ma sát khi di chuyển trên bề mặt đứng.  

Thiết kế với 2 bánh chủ động, được đẫn động bằng động cơ Hybrid servo thông qua  

hộp giảm tốc dang trục vít, cho tính cơ động và độ an toàn cao nhất kể cả khi mất điện 

đột ngột. 

Tỉ lệ giữa các kích thước Dài – Rộng – Cao điều chỉnh phù hợp nhất với trạng thái 

chuyển động đa phương (theo cả ba trục x,y,z) , khi đó hướng của momen lực tác động 

lên khung  xe thay đổi liên tục chứ không ổn định như với chạy trên mặt phẳng. Do vậy 

tỉ lệ lớn theo chiều ngang cho sự chủ động tốt khi chuyển hướng liên tục. 

Xuất phát từ nhu cầu trên đưa ra thông số thiết kế dự kiến cho robot như sau: 

Thông số kỹ thuật chính 

Kích thước DxRxC 600x700x350 mm 

Trọng lượng không tải 28 kg 

Khả năng mang tải 15 kg 

Tốc độ di chuyển 0.3 m/s 

Điện áp cấp 24 VDC 
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Hình 1. Tổng quan thiết kế Robot 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU-TÍNH TOÁN-MÔ PHỎNG 

3.1. Tính toán phần lực từ cho robot di chuyển trên các bề mặt 

Khi di chuyển bề mặt đứng. 

Theo bản thiết kế trọng lượng bản thân robot là 24kg và trọng lượng mang vác trung 

bình là 12kg, với hệ số an toàn 0.2  lực hút N cần thiết cho robot là khoảng 550N. 

Khi di chuyển bề mặt ngang thì lực hút cần thiết là khoảng 430N cho khối lượng mang 

vác 12 kg. 

 Lực hút cần thiết cho khối nam châm > 550N. 

Qua nghiên cứu để hiện thực hóa tính toán lực từ từ cơ sở tính toán như trên, nhóm 

nghiên cứu đã cho nam châm Neodium là loại nam châm vĩnh cửu có đường sức từ dày 

và bền bỉ theo thời gian. 

Để đảm bảo lực từ nhón đã sử dụng 6 khối nam chân Neodium kích thức 

150x150x15mm được gắn trên khối nhôm sẽ đảm bảo được vấn đề thực tế cần giải 

quyết là tỉ lệ giữa lực hút và trọng lượng, và sự thay đổi momen động lượng giữa các 

trạng thái chuyển động tăng tốc giảm tốc. 

Bánh được thiết kế bằng nhôm đúc nguyên khối gia công cắt gọt và lưu hóa 

Polyurethane, đây là loại vật liệu bền về cơ học và hóa học, cho độ bám tốt trên hầu hết 

bề mặt với hệ số ma sát > 0.75 đảm bảo bám dính trên tất cả bề mặt.  
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Nam châm Neodium giữ thăng bằng robot 

3.2. Bộ xử lý trung tâm 

Thiết bị NI-myRIO nói chung là một nền tảng nhúng chạy độc lập mang tính cách 

mạng, tích hợp phần cứng/phần mềm cho phép người dùng thiết kế và chế tạo hệ thống 

thực nhanh hơn bao giờ hết. MyRIO tích hợp chứa một bộ xử lý ARM lõi thép và chip 

nhúng FPGA của Xilinx trên một hệ thống chip (System on a Chip). Được thiết kế từ 

ban đầu dành cho việc giảng dạy và nghiên cứu kỹ thuật, myRIO cũng bao gồm sẵn 

những đầu ra (I/Os), tích hợp từ WiFi và một lớp vỏ rắn chắc. Để giao tiếp giữa phần 

mềm LabVIEW 2015 với các phần tử trong hệ thống ta sử dụng bộ điều khiển NI 

myRIO 1900 của hãng National Instruments 

Các khối chức năng được sắp xếp và có mối quan hệ với nhau được thể hiện trong hình 

2. Sơ đồ bố trí chân trên cổng A, B trên bộ điều khiển NI-myRIO 1900 như hình 3. Sơ 

đồ bố trí chân trên cổng C của bộ điều khiển NI-myRIO 1900 hình 4. 

Chức năng của các chân trên cổng A, B của bộ điều khiển NI-myRIO 1900 

Chân Tham 

chiếu 

Loại đầu 

vào/ra 

Miêu tả chức năng 

+5V DGND Đầu ra Điện áp ra +5V 

AI<0..3> AGND Đầu vào 0-5V so với chân tham chiếu, đơn kênh đầu 

vào tương tự 

AO<0..1> AGND Đầu ra 0-5V so với chân tham chiếu, đơn kênh đầu 

ra tương tự 

AGND NA NA Chân tham chiếu cho chân tín hiệu vào/ra 

tương tự 

+3,3V DGND Đầu ra Điện áp ra +3,3V 
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Chân Tham 

chiếu 

Loại đầu 

vào/ra 

Miêu tả chức năng 

DIO<0..15> DGND Đầu vào/ra Kênh số tương thích với tín hiệu đầu ra là 3,3 

V; tín hiệu đầu vào 3,3-5V 

UART.RX DGND Đầu vào UART nhận tín hiệu vào, giống như đường 

DIO 

UART.TX DGND Đầu ra UART truyền tín hiệu ra, giống như đường 

DIO 

DGND NA NA Chân tham chiếu cho chân tín hiệu số, +3,3V 

và +5V 

 

Bộ xử lý trung tâm myRIO 

Bộ điều khiển trung tâm NI myRIO tương tác với người dùng thông qua kết nối RF 

không dây đến tay cầm điều khiển, Tại vị trí tay cầm có màn hình hiển thị hình ảnh 

truyền về từ camera đặt trên thân Robot. 
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Khi có lệnh diều khiển chuyển động từ tay cầm, dựa trên kết quả hồi tiếp từ động cơ, bộ 

điều khiển trung tâm xử lí và phát xung phù hợp để đáp ứng chuyển động. 

Bắt đầu

Đọc dữ liệu từ IBUS

Xử lý tín hiệu và gán các 

kênh điều khiển

Cánh tay Di Chuyển

Cảm biến A Cảm biến B

Cánh tay tiếp tục quay

Đảo cánh 

tay từ phải 

sang trái

Đảo cánh 

tay từ trái 

sang phải

Quay cánh tay

Y Y

N
Nhận giá trị kênh 1 Nhận giá trị kênh 2

Kênh 7 = 1

Kết thúc

Y Y

Kênh 1 > 0

Di chuyển tiến Di chuyển lùi

N

N
Kênh 1 > 0

Kênh 2 > 0

Di chuyển tiến rẽ phải

Y

Di chuyển tiến rẽ trái

Kênh 1 > 0

Kênh 2 < 0

Y

Kênh 1 < 0

Kênh 2 > 0

Di chuyển lùi rẽ tráiDi chuyển lùi rẽ phải

Y

Kênh 1 < 0

Kênh 2 > 0

Y

Kênh 9 = 1

Y

N

NN

 
Lưu đồ điều khiển của khối myRIO 

 Lệnh điều khiển được nhận từ bộ điều khiển tay cầm (Gửi tất cả dữ liệu của 10 

kênh) thông qua sóng RF và được chuyển đổi sang UART và giao tiếp với UART 

của bộ điều khiển myRIO. 
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 Đọc và phân tích dữ liệu từ UART để được giá trị ở từng kênh (Từ kênh 1 đến 

kênh 10) 

 Trong đó: 

Kênh 1: Điều khiển tới và lui 

Kênh 2: Điều khiển trái và phải 

Kênh 3: Đang dự phòng 

Kênh 4: Đang dự phòng 

Kênh 5: Điều khiển tốc độ của cánh tay 

Kênh 6: Điều khiển tốc độ di chuyển 

Kênh 7: Cho phép xe chạy 

Kênh 8: Đang dự phòng 

Kênh 9: Cho phép tay quay 

Kênh 10: Đang dự phòng 

 

 

Lập trình thử nghiệm bộ xử lý trung tâm myRIO 
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 Điều khiển tay quay: 

Sau khi nhận lệnh cho phép tay quay sẽ đọc dữ liệu cài đặt tốc độ của tay quay. 

Khi tay quay đến cảm biến A nhận và xuất tín hiệu để tay quay ngược lại. 

Khi tay quay đến cảm biến B nhận và xuất tín hiệu để tay quay ngược lại. 

Trong quá trình quay của tay thì có thể điều khiển tốc độ thông qua điều khiển kênh 6 

trên tay. 

 

 

Lập trình thử nghiệm bộ xử lý trung tâm myRIO 

 Điều khiển tay quay: 

- Sau khi nhận lệnh cho phép tay quay sẽ đọc dữ liệu cài đặt tốc độ của tay quay. 

- Khi tay quay đến cảm biến A nhận và xuất tín hiệu để tay quay ngược lại. 

- Khi tay quay đến cảm biến B nhận và xuất tín hiệu để tay quay ngược lại. 

- Trong quá trình quay của tay thì có thể điều khiển tốc độ thông qua điều khiển kênh 6 

trên tay cầm. 
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 Điều khiển di chuyển của xe: 

- Sau khi nhận lệnh cho phép di chuyển từ tay cầm 

- Đọc giá trị cài đặt tốc độ từ kênh 5 của tay cầm 

- Sau khi nhận lệnh từ kênh 1 so sánh giá trị 

+ Nếu lớn hơn 0 sẽ cho xe di chuyển tới 

+ Nếu nhỏ hơn 0 sẽ cho xe di chuyển lui. 

 Sau khi nhận lệnh từ kênh 2 và 1 sẽ so sánh 

- Nếu kênh 2 lớn hơn 0 và kênh 1 lớn hơn 0 sẽ cho xe chạy tới rẽ phải. 

- Nếu kênh 2 nhỏ hơn 0 và kênh 1 lớn hơn 0 sẽ cho xe chạy tời rẽ trái. 

- Nếu kênh 2 lớn hơn 0 và kênh 1 nhỏ hơn 0 sẽ cho xe chạy lui rẽ phải. 

- Nếu kênh 2 nhỏ hơn 0 và kênh 1 nhỏ hơn 0 sẽ cho xe chạy lui rẽ trái. 

Port C

Port A Port B

UART

Thiết bị 

Nhận 

RF

Tay điều 

khiển phát 

RF

3

27

5

Hybird 

Motor

A

PWM

ENB

DIR

Hybird 

Motor

B

PWM

ENB

DIR

3

27

5

14

GND

GND GND

GND

GND 24+ GND 24+

GND

5+

Hybird Motor

Hand

PWMENBDIR

GND

24+

GND

GND 97 14

GND 12+

Sensor BSensor A

GND 24+ GND 24+s s

R = 10k

5+

GND

R = 10k

5+

GND
11 12

 

Sơ đồ đấu dây cho khối điều khiển trung tâm myRIO 
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3.3. Kết quả thử nghiệm 

Sau khi lập trình thiết kế robot đã chạy thử nghiệm với các chế độ vận hành: Gồm 2 chế 

độ: Bằng tay và bán tự động 

 Chế độ điều khiển: Robot sẽ vận hành theo điều khiển của vận hành viên thông 

qua tay cầm điều khiển. 

 Chế độ bán tự động: Một vùng chuyển động được thiết lập trước, Robot sẽ tự 

động vận hành vệ sinh hoặc sơn một khu vực được thiết lập dưới sự giám sát của 

vận hành viên. Có thể có một số can thiệp trong quá trình vận hành tự động, nếu 

vận hành viên quan sát và phát hiện chuyển động bất thường của Robot. 

 Tùy mục đích sử dụng, robot sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau: 

- Kiểm tra bề mặt, độ dày: Robot sẽ được gắn thêm camera kết hợp máy đo độ dày 

UT/MT để kiểm tra. 

- Vệ sinh bề mặt: Robot kết hợp máy phun nước áp lực cao từ máy nén qua ống dẫn 

phân phối đến cánh tay Robot qua béc phun để vệ sinh bề mặt. 

Sơn bề mặt: Robot kết hợp với các béc sơn. Sơn áp lực cao từ máy sơn qua ống dẫn 

phân phối đến các béc sơn. Robot di chuyển theo chế độ lập trình sẵn để phân phối lớp 

sơn đều bề mặt. 

4. KẾT LUẬN 

Giải pháp này đã được nghiên cứu thử nghiệm thành công thực hiện cho các công tác 

kiểm tra bồn nhiên liệu tại nhà máy điện. Tuy nhiên giải pháp cũng có thể ứng dụng 

rộng rãi cho các công ty trong lĩnh vực điện, dầu khí.  

Hiện tại dựa trên giải pháp này nhóm công tác nghiên cứu thêm 1 dòng sản phẩm robot 

có khả năng leo trên tất cả các bề mặt phi kim loại dựa trên nguyên lý hút châm không. 
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ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP IoT TRONG THIẾT KÊ ́, CHÊ ́ TẠO HÊ ̣ THÔ ́NG QUAN TRĂ ́C, 

GIÁM SÁT THỦY VĂN CHO NHÀ MA ́Y THỦY ĐIỆN 

Tạ Đức Thọ 

Công ty Thủy Điện Buôn Kuốp 

Tóm tắt: Để quan trắc, giám sát thủy văn toàn bộ lưu vực các hồ chứa thủy điện bậc 

thang thuộc Công ty thủy điện Buôn Kuốp quản lý, có diện tích lưu vực rộng lớn 

9.400km
2
, cần thiết phải thu thập số liệu các trạm quan trắc mưa, mực nước, thông số 

thủy văn của các nhà máy thủy điện liền kề. Để đánh giá, phân tích và đưa ra các 

quyết định điều tiết hồ chứa, chạy máy phù hợp với từng hình thế thời tiết và hệ thống 

điện. Sự phát triển nhanh chóng của Internet of thing (IoT) hỗ trợ các giao thức kết 

nối, thu thập dữ liệu từ một lượng lớn thiết bị phân tán, các giao thức này có thể được 

nhúng vào các thiết bị nhúng nhỏ gọn.  

Tác giả đã ứng dụng giao thức MQTT trong việc thiết kế và kết nối các trạm quan trắc 

thủy văn nằm rải rác trên lưu vực để từ đó tạo dựng cơ sở dữ liệu, giám sát hệ thống 

thủy văn một cách nhanh chóng, thuận tiện. Dựa trên các dữ liệu này hỗ trợ đưa ra 

các quyết định điều tiết hồ chứa phù hợp và tạo dựng cơ sở dữ liệu lớn để giải quyết 

các bài toán thủy văn phức tạp như dự báo lưu lượng nước về các hồ chứa. 

Từ khóa: IOT, IoT, MQTT, giám sát thủy văn, quan trắc thủy văn, trạm đo mưa. 

Abstract: In order to observe and monitor the basins of hydroelectric reservoirs under 

the management of Buon Kuop Hydropower Company, with a large basin area of 

9,400km2, it is necessary to collect data from rain monitoring stations, water level, 

hydrological parameters of adjacent hydroelectric plants. To evaluate, analyze and 

make decisions on reservoir operation, suitable for each weather condition and power 

system. The rapid growth of the Internet of things (IoT) supports protocols that 

connect, collect data from huge amount of distributed devices, these protocols can be 

embedded into compact devices.  

The company has applied the MQTT protocol in the design and connection of 

hydrological monitoring stations scattered across the basin, thereby creating a 

database and monitoring the hydrological system quickly and conveniently. Based on 

these data, it helps the Company to make appropriate reservoir regulation decisions 

and build a large database to solve complex hydrological problems such as 

forecasting water flow to reservoirs. 

Key Words: IOT, IoT, MQTT, hydrological monitoring, hydrological observation, rain 

monitoring station. 

CHỮ VIẾT TẮT 

NMTĐ:   Nhà máy thủy điện 

MQTT:   Message Queueing Telemetry Transport 
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Broker:   Máy chủ giao thức MQTT 

TLS: Transport Layer Security 

IoT: Internet of Things 

PCNM : Principal Coordinates of Neighbor Matrices 

OSS: Open source software 

1. GIỚI THIỆU 

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vận hành 03 Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) bậc thang 

trên dòng sông Srêpốk, bao gồm NMTĐ Buôn Tua Srah, NMTĐ Buôn Kuốp và NMTĐ 

Srêpốk 3 với tổng công suất lắp đặt là 586 MW. Với diện tích lưu vực trải rộng 9410 

km2, công tác quản lý liên hồ đóng vai trò quan trọng nhằm khai thác và điều tiết nguồn 

nước hợp lý theo yêu cầu phòng lũ, sản xuất điện năng, tưới tiêu và đảm bảo an toàn 

dân sinh vùng hạ du 3 hồ chứa.  

Việc quan trắc và tính toán dòng chảy về hồ chủ yếu dựa vào số liệu từ các trạm quan 

trắc Khí tượng Thủy văn  (KTTV) được bố trí rải rác trên lưu vực các hồ chứa. Để gia 

tăng cơ sở dữ liệu cho công tác tính toán dòng chảy về hồ chứa được kịp thời và chính 

xác, cần thiết phải gia tăng mật độ trạm quan trắc trên lưu vực.  

Ứng dụng các giao thức truyền thông công nghiệp truyền thống (Modbus TCP/IP,…) để 

thu thập số liệu trở nên khó đáp ứng với sự gia tăng số lượng các trạm quan trắc được 

bố trí phân tán khắp lưu vực hồ chứa, nhất là những nơi có hạ tầng mạng viễn thông hạn 

chế, có độ trễ cao, tín hiệu chập chờn, việc truyền số liệu qua sóng di động GSM/GPRS 

thường không ổn định, đặc biệt ở những vùng đồi núi hiểm trở, ít khu dân cư. 

Các trạm quan trắc thủy văn có số lượng tín hiệu được gửi đi thường ít (mực nước, 

lượng mưa tích lũy, điện áp bình acquy, trạng thái trạm…). Theo đó, giao thức MQTT 

có header nhỏ (chỉ với 2 bytes và ở giới hạn kích thước tải trọng 256 bytes) thường 

được sử dụng trong hệ thống nhúng có hiệu suất gửi tốt, thích hợp sử dụng qua sóng đi 

động GSM/GPRS [3], được ưu tiên lựa chọn. Đối với trạm quan trắc có số lượng tín 

hiệu lớn, có thể tách dữ liệu truyền thành nhiều gói tin để dễ dàng gửi đi. 

Các trạm thủy văn trên lưu vực đòi hỏi phải làm việc tin cậy, thiết bị nhỏ gọn, tiêu thụ 

năng lượng thấp, có thể tùy biến, và chi phí thấp. Việc sử dụng giải pháp phần cứng 

nguồn mở được quy chuẩn và phần mềm nguồn mở được nhiều người sử dụng và phát 

triển. Tác giả sử dụng nền tảng điện tử mã nguồn mở Arduino để phát triển giải pháp 

kết thối thiết bị qua chuẩn công nghiệp như Modbus-RTU và truyền số liệu lên Broker 

dạng đám mây (máy chủ được xây dựng bởi máy server cloud), qua giao thức MQTT 

được mã hóa SSL/TLS giúp tăng độ tin cậy dữ liệu của hệ thống. Việc lưu trữ dữ liệu 
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của các cảm biến được lấy từ một client kết nối với Broker và lưu trữ vào database SQL 

Server. Từ đây, dữ liệu được dễ dàng truy xuất để giải quyết các bài toán thủy văn phức 

tạp như dự báo lưu lượng nước về các hồ chứa. 

2. GIAO THỨC MQTT TRONG HÊ ̣ THỐNG IOT  

MQTT là giao thức định hướng bản tin, sử dụng giao thức TCP/IP là giao thức nền, hoạt 

động theo cơ chế client/server, với mỗi cảm biến là một client và kết nối đến một máy 

chủ (Broker). Broker chịu trách nhiệm điều phối tất cả các thông điệp giữa các Client 

phía gửi đến đúng phía nhận. 

 

Hình 1. Hệ thống IoT truyền dữ liệu sử dụng giao thức MQTT 
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Hình 2: Trình tự giao tiếp trên MQTT 

Trong kết nối về IoT, các thiết bị được kết nối với nhau trong một mạng lưới lớn như 

mạng Internet. Các thiết bị được giao tiếp tự động với nhau. Để giải quyết vấn đề này, 

giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) đang dần trở nên phổ biến. 

MQTT bao gồm hai bộ thông báo trên một kết nối, “PUBLISH” và “SUBSCRIBE”. 

Các khối dữ liệu được gửi bằng tin nhắn “PUBLISH” và nhận bằng tin nhắn 

“SUBSCRIBE”. Các khối dữ liệu này được xác định theo "TOPIC". Khối dữ liệu nhận 

được xác định theo "TOPIC". đã đăng ký bằng tin nhắn “SUBSCRIBE” trước. Sơ đồ 

của một hệ thống IoT sử dụng giao thức MQTT và trình tự giao tiếp trên giao thức 

MQTT được mô tả lần lượt ở Hình 1 và Hình 2. 

Một tin nhắn điều khiển tối thiểu của MQTT có header nhỏ, chỉ với 2 bytes và ở giới 

hạn kích thước tải trọng 256 Bytes thường được sử dụng trong hệ thống nhúng sử dụng 

vi điều khiển có tài nguyên hạn chế và được thiết kế cho các kết nối truyền tải dữ liệu 

cho các thiết bị ở xa [2][3] hoặc trong các ứng dụng có băng thông mạng bị hạn chế. 

MQTT có thể sử dụng TLS để mã hóa thông tin về tên người dùng và mật khẩu để bảo 

vệ các kết nối. 

3.1. Ứng dụng giao thức MQTT trong việc thiết kế và kết nối các trạm quan trắc  

thủy văn 

Các trạm thủy văn trên lưu vực đòi hỏi phải làm việc tin cậy, thiết bị nhỏ gọn, tiêu thụ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/MQTT#cite_note-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/MQTT#cite_note-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C4%83ng_th%C3%B4ng_(m%E1%BA%A1ng_m%C3%A1y_t%C3%ADnh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
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năng lượng thấp, có thể tùy biến, chi phí thấp. Để giải quyết vấn đề trên, tác giả đã thiết 

kế bộ thu thập số liệu (từ cảm biến theo chuẩn công nghiệp) và truyền số liệu đến 

Broker MQTT. Bộ thu thập số liệu được chế tạo có chức năng sau: 

 Có thiết kế công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng gá lắp trong tủ thiết bị tại hiện trường; 

 Hỗ trợ chuẩn, giao thức truyền thông công nghiệp (Modbus RTU/TCP…), để kết 

nối và thu thập số liệu từ cảm biến (Cảm biến đo nước, đo độ mở cửa van cung, 

đồng hồ thông minh…); 

 Khả trình, để có thể tính toán các thông số đòi hỏi phải tính toán gián tiếp (như 

lưu lượng qua cửa van cung, lưu lượng qua turbin nhà máy, cao trình mực nước 

tính toán…); 

 Tự động tạo file theo chuẩn và lưu trữ trong thẻ nhớ của Datalogger tối thiểu 10 

năm; 

 Tự động kết nối đến broker MQTT; 

Có thể xuất dữ liệu để hiển thị trên màn hình công nghiệp (HMI..) 

    

Hình 3. Nguyên lý truyền tin hệ thống 

Thiết kế bộ thu thập số liệu: 

 Phần cứng nguồn mở (PCNM- Principal Coordinates of Neighbor Matrices ): Sử 

dụng những linh kiện và nguyên vật liệu sẵn có, các quy trình tiêu chuẩn, các nền 

tảng mở, các tài liệu không giới hạn việc tiếp cận và các công cụ thiết kế mở để 

cho phép tối đa tùy biến chế tạo hoặc sử dụng phần cứng đó.  

 Phần mềm nguồn mở (OSS- Open source software): Phần mềm với mã nguồn 

được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Cho phép bất cứ ai cũng có 

thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng 

chưa thay đổi hoặc đã thay đổi. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A5y_ph%C3%A9p_ngu%E1%BB%93n_m%E1%BB%9F
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Hình 4. Mô phỏng kết cấu phía ngoài bộ Dataloger 

Để tăng khả năng trao đổi nhiệt của thiết bị điện phía trong hộp với môi trường bên 

ngoài, sử dụng vỏ hộp bằng nhôm kích thước nhỏ gọn, (D)110 mm, (R)59 mm, (C) 

37mm. Để tăng diện tích mạch điện và chia module thiết kế thành từng phần chức năng 

khác nhau để dễ quản lý, thiết kế. Thực hiện giải pháp xếp chồng các board mạch chức 

năng theo tầng. 

  

 

 Nguồn cấp ngõ vào: 9~26 VDC 

 Nguồn cấp ngõ ra: 9~12 VDC/ 5VDC 

 Bảo vệ quá tải và ngắn mạch 

 Chống xung điện đến 1500V  

 Truyền thông: RS 485, 01 kênh; RJ45. 

 Kết nối dạng Jack cắm 

Hình 5. Thiết bị thu thập số liệu được chế tạo 

Thu thập số liệu và lưu trữ: lưu trữ dữ liệu của các cảm biến được lấy từ một client kết 

nối với Broker và lưu trữ vào database SQL Server với tần suất 05 phút/lần. Từ đây, dữ 

liệu được dễ dàng truy xuất để giải quyết các bài toán thủy văn phức tạp như dự báo lưu 

lượng nước về các hồ chứa. 
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4. KẾT QUẢ VÀ NHẬN ĐỊNH 

Các trạm thủy văn thông thường được trang bị các cảm biến có ngõ ra theo chuẩn công 

nghiệp như tín hiệu Analog 4-20mA, truyền thông Modbus-RTU. Để truyền số liệu 

quan trắc trên về trung tâm điều khiển, thông thường phải sử dụng các PLC công nghiệp 

thu thập số liệu và kết nối mạng về máy chủ qua các giao thức mạng như VPN. Cách 

thức này thường gặp khó khăn khi số điểm quan trắc được mở rộng, việc cấu hình địa 

chỉ lớp mạng và giao thức truyền thông tốn nhiều thời gian. Đồng thời, việc duy trì kết 

nối các điểm quan trắc qua các giao thức công nghiệp truyền thống (như Modbus 

TCP/IP) đòi hỏi băng thông truyền dữ liệu phải lớn. Việc này làm giảm độ tin cậy của 

hệ thống, nhất là những nơi có hạ tầng mạng viễn thông hạn chế, có độ trễ cao, mạng 

chập chờn, như truyền số liệu qua sóng di động GSM/GPRS không ổn định. Giải pháp 

truyền số liệu qua MQTT làm tăng số lượng gói tin được gửi thành công, tăng độ tin cậy 

cho ứng dụng. 

Việc sử dụng giao thức truyền số liệu MQTT được nhúng trên các thiết bị vi điều khiển 

có tài nguyên hạn chế giúp giảm chi phí phần cứng, tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp 

với các hệ thống sử dụng pin lưu trữ bằng hệ thống năng lượng mặt trời. 

Bộ thu thập số liệu có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu từ thiết bị thu thập số liệu từ 

thiết bị trường như PLC/RTU, màn hình HMI, cảm biến công nghiệp phân tán về máy 

chủ trung tâm với chi phí thấp và không cần phải đầu tư hạ tầng thiết bị truyền dẫn  

phức tạp. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG, THỰC TẾ HỖN HỢP  

TRONG VIỆC HỖ TRỢ CÔNG TÁC SẢN XUẤT ĐIỆN 

Trần Hà Anh Vũ 

Ban Kỹ thuật - Sản xuất, Tổng công ty Phát điện 3 

Tóm tắt: Dịch Covid-19 xuất hiện gây ra nhiều thách thức, khó khăn đối với các 

doanh nghiệp nói chung và ngành điện nói riêng. Đây được xem là cơ hội cũng như 

thách thức lớn để các đơn vị, doanh nghiệp chuyển đổi, áp dụng mạnh mẽ các công 

nghệ tiên tiến nhằm thích ứng với tình hình mới. Một trong những trở ngại, khó khăn 

trong bối cảnh này là việc di chuyển khó khăn và tốn nhiều chi phí, thời gian giữa các 

vùng địa lý. Xuất phát từ nhu cầu cần ổn định và đảm bảo vận hành an toàn, chất 

lượng cho các nhà máy điện thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 trong điều kiện chuyên 

gia kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật cao không thể tiếp cận, đến làm việc tại công trường khi 

cần thiết. Tổng Công ty đã nghiên cứu áp dụng các công nghệ như thực tế tăng 

cường, thực tế hỗn hợp (AR/MR - Augmented Reality/Mixed Reality) trong việc hỗ trợ 

tốt hơn cho công tác làm việc với chuyên gia nước ngoài từ xa trong các kỳ SCL hoặc 

dừng máy khắc phục sự cố. 

Từ khóa: AR, MR, thực tế tăng cường, làm việc từ xa, Covid-19 

Abstract: The emergence of the Covid-19 epidemic has caused many challenges and 

difficulties for businesses in general and the electricity industry in particular. This is 

considered a great opportunity as well as a challenge for units and businesses to 

strongly transform and apply advanced technologies to adapt to the new situation. 

One of the obstacles and difficulties in this context is that it is difficult and costly to 

move between geographical regions. Stemming from the need to stabilize and ensure 

safe and quality operation for power plants of Power Generation Joint Stock 

Corporation 3 in the condition that technical experts and high-tech staff cannot 

approach, come to work on site when needed. Genco3 has researched and applied 

technologies such as augmented reality, mixed reality (AR, MR) to better support 

working with foreign experts remotely during major overhaul periods or unplanned 

outages. 

Keyword: AR, MR, augmented reality, remote work, Covid-19 

CHỮ VIẾT TẮT 

NMNĐ:     Nhà máy nhiệt điện. 

SCBD:    Sửa chữa bảo dưỡng. 

Công ty EPS: Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3. 

VR    Virtual Reality (Thực tế ảo) 

AR    Augmented Reality (thực tế tăng cường) 

VH-SC   Vận hành - sửa chữa 
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1. GIỚI THIỆU 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (Công ty EPS) được thành 

lập từ năm 2016. Được kết thừa đội ngũ SCBD có hơn 22 năm kinh nghiệm do đó để 

phát huy tốt nhất các nguồn lực hiện có, Công ty EPS định hướng và phát triển mô hình 

nguồn nhân lực tập trung. Theo đó, để đáp ứng nhiệm vụ SCBD cho các nhà máy điện 

trong Tổng Công ty Phát điện 3 cũng như cung cấp các dịch vụ SCBD cho các khách 

hàng, nhân sự của Công ty EPS thường xuyên được điều động giữa các vị trí địa lý 

khác nhau.  

 

Hình 1. Các khía cạnh của công nghệ số 360
o
 (theo AVEVA) 

Với mô hình trên các nguồn lực sẽ được vận dụng tối đa cũng như tối ưu hóa chi phí 

vận hành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Dịch Covid-19 xuất hiện gây ra nhiều thách 

thức, khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và ngành điện nói riêng. Đây được 

xem là cơ hội cũng như thách thức lớn để các đơn vị, doanh nghiệp chuyển đổi, áp dụng 

mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến nhằm thích ứng với tình hình mới. Một trong những 

trở ngại, khó khăn trong bối cảnh này là việc di chuyển khó khăn và tốn nhiều chi phí, 

thời gian giữa các vùng địa lý. Xuất phát từ nhu cầu cần ổn định và đảm bảo vận hành 

an toàn, chất lượng cho các nhà máy điện thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 trong điều 

kiện chuyên gia kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật cao không thể tiếp cận, đến làm việc tại công 
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trường khi cần thiết. Tổng Công ty đã nghiên cứu áp dụng các công nghệ như thực tế 

tăng cường, thực tế hỗn hợp (AR/MR - Augmented Reality/Mixed Reality) trong việc 

hỗ trợ tốt hơn cho công tác làm việc với chuyên gia nước ngoài từ xa trong các kỳ SCL 

hoặc dừng máy khắc phục sự cố. Bộ giải pháp này được gọi là “Ứng dụng hiện trường” 

hay “Digital Worker”. 

Để xây dựng các giải pháp liên quan Ứng dụng hiện trường, Tổng Công ty Phát điện 3 

đã trang bị cho các đơn vị các bộ kính Hololens 2 (phiên bản Trimble XR10). Đây là 

thiết bị hỗ trợ mạnh mẽ công nghệ AR/MR (Augmented Reality/Mixed Reality) có khả 

năng hỗ trợ và ứng dụng các giải pháp vào công tác hỗ trợ từ xa, đặc biệt là hướng dẫn, 

đào tạo thực tế (theo hình thức On the Job Training). Việc triển khai giải pháp có sử 

dụng công nghệ VR/AR sẽ hoàn thiện hơn cho giải pháp tổng thể về Ứng dụng hiện 

trường của Tổng Công ty đang triển khai. 

2. NHU CẦU THỰC TẾ 

Đặc thù công tác SCBD mà Công ty EPS đang đảm nhận thực hiện có sự dàn trải về địa 

bàn do phải đảm nhận SCBD tại các nhà máy đặt tại 03 miền (Bắc - Trung - Nam). Điều 

này khiến cho Công ty EPS luôn phải thường xuyên phải điều động đội ngũ chuyên gia 

nội bộ từ các phân xưởng, phòng chuyên môn để chi viện cho đơn vị SCBD tại khi cần 

thiết (thực hiện công tác SCL, khắc phục sự cố, ...). Việc thường xuyên điều động đội 

ngũ nhân sự có trình độ cao để đảm bảo công tác SCBD tại các nhà máy khác nhau qua 

thời gian đã bộ lộ một số yếu điểm như sau: 

 Chi phí di chuyển thường cao do các nhà máy cách xa nhau về mặt địa lý; 

 Ảnh hưởng thời gian khắc phục sự cố do quá trình điều động nhân sự 2 và di 

chuyển; 

 Gặp khó khăn khi điều động nhân sự khi có dịch bệnh, thiên tai xảy ra; 

 Tình hình nhân sự thường xuyên biến động, tỷ lệ người lao động nghỉ việc còn 

cao do đặc thù công việc thường xuyên đi công tác. 

Ngoài ra do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chuyên gia nước ngoài không thể có 

mặt trực tiếp tại Việt Nam để hỗ trợ công tác, tuy nhiên nhiều công tác quan trọng, đặc 

thù vẫn cần sự hỗ trợ đánh giá từ phía chuyên gia, do đó Công ty EPS đã phối hợp thực 

hiện công tác với sự hỗ trợ từ xa của chuyên gia, cụ thể như sau: 

 Lắp đặt các Camera trực tuyến toàn cảnh khu vực công tác. 

 Sử dụng các công cụ video call để giúp chuyên gia quan sát tốt hơn các vị trí cần 

đánh giá, kiểm tra. 

 Tổ chức họp trực tuyến hằng ngày với Chuyên gia để trao đổi các nội dung trong 

ngày và kế hoạch làm việc ngày tiếp theo. 
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 Các biên bản, thông số kiểm tra, đo đạc, hình ảnh,… được gửi cho chuyên gia để 

phân tích, đánh giá. 

Tuy các giải pháp trên đã một phần nào đó đáp ứng được nhu cầu công việc phối hợp 

với các chuyên gia nước ngoài, tuy nhiên các giải pháp trên chỉ mang tính chất tình 

huống và ngắn hạn nên vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn trong- công tác. Do đó, cần các 

giải pháp, công nghệ hỗ trợ tốt hơn cho công tác làm việc với chuyên gia nước ngoài  

từ xa.  

Để phù hợp với đặc thù công tác SCBD của EPS, cần các giải pháp, công nghệ giúp hỗ 

trợ kỹ thuật từ xa cho đội ngũ nhân sự tại chỗ. Từ đó giảm bớt chi phí di chuyển cũng 

như giữ chân người lao động có tay nghề, chuyên môn kỹ thuật cao và đồng thời đảm 

bảo chất lượng, tiến độ công tác trong các trường hợp mà việc điều động, di chuyển khó 

khăn như dịch bệnh, thiên tai, ... 

3. PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP 

3.1. Mục đích triển khai giải pháp Digital Worker vào công tác SCBD 

 Hỗ trợ công tác kỹ thuật từ xa bằng công nghệ thực tế tăng cường nhằm giúp nâng 

cao chất lượng giao tiếp giữa đội ngũ nhân sự tại chỗ và đội ngũ chuyên gia nội 

bộ hoặc chuyên gia các hãng, nhà chế tạo ở nước ngoài; 

 Trang bị các thiết bị đeo rảnh tay, để thuận tiện trong công tác ghi hình, đọc tài 

liệu kỹ thuật tại hiện trường, công tác hỗ trợ kỹ thuật tại các vị trí làm việc trên 

cao tại hiện trường một cách an toàn và hiệu quả hơn; 

 Nền tảng để xây dựng quy trình số nhằm hướng dẫn, đảm bảo các thao tác được 

thực hiện đúng theo trình tự. Quy trình số phải trực quan, dễ hiểu có áp dụng công 

nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo việc thực thi hiệu quả; 

 Hỗ trợ hoặc bổ sung thêm các phương pháp đào tạo VH-SC, đào tạo an toàn một 

cách sinh động dễ hiệu, trực quan và hiệu quả. 

3.2. Nền tảng công nghệ 

Hiện nay, theo khảo sát của Capgemini Digital Transformation Institute, các đơn 

vị/công ty trên thế giới thường sử dụng các giải pháp chuyển đổi số như kính thông 

minh (Smart Glass) và mô phỏng ảo hóa (Virtual Simulation) để ứng dụng vào công tác 

hỗ trợ vận hành - sửa chữa, làm việc từ xa hoặc đào tạo thực hành. \ 

Không đứng ngoài xu thế chuyển đổi số hiện nay, việc hỗ trợ hoặc hướng dẫn cách thức 

thực hiện các công tác đang có những chuyển biến rõ rệt. Việc chuyển đổi này nhằm 

thích ứng với các biến động thời gian qua như dịch Covid, sự phát triển mạnh mẽ của 

các công nghệ thuộc CMCN 4.0, nhận thức mới, định nghĩa lại việc làm việc từ xa… 
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Trong xu thế ấy, việc ứng dụng các giải pháp có sử dụng công nghệ mô phỏng thực tế 

ảo hay thực tế tăng cường không còn là quá xa lạ hay đắt đỏ nữa. Xuất hiện từ những 

năm 1950s, công nghệ VR đã ngày càng gần gũi với các lĩnh vực hơn, qua thời gian 

phát triển công nghệ này cũng đã phát triển theo nhiều định hướng phục vụ các mục tiêu 

khác nhau như công nghệ AR, AV, MR, … 

 

Hình 2. Tỉ lệ các giải pháp liên quan chương trình chuyển đổi số đang được ứng dụng  

tại các đơn vị/công ty được khảo sát (theo Capgemini Digital Transformation Institute,  

digital utilities survey, February-March 2017) 

Nền tảng công nghệ: VR - Virtual Reality (Thực tế ảo) là thuật ngữ chỉ môi trường 

được con người tạo ra hay còn gọi là môi trường giả lập bởi con người. Các môi trường 

giả lập này được thiết kế thông qua việc ứng dụng các phần mềm chuyên dụng, được 

hiển thị qua màn hình máy tính hoặc các mẫu kính thực tế ảo để đem lại trải nghiệm 

chân thực cho người dùng như là chính họ đang thực sự ở trong khoảng không gian thực 

đó. Có thể thấy, thực tế ảo là trải nghiệm cảm giác gần giống ở thế giới thực nhưng ở 

không gian đa chiều được tạo bởi máy tính. Ngoài việc tương tác với người dùng bằng 

hình ảnh ảo, công nghệ thực tế ảo (VR) còn tương tác qua thính giác, khứu giác và xúc 

giác của người dùng. 
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Hình 3. Tương quan chuyển hóa từ môi trường thực sang môi trường ảo 

 

Hình 4. Timeline phát triển của công nghệ thực tế ảo 

 Ưu điểm: 

Tiếp cận thực tế, dễ hiểu, phong phú và hấp dẫn hơn nhiều so với việc cung cấp thông 

qua sách, trang web hoặc thậm chí video; 

Sinh động và cụ thể hơn, người dùng sẽ được tương tác và tiếp cận với môi trường ảo 
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để khám phá sâu rộng, hiểu rõ hơn về chúng, điều này giúp người học vừa cảm thấy thú 

vị vừa dễ hiểu bài và ghi nhớ sâu hơn; 

Giải quyết được các trở ngại về không gian, khoảng cách địa lý hay thời gian di chuyển 

để đến công trường thực tế thực hành. 

 Nhược điểm: 

Do một số hạn chế về công nghệ nên trải nghiệm trong môi trường ảo vẫn còn khác biệt 

so với thực tế. Việc đào tạo bằng công nghệ VR chỉ mới dừng lại ở trải nghiệm đối với 

các công tác đơn giản hay học tập về trình tự thực hiện công việc, chưa thể thay thế 

hoàn toàn việc thực hành trong môi trường thực tế; 

Cùng sự phát triển của công nghệ hiện nay, về chi phí để ứng dụng VR trong công tác 

đào tạo đã giảm tuy nhiên do cần phải xây dựng toàn bộ không gian ảo nên về chi phí 

của VR cũng là một điều đáng cân nhắc. 

Nền tảng công nghệ: AR là viết tắt của cụm từ Augmented Reality (thực tế tăng 

cường), đây là sự kết hợp của những hình ảnh thực tế hiện hữu của môi trường xung 

quanh với thông tin ảo mà hoàn toàn không tách biệt thế giới thực và thế giới ảo như 

VR. AR giúp những hình ảnh thực tế trở nên phong phú và đa dạng hơn với các hình 

ảnh ảo. Công nghệ AR sẽ bổ sung những chi tiết ảo được tạo ra nhờ máy tính hoặc 

smartphone. Người dùng có thể thỏa sức tương tác với những nội dung ảo ngay trong 

thế giới thực như: chạm, nắm bắt,...  

 

Hình 5. Quy trình xây dựng nội dung số bằng công nghệ AR 

 Ứng dụng: 

Hướng dẫn thực hiện từ xa theo thời gian thực: các nhóm công tác và đội ngũ chuyên 

gia hướng dẫn sẽ cùng chia sẻ hình ảnh và video 3D với các thành viên trong nhóm 

không có mặt tại công trường. Nhờ thực tế tăng cường, các bên liên quan có thể xem 

hình ảnh hoặc video chi tiết hơn để họ có thể xác định lỗi hoặc sự cố mà không cần phải 

ở vị trí thực tế của công trình. 
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Đào tạo về an toàn: Một số thiết bị AR (như kính hoặc thiết bị di động) có thể quét các 

thẻ hoặc nhãn được đặt trong các khu vực hoặc đối tượng cụ thể. Các nhãn này sau đó 

có thể hiển thị văn bản hoặc thậm chí mô hình 3D để truyền đạt thông tin an toàn hoặc 

cảnh báo nguy hiểm; 

Đào tạo SCBD và vận hành: Đối với đội ngũ nhân sự mới, AR có thể hỗ trợ hướng dẫn 

thông qua các mô hình 3D, để người học có thể xem thiết bị đang hoạt động trước khi 

đến địa điểm. Ngoài ra khi thực hiện công tác, vận hành viên hoặc nhân sự thực hiện 

SCBD có thể dễ dàng thực hiện các công việc phức tạp dựa trên các quy trình số được 

ứng dụng công nghệ AR để thiết lập sẵn. Các quy trình số này được xây dựng dựa trên 

việc nhận diện thiết bị, máy móc thực tế và cung cấp các thông tin, hình ảnh dưới dạng 

3D để người dùng hiểu nội dung công việc phải làm, trình tự thực hiện theo từng bước. 

 Ưu điểm: 

AR là một kĩ thuật dùng để khuếch trương thế giới hiện thực bằng cách nhân đôi thông 

tin thị giác vào thế giới hiện thực. Trong khi VR đưa đến một thế giới mô phỏng hoàn 

toàn tách rời với thế giới thực tại, thì AR chỉ mở rộng thêm vào thế giới thực. Do đó AR 

mang tính chất gần gũi thực tế hơn VR giúp người học thực hành theo hướng dẫn trên 

thiết bị thật; 

Một trong những lợi ích quan trọng nhất mà AR đem lại đó là công nghệ này không yêu 

cầu bất kỳ chi phí nào liên quan đến phần thiết bị. Người dùng có thể trải nghiệm thực 

tế Augmented bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình; 

AR đại diện cho một thứ ngôn ngữ, đó là hình ảnh. Một loại ngôn ngữ mọi người đều 

hiểu. Sử dụng thực tế tăng cường giúp tạo ra các chương trình học trên toàn cầu, nơi 

ngay cả người mù chữ cũng có thể tham gia và học một số khái niệm căn bản hoặc 

những quy trình phức tạp, kiến thức kỹ thuật có thể biểu diễn thông qua các ký hiệu đơn 

giản như mũi tên nhằm chỉ dẫn cách thực hiện. 

 Nhược điểm: 

Những hình ảnh mà công nghệ AR mang lại còn chưa thật sự tốt, hình ảnh ảo do nó tạo 

ra nhỏ hơn nhiều so với VR. Đối với điện thoại hình ảnh hiển thị chỉ dừng lại ở dạng 

2D. Trong khi đối với các thiết bị hỗ trợ công nghệ Hologram thì hình ảnh 3D được 

hiển thị nhưng chất lượng và sự trung thực chưa cao; 

Do là công nghệ mô phỏng nên AR đòi hỏi các tài nguyên dạng 3D phải được xây dựng 

hoặc có sẵn. Điều này làm tốn thời gian và chi phí khi triển khai. 

Từ những mục tiêu đã nêu trên, dễ thấy công nghệ AR vượt trội và phù hợp hơn VR 

trong công tác hỗ trợ công tác VH-SC cũng như là nền tảng tối ưu để phát triển giải 

pháp Digital Worker một cách toàn diện và đồng bộ. 
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3.3. Phần cứng (Smart Glass) 

Thiết bị đeo thông minh (Smart Glass) giúp cho đội ngũ tại hiện trường truy cập nhanh 

chóng đến các nguồn dữ liệu cần thiết phục vụ công tác đang thực hiện. Người sử dụng 

không cần phải nút bấm hay bảng điều khiển trong việc sử dụng thiết bị, thay vào đó, ra 

lệnh bằng giọng nói hoặc việc nhận diện cử chỉ của bàn tay để thực hiện các thao tác 

điều khiển. Việc này giúp đội ngũ thực hiện các công tác một cách hiệu quả và an toàn 

hơn, đặc biệt tại các vị trí khó tiếp cần, vị trí làm việc trên cao. Các thiết bị theo kiểu 

này còn được biết- đến với cái tên là thiết bị đeo rảnh tay (Hands-Free head Wearable). 

Có thể kể đến các sản phẩm nổi tiếng hiện nay như Realwear HMT1, Vuzix M400, 

HoloLens, ... Trong đó HoloLens nổi lên như một hiện tượng khi được trang bị rất nhiều 

công nghệ hiện đại trong đó có thể kể đến là việc hỗ trợ công nghệ AR. 

HoloLens 2 với nhiều thứ được nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm như trải nghiệm 

đeo thoải mái hơn, hình ảnh thực hơn và hòa nhập hơn. Thiết bị này có góc nhìn rộng 

hơn gấp đôi so với người tiền nhiệm, và cứ mỗi độ như vậy được hiển thị bởi 47 pixel. 

Microsoft ví việc này giống như là nâng cấp mỗi "mắt" từ 720p lên thành 2K vậy. Chiếc 

kính mới cũng sẽ theo dõi mống mắt của bạn để biết chính xác bạn đang nhìn vào đâu. 

Tính năng xác thực Windows Hello để đăng nhập mống mắt đương nhiên có sẵn trên 

máy. HoloLens 2 sử dụng một cảm biến chiều sâu mới theo dạng Time of Flight (ToF), 

nó sử dụng tia laser chiếu ra rồi đo thời gian ánh sáng phản xạ trở lại để biết khoảng 

cách nhờ một số thuật toán riêng. ToF trên kính này được dùng để theo dõi chuyển động 

của tay, nên không cần phải dùng controller nào cả. Người dùng có thể chỉ dùng 1 ngón 

tay hay cả bàn tay để chạm vào các nút điều hướng được hiển thị giữa không trung. Nhờ 

sử dụng vật liệu mới là sợi carbon và cải thiện khả năng tản nhiệt nên HoloLens 2 đeo 

sẽ thoải mái hơn so với đời cũ.  

 

Hình 6. Kính Trimble XR10 một phiên tùy biến của HoloLens 2 
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 Đặc tính kỹ thuật: 

Quang học: Thấu kính ba chiều xuyên thấu (Công nghệ WaveGuides); 

Độ phân giải: 2k (tỉ lệ màn hình 3: 2); 

Theo chuyển động: 4 camera nhận diện nguồn sáng khả kiến; 

Theo dõi mắt: 2 camera hồng ngoại; 

Đo khoảng cách: camera 1MP (Công nghệ Time-of-Flight depth sensor); 

IMU (Inertial Measurement Unit): gia tốc kế, con quay hồi chuyển, từ kế; 

Máy ảnh: ảnh tĩnh 8 MP, video 1080p30; 

Micrô ghi âm: 5 kênh; 

Loa: Mobilus mobiWAN_TR bone-conductive Bluetooth headset; 

SoC (System-on-a-chip): Qualcomm Snapdragon 850 Compute Platform; 

HPU: Second-generation custom-built holographic processing unit; 

Bộ nhớ đệm: 4-GB LPDDR4x system DRAM; 

Bộ nhớ: 64-GB UFS 2.1; 

Mũ bảo hộ: Tương thích với MSA V-Gard với hệ thống treo Fas-Trac III; 

Giá gắn phụ kiện tiêu chuẩn công nghiệp: tương thích với các phụ kiện tiêu chuẩn của 

bên thứ 3 (bịt tai, cằm dây đai, ...) 

Hardhat Impact Protection: ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1, Class E (OSHA 

Compliant), CSA Z94.1, EN 397:2012 + A1:2012, AS/NSZ 1801, GB2811-2017; 

Intrinsic Safety: UL Class I, Division 2; UL 121201 & CSA C22.2 NO. 213; 

Visor Basic Impact Certification: ANSI Z87.1-2015; CSA Z94.3-07, EU EN 166, 

AS/NZS 1337.1; 

Chống bụi theo tiêu chuẩn IP50;  

Trọng lượng: 0,79kg (1,75lbs) XR10 / 1,25kg (2,75bs) với mũ bảo hộ và tai nghe 

chuyên dụng. 

 Tính năng: 

Hình ảnh ba chiều được neo giữ cố định trong môi trường thực tế luôn ở đúng vị trí. 

HoloLens 2 có các cảm biến giúp nhận dạng không gian làm việc. Vì vậy, nội dung kỹ 

thuật số tồn tại theo thời gian - gắn liền với các đối tượng hoặc bề mặt nơi bạn làm việc.  

Hỗ trợ sử dụng tay để chạm, nắm và di chuyển hình ảnh ba chiều theo những cách cảm 

thấy tự nhiên. 
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HoloLens 2 nhận dạng chính xác điều kiện môi trường, vì vậy nó có thể hiểu và điều 

chỉnh hình ảnh ba chiều cho phù hợp với mắt người dùng trong thời gian thực. 

Kích hoạt bằng giọng nói bằng các lệnh thoại tích hợp cho phép người dùng nhanh 

chóng điều hướng và vận hành HoloLens 2 khi tay thực hiện công việc.  

Ghi lại trải nghiệm dưới dạng ảnh hoặc video để chia sẻ với những người khác trong 

thời gian thực. 

Xác thực sinh trắc học dựa trên Windows Hello for Business Iris giúp người dùng đăng 

nhập vào hệ thống phần mềm công việc một cách nhanh chóng và an toàn. 

Quản lý đồng thời nhiều thiết bị HoloLens 2 bằng cách sử dụng các giải pháp như 

Microsoft Intune, VMware Workspace One, MobileIron, v.v. 

Hoạt động trong các môi trường được quy định HoloLens 2 có danh mục thiết bị mở 

rộng hỗ trợ các môi trường được kiểm soát cao bao gồm các môi trường được chỉ định 

ISO Class 5.0 và UL Class I, Division 2. 

 Các đơn vị đang sử dụng: 

HoloLens 2 không dành cho người tiêu dùng cá nhân, Microsoft chủ yếu nhắm tới các 

đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp để họ ứng dụng vào công việc hằng ngày. 

Hiện có một số đối tác như Airbus, Honeywell, Pearson, Saab là đang sử dụng 

Hololens. Những công ty làm sản xuất cần giả lập linh kiện lên mẫu thật, nghiên cứu 

những góc khác nhau của sản phẩm trước khi quyết định sản xuất, hay tương tác giữa 

nhân viên ở nhiều quốc gia khác nhau ở cùng một nơi... là những ứng dụng dễ thấy của 

HoloLens. 

Microsoft sẽ cho phép các doanh nghiệp tùy biến HoloLens 2 trước khi mua. Ví dụ như 

hãng Trimble, công ty làm ra phần mềm vẽ 3D SketchUp, đã chỉnh lại kính để có thể 

đội như là mũ bảo hiểm khi đi ra công trình và tới những nơi nguy hiểm. Chiếc kính này 

có hẳn một cái tên khác là Trimble XR10 và nó đang được bán ra cùng lúc với 

HoloLens 2 

 Ưu điểm: 

Độ phân giải hình ảnh lên đến 2K; 

HoloLens2 được trang bị nhiều cảm biến (Eye tracking: 2 IR cameras; Depth: 1-MP 

Time-of-Flight depth sensor) nên sở hữu nhiều tính năng nổi bật mà không phải thiết bị 

đeo rảnh tay nào cũng có, cụ thể như sau: 

- Hand tracking: Phát hiện và theo dõi chuyển động tay của người sử dụng để điều 

khiển thiết bị bằng cả 2 tay; 

- Eye tracking: Theo dõi mắt người dùng liên tục để điều chỉnh hình ảnh hiện thị phù 

hợp với môi trường đang quan sát; + Voice: Ra lệnh và điều khiển thiết bị bằng giọng 
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nói; natural language with internet connectivity  

- Windows Hello: Bảo mật cấp doanh nghiệp với nhận dạng mống mắt; 

- 6DoF tracking (mức độ tự do - degrees of freedom): Theo dõi vị trí, chuyển động của 

người dùng trong môi trường thực tế; 

- Spatial Mapping: Xây dựng bản đồ lưới môi trường đang quan sát; 

- Mixed Reality Capture: Hiển thị hình ảnh, video được ảo hóa vào môi trường thực tế 

thông qua hologram.  

Hỗ trợ và kết nối được nhiều phần mềm, hệ thống của Microsoft; 

 Nhược điểm: 

Chi phí đầu tư cao chưa thích hợp để trang bị số lượng lớn; 

Chưa có nhiều ứng dụng, phần mềm tận dụng được hết khả năng của thiết bị. 

3.4. Phần mềm hỗ trợ 

Dynamics 365 Remote Assist cho phép kỹ thuật viên sử dụng thiết bị di động để kết nối 

với chuyên gia từ xa trên Dynamics 365 Remote Assist dành cho thiết bị di động hoặc 

Microsoft Teams (dành cho máy tính và thiết bị di động). Khi sử dụng chức năng gọi 

video trực tiếp, chú thích dạng thực tế kết hợp và ảnh tức thời có độ phân giải cao, họ có 

thể chia sẻ những gì mình nhìn thấy với cộng tác viên từ xa để cùng nhau khắc phục sự 

cố nhanh hơn. Dynamics 365 Remote Assist Mobile rất hữu ích trong trường hợp kỹ 

thuật viên hỗ trợ kỹ thuật từ xa khi đang thực hiện công tác tại hiện trường, hoặc cần 

truy cập vào các ứng dụng di động khác thuộc quy trình làm việc của tổ chức.  

 

Hình 7. Hỗ trợ từ xa bằng Dynamics 365 Remote Assist trên HoloLens 2 
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Microsoft Dynamics 365 Guides là một ứng dụng hỗ trợ công nghệ thực tế hỗn hợp 

dành cho Microsoft HoloLens, giúp vận hành viên tìm hiểu trong quá trình làm việc 

bằng cách cung cấp các hướng dẫn ba chiều chỉ rõ các bước thực hiện và vị trí cần thao 

tác. Các thẻ hướng dẫn này được gắn kết trực quan với nơi thực hiện công việc và có 

thể bao gồm hình ảnh, video và mô hình ba chiều 3D. Vận hành viên thấy chính xác 

những gì cần phải làm và ở đâu, vì vậy họ có thể hoàn thành công việc nhanh hơn, với ít 

lỗi hơn và khả năng duy trì kỹ năng tốt hơn. Khi cần, họ có thể thực hiện cuộc gọi tới 

chuyên gia từ xa về Microsoft Teams. Chuyên gia từ xa có thể xem những gì người điều 

hành thấy trên HoloLens của họ. 

 

Hình 8. Sửa chữa động cơ theo quy trình số đã được xây dựng sẵn bằng Microsoft Dynamics 

365 Guides 

Vuforia Studio là phần mềm cung cấp nền tảng về AR/MR giúp người sáng tạo nội 

dung có thể tận dụng sự phong phú của các mô hình 3D hiện có của họ và dễ dàng kết 

hợp dữ liệu IoT để mang đến trải nghiệm thực tế tăng cường hấp dẫn, giúp cải thiện 

hiệu quả và cho phép người lao động an toàn hơn, năng suất hơn. Trải nghiệm MR này 

được tạo ra trong Vuforia Studio cung cấp cho khách hàng của các công ty có cái nhìn 

nâng cao về thiết bị - bao gồm khả năng hình dung những gì đang diễn ra bên trong 

máy. Kết hợp với dữ liệu IoT Cloud và phủ nó lên sản phẩm vật lý. Điều này cho phép 

người vận hành thiết bị xem các điều kiện hoạt động và hiệu suất của thiết bị trong bối 

cảnh hiện tại để cải thiện hoạt động hàng ngày. Cảnh báo bảo trì dự đoán, xác định bộ 

phận hư hỏng/bất thường nhanh chóng và trình tự sửa chữa dễ theo dõi cung cấp tất cả 

thông tin liên quan đến việc giải quyết các sự cố và giữ cho thiết bị hoạt động hiệu quả 

nhất có thể để ngăn ngừa sự cố và thời gian ngừng hoạt động. 
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Hình 9. Nội dung đào tạo số được xây dựng bằng Vuforia Studio 

4. KẾT LUẬN 

Qua quá trình thử nghiệm ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường, thực tế hỗn hợp 

trong việc hỗ trợ công tác sản xuất điện từ năm 2021 tại một số kỳ SCL tại NMĐ Phú 

Mỹ, NMNĐ Vĩnh Tân 2 của Tổng Công ty Phát điện 3 bước đầu nhận được một số kết 

quả khả quan. Bằng việc sử dụng giải pháp là sự kết hợp giữa HoloLens 2 và Dynamics 

365 Remote Assist đã phần nào giải quyết các vướng mắc về vấn đề hỗ trợ làm việc từ 

xa với chuyên gia nước ngoài, chuyên gia nội bộ trong tình hình dịch Covid - 19 diễn 

biến phức tạp. Với mong muốn tiếp tục phát huy những thành quả đã được, cũng như 

đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ mới, thực hiện định hướng chuyển đổi số 

toàn diện nhằm thúc đẩy tăng trưởng cho Tổng Công ty. Genco3 sẽ tiếp tục nghiên cứu 

và triển khai theo kế hoạch lộ trình, cụ thể như sau: 

 Giai đoạn I (từ năm 2021): Triển khai các giải pháp theo hướng hỗ trợ làm việc từ 

xa với chuyên gia. Thử nghiệm xây dựng nội dung đào tạo số có ứng dụng công 

nghệ AR/MR. 

 Giai đoạn II (từ năm 2024): Triển khai đồng bộ cho các đơn vị thành viên. Trên 

cơ sở đánh giá hiệu quả của giai đoạn I, để xem xét lập kế hoạch nhân rộng triển 

khai ảo hóa nhiều hệ thống, thiết bị phục vụ công tác đào tạo, xây dựng quy trình 

số. Trong đó tập trung xây dựng các mô hình máy móc thiết bị có tần suất VH-SC 

cao, quy trình phức tạp để đào tạo trên cả thiết bị đeo thông minh, điện thoại, máy 

tính bảng. 

 Giai đoạn III: Tăng cường ứng dụng. Trong đó tiếp tục ảo hóa các máy móc thiết 

bị có nhu cầu; mở rộng ứng dụng của các mô hình máy móc thiết bị đã ảo hóa 

trong các lĩnh vực; kết hợp các mô hình đã ảo hóa với dữ liệu IoT để hướng tới 

mô hình nhà máy số. Mô phỏng 3D cho toàn nhà máy để đào tạo an toàn, diễn tập 

sự cố và diễn tập PCCC. 
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GIẢI PHÁP XÂY DỰNG GIẢN ĐỒ P-Q, ĐIỂM VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN 

TRÊN HỆ THỐNG DCS NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 

Đặng Minh Tiển, Hoàng Minh Cường, Nguyễn Trường Xinh
 

 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 

Tóm tắt: Trong các nhà máy điện, việc giám sát đặc tính vận hành của máy phát điện 

là rất cần thiết, nhằm đảm bảo máy phát luôn vận hành trong giới hạn ổn định và giúp 

giảm thiểu các sự cố do khách quan hoặc chủ quan. Tuy nhiên, hệ thống DCS Nhà 

máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 chưa được thiết kế giao diện để giám sát giản đồ P-Q, 

điểm vận hành của máy phát điện. 

Từ nhu cầu thực tiễn nêu trên, việc thiết kế giản đồ P-Q, điểm vận hành máy phát 

điện trên hệ thống DCS phục vụ cho việc giám sát từ xa là rất cần thiết. 

Các thông số về các đường giới hạn của máy phát điện dựa trên cơ sở là thông số 

giới hạn đã được cài đặt trong logic của hệ thống kích từ máy phát. Bao gồm các 

đường giới hạn: 

- Giới hạn phát nóng cuộn dây Stator; 

- Giới hạn Turbine; 

- Giới hạn quá kích từ; 

- Giới hạn kém kích từ; 

- Giới hạn ổn định rotor; 

- Giới hạn làm việc của bảo vệ mất kích từ. 

Từ các thông số giới hạn nêu trên, tiến hành xây dựng giản đồ P-Q, điểm vận hành 

trên hệ thống DCS. 

Giao diện tổng thể được xây dựng dựa trên công cụ Display Builder được tích hợp 

trong phần mềm Symphony Plus. Tạo điểm chuyển động và liên kết với thông số công 

suất hữu công (P) và công suất vô công (Q) của máy phát, đồng thời chuyển các giá 

trị này thành tọa độ điểm vận hành trên giản đồ. 

Khi máy phát điện đang vận hành các thông số công suất P, Q thay đổi thì tọa độ 

điểm vận hành sẽ di chuyển theo tương ứng trên giản đồ P-Q. Từ đó, có thể giám sát 

điểm vận hành của máy phát điện để có những giải pháp vận hành phù hợp. 

Từ khoá: Giản đồ P-Q, hệ thống DCS, máy phát điện. 

Abstract: In power plants, monitoring the operating characteristics of the generator is 

very necessary, in order to ensure that the generator always operates within stable 

limits and help to reduce incidents due to objective or subjective causes. However, the 

DCS system of Vinh Tan 2 Thermal Power Plant has not been designed with an 

interface to monitor the P-Q diagram and the operating point of the generator. 

With the reality needs, the design of the P-Q diagram and the generator operating 

point on the DCS system is very necessary. 
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The parameters of the generator limit lines are based on the limit parameters that 

have been installed in the logic of the generator excitation system. Includes limit lines: 

- Stator coil overheat limit; 

- Turbine limit; 

- Over excitation limit; 

- Under excitation limit; 

- Generator roto limit; 

- Under excitation generator protection. 

From the above limit parameters, proceed to build P-Q diagram and operating point on 

DCS system. 

The overview interface is built by the Display Builder tool integrated in the Symphony 

Plus software. Create a moving point and mapping to the generator active power (P) 

and reactive power (Q) parameters, and convert these values into the operating point 

coordinates on the diagram. 

When the generator is operating, the power parameters P, Q change, the operating 

point will move according to the coordinates on the P-Q diagram. So, it is possible to 

monitor the generator's operating point to have appropriate operating solutions. 

Keyword: P-Q diagram, DCS system, generator. 

KÝ HIỆU 

 Ký hiệu Đơn vị  Ý nghĩa 

 [p.u]  per unit đơn vị dùng để tham chiếu với giá trị cơ sở 

CHỮ VIẾT TẮT 

 DCS  Distributed Control System 

 DNNV  Tính năng Dynamic Object 

1. GIỚI THIỆU 

Nhằm có giải pháp trang bị công cụ hỗ trợ cho các Trưởng ca, Trưởng kíp, Vận hành 

viên có thể giám sát thông số vận hành máy phát điện trực quan và chính xác hơn, giúp 

hạn chế những sai sót trong quá trình vận hành máy phát điện. Nhóm tác giả đã triển 

khai giải pháp thiết kế giao diện hiển thị giản đồ P-Q và điểm vận hành máy phát điện 

trên hệ thống DCS Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.  

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Từ lý thuyết máy điện, các thông số đặc tính máy phát điện đã được tính toán và cài đặt 

trong hệ thống kích từ, có so sánh với tài liệu test report của máy phát điện Nhà máy 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. 
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Thông số cơ bản của máy phát điện Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2: 

Công suất biểu kiến: 731,8 MVA 

Công suất hữu công: 622,8 MW 

Điện áp đầu cực định mức: 20 kV 

Dòng điện định mức: 21124 A 

Hệ số công suất định mức: 0,85 

Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Thiết kế bổ sung trang giao diện hiển thị giản đồ P-Q, điểm vận hành, giám sát và cảnh 

báo máy phát điện trên hệ thống DCS NMNĐ Vĩnh Tân 2. 

Các thông số giới hạn của máy phát điện dựa trên thông số giới hạn đã được tính toán 

và cài đặt trong hệ thống kích từ. Bao gồm các đường giới hạn: 

Over Excitation Limit (giới hạn quá kích từ) 

STT Điểm P[p.u] Q[p.u] 

1 Point1: {P=0,0} +0.00 +0.9 

2 Point2: {P=…} +0.5 +0.8 

3 Point2: {P=1.0} +1.00 +0.7 

Under Excitation Limit (giới hạn kém kích từ) 

STT Điểm P[p.u] Q[p.u] 

1 Point1: {P=0,0} +0.00 -0.25 

2 Point2: {P=…} +0.3 -0.25 

3 Point2: {P=…} +0.5 -0.2 

4 Point2: {P=1.0} +1.2 +0.00 

Gen Roto Limit (giới hạn làm việc ổn định rotor) 

STT Điểm P[p.u] Q[p.u] 

1 Point1: {P=0,0} +0.00 -0.3 

2 Point2: {P=…} +0.5 -0.3 

3 Point2: {P=1.0} +1.00 -0.1 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
  341  

Under Excitation Generator protection (bảo vệ mất kích từ máy phát) 

STT Điểm P[p.u] Q[p.u] 

1 Point1: {P=0,0} +0.00 -0.4 

2 Point2: {P=…} +0.3 -0.4 

3 Point2: {P=1.0} +1.2 -0.2 

Tổng thể giao diện gồm 2 phần chính:  

 Phần 1: giản đồ P-Q máy phát điện, các đường giới hạn;  

 Phần 2: các thông số vận hành chính của máy phát điện và hệ thống kích từ. 

 

Hình 1. Giao diện giản đồ P-Q máy phát điện và các thông số vận hành 

Giản đồ P-Q bao gồm các đường giới hạn:  

 Giới hạn phát nóng cuộn dây stator: đường tròn màu xanh dương, là đường tròn 

có bán kính là Công suất biểu kiến của máy phát (S). 

 Giới hạn quá kích thích: đường màu xanh dương vùng quá kích thích; 

 Giới hạn kém kích thích: đường màu vàng vùng kém kích thích; 

 Giới hạn ổn định rotor: đường màu xanh dương vùng kém kích thích; 

 Giới hạn của relay bảo vệ mất kích từ máy phát (40G): đường màu đỏ. 

Các thông số giới hạn dựa theo test report của máy phát điện và thông số giới hạn được 

cài đặt trong hệ thống kích từ tổ máy. 
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Hình 2. Giao diện giản đồ P-Q 

Thông số máy phát điện và hệ thống kích từ: bao gồm các thông số vận hành của máy 

phát điện như P, Q, Ug, Ig, thông số vận hành hệ thống kích từ (Uf, If, nhiệt độ rotor) 

các mức giới hạn vận hành để Vân hành viên chú ý theo dõi. 

 

Hình 3. Giao diện các thông số vận hành 

 Thiết kế bố cục giao diện tổng thể, giản đồ P-Q và cấu hình điểm vận hành: 
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Sử dụng tính năng Display Builder được tích hợp sẵn trên phần mềm Symphony Plus để 

thiết kế trang giao diện tổng thể. Sử dụng các công cụ trong Displauy Buider để vẽ tổng 

thể biểu đồ P-Q, bố trí bố cục giao diện, đưa ra các tín hiệu cần hiển thị, giám sát. 

 

Hình 4. Giao diện tổng quan các vùng làm việc của công cụ Display Builder 

Tạo một Symboy có kích thước tương đương với điểm vận hành cần hiển thị, sử dụng 

chức năng Dynamic Object (DNNV) trong Display Builder để chuyển thuộc tính của 

đối tượng từ dạng đối tượng tĩnh sang đối tượng động. 

Trong bảng thông số thuộc tính:  

 Chọn Diagram Type: DNNV (đối tượng động gán được với nhiều tag); 

 Trong Variable-Configure: chọn số lượng tag là 2 (tương ứng với 2 tag cần hiển 

thị là công suất P, Q đầu cực máy phát); 

 Trong tab Var.VAR1 và Var.VAR1_2: chọn tag name. 

+ 1MKAXQ01: tín hiệu công suất hữu công máy phát. 

+ 1MKAXQ02: tín hiệu công suất vô công máy phát. 
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Hình 5. Tạo các đối tượng động hiển thị điểm vận hành máy phát 

 

Hình 6. Cấu hình đối tượng để đối tượng chuyển động theo tọa độ X, Y 

Sử dụng chức năng Script để lập trình chương trình con chuyển các giá trị thông số 

công suất P, Q máy phát thành tọa độ hiển thị điểm vận hành trên giao diện hệ thống 

DCS, và tinh chỉnh hệ số trong chương trình để mỗi tọa độ trên giao diện trùng với tọa 

độ điểm ảnh hiển thị trên màn hình máy tính vận hành.  
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Hình 7. Lập trình chương trình con cho đối tượng hiển thị điểm vận hành 

 Thiết kế phần giao diện hiển thị thông số, chế độ vận hành: 

Sử dụng các Symbol hiển thị thông số dưới dạng text và dạng cột được bổ sung thêm 

ghi chú các mức cảnh báo giúp giao diện trở nên trực quan, Vận hành viên dễ dàng 

giám sát và phát hiện các bất thường nếu có. 

Tạo Symbol hiển thị tín hiệu trạng thái, chế độ vận hành của hệ thống kích từ. 

Đối với các tín hiệu cảnh báo giới hạn quá kích thích (Over Excitation Linit) và kém 

kích thích (Under Excitation Limit) được cấu hình phát cảnh báo ra loa để vận hành 

viên phát hiện sớm các bất thường khi máy phát vận hành ngoài vùng giới hạn ổn định. 

 

Thông số được hiển 

thị dưới dạng text và 

dạng cột với các mức 

cảnh báo 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
346 

Các tín hiệu trạng thái thiết bị được thống nhất màu hiển thị: màu xanh (trạng thái off); 

màu đỏ (trạng thái on). 

 

Bổ sung thêm cảnh báo (thay đổi màu sắc hiển thị, âm thanh cảnh báo) khi các thông số 

vượt ngưỡng giới hạn. 

 

4. KẾT LUẬN 

Từ việc xây dựng giản đồ P-Q, điểm vận hành trên hệ thống DCS. Giải pháp đã hỗ trợ 

hiệu quả và thiết thực cho Vận hành viên trong việc theo dõi thông số, nắm bắt nhanh 

thông tin điểm vận hành của máy phát điện giúp phát hiện kịp thời các bất thường, cũng 

như hạn chế những sai sót khi vận hành máy phát điện. Giúp nâng cao hiệu quả trong 

công tác đào tạo. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Tài liệu hướng dẫn phần mềm biên soạn logic S+ Engineering Composer Harmony; 

[2] Tài liệu hướng dẫn Display Builder User Guide; 

[3] Tài liệu hướng dẫn phần mềm S+ Operation Confiuration Guide. 

 

 

 

 

 

 

Khi thông số vượt giới hạn 

cột hiển thị sẽ chuyển từ 

màu xanh sang màu vàng 

để cảnh báo cho vận hành 

viên. 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
  347  

PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN CÁC THAM SỐ CỦA BỘ ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG 

ĐIỆN (PSS2A/2B) NHẰM NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY ỔN ĐỊNH  

CỦA TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN 

A METHODS TO SELECT PARAMETERS OF POWER SYSTEM STABILIZER 

(PSS2A/2B) TO INCREASE THE STABILITY AND RELIABILITY  

OF SYNCHRONOUS GENERATOR 

Đào Thanh Oai
1
, Bùi Văn Minh

2
 

1
Ban KHCNMT-Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 0981618033, oaidt@evn.com.vn 

2
Ban KHCNMT-Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 0945386668, minhbv@evn.com.vn 

Tóm tắt: Theo các quy định hiện hành, hệ thống kích từ và bộ PSS (Power System 

Stabilizer) của các tổ máy phát điện có công suất lớn hơn 30 MW phải được thử 

nghiệm lần đầu và thử nghiệm sau các kỳ đại tu tổ máy để đảm bảo các yêu cầu 

trước khi vận hành nhằm góp phần tăng cường độ tin cậy và ổn định Hệ thống điện. 

Số lượng tổ máy phải thử nghiệm hàng năm theo dữ liệu từ Trung tâm điều độ Hệ 

thống điện quốc gia công bố là lớn (năm 2021 là 57 tổ máy, năm 2022 là 45 tổ máy), 

trong đó phần lớn là các tổ máy phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

Hiện tại toàn Hệ thống điện Việt Nam có 267 tổ máy có công suất lớn hơn 30 MW. 

Theo văn bản số 1640/EVN-KTSX ngày 17/04/2017 của EVN thì kế hoạch đưa các bộ 

PSS của các nhà máy lớn thuộc EVN phần lớn là các năm 2017-2018 với mục đích 

nhằm tăng cường độ tin cậy, ổn định của Hệ thống điện Việt Nam. Tuy nhiên tính đến 

hết năm 2020, tại Việt Nam chưa có cá nhân cũng như đơn vị nào tự tính toán, chọn 

lựa bộ thông số PSS. Trong những năm qua (2017-2022), phần lớn các đơn vị của 

EVN phải thuê và trả chuyên gia chi phí thử nghiệm hệ thống kích từ và PSS lớn. Mặt 

khác các hãng cũng không đồng ý thực hiện chuyển giao các bước tính toán, hiệu 

chỉnh tham số vì lý do đó là độc quyền của hãng sản xuất. 

Hiện nay tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống ngày càng lớn, điều này dẫn đến 

nguy cơ mất ổn định càng cao, nên nhu cầu đưa các bộ PSS vào nhằm tăng cường 

ổn định tin cậy Hệ thống điện càng trở lên cấp thiết. 

Phần cơ sở lý thuyết của bài báo này trình bày tóm tắt nội dung tính toán mô phỏng 

hệ thống kích từ và bộ PSS của hãng GE tại công trình khoa học số [4], trên cơ sở đó 

nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu, phân tích ảnh hưởng của các tham số của bộ PSS 

đến các đường đặc tính ổn định của tổ máy phát điện. Kết quả nghiên cứu đã áp 

dụng thí điểm lần đầu (cho 01 lần thử nghiệm) tại tổ máy H1, H2 NMTĐ Huội Quảng 

(hãng GE), H1 NMTĐ Bản Chát (hãng Kinte) góp phần tiết kiệm được khoảng 7,25 tỷ 

cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (so sánh với báo giá của các hãng). Phạm vi ứng 

dụng của kết quả nghiên cứu sẽ được đề cập chi tiết tịa Mục 3.5. 

Từ khoá: Hệ thống kích từ; ổn định tín hiệu nhỏ; ổn định Hệ thống điện; PSS2A; 

PSS2B; dao động tổ máy; góc rotor. 

Abstract: According to the current regulations, the exciation system and PSS of units 

mailto:oaidt@evn.com.vn
mailto:minhbv@evn.com.vn
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that have more than 30 MW must be tested before the first use and after periodical 

complete overhauls to meet the requirement before being operated to increase the 

reliability and stabilize the electric power system. According to the data released by 

the National Load Dispatch Center, the number of units that must be tested annually is 

high (57 units in 2021, 45 units in 2022), of which the majority are generators units 

belonging to EVN. Currently, there are 267 units with a capacity of more than 30 MW. 

According to the document No. 1640/EVN-KTSX dated April 17, 2017 of Vietnam 

Electricity, the plan to bring the PSS of EVN plants mostly in the years 2017-2018 in 

order to enhance the reliability and stability of Vietnam electricity system. However, by 

the end of 2020, there are no individuals or units in Vietnam that calculate and select 

PSS parameter. In the past years (2017-2021), most of EVN's units had to hire and 

pay experts a large amount of money to test PSS and excitation systems. On the 

other hand, the firms also do not agree to transfer the calculation and parameter 

adjustment steps because that is the monopoly of the manufacturer. 

Currently, the proportion of renewable energy in the system is increasing, which leads 

to a higher risk of instability, so the need to use PSS in order to enhance stability and 

reliability of the power system becomes more and more urgent.  

The theoretical part of this paper summarizes the simulation calculations of GE's 

exciter system and PSS in the scientific work [4]. The authors then continue to 

research, analyze the influence of the parameters of the PSS on the oscillation 

quenching control characteristics of the generator. The research results have been 

applied at units H1, H2 of Huoi Quang Hydro Power Plant, H1 of Ban Chat Hydro 

Power Plant, contributing to saving about 7.25 billion VND for Viet Nam Electricity 

(compared with quotations of companies). The scope of application of the research 

results will be discussed in detail in Section 3.5. 

Keywords: Excitation system; small stabilizer; power system stabilizer; PSS2A; 

PSS2B; rotor angle. 

1. KÝ HIỆU 

Ký 

hiệu 

Đơn 

vị 

Ý nghĩa 

K1÷K6 pu Các hệ số trong mô hình mô phỏng khối tổ máy và AVR của 

Phillips-Hefferon 

Vref % Tín hiệu điện áp đặt 

Vter % Tín hiệu điện áp đầu cực 

Vinject % Tín hiệu nhiễu dùng để thử nghiệm, cùng điểm tín hiệu Vref 

P % Tín hiệu công suất tác dụng 

P(t)  Đồ thị công suất tác dụng theo thời gian 

T s Chu kỳ dao động: Trong đồ thị P(t) được xác định là khoảng 

cách giữa hai đỉnh dao động của đồ thị P(t) 
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CHỮ VIẾT TẮT 

PSS Power system stabilizer (Bộ ổn định Hệ thống điện) 

AVR Auto voltage regulator (Bộ điều chỉnh điện áp tự động) 

NMTĐ Nhà máy thủy điện 

NMNĐ Nhà máy nhiệt điện 

EVN Tập đoàn điện lực Việt Nam 

A0 Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đơn vị có thẩm 

quyền đánh giá công nhận kết quả thử nghiệm Hệ thống kích từ 

và bộ PSS theo quy định 

NLTT Năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối) 

GE Hãng General Electric 

Line n Đường cong tương ứng với bộ số liệu thứ Ln của Bảng 1 

Chu kỳ dao 

động 

Khoảng cách giữa hai đỉnh trong đồ thị công suất tác dụng theo 

thời gian sinh ra bởi đáp ứng bước nhảy, đáp ứng xung 

Khu vực tần 

số thấp 

Tương ứng với dải tần 0,2÷0,5Hz 

Khu vực tần 

số cao  

Tương ứng với dải tần lớn hơn 1 Hz 

Tần số cộng 

hưởng 

Tín hiệu kích động tại tần số này cùng biên độ thì tổ máy dao 

động mạnh nhất. 

P/Vref Đồ thị đặc tính tần biên pha (đồ thị bode) với tín hiệu vào tại 

điểm bơm điện áp đặt Vref, tín hiệu ra là công suất tác dụng P 

Vter/Vref Đồ thị đặc tính tần biên pha (đồ thị bode) với tín hiệu vào tại 

điểm bơm điện áp đặt Vref, tín hiệu ra là điện áp đầu cực 

1. GIỚI THIỆU 

Khi quy mô Hệ thống điện ngày càng lớn, cộng thêm ảnh hưởng của các nhà máy 

NLTT chiếm tỷ trọng cao thì nguy cơ mất ổn định Hệ thống điện càng lớn. Bộ PSS 

(Power System Stabilizer) là một chức năng tích hợp trong hệ thống kích từ có tác dụng 

nâng cao ổn định, tin cậy Hệ thống điện đã được thế giới bắt đầu nghiên cứu từ những 

năm 1960s. Đến năm 1992 Hội Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) ban hành tiêu chuẩn 

IEEE-Std 421.5-1992 trình bày các hệ thống kích từ tích hợp bộ PSS phù hợp với các 

Hệ thống điện lớn. 

Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu, thiết kế các bộ PSS, đánh giá vai trò, 

tác dụng của các bộ PSS đối với ổn định Hệ thống điện. Tiêu chuẩn thiết kế, đánh giá 

các bộ PSS, khuyến cáo việc lựa chọn tham số của bộ PSS nhưng ít có công trình nào 
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phân tích vai trò ảnh hưởng của các tham số đến đường đặc tính điều khiển dập dao 

động của tổ máy (đặc tính ổn định). 

Tại Việt Nam, Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 là quy định pháp lý đầu tiên 

liên quan đến bộ PSS, sau đó là rất nhiều các quy định pháp lý và các văn bản hướng 

dẫn khác liên quan đến bộ PSS [1]. Theo các quy định thì tổ máy phát điện có công suất 

lớn hơn 30 MW phải thử nghiệm PSS lần đầu và thử nghiệm sau các chu kỳ đại tu đáp 

ứng các yêu cầu nhằm tăng cường ổn định, tin cậy Hệ thống điện. Hàng năm A0 đều có 

văn bản hướng dẫn nội dung thử nghiệm, yêu cầu thử nghiệm, tiêu chuẩn đánh giá cho 

các bộ PSS, danh sách các nhà máy đại tu. Số lượng tổ máy phải thử nghiệm năm 2021 

là 57 tổ máy (Phụ lục 1, văn bản 54/ĐĐQG-PT ngày ngày 08/01/2020), số lượng các 

nhà máy phải thử nghiệm năm 2022 là 45 tổ máy (Phụ lục 2, văn bản 5865/ĐĐQG-PT 

ngày 27/12/2021), trong đó phần lớn là các tổ máy phát điện thuộc EVN, hiện tại toàn 

Hệ thống điện Việt Nam có 267 tổ máy có công suất lớn hơn 30 MW. 

Cho đến thời điểm hiện tại (11/2022), có một số công trình trong nước nghiên cứu về 

PSS, ví dụ công trình [2], [3], [4]. Công trình [2], [3] nghiên cứu dựa trên kết quả mô 

phỏng lý thuyết đánh giá vai trò chung của các bộ PSS trong Hệ thống điện, nhưng 

không chỉ rõ ảnh hưởng, xu hướng tác động của các tham số lên đặc tính ổn định của tổ 

máy. Công trình [4] mô phỏng hệ thống kích từ, bộ PSS và tổ máy vận hành thực tế, 

nhưng chưa chỉ ra vai trò, ảnh hưởng của các tham số đối với đặc tính ổn định của tổ 

máy phát điện. Ngược lại các tiêu chuẩn của bộ PSS theo quy định hiện hành luôn gắn 

liên với các đường đặc tính ổn định của tổ máy. 

Đến nay hầu hết các đơn vị chưa tự thực hiện được việc thử nghiệm hiệu chỉnh các bộ 

PSS mà phải đi thuê các chuyên gia của hãng với chi phí cao, đặc biệt các hãng không 

chuyển giao công nghệ điều chỉnh điều đó khiên EVN sẽ bị lệ thuộc mãi nếu không tự 

chủ được hạng mục này.  

Để thử nghiệm hiệu chỉnh thành công bộ PSS cần phải có các yếu tố sau: thứ nhất vị trí 

đấu nối cấu hình điểm bơm tín hiệu, điểm đo tín hiệu; thứ hai phải có dụng cụ và con 

người thực hiện; thứ ba phải hiểu về ảnh hưởng của các tham số cài đặt đến các đặc 

tính điều khiển nhằm điều chỉnh các tham số đáp ứng các tiêu chí yêu cầu đánh giá chất 

lượng của bộ PSS. Do vậy cần thiết phải có các công trình nghiên cứu mô phỏng lại quá 

trình thử nghiệm, ảnh hưởng của các thông số cài đặt đến các đường đặc tính, bài báo 

này nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số cài đặt đến các đặc tính điều khiển nhằm 

điều chỉnh các tham số đáp ứng các tiêu chí yêu cầu đánh giá chất lượng của bộ PSS. 

Công trình nghiên cứu này có hai nội dung chính sau đây: 

 Tại phần cơ sở lý thuyết: Trình bày tóm tắt lại kết quả nghiên cứu mô phỏng hệ 

thống kích từ bộ PSS và tổ máy phát điện đã trình bày tại bài báo số [4], mô tả yêu 

cầu thử nghiệm, và trình bày về các đường đặc tính, yêu cầu cần phải đáp ứng của 

các bộ PSS.  
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 Tại phần kết quả chính: Trình bày về khái niệm, cách thức xây dựng các đường 

đặc tính điều khiển tổ máy, ảnh hưởng của các tham số cài đặt đến các đường đặc 

tính điều khiển dập dao động của tổ máy dựa trên kết quả mô phỏng và đi đến các 

kết luận chính. 

Kết quả nghiên cứu trong bài báo, đã được áp dụng thí điểm lần đầu để điều chỉnh các 

bộ PSS tại tổ máy H1, H2 NMTĐ Huội Quảng, H1 NMTĐ Bản Chát đáp ứng tiêu 

chuẩn đưa vào làm việc [5], [6], [7]. Điều này đã góp phần tiết kiệm cho Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam số tiền khoảng 7,25 tỷ đồng (theo các báo giá thấp nhất [8], [9], [10]). Kết 

quả nghiên cứu cũng giúp ích cho việc góp ý quá trình thử nghiệm các tổ máy H6 

NMTĐ Sơn La, tổ máy H4 NMTĐ Trị An các kết quả thử nghiệm đều được A0 chấp 

thuận. Phạm vi ứng dụng của kết quả nghiên cứu sẽ được đề cập chi tiết tịa Mục 3.5 của 

bài báo này. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Tóm tắt kết quả nghiên cứu tính toán, mô phỏng hệ thống kích từ, bộ PSS và tổ máy 

phát điện đồng bộ của hãng GE tại bài báo số [4], như sau:  

2.1. Tham số cài đặt, mô hình mô phỏng  

Thông số máy phát điện đồng bộ được sử dụng từ chính tài liệu thực tế của 01 tổ máy 

đang vận hành do hãng GE cung cấp. Tham số cài đặt của bộ điểu chỉnh AVR, bộ PSS 

lấy theo đúng bộ tham số cài đặt thực tế tại hệ thống kích từ. Công cụ mô phỏng được 

sử dụng là phần mềm Matlab-Simulink. 

Sau đây là mô hình mô phỏng khối hệ thống kích từ (hãng GE), bộ PSS và máy phát 

theo Phillips-Hefferon  được trình bày tại Hình 1 (xem  [11]). Do phạm vi nghiên cứu 

của bài báo nên tác giả sẽ không giới thiệu chi tiết mô hình này. 

 

Hình 1. Mô hình Phillips-Hefferon   
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Hình 2 trình bày sơ đồ hàm truyền của bộ PSS2B (bộ PSS2A chỉ có 02 khâu Lead-Lag). 

Hệ số Tw1, Tw2, Tw3, Tw4 gọi là hệ số lọc thông cao (tại đây Tw4=0), các tham số 

T1, T2, T3… là các hằng số thời gian; ks1, ks2, ks3 là các hệ số của bộ PSS. Bộ PSS 

gồm các khối chức năng: khối lọc thông cao (High-Pass Filters), khối lọc xoắn (Ram-

Tracking), khối khuếch đại Ks1, khối Lead-Lag. Bạn đọc có thể tham khảo các tiêu 

chuẩn IEEE Std 421.5-2005, IEEE Std 421.5-2016 [12], [13] và tài liệu liên quan để 

hiểu rõ hơn ý nghĩa của các hệ số này, do phạm vi nghiên cứu nên công trình này không 

đề cập chi tiết. 

 

Hình 2. Sơ đồ hàm truyền của bộ PSS2B 

2.2. Tính toán các tham số trong mô hình mô phỏng 

Để sử dụng mô hình mô phỏng tại Hình 1, chúng ta cần phải tính toán các hệ số K1÷K6. 

Các công thức tính toán hệ số K1÷K6 được tính toán bằng cách áp dụng các công thực 

được trình bày tại bài báo [14] với giả thiết điện điện trở thuần của hệ thống bằng 0 

(re≈0), chi tiết các công thức xem tại Phụ lục kèm theo. 

2.3. Tóm tắt các nội dung thử nghiệm hệ thống kích từ và bộ PSS theo quy định và 

tính đúng đắn của mô hình mô phỏng 

Theo quy định thử nghiệm hệ thống kích từ và bộ PSS sau đại tu bao gồm nhiều hạng 

mục. Nội dung chính là thử nghiệm đáp ứng bước nhảy, thử nghiệm đáp ứng xung, đáp 

ứng tần. Các hạng mục thử nghiệm khác nhau chỉ do điều kiện vận hành tổ máy khác 

nhau (ví dụ máy cắt đầu cực đóng, máy cắt đầu cực mở) và tính chất xung khác nhau (ví 

dụ sườn lên, sườn xuống), có PSS và không có PSS.  

Các thử nghiệm đáp ứng bước nhẩy, xung, tần là các thử nghiệm rất cơ bản để đánh giá 

về mặt động học của hệ thống, bạn đọc có thể tham khảo hầu hết các sách về lý thuyết 

điều khiển tự động.  

Cách làm thực tế để thử nghiệm các hạng mục này là lần lượt bơm các tín hiệu bước 

nhảy, xung, tần (với độ lớn tín hiệu, hình dạng tín hiệu, dải tần số thử nghiệm thực hiện 
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theo quy định) vào vị trí Vinject tại Hình 1 và đo tín hiệu phản hồi Vter, P để đánh giá 

ảnh hưởng tác động của bộ PSS đến ổn định, khả năng dập dao động của tổ máy phát 

điện. 

Các tín hiệu thử nghiệm trong mô phỏng được làm hoàn toàn giống với các kích động 

thực tế khi thử nghiệm. Tính đúng đắn của mô hình mô phỏng được kiểm tra đối chiếu 

với kết quả thử nghiệm thực tế đã được kiểm chứng và công bố tại công trình khoa học 

số [4]. 

2.4.  Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bộ PSS 

Trên cơ sở tổng kết tất cả các văn bản pháp lý, quy định và khuyến cáo do các cơ quan, 

đơn vị ban hành [1] thì bộ PSS cần/nên đáp ứng các tiêu chí sau: 

Tiêu chí 1: Khi có bộ PSS hệ số tắt dao động phải lớn hơn hoặc bằng 5% trong vùng 

tần số từ 0,2Hz đến 5Hz (khoản 7, điều 39, thông tư 25/2016-TT-BCT), việc tính toán 

hệ số tắt dao động có thể xem tại [15]. 

Tiêu chí 2: Bộ giới hạn đầu ra của PSS nên đặt ít nhất là ±5% điện áp đầu cực (yêu cầu 

này có thể tùy chọn trong cài đặt) 

Tiêu chí 3: Hệ số khuếch đại Ks1 của bộ PSS nên được cài đặt đảm bảo ≤ 1/3 ks1 max. 

Tiêu chí 4: Bộ PSS có khả năng cung cấp bù pha để tương ứng với dải tần số từ 

0,2÷2Hz góc pha của hàm truyền của hệ thống kích từ và máy phát không vượt quá  

±30 độ.  

Tiêu chí 5: Đồ thị bode P/Vref khi PSS ON nằm dưới P/Vref khi PSS OFF trên miền 

tần số 0,2÷2Hz. 

Tiêu chí 2 là tùy chọn trong cài đặt, Tiêu chí 3 là thử nghiệm đơn giản, nên nghiên cứu 

này sẽ tập trung việc điều chỉnh các tham số ảnh hưởng đến các Tiêu chí 1, 4 và 5. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN VỀ PHẠM VI ỨNG DỤNG 

Tham số cài đặt của các bộ PSS trong thực tế khác nhau đối với từng tổ máy khác nhau, 

nhưng thông thường chúng được chọn như sau Tw3 = T7 = Tw; Tw4 = 0; Ks2 = 

Tw/2H; Ks3 = 1; Tw1 = Tw2 = Tw; T6 ≈ 0, ks3=1; M, N>0; T7.M=T8.N; M.N ≤ 8 

(xem tại [16], [17]) việc cài đặt trong mô hình mô phỏng và cài đặt thực tế cũng tuân 

theo hướng dẫn này. Để biết ảnh hưởng của các tham số cài đặt của bộ PSS đến đặc tính 

điều khiển tổ máy chúng ta tiến hành điều chỉnh tăng giảm các tham số Tw1, Tw2, 

Tw3; Ks2, Tw; T1÷T4, T11, T21 trong các lần mô phỏng, thu được các đường đặc tính 

từ đó rút ra kết luận. 
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Bảng 1. Tham số cài đặt của bộ PSS trong mô hình mô phỏng 

Ký 

hiệu 

Giá 

trị 

gốc 

(L1) 

Điều chỉnh 

hệ số lọc 

Điều chỉnh 

hệ số Ks2, 

T7 

Điều chỉnh 

hệ số Ks1 

Điều chỉnh 

hệ số Lead 

Điều chỉnh 

hệ số Lag Đơn 

vị 
Tăng 

(L2) 

Giảm 

(L3) 

Tăng 

(L4) 

Giảm 

(L5) 

Tăng 

(L6) 

Giảm 

(L7) 

Tăng 

(L8) 

Giảm 

(L9) 

Tăng 

(L10) 

Giảm 

(L11) 

Ks3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 pu 

Tw1 5,00 9,00 0,20 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 s 

Tw2 5,00 9,00 0,20 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 s 

Tw3 5,00 9,00 0,20 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 s 

Ks2 0,45 0,45 0,45 1,35 0,15 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 pu 

T7 5,00 5,00 5,00 15,0 1,67 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 s 

T8 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 s 

T9 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 s 

M 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Integer 

N 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Integer 

Ks1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 30,0 0,50 10,0 10,0 10,0 10,0 pu 

T1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,01 0,08 0,25 0,25 s 

T2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10 0,01 s 

T3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,42 0,04 0,11 0,11 s 

T4 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,01 s 

T11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,10 1,00 1,00 s 

T21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,01 s 

3.1. Ảnh hưởng của các hệ số đối với đặc tính dao động nội vùng 

Khả năng dập dao động nội vùng khi có sự tham gia của bộ PSS được đánh giá thông 

qua hệ số tắt của đồ thị P(t) khi có PSS Tiêu chí 1. Thực tế và mô phỏng cho thấy đáp 

ứng xung và đáp ứng bước nhảy đều sinh ra các dao động có tần số bằng nhau, thường 

lớn hơn 1Hz (mỗi tổ máy khác nhau là khác nhau thực tế dao động trong khoảng 1,2Hz-

1,5Hz), tần số này gọi là tần số dao động cộng hưởng (điều này cũng có thể chứng minh 

bằng lý thuyết, do phương trình dao động tổ máy được xây dựng trên cơ sở áp dụng 

định luật Newton cho chuyển động quay, là phương trình dao động bậc 2). Do đó trong 

toàn bộ nghiên cứu này, tác giả chỉ thực hiện đáp ứng bước nhảy 5% sườn lên, không 

thử nghiệm với đáp đáp ứng bước nhảy sườn xuống, đáp ứng xung sườn lên hoặc sườn 

xuống vì đều cho ra kết luận giống nhau. 
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3.1.1. Ảnh hưởng của hệ số lọc đầu vào 

Ảnh hưởng của khâu lọc đến đồ thị P(t) thể hiện theo Hình 3a. Căn cứ Bảng 1 và Hình 

3a cho thấy khi tăng các khâu lọc từ 5s lên 9s đồ thị không thay đổi nhiều (Line 1 và 

Line 2 trùng nhau), khi khâu lọc giảm thấp còn 0,2s (Line 3) khoảng cách hai đỉnh dao 

động liên tiếp dịch ra xa hơn một chút, về biên độ dao động không thay đổi nhiều. Kết 

luận Lọc của bộ PSS không ảnh hưởng đến biên độ dao động của đồ thị P(t) trong thử 

nghiệm đáp ứng bước nhảy và đáp ứng xung, khi khâu Lọc đầu vào giảm xuống thì chu 

kỳ dao động dãn ra và ngược lại. 

 

(a)                                                                       (b) 

Hình 3. Ảnh hưởng của hệ số Lọc đầu vào (a) và hệ số Ks2, T7 (b) đến đặc tính P(t) 

3.1.2. Ảnh hưởng của hệ số T7, KS2 

Lưu ý T7 được tính theo công thức T7=Ks2/2H (trong đó H là hằng số quán tính của 

máy phát) do vậy trong bảng số liệu trên tác giả cũng chọn đúng theo tỷ lệ này. Sự ảnh 

hưởng của T7, Ks2 đối với đồ thị P(t) được thể hiện tại Hình 3b. Hình 3b có Line 1, 

Line 4, Line 5 trùng nhau do vậy kết luận: Các hệ số T7, Ks2 rất ít ảnh hưởng gì đến đồ 

thị P(t). 

3.1.3. Ảnh hưởng của hệ số KS1 

Hệ số Ks1 ảnh hưởng đến đồ thị P(t) thông qua Hình 4 sau đây: 

 

Hình 4. Ảnh hưởng của hệ số ks1 đến đồ thị dao động P(t) 
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Hình 4 cho thấy hệ số Ks1 ảnh hưởng rất lớn đến đồ thị P(t), khi Ks1 càng lớn khả năng 

dập dao động sinh ra bởi đáp ứng bước nhảy, đáp ứng xung càng lớn và ngược lại. Tuy 

nhiên, theo quy định của A0 giá trị cài đặt Ks1 ≤ 1/3 Ks1max để đảm bảo độ dự trữ ổn 

định (Tiêu chí 3). 

3.1.4. Ảnh hưởng của hệ số LEAD, LAG 

Hệ số Lead ảnh hưởng đến đồ thị P(t) thông qua Hình 5a sau đây: 

  

(a)                                                                   (b) 

Hình 5. Ảnh hưởng của hệ số hệ số Lead (a) và Lag (b) đến đồ thị P(t) 

Căn cứ Hình 5a ta có kết luận sau: Khi hệ số Lead tăng thì biên độ dao động của đồ thị 

P(t) giảm xuống, chu kỳ dao động P tăng lên (nếu hệ số Lead lớn quá, bộ PSS sẽ làm 

mất tần số dao động tự nhiên của máy phát, tần số này là tần số cộng hưởng của khối tổ 

máy khi không có PSS), khi hệ số Lead giảm thì ảnh hưởng đến P(t) theo chiều  

ngược lại.  

Hệ số Lag ảnh hưởng đến đồ thị P(t) thông qua Hình 5b. Căn cứ Hình 5b ta thấy ảnh 

hưởng của hệ số Lag đối với đồ thị P(t) có xu hướng ngược chiều so với ảnh hưởng của 

hệ số Lead. 

3.2. Ảnh hưởng của các hệ số cài đặt đối với đặc tính bù pha 

Phần bù pha của PSS gồm: Pha của khâu lọc thông cao của bộ PSS + Pha của khâu 

Lead-Lag. Lưu ý bộ PSS có 02 khâu lọc thông cao gồm khâu lọc thông cao tương ứng 

với đầu vào là biến thiên tần số, khâu lọc thông cao tương ứng với đầu vào là biến thiên 

công suất tác dụng (lưu ý chỉ khâu lọc thông cao nhận tín hiệu biến thiên tần số là đầu 

vào được tính vào bù pha).  

Nội dung Tiêu chí 4 được phát biểu lại như sau: Phần bù pha của PSS + pha của 

Vter/Vref phải nằm trong phạm vi ±30 độ tại dải tần số 0,2÷2Hz. Do phần pha 

Vter/Vref là cố định với mỗi tổ máy, thực tế phần pha Vter/Vref xác định bằng bơm tín 

hiệu tần số Vinject đo độ lệch pha giữa điểm đầu ra Vter, đầu vào Vinject tại mức công 

suất phát tối thiểu đảm bảo tổ máy ổn định. 
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3.2.1. Ảnh hưởng của hệ số lọc thông cao (đầu vào tần số) 

 

Hình 6. Ảnh hưởng các hệ số Lọc đến đặc tính bù pha 

Từ bảng số liệu và đồ thị Hình 6 cho thấy các hế số Lọc càng nhỏ thì bù pha càng lớn 

đặc biệt tại khu vực tần số thấp và ngược lại.  

3.2.2. Ảnh hưởng của hệ số KS2, T7 

Như trình bày trên Ks2, T7 không nằm trong công thức tính toán xác định bù pha, nên 

không ảnh hưởng. 

3.2.3. Ảnh hưởng của hệ số KS1 

Hệ số Ks1 thuần túy là khâu khuếch đại nên không ảnh hưởng đến bù pha. 

3.2.4. Ảnh hưởng của hệ số LEAD và hệ số LAG 

  

(a)                                                                   (b) 

Hình 7. Ảnh hưởn của hệ số Lead (a) và Lag (b) đến đặc tính bù pha 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
358 

Căn cứ vào bảng số liệu và Hình 7a ta thấy, khi tăng hệ số Lead sẽ tăng bù pha (Line 8), 

khi giảm hệ số Lead sẽ giảm đặc tính bù pha (Line 9). Hệ số Lead ảnh hưởng đều đến 

toàn miền tần số 0,1÷3 Hz. 

Căn cứ vào bảng số liệu và Hình 7b ta thấy, khi tăng hệ số Lag sẽ giảm bù pha (Line 

10), khi giảm hệ số Lag sẽ tăng bù pha (Line 9). Hệ số Lag ảnh hưởng nhiều hơn đối 

với đặc tính bù pha ở phần tần số lớn hơn 1 Hz (khoảng cách ba đồ thị xa nhau), phần 

nhỏ hơn 1 Hz ảnh hưởng ít hơn. 

3.3. Ảnh hưởng của các hệ số cài đặt đối với khả năng dập dao động liên vùng 

Khả năng dập dạo động liên vùng (Tiêu chí 5) được đánh giá thông qua đặc tính đồ thị 

bode biên độ P/Vref, đồ thị này được xác định như sau: Thử nghiệm đáp ứng tần đo đồ 

thị bode với điểm đầu ra là điểm có ký hiệu P và điểm đầu vào là điểm có ký hiệu Vref 

hay Vinject trên Hình 1.  

Đáp ứng bước nhảy để đánh giá hệ số tắt dao động nội vùng thông qua đồ thị P(t) và 

đáp ứng tần số đo đồ thị bode P/Vinject để xác định đặc tính dập dao động toàn vùng có 

mối liên hệ như sau: Khi tần số thử nghiệm của đáp ứng tần bằng tần số dao động riêng 

sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng, trong đồ thị P/Vref tần số cộng hưởng chính là tần số 

tại đỉnh đồ thị P/Vref cũng bằng 1/T tại đồ thị P(t). 

3.3.1. Ảnh hưởng của hệ số lọc 

Căn cứ vào số liệu Bảng 1 và đồ thị Hình 8a cho ta thấy khi hệ số Lọc tăng lên sẽ hỗ trợ 

bộ PSS dập dao động tại vùng tần số thấp, đồ thị Bode P/Vref có xu hướng dịch sang 

phải, dịch tần số dao động cục bộ sang phải và dẫn đến bộ PSS có xu hướng không đáp 

ứng Tiêu chí 5 tại miền tần số cao. Khi hệ số lọc giảm đi thì đặc tính dập dao động liên 

vùng có xu hướng dịch sang trái và dịch tần số dao động cục bộ sang trái dẫn đến bộ 

PSS có xu hướng không đáp ứng Tiêu chí 5 tại vùng tần số thấp. Hệ số Lọc không ảnh 

hưởng đến biên độ dao động tại vùng đỉnh nhưng làm dịch tần số dao động đỉnh như 

phân tích phía trên. Khi hệ số Lọc quá cao đỉnh đồ thị P/Vref (PSS ON) bị dịch nhiều 

quá sang phải cũng làm cho đặc tính P/Vref khi PSS ON vi phạm tiêu chí 5 tại vùng tần 

số cao. Ngược lại khi hệ số Lọc nhỏ quá quá có thể làm bộ P/Vref vi phạm tiêu chí 5 tại 

vùng tần số thấp. 
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(a)                                                           (b) 

Hình 8. Ảnh hưởng của hệ số Lọc (a) và hệ số Ks2, T7 (b) đến đặc tính dập dao động liên vùng 

3.3.2. Ảnh hưởng của hệ số KS2, T7 

Căn cứ vào số liệu Bảng 1 và đồ thị Hình 8b cho ta thấy sự thay đổi hệ số Ks2 và T7 

của bộ PSS ít ảnh hưởng đến đặc tính dập dao động liên vùng của tổ máy. Do các đường 

line 1, line 4, line 5 trùng nhau. 

3.3.3. Ảnh hưởng của hệ số khuếch đại 

Căn cứ vào số liệu Bảng 1 và đồ thị Hình 9 cho ta thấy hệ số khuếch đại của bộ PSS ảnh 

hưởng rất nhiều đến khả năng dập dao động cục bộ (nội vùng) của tổ máy. Hệ số 

khuếch đại Ks1 tăng lên sẽ giúp cho tổ máy dập dao động nội vùng tốt hơn và ngược lại. 

Tuy nhiên hệ số Ks1 bị giới hạn bởi 1/3 Ks1max Tiêu chí 3. 

 

Hình 9. Ảnh hưởn của hệ số khuếch đại Ks1 đến đặc tính dập dao động liên vùng 

3.3.4. Ảnh hưởng của các hệ số LEAD và hệ số LAG 

Căn cứ vào số liệu Bảng 1 và đồ thị Hình 10a cho ta thấy khi hệ số Lead tăng lên toàn 

bộ đồ thị Bod P/Vref dịch sang trái và ngược lại điều này dễ dẫn đến bộ PSS không đáp 
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ứng tiêu chí 5 tại vùng tần số thấp (<1 Hz). Hệ số Lead tăng cũng kéo theo khả năng 

dập dao động cục bộ của bộ PSS tăng lên, tuy nhiên đồng thời cũng làm cho tần số dao 

động cộng hưởng của tổ máy bị thấp xuống điều này có thể dẫn đến đỉnh đồ thị Bode 

P/Vref khi PSS ON sẽ cao hơn đồ thị Bode P/Vref khi PSS OFF dẫn đến vi phạm Tiêu 

chí 5. 

  

Hình 10. Ảnh hưởng của hệ số Lead đến đặc tính dập dao động liên vùng 

Căn cứ vào số liệu Bảng 1 và đồ thị Hình 10b cho ta thấy khi hệ số Lag tăng lên toàn bộ 

đồ thị Bod P/Vref dịch sang phải và ngược lại, điều này nghĩa là khi hệ số Lag tăng bộ 

PSS có xu hướng vi phạm tiêu chí 5 ở vùng tần sốc cao và ngược lại. Hệ số Lag tăng 

dẫn đến xu hướng bộ PSS dễ bị vi phạm Tiêu chí 5 tại vùng tần số cao, khi hệ số Lag 

giảm bổ PSS dẫn đến xu hướng bộ PSS vi phạm Tiêu chí 5 ở vùng tần số thấp. Như vậy 

ảnh hưởng của các hệ số Lead, Lag đến đặc tính dập dao động liên vùng của tổ máy là 

ngược chiều nhau. 

3.4. Hạn chế của mô hình nghiên cứu 

Cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu đã được chứng minh, mô hình mô phỏng đã được 

kiểm chứng là phù hợp, do đó các kết quả nghiên cứu đã phản ảnh đúng xu hướng ảnh 

hưởng các tham số cài đặt của bộ PSS2A/2B đến đặc tính điều khiển của tổ máy. Tuy 

nhiên công trình nghiên cứu vẫn còn một số nhược điểm mang tính khách quan như sau: 

Hạn chế thứ nhất, phần cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu vẫn chưa tích hợp được các 

yếu tố nhiễu của tổ máy vận hành thực tế (nhiễu ảnh hưởng từ hệ thống). Tuy nhiên, 

điều này rất khó khắc phục vì đối với mỗi vị trí kết nối của tổ máy với hệ thống có sự 

ảnh hưởng nhiễu của hệ thống đến tổ máy là khác nhau. Do vậy dẫu cho mô phỏng 

được biên dạng, tính chất tín hiệu nhiễu từ hệ thống cũng không thể chính xác so với 

nhiễu thực tế của tổ máy cụ thể, trừ khi có thiết bị đo, công cụ mô tả lại dạng nhiễu này. 

Từ đó dẫn đến giá trị tối đa của Ks1 (Ks1 cài đặt ≤ 1/3 Ks1 tối đa, Ks1 tối đa được hiểu 

là với giá trị cài đặt đó thì chỉ cần nhiễu bình thường của hệ thống bộ PSS cũng bị mất 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
  361  

ổn định). Chính vì lý do đó nên không thể chính xác được hệ số Ks1 trong mô phỏng 

với thực tế. Nhưng điều đó không làm thay đổi tính chất xu hưởng ảnh hưởng của các 

tham số cài đặt khác của bộ PSS đến khả năng dập dao động của máy phát. 

Hạn chế thứ hai, trong mô hình các tham số chỉ thay đổi ba lần đó là tham số gốc, tăng 

tham số gốc, giảm tham số gốc. Ví dụ khi nghiên cứu ảnh hưởng của các hệ số Lọc 

thông cao bộ số đầu tiên Tw1=Tw2=Tw3=5s (giá trị hiện cài đặt thực tế); bộ số tiếp 

theo Tw1=Tw2=Tw3=9s; bộ số tiếp theo Tw1=Tw2=Tw3=0,2. Khi phân tích ta thấy 

thông số từ 5s lên 9s thì đồ thị P(t) không thay đổi nhiều, nhưng giảm xuống 0,2 s thì đồ 

thị P(t) có thay đổi chỉ cần trường hợp này là đủ để đánh giá xu hướng ảnh hưởng của 

bộ thông số lọc. Lý do như sau giả sử ta chọn giá trị gốc là 0,2s sau đó giá trị tăng là 5s 

thì cũng cho ra xu hướng ảnh hưởng khi hệ số này tăng. Do vậy mặc dù quá trình mô 

phỏng có hạn chế vì không lấy được tất cả các trường hợp, nhưng như vừa phân tích 

điều này không ảnh hưởng đến kết luận chính của nghiên cứu, nhìn chung đây cũng là 

hạn chế của các mô hình nghiên cứu. 

3.5. Thảo luận phạm vi ứng dụng của kết quả nghiên cứu 

Các phân tích ảnh hưởng của các tham số của bộ PSS2A/2B trong nghiên cứu này chính 

xác với mô hình hệ thống kích từ hãng GE và máy phát thủy điện đồng bộ đã được áp 

dụng thử nghiệm lần đầu (1 lần thử nghiệm và điều chỉnh) trong việc điều chỉnh các 

tham số cài đặt của các bộ PSS tại tổ máy H1, H2 của NMTĐ Huội Quảng (hãng GE) 

góp phần tiết kiệm 5,2 tỷ so với báo giá [8].  

Bộ PSS2A/2B là các bộ PSS phổ biến nhất trong Hệ thống điện Việt Nam tính đến thời 

điểm hiện tại. Tính riêng khối các đơn vị phát điện trực thuộc EVN (không tính khối các 

tổng công ty phát điện) hiện nay có 14/39 tổ máy phát thủy điện sử dụng công nghệ kích 

từ hãng GE. Số lượng tổ máy phải thử nghiệm năm 2021 là 57 tổ máy (Phụ lục 1, văn 

bản 54/ĐĐQG-PT ngày ngày 08/01/2020), số lượng các nhà máy phải thử nghiệm năm 

2022 là 45 tổ máy (Phụ lục 2, văn bản 5865/ĐĐQG-PT ngày 27/12/2021), trong đó 

phần lớn là các tổ máy phát điện thuộc EVN. Căn cứ vào dữ liệu do A0 cung cấp (dữ 

liệu năm 2022) số lượng các tổ máy kết nối với Hệ thống điện quốc gia phải thử nghiệm 

hệ thống kích từ và đại tư sau các kỳ đại tu (các tổ máy có công suất lớn hơn 30MW) là 

khoảng 276 tổ máy. 

Thực tế hiện nay các tổ máy phát thủy điện và nhiệt điện đều là máy phát đồng bộ, trong 

mô hình mô phỏng không phân biệt mô hình của hai loại này (chỉ là máy phát đồng bộ). 

Hầu hết các nhà máy phát điện tại Việt Nam hiện đang sử dụng các PSS2A/2B. Đồng 

thời theo các tài liệu hướng dẫn trong nước, cũng như nước ngoài, qua các báo cáo kết 

quả thử nghiệm của nhiều hãng khác nhau mà nhóm tác giả đã tham khảo thì các đường 

đặc tính đánh giá tính ổn định tổ máy phát điện giống nhau (giống nhau về đặc tính). 

Dựa trên các yếu tố vừa nêu trên nhóm tác giả nhận định rằng các phân tích tại bài báo 
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này có thể tham khảo thêm để điều chỉnh cho bộ PSS2A/2B hãng khác, tổ máy khác, 

công nghệ khác. Thực tế các phân tích tại bài báo này đã được áp dụng điều chỉnh bộ 

PSS2A hãng Kinte tại NMTĐ Bản Chát (thuộc hãng Kinte) góp phần tiết kiệm 2,06 tỷ 

(so với báo giá) là một ví dụ.  

Ngoài ra độc giả cũng cần lưu ý nghiên cứu này không phải là nghiên cứu tối ưu hóa 

tham số cho các bộ PSS2A/2B, mà là nghiên cứu phục vụ điều chỉnh tham số (tuning). 

Việc tối ưu hóa tham số của bộ PSS đối với tổ máy phát điện thực tế gần như là không 

thể thực hiện được. Vì một số lý do sau: 

 Tối ưu phải dựa trên tiêu chí định lượng, nhưng hầu hết các tiêu chí đánh giá chất 

lượng các bộ PSS dựa trên các đặc tính đồ thị tương đối định tính; 

 Ngoài ra muốn tối ưu được về nguyên tắc bắt buộc phải có các dụng cụ thử 

nghiệm, đo đạc để thu thập dữ liệu tự xây dựng mô hình chính xác so với thực tế, 

sau đó đưa ra các điều kiện tối ưu. Tuy nhiên có nhiều tiêu chí đánh giá chất 

lượng bộ PSS và đều định tính, thực tế tác giả đã được tham khảo thực tế phương 

pháp tối ưu đối với bộ PSS (của một kỹ sư trong nước) tuy nhiên tối ưu (quá) tiêu 

chí này có thể lại vi phạm tiêu chí khác. Nếu tối ưu đồng thời các tiêu chí thì cũng 

khó đánh giá so với phương pháp điều chỉnh thông thường (vì tiêu chí đánh giá là 

định tính). Ngoài ra xảy ra trường hợp, cùng hãng sản xuất, cùng cách làm vừa 

thử tại nhà máy này nhưng lại không thử được tại nhà máy khác. Đồng thời việc 

tối ưu cũng vẫn đòi hỏi thiết bị thử nghiệm, kiểm chứng, đo đạc lấy dữ liệu để đưa 

vào mô hình. 

 Thực tế hiện nay trong nước không một đơn vị nào tính toán, tối ưu được tham số 

cài đặt của bộ PSS; cách làm của các hãng trên thế giới cho đến thời điểm hiện tại 

cũng là thử nghiệm và điều chỉnh tham số. 

Đặc biệt theo quy định có nhiều hạng mục thử nghiệm và thời gian thử nghiệm thường 

ngắn, nếu như không biết ảnh hưởng của các tham số đến các đặc tính đánh giá chất 

lượng các bộ PSS thì việc điều chỉnh các bộ PSS là rất khó khăn. Do đó việc biết được 

ảnh hưởng của các tham số đến các đặc tính ổn định tổ máy phục vụ cho quá trình điều 

chỉnh các bộ PSS lần đầu và sau các kỳ đại tu là rất quan trọng, thiết thực, có tính ứng 

dụng cao.  

4. KẾT LUẬN, KHUYẾN CÁO 

 Tần số dao động công suất sinh ra bởi đáp ứng step, đáp ứng xung đều bằng tần số 

cộng hưởng trong thử nghiệm đáp ứng tần. Do vậy nhóm tác giả khuyến cáo trong 

quá trình thử nghiệm đáp ứng xung, đáp ứng step trường hợp PSS ON và PSS 

OFF nên có chu kỳ dao động công suất xấp xỉ bằng nhau để đảm bảo đồ thị bode 

P/Vref không bị dịch trái hay dịch phải vi dễ vi phạm Tiêu chí 5. 
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 Hệ số Lọc sẽ ảnh hưởng nhiều đến dao động tại dải tần số thấp. Muốn bộ PSS có 

khả năng dập dao động tại vùng tần số thấp thường sẽ điều chỉnh theo xu hướng 

nâng dần hệ số Lọc (thông thấp). Ngược lại khi tham số Lọc cao quá bộ PSS có 

thể dập dao động không tốt tại vùng tần số cao. 

 Ảnh hưởng của các tham số Lead-Lag: Tham số Lead, Lag ảnh hưởng mạnh mẽ 

đến các đặc tính dập dao động nội vùng và liên vùng; tham số Lead tăng, Lag 

giảm khả năng dập dao động nội vùng tăng lên, đồ thị Bode P/Vref bị dịch sang 

trái bộ PSS dễ bị vi phạm Tiêu chí 5 ở vùng tần số thấp. Tham số Lead giảm, Lag 

tăng khả năng dập dao động nội vùng giảm, đồ thị Bode P/Vref bị dịch sang phải 

bộ PSS dễ bị vi phạm tiêu chí 5 ở vùng tần số cao. 

 Tham số Ks1 ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng dập dao động nội vùng. Khi Ks1 

càng cao khả năng dạp dao động nội vùng càng lớn, tuy nhiên nếu Ks1 lớn quá thì 

sẽ làm cho chất lượng bộ dao động không tốt tại vùng tần số thấp hoặc vùng tần 

số cao dẫn đến bộ PSS vi phạm Tiêu chí 5 tại hai vùng tần số này, ngoài ra Ks1 

cũng bị giới hạn bởi ≤1/3 Ks1 max theo quy định, hướng dẫn của A0. 

Cuối cùng phương pháp điều chỉnh mà nhóm tác giả đưa ra là thực hiện các thử nghiệm 

đáp ứng tần số máy phát nối lưới, trường hợp PSS ON và PSS OFF đánh giá hiện trạng 

từ đó căn cứ vào tính chất, ảnh hưởng của các tham số cài đặt của bộ PSS như phân tích 

trong bài báo này để điều chỉnh và thử lại. Theo kinh nghiệm các tham số của bộ PSS 

đáp ứng Tiêu chí 5 và đồng thời bộ PSS không làm lệch đỉnh dao động cộng hưởng thì 

các tham số của bộ PSS cũng đáp ứng các tiêu chí còn lại. 
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PHỤ LỤC 

CÔNG THỨC TÍNH CÁC HỆ SỐ TRONG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG 

Bỏ qua tổng trở thuần của hệ thống, trở khác của hệ thống được tính theo công thức 

1 2
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Từ dữ liệu đo lường thực tế ta có: 
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Tiếp theo tác giả tính toán các biến số trung gian các công thức trong, cụ thể như sau: 
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Trên cơ sở: Thông số máy phát, thông số tổng trở hệ thống xe tại công thức (1), các 

thông số trung gian tại công thức (2) nêu trên các hệ số K1÷K6 của mô hình mô phỏng 

được tính theo các công thức (3) như sau: 

0 0 0 0 0
1 0 0 0 2

3 4 0 0

0 0 0 00
5 0 0 6

0 0 0

3 3 0

' cos sin
sin ; ;

' '

' '
; sin ;

'

cos '
sin ; ;

' '

' ; 7.

 








  

  

  

 
 


   

  


 

q d q

q

e d e q e d

e d d d

e d e d

q q qd d e

e q t e d t e d t

d D

x x E E E
K I E K

x x x x x x

x x x x
K K E

x x x x

x E V VV x x
K E K

x x V x x V x x V

T K T K

      (3) 

Các hệ số T’d0, M tra cứu trực tiếp trong bảng thông số tổ máy phát điện do hãng cung 

cấp. Các giá trị tính toán cụ thể đã được nêu tại công trình [4]. Phần trên đã trình bày về 

cách xây dựng mô hình mô phỏng, phần tiếp sẽ tóm lược các nội dung cần thử nghiệm 

đối với hệ thống kích từ và bộ PSS, điểm bơm tín hiệu mô hình thử nghiệm tương ứng 

với quy định hiện hành. 
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Tóm tắt: Hệ thống khí nén là hệ thống vô cùng quan trọng trong nhà máy Nhiệt điện, 

cung cấp khí nén sử dụng cho các mục đích công nghệ như làm mát thiết bị, điều 

khiển, đo lường, thông thổi,… Trong Nhà máy nhiệt điện nói chung, tuy hệ thống khí 

nén là hệ thống phụ trợ, nhưng lại đóng vai trò lớn trong việc quyết định đến độ tin 

cậy trong vận hành tổ máy. 

Trong quá trình vận hành, sự thâm nhập của ẩm vào máy nén khí đã khiến cho rất 

nhiều bộ phận bị rỉ sét, mài mòn. Ngoài ra, ẩm xâm nhập cũng khiến chất lượng dầu 

bôi trơn giảm xuống nhanh chóng dẫn tới hiệu quả bôi trơn, làm mát kém gây ra các 

hiện tượng ăn mòn, hỏng hóc ở hộp số. 

Lý do chính dẫn tới hiện tượng xâm nhập của ẩm vào trong máy nén khí chính là lỗi 

thiết kế ban đầu của hệ thống đường ống đầu ra các máy nén. Đường ống đầu ra của 

các máy nén khí được thiết kế thấp hơn đường ống góp chung của hệ thống máy nén 

khí dẫn tới khi không khí bị nén lại sẽ làm áp suất không khí tăng lên, các hạt ẩm 

trong không khí sẽ ngưng tụ lại tạo thành nước và chảy ngược vào máy nén khí. Khi 

nước chảy ngược vào máy nén khí sẽ gây nên hiện tượng ăn mòn, rỉ sét, lẫn nước 

vào dầu bôi trơn làm mất tính năng của dầu bôi trơn dẫn tới hư hỏng các chi tiết, bánh 

răng trong các bộ nén khí. 

- Phương pháp nghiên cứu: thực nghiệm khoa học. 

- Mục tiêu giải pháp:  Ngăn chặn ẩm đi vào máy nén khí; Loại bỏ nước ra khỏi đường 

ống. 

- Hiệu quả thực tế thu được khi áp dụng giải pháp: 

+ Từ khi đưa vào thực hiện, hệ thống khí nén tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình đã vận 

hành ổn định, tần suất diễn ra các vấn đề sự cố/ lỗi của thiết bị trong hệ thống đã 

được giảm thiểu tối đa; 

+ Hệ thống máy nén khí hoạt động với đầy đủ số lượng thiết bị (2 vận hành, 1 dự 

phòng) từ đó nâng cao độ tin cậy và vận hành an toàn cho toàn bộ nhà máy. 

Từ khoá: Máy nén khí; chống xâm nhập ẩm; ẩm; ăn mòn; nhiệt điện. 

Abstract: The compressed air system is an extremely important system in a Thermal 

Power Plant, providing compressed air used for technical purposes such as 

equipment cooling, control, measurement, ventilation, etc. In a thermal power plant, in 
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general, although the compressed air system is an auxiliary system, it plays a big role 

in determining reliability of unit operation. 

During operation, the infiltration of moisture into air compressor has caused many 

parts to be rusted and worn. In addition, the infiltration of moisture also causes quality 

of lubricating oil to be decreased rapidly, leading to poor lubrication and cooling 

efficiency, causing corrosion and damage in the gearbox. 

Main reason for moisture infiltration into the air compressor is original design error of 

compressor outlet piping system. Air compressor outlet piping is designed to be lower 

than common manifold of air compressor system, so when the air is compressed, air 

pressure will increase, moisture particles in the air will condense, forming water and 

flow back into the compressor. When water flows back into the air compressor, it will 

cause corrosion, rust, and water into the lubricating oil, which will lose the 

performance of lubricating oil, leading to damage to details and gears in the air 

compressors. 

- Research method: scientific experiment. 

- Solution goal: Prevent moisture from entering into the air compressor; Remove water 

from the piping. 

- Actual effect obtained when applying the solution 

+ Since being put into operation , the compressed air system at Thai Binh Thermal 

Power Plant has operated stably, the frequency of incidents/failures of equipment in 

the system has been minimized ; 

+ The air compressor system operates with a full number of equipment (2 operations, 

1 standby) thereby improving the reliability and safe operation for entire plant. 

Keywords: Air compressors; prevent reverse moisture infiltration; moisture; corrosion; 

thermal power. 

KÝ HIỆU 

Ký hiệu Đơn vị Ý nghĩa 

P MW Công suất 

1. GIỚI THIỆU   

Hệ thống khí nén là hệ thống vô cùng quan trọng trong nhà máy Nhiệt điện, cung cấp 

khí nén sử dụng cho các mục đích công nghệ như làm mát thiết bị, điều khiển, đo lường, 

thông thổi,… Trong Nhà máy nhiệt điện nói chung, tuy hệ thống khí nén là hệ thống 

phụ trợ, nhưng lại đóng vai trò lớn trong việc quyết định đến độ tin cậy trong vận hành 

tổ máy. 

Hệ thống khí nén tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình bao gồm 3 máy nén khí ZR200 (2 

làm việc 1 dự phòng) và 2 bộ sấy khí, cung cấp khí nén cho hệ thống khí đo lường điều 
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khiển và hệ thống khí phục vụ cho 2 tổ máy 300MW của nhà máy. Trong quá trình vận 

hành bình thường, 2 máy vận hành, 1 máy dự phòng. 

Không khí sau khi được nén bởi máy nén khí được đưa về ống góp chung. Sau đó khí 

nén được đưa tới 2 bình tích khí nén có dung tích 10m
3
 đặt tại nhà khí nén. Từ đây, khí 

nén được đưa đi hệ thống khí phục vụ và hệ thống đo lường. 

Hệ thống khí phục vụ được lấy từ ống góp khí nén đưa vào 2 bình chứa khí phục vụ có 

dung tích 10 m
3
 đặt tại nhà khí nén. Khí phục vụ từ đây được cấp đến các gian lò và 

gian Tua bin tổ máy số 1 và số 2 để phục vụ quá trình bảo dưỡng và sửa chữa (tham 

khảo sơ đồ Hệ thống khí đo lường và phục vụ). 

Hệ thống khí đo lường được lấy từ ống góp khí nén, qua 2 phin lọc thô đến 2 bộ máy 

làm khô khí để làm khô khí nén, đi tới 2 phin lọc tinh, sau đó đưa đến bình tích khí đo 

lường có dung tích 10 m
3
. Khí đo lường và điều khiển sau đó được cấp đến hệ thống 

ống dẫn khí đo lường và điều khiển trên toàn Nhà máy phục vụ để điều khiển các van 

khí nén. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN   

Nhà máy bắt đầu hoạt động thương mại từ đầu năm 2018, là một nhà máy mới tuy nhiên 

hệ thống khí nén lại gặp phải các vấn đề phải ngừng thiết bị để sửa chữa thay thế các 

cụm nén, bánh răng truyền động,… Các sự cố xảy ra lần lượt và mang tính hệ thống,  

cụ thể: 

 Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Máy nén khí C trip do áp suất dầu thấp; 

 Ngày 07 tháng 02 năm 2018, thay thế lọc dầu cho máy nén khí C, tuy vậy máy 

nén vẫn xuất hiện tiếng kêu bất thường; 

 Ngày 20 tháng 04 năm 2018, thay thế cụm nén cao áp máy nén khí C; 

 Ngày 30 tháng 05 năm 2018, thay thế bánh răng truyền động máy nén khí C; 

 

Hình 1. Bánh răng truyền động bị ăn mòn 
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 Ngày 10 tháng 06 năm 2018 ngừng máy nén khí C do phát hiện tiếng kêu bất 

thường. Sau khi kiểm tra phát hiện vỡ vòng bi hộp số, phía ngoài gối đỡ cụm nén 

cao áp, nắp che và vỏ hộp số và bánh răng truyền động chính có nhiều rỉ trên bề 

mặt; phải thay thế cụm nén; 

 Tháng 09 năm 2018, máy nén khí A trip do áp suất dầu thấp, sau khi kiểm tra  

phát hiện vòng bi bị rỉ sét và vỡ, bánh răng truyền động bị ăn mòn; phải thay thế 

cụm nén. 

    

Hình 2. Vòng bi rỉ sét và bánh răng truyền động bị ăn mòn 

Sự thâm nhập của ẩm vào máy nén khí đã khiến cho rất nhiều bộ phận bị rỉ sét, mài 

mòn. Ngoài ra, ẩm xâm nhập cũng khiến chất lượng dầu bôi trơn giảm xuống nhanh 

chóng dẫn tới hiệu quả bôi trơn, làm mát kém gây ra các hiện tượng ăn mòn, hỏng hóc ở 

hộp số. 

Lý do chính dẫn tới hiện tượng xâm nhập của ẩm vào trong máy nén khí chính là lỗi 

thiết kế ban đầu của hệ thống đường ống đầu ra các máy nén. Đường ống đầu ra của các 

máy nén khí được thiết kế thấp hơn đường ống góp chung của hệ thống máy nén khí 

dẫn tới khi không khí bị nén lại sẽ làm áp suất không khí tăng lên, các hạt ẩm trong 

không khí sẽ ngưng tụ lại tạo thành nước và chảy ngược vào máy nén khí. Khi nước 

chảy ngược vào máy nén khí sẽ gây nên hiện tượng ăn mòn, rỉ sét, lẫn nước vào dầu bôi 

trơn làm mất tính năng của dầu bôi trơn dẫn tới hư hỏng các chi tiết, bánh răng trong 

các bộ nén khí. 

 

Hình 3. Thiết kế lỗi đường ống đầu đẩy ban đầu của hệ thống 
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Từ những phân tích trên nhóm tác giả nhận thấy cần thiết phải sửa đổi lại thiết kế hệ 

thống với những mục đích như sau:  

a) Ngăn chặn ẩm đi vào máy nén khí 

Để tránh lượng ẩm xâm nhập vào máy nén khí, cần thiết kế lại đường ống đầu đẩy cao 

hơn so với đường ống góp chung của hệ thống. Vì vậy tổ công nghệ đã đưa ra giải pháp: 

 Hạ thấp đường ống góp chung so với đầu ra máy nén: Do hệ thống đường ống góp 

chung đầu đẩy đã được lắp đặt cố định và kết nối với các thiết bị khác, vì vậy việc 

hạ thấp đường ống góp chung là không khả quan và gây tốn kém; 

 Nâng cao đường ống đầu ra máy nén: Việc nâng cao đầu ra đường ống đầu ra máy 

nén cũng tương tự như viêc hạ thấp đường ống góp chung, gây tốn kém và không 

khả quan do các máy nén khí cần được đặt tại cao độ thấp, bệ đỡ chắc chắn để 

tránh rung giật gây ra. Vì vậy, đường ống đầu ra máy nén khí cũng không thể 

nâng cao cao độ so với ống chung. 

 Từ những nghiên cứu thực tiễn trên, nhóm tác giả nhận thấy giải pháp hiệu quả 

nhất đó chính là thay đổi điểm kết nối giữa đướng ống đầu ra máy nén và ống góp 

chung. Cụ thể, thay đổi vị trí kết nối hiện hữu tại điểm thấp nhất của chu vi đường 

ống lên vị trí cao nhất của chu vi đường ống rồi nâng cao cao độ đường ống sau 

đó kết nối trở lại với ống đầu đẩy máy nén khí hiện tại (kết nối kiểu cổ ngỗng). 

Việc thay đổi vị trí kết nối sẽ giúp hạn chế và giảm tối đa lượng ẩm, nước tích tụ 

trong đường ống góp chung đi trở lại máy nén khí khi ngừng hoạt động.  

 

Hình 4. Đường ống đầu đẩy máy nén khí sau khi cải tiến 

b) Loại bỏ nước ra khỏi đường ống 

Việc thay đổi trên sẽ chỉ ngăn chăn được nước/ẩm không đi ngược trở về máy nén mà 

chưa giải quyết được vấn đề ẩm tại ống góp chung. Do đó, nhóm tác giả đã tiếp tục 

nghiên cứu và đưa ra phương án đó là lắp thêm đường xả đọng tại ống góp chung của hệ 

thống và đường xả đọng tại đầu ra của mỗi máy nén khí (chi tiết như hình ảnh đính 
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kèm). Từ đó, lượng nước tích tụ do ẩm tách ra trong việc thay đổi áp suất và nhiệt độ 

không khí sẽ được giải quyết triệt để. 

  

Hình 5. Lắp đặt đường xả đọng  
cho ống góp chung của hệ thống 

Hình 6. Lắp đặt đường xả đọng  
cho ống đầu ra máy nén khí 

3. KẾT LUẬN 

Từ khi đưa vào thực hiện, hệ thống khí nén tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình đã vận 

hành ổn định, tần suất diễn ra các vấn đề sự cố/ lỗi của thiết bị trong hệ thống đã được 

giảm thiểu tối đa. Hệ thống máy nén khí hoạt động với đầy đủ số lượng thiết bị (2 vận 

hành, 1 dự phòng) từ đó nâng cao độ tin cậy và vận hành an toàn cho toàn bộ nhà máy. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO   

[1] Sơ đồ hệ thống khí nén.   

[2] Bản vẽ lắp đặt đường ống cho giải pháp. 
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BẢNG BÁO ĐỘNG PLC TỔ MÁY HƠI NƯỚC S2 

Đinh Văn Dũng
1
, Trương Minh Trí

2
 

1
 Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức, 0868993311, dungdv@thuductpc.evn.vn 
2
 Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức, 0966258658 , tritm@thuductpc.evn.vn 

Tóm tắt: Bảng báo động tổ máy hơi nước S2 với chức năng cảnh báo sự cố, tác 

động ngừng máy để bảo vệ thiết bị trong quá trình vận hành của tổ máy hơi nước S2 

có công suất 66 MW. Hệ thống này được lắp đặt từ những năm 1972, sau nhiều năm 

hoạt động hệ thống thường xuyên bị hư hỏng, cảnh báo, tác động không chính xác, 

các thiết bị sử dụng điện áp 250VDC dẫn đến việc vật tư để thay thế khan hiếm, nhiều 

vật tư không còn bán trên thị trường. 

Bảng báo động PLC tổ máy hơi nước S2 là sản phẩm được thực hiện bởi các kỹ sư 

của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức. Sản phẩm này được ứng dụng để thay 

thế cho toàn bộ thiết bị của bảng báo động cũ với nhiều tính năng mới cải tiến cho hệ 

thống. 

Điểm nổi bật của sản phẩm là đã chuyển đổi thành công một hệ thống phức tạp gồm 

nhiều thiết bị điện, thiết bị điều khiển có điện áp 250VDC sang sử dụng điện áp 

220VAC-24VDC và sử dụng thiết bị phổ biến trên thị trường. Ngoài ra nhờ sử dụng 

bộ vi xử lý PLC thay thế cho các thiết bị cơ, hệ thống bảng báo động đã được nâng 

cấp lên và có thể mở rộng thêm rất nhiều tính năng mới. Một số tính năng mới mà hệ 

thống cũ không có đã được nâng cấp lên như: màn hình HMI tra cứu thông tin dữ liệu 

sự cố, bộ nhớ lưu trữ dữ liệu mới, truy xuất dữ liệu phục vụ công tác vận hành, hệ 

thống thiết bị chuyển đổi nguồn cho 60 tín hiệu sự cố từ 250VDC xuống 24VDC… 

Từ khoá: Điều khiển PLC; Bảng báo động sự cố; Điện áp 250VDC; Tra cứu dữ liệu 

sự cố. 

CHỮ VIẾT TẮT 

VHV Vận hành viên 

AC Điện áp xoay chiều 

DC Điện áp một chiều 

1. GIỚI THIỆU  

Phương án lắp mạch báo động mới cho tổ máy hơi nước S2 nhằm thay thế hệ thống 

mạch relay cũ bằng hệ thống PLC và relay mới nhằm nâng cấp và tăng tính chính xác 

cho hệ thống báo động, có khả năng mở rộng thêm nhiều tính năng điều khiển khác cho 

tổ máy hơi nước. 

Hệ thống mạch báo động các tổ máy hơi nước S2 có nhiệm vụ cảnh báo sự cố cho vận 

hành viên (VHV) trực tại phòng điều khiển 1 cách nhanh chóng. Thông qua các tiếp 

điểm thường đóng và tiếp điểm thường hở của các rơ le 250 VDC, khi có sự cố xảy ra 
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các rơ le này sẽ tác động và đèn báo của sự cố đó sẽ sáng lên, đối với các sự cố lớn, 

chuông cảnh báo sẽ phát kèm đèn để cảnh báo mạnh mẽ hơn. VHV sau khi nhận thông 

tin sẽ đưa ra phương án khắc phục hợp lý theo quy trình nhằm đảm bảo cho công tác 

vận hành ổn định, an toàn và đạt năng suất cao. 

Điểm mấu chốt của dự án này chính là nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức sử dụng nguồn 

điện chính 250 VDC cho hệ thống điện điều khiển của các tổ máy, nguồn điện 250 VDC 

này phải được duy trì để sử dụng cho các thiết bị khác, sơ đồ điện, thiết bị rất phức  tạp 

để có thể chuyển đổi toàn bộ sang sử dụng điện áp AC. Các loại PLC thông dụng trên 

thị trường hiện nay hầu hết chỉ sử dụng điện áp 24VDC sử dụng cho việc đấu ngõ vào. 

Bài toán ở đây là phải loại bỏ các rơ le 250VDC của hệ thống bảng báo động cũ, đưa 

các tín hiệu điều khiển mang điện áp 250 VDC này vào PLC, ngõ ra của PLC kết nối 

với hệ thống đèn led báo động mới sử dụng điện áp 24 VDC. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN  

Sau quá trình tìm hiểu và nghiên cứu các ứng dụng mạch cách ly điện áp. Tác giả của 

dự án đã quyết định sử dụng mạch Optocoupler để tạo ra tín hiệu điều khiển 24VDC 

dựa vào tín hiệu 250 VDC sẵn có của hệ thống cũ. 

Optocoupler là một phần tử bán dẫn thực hiện truyền tín hiệu giữa hai phần mạch bị 

cách ly với nhau về điện bằng cách sử dụng ánh sáng. Mạch Optocoupler có một đèn 

LED ở phía đầu vào và một photodiode ở phía đầu ra. Điện áp nguồn bên trái và điện 

trở nối tiếp tạo dòng điện qua đèn LED. Sau đó, ánh sáng từ đèn LED bắt đầu đến diode 

quang tạo nên một dòng đảo ngược trong mạch đầu ra. Dòng điện ngược này đưa điện 

áp đến điện trở đầu ra R. Điện áp đầu ra bằng với điện áp đầu ra V2 trừ đi điện áp trên 

điện trở tải R. Khi điện áp đầu vào thay đổi, lượng ánh sáng sẽ dao động. 

 

Hình 1. Sơ đồ 1 tín hiệu báo động sử dụng PC817 

So với sử dụng Relay, mạch Optocouplerr sử dụng những linh kiện điện tử rẻ tiền, việc 

lắp đặt đơn giản, dễ sửa chữa và thay thế, đồng thời nhờ nguyên lý cách ly quang của nó 

giúp giảm thiểu các nguy cơ sự cố liên quan đến mạch điều khiển trong trường hợp xảy 

ra ngắn mạch tại các thiết bị trường.  
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Hình 2. Sơ đồ nguyên lý của 1 tín hiệu điện 250VDC kết nối vào PLC thông qua Optocoupler 

Hệ thống bảng báo động sử dụng PLC hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ tháng 

7/2021 thay thế cho bảng báo động cũ, trong quá trình sử dụng đã cho thấy một số hiệu 

quả nhất định của hệ thống như sau: 

Mạch Optocouplerr sử dụng linh kiện điện tử rẻ tiền, dễ sản xuất và thay thế khi hư 

hỏng. Có khả năng cách ly điện áp cao, an toàn cho hệ thống PLC điều khiển. 

 

Hình 3 Tủ Optocoupler  

PLC có thể mở rộng thêm nhiều tính năng mới như HMI, thiết kế giao diện kiểm soát và 

điều khiển trên máy tính. Có chức năng tự chuẩn đoán do đó giúp cho công tác sửa chữa 

được nhanh chóng và dễ dàng. Chức năng điều khiển thay đổi dễ dàng bằng thiết bị lập 

trình (máy tính, màn hình) mà không cần thay đổi phần cứng nếu không có yêu cầu 

thêm bớt các thiết bị vào, ra. Hệ thống có tính chính xác cao, ổn định. 
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Hình 4. Tủ PLC sau khi đưa vào sử dụng 

Công tác sửa chữa khi có sự cố liên quan đến hệ thống bảng báo động dễ khắc phục và 

không mất nhiều thời gian. Bảng báo động mới với các thiết bị vật tư phổ biến có sẵn 

trên thị trường giải quyết được vấn đề khó khăn trong việc tìm kiếm các vật tư thay thế 

cho bảng báo động cũ. 

Song song đó, còn một số hạn chế của hệ thống cũng cần quan tâm đến như: Giá thành 

phần cứng cao, phải mua thêm phần mềm bản quyền để lập trình nếu muốn mở rộng 

thêm những tính năng khác. Việc chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới tốn 

nhiều thời gian, cần dò lại sơ đồ dây và xác định chính xác để đảm bảo việc chuyển đổi 

ko thay đổi hoặc ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của tổ máy. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Ngày nay các nhà máy điện, nhà máy nhiệt điện hầu như không còn các thiết bị sử dụng 

điện áp 250 VDC mà đã chuyển sang sử dụng các loại điện áp xoay chiều thông dụng 

hơn. Hệ thống Bảng báo động PLC sử dụng các Optocoupler để tạo tín hiệu điều khiển 

24VDC từ các tín hiệu 250 VDC tuy không áp dụng rộng rãi nhưng vẫn có khả năng 

thay thế được cho các nhà máy điện được xây dựng từ những năm 1970 về trước, thời 

kỳ sử dụng phổ biến điện áp 250 VDC. Đây cũng có thể xem là một phương án cải tiến 

để thay thế, nâng cấp cho các hệ thống thiết bị cũ kỹ, đã không còn sản xuất trên thị 

trường.  

Hệ thống đã được công nhận sáng kiến số: 1746/GCN-NĐTĐ ngày 22/9/2021 của Công 

ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức về sáng kiến “Thiết kế và thi công mạch báo động 

bảng lò tổ máy hơi nước S2 bằng PLC”. 
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Tóm tắt: Hệ thống thuyền xỉ là hệ thống quan trọng trong nhà máy Nhiệt điện, có 

chức năng thải xỉ đáy lò sau khi đốt. Trong nhà máy nhiệt điện nói chung, tuy rằng 

thuyền xỉ là hệ thống phụ trợ, nhưng lại đóng vai trò lớn trong việc quyết định đến độ 

tin cậy trong vận hành tổ máy. 

 Ghi nhận trong quá trình từ giai đoạn thử nghiệm cho đến khi bắt đầu vận hành thương mại, hệ thống thải xỉ đáy gặp phải nhiều sự cố phải ngừng tổ máy để sửa chữa liên quan đến kết cấu và pulley truyền động của thuyền xỉ. Các sự cố xảy ra 

tần suất lặp đi lặp lại và tiêu tốn nhiều thời gian, nhân lực để sửa chữa mà không xử 

lý được triệt để vấn đề. Thống kê các sự cố liên quan trước khi áp dụng giải pháp:  

Ngày 08 tháng 05 năm 2018, sự cố bung máng chèn, rò nước thuyền xỉ - S2; 

Ngày 20 tháng 08 năm 2018, sự cố bung máng chèn, rò nước thuyền xỉ - S2; 

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, sự cố bung máng chèn, rò nước thuyền xỉ - S1; 

Ngày 27 tháng 05 năm 2019, sự cố thuyền xỉ bị rơi thanh giằng gây kẹt truyền động 

trong băng tải xích cào - S1. 

Nguyên nhân gây ra hư hỏng 

Đối với sự cố hư hỏng phần kết cấu: Thiết kế kết cấu khung thép thuyền xỉ ban đầu 

chưa đủ cứng vững, khi xỉ lớn rơi tạo áp lực lớn bên trong làm biến dạng khung dẫn 

đến rò nước máng chèn. 

Đối với sự cố hư hỏng các pulley: Do môi trường vận hành là hỗn hợp nước và xỉ ở 

nhiệt độ cao nên phớt chặn nước bị hư hỏng dẫn đến xỉ và nước thâm nhập vào bên 

trong. Bên cạnh bộ xích cào xỉ thường xuyên không cân bằng hai bên do khó khăn 

trong quá trình cân chỉnh.  

Giải pháp thực hiện: 

Thực hiện các phương án gia cường kết cấu cho trụ đỡ và máng chèn thuyền xỉ. 

Thiết kế và chuyển cơ chế quay của Pulley bằng trục trượt bạc lót sang quay bằng ổ 

bi nhằm giảm ma sát. Thiết kế thêm số phớt chặn để tránh nước, xỉ xâm nhập gây hư 

hỏng bên trong. Qua đó cấu tạo của pulley mới được thay đổi.  

Sau khi hoàn thành áp dụng giải pháp cho các tổ máy đến nay, hệ thống đã vận hành 

ổn định, hạn chế tối đa các bất thường, sự cố liên quan của hệ thống thải xỉ đáy lò. 

Tiết kiệm chi phí cho công tác sửa chữa và lên xuống máy so với trước khi áp dụng 

giải pháp. 

mailto:haivt@vinhtan4tpp.evn.vn
mailto:kienlt@eps.genco3.vn
mailto:thanhlhv@vinhtan4tpp.evn.vn
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Từ khóa: Thuyền xỉ; thải xỉ đáy lò; pulley truyền động. 

Abstract: Submerged Drag Chain Conveyor  (SDCC) is an important system in a 

thermal power plant, which has the function of discharging slag from the bottom of the 

furnace after burning. In thermal power plants in general, although SDCC is an 

auxiliary system, it has a large role  with the reliability of the unit's operation. 

During the commissioning period until the startof commercial operation, 

SDCC encountered many problems that had to be shut down the units for 

repairing to the structure and transmission pulley of SDCC. The related 

problems occur repeatedly and consume a lot of time and manpower to 

repair without thoroughly handling the problem. Statistics of related 

problems before performing the improving solution: 

- On May 8, 2018, the incident of unit #2’s SDCC caused damaged the 

structure and leaked water; 

- On August 20, 2018, the incident of unit #2’s SDCC caused damaged the 

structure and leaked water; 

- On October 10, 2018, the incident of unit #1’s SDCC caused damaged the 

structure and leaked water;; 

- On May 27, 2019, unit #1’s SDCC damaged the support bars inside led to its 

conveyor couldn’t move. 

Cause of damaged: 

- For damaged structure: The original design of the steel frame structure of 

the SDCC is not strong enough, when the large slag falls, it creates a great 

pressure inside, deforming the frame, leading to water leakage of the trough. 

- For failure of pulleys: Because the operating environment is a mixture of 

water and slag at high temperature, the water seal is damaged leading to slag 

and water penetration. Besides, the chain is often unbalanced on both sides 

due to difficulties in the alignment process. 

Impoving solution: 

- Implement structural reinforcement solutions. 

- Improve and convert Pulley's rotating mechanism from sliding bearing to ball 

bearing to reduce friction. Design more seals to prevent water, slag causing 

internal damage. Thereby the structure of the new pulley is changed. 

After completing the improving solution for the units until now, the system has 

operated stably, minimizing the abnormalities and related problems of SDCC. This 

saves a lot of costs for repair work and starting up the units compared to before 

implementing the solution. 

Keyword: Submerged Drag Chain Conveyor (SDCC); the bottom ash system; pulley. 
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CHỮ VIẾT TẮT 

SDCC Submerged Drag Chain Conveyor   

1. GIỚI THIỆU  

Hệ thống thuyền xỉ là hệ thống quan trọng trong nhà máy Nhiệt điện, có chức năng thải 

xỉ đáy lò sau khi đốt. Trong nhà máy nhiệt điện nói chung, tuy thuyền xỉ là hệ thống phụ 

trợ, nhưng lại đóng vai trò lớn trong việc quyết định đến độ tin cậy trong vận hành  

tổ máy. 

Hệ thống thải xỉ đáy lò của nhà máy Vĩnh Tân 4 có nhiệm vụ chứa xỉ ra từ buồng đốt và 

thải liên tục ra ngoài. Xỉ nóng từ buồng đốt rơi xuống thuyền xỉ được làm nguội nhờ 

ngập trong nước. Trong thuyền xỉ có nước để làm nguội xỉ và triệt tiêu các lực tác động 

khi xỉ rơi xuống. Thuyền xỉ được thiết kế riêng biệt với đáy lò hơi. Nước được bổ sung 

liên tục nhờ hệ thống nước Service để duy trì mức nước trong thuyền xỉ. Xỉ trong 

thuyền xỉ được băng tải xích cào chìm đưa lên van 3 ngã được điều khiển bằng động cơ 

đi qua 1 trong 2 máy nghiền xỉ hoặc và được băng tải xích vận chuyển đến Silo xỉ. Máy 

nghiền xỉ sẽ nghiền tất cả các khối xỉ có kích thước lớn về kích thước khoảng 25mm. 

Để tránh lọt gió vào buồng lửa giữa thuyền xỉ và đáy lò được trang bị thêm các tấm 

chèn. Ngoài ra hệ thống còn được trang bị một băng tải khẩn cấp để phòng sự cố tắc 

nghẽn do các khối xỉ lớn hoặc sự cố máy máy nghiền xỉ. Xỉ từ buồng đốt rơi xuống đáy 

lò với nhiệt độ khoảng 815˚C và được làm mát tại thuyền xỉ hạ nhiệt độ xuống 600˚C và 

được băng tải xích cào chìm đưa ra khỏi thuyền xỉ để tới máy nghiền xỉ. Mực nước 

trong khoang thuyền xỉ được duy trì 3455mm tính từ đáy thuyền xỉ. 

Sau quá trình cháy, xỉ nóng có nhiệt độ 815˚C rơi xuống máng thuyền xỉ, tại đây xỉ sẽ 

được triệt tiêu hết các lực và được làm nguội bởi nước trong thuyền xỉ. Xỉ sẽ được vận 

chuyển tới Silo xỉ thông qua hệ thống băng tải. Xỉ trong Silo sẽ được xe tải vận chuyển 

đến bãi xỉ. Hệ thống thải xỉ đáy lò gồm một bồn xả tràn, nước xả tràn từ thuyền xỉ được 

đưa tới bồn xả tràn, tại bồn xả tràn có bố trí 2 bơm tái tuần hoàn (1 bơm làm việc, 1 

bơm dự phòng) có liên động với nhau, bơm nước xả tràn khởi động hay dừng theo tín 

hiệu mức nước cao hay thấp của bể xả tràn.Nước từ bể nước xả tràn sẽ được bơm đi và 

được làm mát bởi nước làm mát hở tại bộ trao đổi nhiệt và cấp nước trở lại thuyền xỉ. 

Và phần đáy của bể xả tràn có bố trí bơm để bơm bùn cặn dưới đáy bồn xả tràn về bể 

lắng. Nước sau khi được lắng tại bể lắng sẽ tràn qua bể sau lắng. Nước từ bể sau lắng sẽ 

được vận chuyển về thuyền xỉ để tiếp tục chu trình mới. Hệ thống nước Service sẽ cấp 

nước bổ sung liên tục cho thuyền xỉ khi nước trong thuyền xỉ bị thất thoát hoặc nhiệt độ 

nước quá cao đảm bảo quy trình làm mát xỉ và chèn kín đáy lò trong suốt quá trình  

vận hành. 

Ghi nhận trong quá trình từ giai đoạn thử nghiệm cho đến khi bắt đầu vận hành thương 
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mại, hệ thống thải xỉ đáy gặp phải nhiều sự cố phải ngừng tổ máy để sửa chữa liên quan 

đến kết cấu và pulley truyền động của thuyền xỉ. Các sự cố xảy ra tần suất lặp đi lặp lại 

và tiêu tốn nhiều thời gian, nhân lực để sửa chữa mà không xử lý được triệt để vấn đề. 

Thống kê các sự cố liên quan trước khi áp dụng giải pháp:  

 Ngày 08 tháng 05 năm 2018, sự cố bung máng chèn, rò nước thuyền xỉ - S2; 

 Ngày 20 tháng 08 năm 2018, sự cố bung máng chèn, rò nước thuyền xỉ - S2; 

 Ngày 10 tháng 10 năm 2018, sự cố bung máng chèn, rò nước thuyền xỉ - S1; 

 Ngày 27 tháng 05 năm 2019, sự cố thuyền xỉ bị rơi thanh giằng gây kẹt truyền 

động trong băng tải xích cào - S1. 

  

Hình 1. Hình ảnh sự cố bung máng chèn thuyền xỉ 

Trong quá trình vận hành đã xảy ra nhiều lần phải ngừng máy khi các máng chèn bị rò 

nước, xích cào hệ thống thải xỉ (SDCC) không quay được và một số sự cố cần phải 

giảm tải khác. Qua kiểm tra cho thấy các Pulley bị ăn mòn, biến dạn phần trục, bạc lót 

và các chốt chặn. Lâu ngày làm cho trục bị tuột ra khỏi bánh pulley hoặc kẹt không 

quay buộc phải dừng sửa chữa. Thực trạng này đã xảy ra ngay cả thời điểm chạy thử 

nghiệm của nhà thầu tuy nhiên không có phương án xử lý triệt để, sau một thời gian vận 

hành các pulley bị hư hỏng lặp lại tương tự. 

  

Hình 2. Trục các pulley bị ăn mòn Hình 3. Trục các pulley bị ăn mòn 
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Hình 4. Bạc lót các pulley bị ăn mòn Hình 5. Tấm chặn bị ăn mòn nặng 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Dựa trên thiết kế ban đầu và tình trạng sự cố lặp lại tại khu vực thuyền xỉ, nguyên nhân 

hư hỏng thuyền xỉ được đánh giá: 

 Đối với sự cố hư hỏng phần kết cấu: Thiết kế kết cấu khung thép thuyền xỉ ban 

đầu chưa đủ cứng vững, khi xỉ lớn rơi tạo áp lực lớn bên trong làm biến dạng 

khung dẫn đến rò nước máng chèn. 

  
Hình 6. Máng chèn theo thiết kế  Hình 7. Trụ đỡ máng chèn theo thiết kế 

  
Hình 8. Khung support theo thiết kế Hình 9. Trụ support theo thiết kế 
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 Đối với sự cố hư hỏng các pulley: Do môi trường vận hành là hỗn hợp nước và xỉ 

ở nhiệt độ cao nên phớt chặn nước bị hư hỏng dẫn đến xỉ và nước thâm nhập vào 

bên trong. Bên cạnh bộ xích cào xỉ thường xuyên không cân bằng hai bên do khó 

khăn trong quá trình cân chỉnh.  

 

Hình 10. Pulley thuyền xỉ theo thiết kế 

 Phương pháp thực hiện: 

- Thực hiện chuỗi các phương án gia cường kết cấu cho trụ đỡ và máng chèn thuyền xỉ 

gồm các nội dung và hình ảnh bên dưới: 

  

Hình 11. Nén thẳng lại các máng chèn bị 
cong, hàn thêm các gân tăng cứng (thanh 

màu cam) 

Hình 12. Cắt trụ thành 2 nửa, hàn cố định 
chân trụ nửa dưới vào thuyền xỉ. Phần mặt 
cắt sử dụng thép 10mm để hàn vào 02 mặt 

ghép của trụ, sau đó khoan lỗ và bắt bulong 
M18 (các thanh màu cam) 
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Hình 13. Sử dụng thanh thép I 
200x100x8x5.5mm hàn tăng cứng phía hai 

bên trụ đỡ máng chèn (các thanh màu cam) 

 

Hình 14. Hàn 02 thanh thép V 100x100x8x800 
vào 02 trụ, sau đó dùng bu lông M18 để lắp 
thêm tấm máng chèn bên trong kích thước 

1800x800x10mm, trên tấm máng chèn có hàn 
các thanh thép V tăng cứng 

  

Hình 15. Sử dụng thanh thép la kích thước 
5x50x400xmm khoan lỗ tương ứng với các 
bu lông ở các trụ, thanh thép la kích thước 
5x50x1800mm khoan lỗ tương ứng với các 

bu lông ở các tấm để giữ cố định các bulong 
mắc neo M16, tránh hiện tượng bulong bị 

bung ra (các thanh màu cam) 

Hình 16. Hàn thêm các thanh giằng tăng 
cứng cho trụ đỡ 

  

Hình 17. Lắp thêm 04 các thanh giằng, tơi xỉ 
bên trong thuyền xỉ 

Hình 18. Hàn 10 thanh thép I quy cách 
200x100x8x5.5x6000mm để gia cố 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
  383  

Thiết kế và chuyển cơ chế quay của Pulley bằng trục trượt bạc lót sang quay bằng ổ bi 

nhằm giảm ma sát. Thiết kế thêm số phớt chặn để tránh nước, xỉ xâm nhập gây hư hỏng 

bên trong. Qua đó cấu tạo của pulley mới được thay đổi. 

 

Hình 19. Mô phỏng cấu tạo bên trong pulley dẫn hướng mới 

 

Hình 20. Bản vẽ mô tả cấu tạo bên trong pulley dẫn hướng mới 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN (RESULTS AND 

DISCUSSION) 

Được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà máy, nhóm tác giả đã phối hợp các phòng/Phân 

xưởng lập bản vẽ thiết kế, dự toán vật tư, thực hiện thi công để đưa giải pháp vào áp 

dụng. Kết quả áp dụng thực tế như bên dưới: 
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Hình 21. Hai bên trụ đỡ máng chèn gia cố 
thêm thanh V 

Hình 22. Bên trong máng chèn được gia cố 
thêm 

  

Hình 23. Các thanh la cố định bulong mắc neo Hình 24. Gia cố thêm trụ đỡ thuyền xỉ 

Kết quả thực hiện chuyển đổi cơ cấu quay của pulley dẫn hướng: 

  

Hình 25. Chặn trong và chặn ngoài được lắp 
bổ sung 

Hình 26. Oring được lắp vào rãnh ở Flange 
Cover 
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Hình 27. Phốt chắn nước được lắp vào 
bushing 

Hình 28. Pulley sau khi được hoàn thiện 

Sau khi hoàn thành áp dụng giải pháp cho các tổ máy đến nay, hệ thống đã vận hành ổn 

định, hạn chế tối đa các bất thường, sự cố liên quan của hệ thống thải xỉ đáy lò.  

Tiết kiệm chi phí cho công tác sửa chữa và lên xuống máy so với trước khi áp dụng  

giải pháp. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (CONCLUSIONS) 

Giải pháp mang lại tính thực tiễn, có tính mới, áp dụng được cho những Nhà máy Nhiệt 

điện có thiết kế hệ thống thuyền xỉ tương tự. Giải pháp đảm bảo thông số kỹ thuật, an 

toàn, ổn định, tin cậy và hiệu quả đáp ứng được yêu cầu vận hành. Giải pháp còn mang 

lại tính an toàn, tin cậy và giảm chi phí vận hành, chi phí bảo dưỡng sửa chữa. 
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GIẢI PHÁP GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ (PD)  ĐỂ ĐÁNH GIÁ 

TÌNH TRẠNG CÁCH ĐIỆN CUỘN DÂY STATOR MÁY PHÁT CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN 

TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER) 

Lê Quí Tự 

Ban Kỹ thuật – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Email: lequytu@pvpower.vn 

Tóm tắt: Máy phát điện là tài sản lớn, là thiết bị tối quan trọng trong việc sản xuất kinh 

doanh của Doanh nghiệp sản xuất điện. Những bất thường chiếm tỷ trọng lớn là tiền 

đề cho hư hỏng máy phát như: cuộn dây stator ( 63%), lõi stator (12%),  cuộn dây rô 

to (12%), bearing/trục (12%) và các trường hợp khác (1%) (số liệu của Tập đoàn bảo 

hiểm Allianz của Đức thống kê các sự cố máy phát từ năm 1996-1999) 

Các tổ máy phát điện thuôc các nhà máy điện trực PV Power đã vận hành trong thời 

gian dài, các tổ máy mới nhất cũng đã 10 năm vận hành như nhà máy điện Vũng Áng 

1. Các tổ máy phát cũng đã có các tình trạng rung động mạnh các đầu cuối cuộn dây 

stator, hư hỏng các lớp bán dẫn của cuộn dây. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ 

của công nghệ, các giải pháp giám sát trực tuyến tình trạng thiết bị đem lại hiệu quả 

trong quá trình đánh giá độ tin cậy của thiết bị và phương án bảo dưỡng sủa chữa 

phù hợp với thiết bị. Vì vậy cần thiết phải trang bị các hệ thống giám sát trực tuyến để 

nắm bắt tình trạng của các tổ máy, từ đó có kế hoạch dừng máy, phương án bảo 

dưỡng sửa chữa tối ưu nhất. Theo thống kê từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (EERE) *, các 

cuộc khảo sát độc lập cho thấy mức tiết kiệm trung bình công nghiệp sau đây từ việc 

bắt đầu bảo trì dựa theo tình trạng so với các bảo dưỡng sửa chữa theo truyền thống 

(định kỳ …): 

- Giảm chi phí bảo trì: 25% đến 30% 

- Giảm sự cố: 70% đến 75% 

- Giảm thời gian dừng máy: 35% đến 45% 

- Lợi tức đầu tư: 10 lần 

*Source; US Department of Energy 

(Website: http://www1.eere.energy.gov 

Với những lợi ích mang lại, hiện tại PV Power đang triển khai thực hiện giải pháp 

giám sát tình trạng trực tuyến các cơ phận chính ảnh hưởng đến độ tin cậy của máy 

phát, một trong những giải pháp đó là giám sát tình trạng cách điện cuộn dây stator 

bằng phương pháp đo phóng điện cục bộ. 

1. TỔNG QUAN 

1.1. Phóng điện cục bộ và phương pháp đo 

Phóng điện cục bộ (PD) là hiện tượng phá hủy điện môi cục bộ trong một phần nhỏ của 

hệ thống cách điện rắn hoặc lỏng dưới ứng suất điện áp cao. 
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Theo IEC 60270-2000, phóng điện cục bộ  là các phóng điện nối tắt một phần cách điện 

giữa các điện cực và có thể xảy ra ở gần điện cực hoặc không, nó có thể gây ra các hư 

hỏng không thể sửa chữa tới các hệ thống cách điện lỏng và rắn. 

 

Phóng điện cục bộ xảy ra do hậu quả của: Cường độ điện trường mạnh, phát nhiệt cục 

bộ (tạo ra các lỗ hổng và bóng khí), hư hỏng trong vật liệu cách điện, sự phân lớp, sự ăn 

mòn, ứng suất cơ (rung, dao động), hiện tượng cây nước (Water treeing) 

 

Hình 1. Sơ đồ mạch tương đương của điện dung trong vật liệu cách điện 

Điện môi của một điện dung CF bao gồm một bọc khí và sơ đồ mạch tương đương của 

điện môi này như hình phía trên bên trái. Các điện dung CS và CF tạo nên một bộ chia 

điện dung trong vật liệu cách điện, điện áp rơi U1 trên CF nhỏ hơn điện áp đặt Ut (hình 

phía trên bên phải). 

Nếu cường độ điện trường trong cách điện cao hơn so với cường độ cách điện trong bọc 

khí, phóng điện sẽ xuất hiện trong bọc khí. Tại thời điểm này, khóa S đóng lại và điện 

áp U1 hạ xuống trên điện dung bọc khí. Độ rơi điện áp của U1 sẽ dập tắt phóng điện. 

Quá trình này lặp lại khi mà cường độ điện trường trong cách điện lại lớn hơn cường độ 

cách điện trong bọc khí. Quá trình này xuất hiện tại các điểm giao 0 của điện áp Ut phụ 

thuộc vào độ dốc điện áp. 
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1.2. Các dạng PD trong cách điện cuộn dây stator 

 

Hình 2. Cấu tạo cách điện cuộn dây stator 

Hiện tượng lão hóa cách điện của cuộn dây stator máy phát điện có thể xảy ra bên trong 

lớp cách điện, ở cả trong rãnh hoặc phần đầu cuối cuộn dây stator. Nếu tình trạng cách 

điện không được giám sát thường xuyên, các chuẩn đoán thiếu sót có thể dẫn đến kế 

hoạch bảo trì không hợp lý, có thể dẫn đến hư hỏng cách điện và chi phí sửa chữa lớn. 

Theo dõi PD là một biện pháp đáng tin cậy để đánh giá tình trạng cách điện, nó thường 

là biểu hiện của bất thường cách điện mà có thể dẫn tới hư hỏng thiết bị. Do đó, giám 

sát trực tuyến PD  là một giải pháp hiệu quả để đánh giá liên tục tình trạng hệ thống 

cách điện stator của máy điện quay.  

Giám sát PD trực tuyến giúp thu thập liên tục các thông tin về hoạt động PD trong máy 

điện quay trong suốt quá trình vận hành mà không cần phải ngừng máy, giúp người sử 

dụng tối ưu hóa công tác quản lý thiết bị, đưa ra các chiến lược bảo dưỡng, sửa chữa 

thích hợp để ngăn ngừa sự cố và đảm bảo tuổi thọ vận hành tốt nhất cho thiết bị. 

Một số hư hỏng - nguyên nhân gây ra sinh ra phóng điện cục bộ bên trong máy  

phát gồm:   

 

Hình 3. các nguyên nhân gây hư hỏng cuộn dây stator máy phát điện 
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Hình 4. Các vị trí xảy ra  PD trong cách điện cuộn dây stator 

 Các khuyết tật sinh ra từ quá trình sản xuất, gia công cách điện của nhà sản xuất.    

 Lỗ trống, vết nứt nhỏ trong cách điện chính. 

 Phần cuộn dây trong rãnh stator rung lắc do tác động cơ khí, lỏng nêm, đệm. 

 Hiện tượng phân lớp cách điện do tác động của cơ khí, nhiệt độ trong quá trình 

vận hành.   

 Khoảng cách giữa các thanh dẫn phần end-winding (cuối cuộn dây) không  

đảm bảo. 

 Cuộn dây nhiễm ẩm, nhiễm bẩn. 

 Các lớp OCP – Outer Corona Protection (slot coating - lớp sơn hoặc băng quấn 

bán dẫn bên ngoài phần thanh dẫn nằm trong rãnh stator), EPG - End Potential 

Grading (stress control coating - lớp sơn hoặc băng quấn bán dẫn bên ngoài thanh 

dẫn tại phần end-winding đi ra khỏi rãnh stator) bị lão hõa hoặc hư hỏng. 

 

 
 

Hình 5. các lớp phủ ECP –EPG giảm ứng suất điện bên ngoài cách điện stator 
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Một số dạng sự cố PD có thể phát hiện bằng hạng mục thí nghiệm offline khi cắt máy 

phát điện. Tuy nhiên, cần phải có thời gian dừng máy đủ dài cho việc kiểm tra và đánh 

giá bằng mắt và một số thí nghiệm kiểm tra offline. Trái lại, kiểm tra PD trực tuyến cho 

phép người dùng giám sát tình trạng thiết bị khi đang vận hành và không cần phải dừng 

máy. Điều này đóng vai trò rất quan trọng trong chương trình giám sát tình trạng thiết bị 

và bảo trì dựa trên độ tin cậy (RCM - Reliability Centred Maintenance) bởi vì chúng ta 

có thể ngăn ngừa và phòng tránh những hư hỏng nghiêm trọng 

2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PD 

Do phóng điện cục bộ được tính toán bằng phép lấy tích phân dòng điện theo thời gian, 

nên bộ phận thu thập dữ liệu phát hiện điện áp rơi trên điện trở (shunt) đã biết trong 

mạch thí nghiệm. Điện trở này được ký hiệu là R, t1 và t2 được xác định bởi người sử 

dụng hệ thống đo. 

 

 

Đối với phép đo điện tích PD bằng phép lấy tích phân miền tần số, tín hiệu trong miền 

thời gian được chuyển sang miền tần số bằng phép biến đổi Fourier. Phép lấy tích phân 

trong miền tần số được thực hiện bằng một bộ lọc tần, đặc trưng bởi một hệ thống dải 

thông qua. 

 

Xung PD được khuếch đại trước và số hóa bởi một bộ chuyển đổi analog/digital. Các bộ 

lọc số không làm thay đổi trạng thái của chúng theo thời gian và nhiệt độ. Hơn nữa, 

người sử dụng cũng có thể chuyển đổi tần số đo và thay đổi băng thông. Các xung PD 

được số hóa bằng cách duy trì biên độ và thời điểm chúng xảy ra. 
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Nhiều chức năng xử lý khác cũng được tích hợp trong phần cứng, như các ngưỡng và 

các bộ tiền khuếch đại  điều chỉnh được. Tín hiệu điện áp cũng được số hóa. Tất cả các 

thông tin này được truyền qua các cáp quang. Những cáp quang này và nguồn pin cho 

phép người dùng sử dụng hệ thống đo trên điện áp cao. Thông tin về PD và điện áp 

được xử lý trên máy tính. Một bản ghi toàn bộ phép đo có thể thực hiện được. 

Kiểm tra và giám sát PD trực tuyến được thực hiện trong dải tần số phù hợp sao cho 

đảm bảo được sự bao quát toàn bộ dây dẫn stator cũng như tỷ lệ tín hiệu so với nhiễu 

SNR (signal-to-noise ratio) tốt nhất 

Phép đo PD tại hiện trường thường được tiến hành với cài đặt bộ lọc để tránh tình trạng 

nhiễu cao, bộ phận thu thập dữ liệu cần có chức năng điểu chỉnh cài đặt bộ lọc để tìm ra 

SNR tối ưu cho việc phân tích sâu hơn. 

Khi xảy ra phóng điện tại khu vực khiếm khuyết hoặc hư hỏng của cuộn dây stator. PD 

xuất hiện biểu hiện dưới dạng một xung dòng điện với một năng lượng nhất định với 

thời gian tăng ngắn được tạo ra. Các xung này bao gồm một phổ tần số rộng và chịu ảnh 

hưởng của nhiều hiện tượng (suy giảm, phản xạ, móc vòng điện cảm và điện dung) khi 

chúng di chuyển qua cuộn dây. Bởi vậy đặc tính các xung PD đo được sẽ khác so với 

bản chất của xung tại vị trí PD xảy ra. 

Hệ thống cách điện stator là các bộ low – pass, lọc những tín hiệu tần số cao. Xung PD 

là những tín hiệu có dải tần số cao, vì vậy nếu cài đặt bộ lọc ở dải tần cao để thử 

nghiệm, nhiều khi tín hiệu PD thu thập sẽ không phản ánh đúng mức.  

Kiểm tra sự ảnh hưởng của khoảng cách phóng điện PD đến thiết bị đo có ảnh hưởng 

đến giá trị đo đạc.  

Tiến hành thực nghiệm: Bơm giá trị PD = 10 nC vào vị trí b), đo giá trị điện áp đỉnh PD 

tại phía đầu đo, sau đó lại bơm PD = 10 nC vào vị trí a), đo giá trị điện áp đỉnh PD tại 

phía đầu đo ta nhận thấy độ lớn điện áp đỉnh của xung PD đo được càng xa cảm biến đo 

thì giá trị của nó càng suy giảm, tuy nhiên giá trị nC đo được hầu như suy giảm không 

đáng kể. 
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Hình 6. Hình dạng PD ở dải tần đo  

   

Hình 7. Biểu đồ quan hệ giữa khoảng cách xảy ra PD và giá trị điện áp đỉnh của xung PD  

3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU 

Theo tiêu chuẩn IEC 60034-27-2: Việc phân tích kết quả giám sát PD luôn mang tính 

tương đối. Do PD thường là dấu hiệu của một quá trình hư hỏng chứ không phải là 

nguyên nhân trực tiếp nên hầu như không khả thi để xác định một định mức cụ thể cho 

giá trị PD mà ở đó có rủi ro cao nhất xảy ra hư hỏng cách điện. 

Tuy nhiên, việc phân tích kết quả giám sát PD vẫn đem lại nhiều ý nghĩa bằng cách sử 

dụng nhiều nguồn thông tin, không chỉ bao gồm kết quả thu được mà còn dựa vào hiểu 

biết về thiết kế của đối tượng đo, lịch sử bảo dưỡng, kiểm tra trực quan, các thí nghiệm 

offline, tình trạng vận hành và nhiều kiến thức chuyên sâu khác. 

Có 02 giá trị PD được đánh giá (độ lớn của PD liên quan đến điện áp thử nghiệm) 

 Đánh giá theo giá trị đỉnh của điện áp phóng, 

 Đánh giá theo giá trị điện tích của xung phóng điện cục bộ Qm 
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Đánh giá 

 Xu hướng giá trị PD trên cùng một máy điện quay theo thời gian, sử dụng cùng 

một hệ thống đo PD 

 So sánh xu hướng giá trị PD giữa các pha trong cùng một máy điện quay, sử dụng 

cùng một hệ thống đo PD 

 So sánh xu hướng giá trị PD  giữa các máy điện quay khác nhau có cùng thiết kế, 

sử dụng cùng một hệ thống đo PD 

Xu hướng giá trị PD ổn định, ít thay đổi theo thời gian cho thấy tình trạng cách điện 

trong Stator vẫn tốt. Tuy nhiên, nếu giá trị PD có xu hướng tăng cao theo thời gian (ví 

dụ như giá trị PD tăng gấp đôi sau hơn một năm) là dấu hiệu của sự xuống cấp cách 

điện. Cần phải có phương án phân tích kỹ hơn. 

Để phân tích kỹ hơn hoạt động PD trong máy điện quay, ta sử dụng phương pháp phân 

tích dạng mẫu xung PD theo góc pha điện áp (áp (PRPD - Phase Resovled Partial 

Discharge pattern). Mục đích chính của phương pháp này là để xác định nguồn PD 

chiếm ưu thế và phân tách kết quả PD từ nhiều nguồn PD khác nhau và nhiễu. Với các 

thông tin đó, ta có thể: 

 Quan sát xu hướng hoạt động của từng nguồn PD 

 Cung cấp các thông tin thô về vị trí có thể của các nguồn PD 

 Đánh giá tình trạng cách điện, tùy thuộc vào nguồn PD và vị trí PD 

Ứng với mỗi nguồn PD khác nhau sẽ có các dạng PD pattern tương ứng. Tiêu chuẩn  

IEC/TS 60034-27-2 cung cấp các dạng PD pattern mẫu trong máy điện quay được mô 

phỏng trong phòng thí nghiệm. Người dùng có thể tham khảo các dạng mẫu này kết hợp 

với các dạng mẫu cung cấp bởi nhà sản xuất để đưa ra các đánh giá. 

Việc giám sát PD trực tuyến gặp khó khăn là xử lý nguồn nhiễu bên ngoài, các nguồn 

nhiễu bên ngoài suy giảm khi dải tần đo tăng lên (nhiễu thường suy giảm hầu hết dưới 

ngưỡng 30 MHz), một số hãng đã đưa ra giải pháp, sử dụng cảm biến đo hoạt động 

trong dải tần rộng: HF (3-30 MHz), VHF (30-300 MHz) và UHF (300MHz-3 GHz) để 

thu thập tín hiệu PD.  

Các vị trí PD của cuộn dây stator xảy ra nhiều hơn ở gần khu vực đầu cực, do tại những 

vị trí đó, điện áp vận hành là cao nhất nên phải chịu các ứng suất về điện là lớn nhất, vì 

lý do này khi ta đo ở dải tần cao sẽ chiếm được ưu thế (các cảm biến đo PD sẽ được lắp 

ở phía đầu cực cuộn dây), tuy nhiên nếu vị trí PD ở xa so với vị trí cảm biến đo, tín hiệu 

PD sẽ không phản ánh được đầy đủ,  

Một số hãng khác sử dụng công nghệ đo giá trị điện tích biểu kiến, điều chỉnh dải tần 

đo, dùng cảm biến tụ điện theo tiêu chuẩn IEC 60027, sử dụng phần mềm hỗ trợ các 
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công cụ lọc nhiễu theo tần số, theo ngưỡng PD. Tích hợp đồ thị quan hệ biên độ 3 pha 

(3PARD) cho việc phân tách nhiễu và nguồn PD. 

Phần mềm phân tích có chức năng hỗ trợ tự phân tách các cụm PD và đưa ra đánh giá tự 

động về dạng sự cố PD trong máy phát, kèm theo mức độ nghiêm trọng của sự cố để 

người dùng có thể tham khảo cho kết quả phân tích của mình. 

 

Hình 8. Kết quả giám sát PD theo thời gian thực cho máy phát theo giá trị Qm 

 

Hình 9. Kết quả đồ thị PRPD và 3PARD cho 3 pha của máy phát 
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Hình 10. Phân tách nhiễu và nguồn PD sử dụng công nghệ 3PARD theo IEEE 1434 

 
Hình 11. Chức năng tự động phân tách cụm và đưa ra đánh giá dạng PD hỗ trợ người dùng 

phân tích chính xác hơn 
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4. KẾT LUẬN 

Ứng dụng các công nghệ giám sát, chuẩn đoán mới đảm bảo cho nhà máy nhiệt điện 

hoạt động tin cậy, an toàn, kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm tỷ lệ dừng máy do 

sự cố và tỷ lệ dừng máy BDSC theo kế hoạch, kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị quan 

trọng có giá trị lớn. 

Ứng dụng công nghệ giám sát trực tuyến PD tình trạng cách điện cuộn dây stator đem 

lại hiệu quả rất cao, vì sự cố máy phát liên quan đến cách điện stator chiếm tỷ trọng rất 

lớn, chính vì vậy cần triển khai lắp đặt hệ thống giám sát trực tuyến và đào tạo chuyên 

sâu đội ngũ đánh giá kết quả hoạt động PD để làm chủ công tác vận hành và chủ động 

trong kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị. 
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PHẦN 2.  

TRUYỀN TẢI ĐIỆN 
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Tóm tắt: Quy trình kiểm tra và bảo dưỡng đường dây truyền tải điện tại một số đơn 

vị quản lý nói riêng và hệ thống truyền tải điện hiện nay tại Việt Nam nói chung đang 

bộc lộ một số khó khăn như: mất nhiều thời gian để tiến hành thu thập dữ liệu quan 

sát; thông tin chưa được số hóa để lưu trữ; quá trình thực hiện việc kiểm tra và bảo 

dưỡng thủ công tiềm ẩn nguy hiểm, mang lại nhiều khó khăn, vất vả với công nhân 

thực hiện. Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu hệ thống quản lý thông tin hỗ trợ 

cho quá trình chuyển đổi số để thực hiện công việc kiểm tra, giám sát và bảo dưỡng 

đường dây truyền tải điện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra giải pháp sử dụng tự 

động các thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) để thực 

hiện bài toán nhận dạng và phân loại các thiết bị trên đường dây và cột điện, sau đó 

đưa ra các cảnh báo với các thiết bị lỗi hoặc hỏng hóc. 

        Từ khóa: Giám sát đường dây; Trí tuệ nhân tạo; UAV; điều khiển bay tự động. 

CHỮ VIẾT TẮT 

 EVNNPT   Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia 

  PTC2   Công ty Truyền tải điện 2 

 UAV   Thiết bị bay không người lái 

  AI   Trí tuệ nhân tạo 

1. GIỚI THIỆU 

 Vào năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành chương trình quốc gia về 

chuyển đổi số định hướng tới năm 2025, tầm nhìn 2030. Mục tiêu chính của chương 

trình là đưa Việt Nam trở thành quốc gia có chính phủ số bền vững và thịnh vượng. 

Chương trình cũng hướng các tập toàn, công ty công nghệ ở Việt Nam có thể vươn ra 

toàn cầu. Từ lý do đó, các doanh nghiệp đang vận hành theo phương thức truyền thống 

cần phải có tư duy đổi mới, thích ứng với quy trình hoạt động và cách sắp xếp mới để 

từng bước thích ứng được với công cuộc chuyển đổi số của quốc gia.  

Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia – 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện 

truyền tải 220kV, 500kV đi qua địa phận các tỉnh miền Trung Quảng Bình, Quảng Trị, 

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai; bao gồm 

mailto:baonpx1172@gmail.com
mailto:thinh@thinklabs.vn
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08 xuất tuyến đường dây 500kV với tổng chiều dài 1561km; 48 xuất tuyến đường dây 

220kV với tổng chiều dài 2094km 

Địa hình chủ yếu của các tuyến đường dây bị chia cắt thành nhiều vùng từ rừng rậm, núi 

cao đến đồng bằng, sông hồ, ven biển …có những đoạn đường dây vượt qua những địa 

hình đặc biệt phức tạp như đèo Hải Vân nằm giữa địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa 

Thiên Huế, vượt đèo Lò Xo nằm giữa địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum, đèo 

Violak nằm giữa địa bàn tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi, khu vực biên giới Việt – 

Lào thuộc tỉnh Quảng Nam,…  

 

Hình  1. Lưới truyền tải điện 220kV, 500kV thuộc phạm vi quản lý của PTC2 

 Với cách tiếp cận truyền thống trong công tác kiểm tra quản lý vận hành lưới truyền tải 

điện 220kV, 500kV bộc lộ một số nhược điểm như sau: 

 Tương tác giữa người quản lý và công nhân với các công việc hằng ngày hầu hết 

theo phương thức thủ công thông qua các phiếu giao việc tương ứng với từng tác 

vụ cụ thể. Sau đó, báo cáo thống kê sẽ được đồng bộ theo  các biểu mẫu có sẵn. 

Mỗi tuần/tháng/năm sẽ được tổng hợp và báo cáo định kỳ. Với số lượng báo cáo 

thu thập hàng ngày là lớn thì việc tương tác theo phương thức trên gây ra nhiều 

khó khăn trong quản lý và có sự nhầm lẫn. 

 Các báo cáo tổng hợp định kỳ, phiếu giao việc được lưu trữ theo phương thức vật 

lý dưới dạng giấy, hồ sơ. Điều đó gây khó khăn cho việc cập nhật, thống kê và  

lưu trữ. 

  Công tác quan sát, giám sát kiểm tra định kỳ thực hiện thông qua việc tiếp thiết 
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bị, quan sát thủ công của công nhân trực tiếp trên đường dây và trạm điện. Điều 

đó gây nhiều khó khăn về thời gian, nguồn lực, tính an toàn và độ chính xác. 

 Từ những khó khăn nêu trên, chúng tôi đề xuất xây dựng hệ thống quản lý đường dây 

nhằm thực hiện các tác vụ liên quan tới chuyển đổi số trong quy trình làm việc thực hiện 

các tác vụ quan sát, kiểm tra. Đồng thời để tăng hiệu quả làm việc, chúng tôi thiết kế và 

đề xuất xây dựng giải pháp thiết lập các đường bay tự động cho UAV. Ngoài ra việc 

tích hợp giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhận dạng các thiết bị trên đường 

dây truyền tải điện. Giải pháp đề xuất sẽ đi giải quyết được các vấn đề sau. 

 Việc quan sát khu vực đường dây bao quát hơn, có thể quan sát được nhiều dạng 

hiện trường như: khu vực như đường giao thông giao chéo; tình hình trồng rừng 

và khai thác rừng tại địa bàn; các hoạt động vui chơi và sản xuất gần đường dây 

như: thả diều vật bay, đốt pháo hoa, pháo dù; hoạt động của các phương tiện xe 

máy công trình qua lại và làm việc gần hành lang đường dây;… Từ đó nhìn nhận 

và đánh giá các nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành đường dây tốt hơn. 

 Quan sát được tình trạng dây dẫn, mối nối, khóa néo cách điện, phụ kiện và các 

thiết bị đường dây trên cao chi tiết hơn (đèn báo không, sơn báo không, cầu báo 

không, đèn báo hiệu đường thủy). Khả năng tiếp cận và phát hiện nhanh các hư 

hỏng trên dây dẫn, dây chống sét, cáp quang và các thiết bị đường dây mà không 

cần thiết phải cắt điện đường dây. Ghi nhận thực tế hiện trạng bằng hình ảnh, 

video, … có chất lượng tốt, góc quan sát rõ, ít bị hạn chế góc quan sát từ đó giúp 

thông tin ghi nhận được phân tích, đánh giá chính xác hơn. 

 Thực hiện được công tác kiểm tra các cung đoạn đường dây bị tắc đường, ngập 

lụt, địa hình phức tạp, khó khăn, nguy hiểm trong công tác di chuyển kiểm tra sau 

mưa bão, không tiếp cận được trong mùa mưa. Thay thế hiệu quả phương thức 

kiểm tra thủ công ở những cung đoạn đường dây đi qua các địa hình phức tạp 

như: thung lũng, các khoảng vượt sông lớn, địa hình bị chia cắt bởi kênh rạch, 

sông ngòi… (các cung đoạn không thể kiểm tra bằng mắt thường và ống nhòm). 

 Phát hiện được nguy cơ cháy rừng gây sự cố đường dây từ xa, nhanh, bao quát 

hơn (quy mô đám cháy, khu vực cháy, điều kiện địa hình, nguồn nước, đường 

mòn…) để từ đó bố trí nhân lực, phương tiện chữa cháy và chống cháy lan hợp lý 

và hiệu quả hơn.  

 Giảm mức độ nặng nhọc, nâng cao an toàn và năng suất, hiệu quả cho người lao 

động trong công tác kiểm tra (phải trèo cao, phải tiếp xúc thiết bị mang điện với 

điện từ trường lớn, có thể phải tiếp cận với các loại động vật nguy hiểm như rắn 

rết và các loài thú ăn thịt khác, ...). 

 Tăng cường được độ chính xác trong công tác việc kiểm tra phát hiện khiếm 

khuyết, hư hỏng bằng việc sử dụng các dữ liệu (hình ảnh) chất lượng thu nhận 

được. Đưa ra các đánh giá sơ bộ để người lao động nhanh chóng, tập trung cho 
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việc kiểm tra, xác nhận và xử lý đối với các vấn đề phát sinh. Tiến dần đến thay 

thế người vận hành trong công tác kiểm tra hình ảnh.  

 Hỗ trợ công tác lưu trữ, tìm kiếm, thống kê về tình trạng, chất lượng của thiết bị 

qua từng giai đoạn. Kết quả đánh giá, kiểm tra của từng thiết bị đều được lưu trữ 

trong hệ thống, hỗ trợ công tác bảo trì bảo dưỡng và thay thế khi cần thiết. Từ đó 

hỗ trợ tích cực cho công tác báo cáo định kỳ, bất thường theo quy định. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật đề ra, chúng tôi đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống quản 

lý thông tin đường dây truyền tải điện trong đó ứng dung trí tuệ nhân tạo AI. Giải pháp 

sẽ hướng đến việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin đường dây truyền tải điện, có 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận dạng các thiết bị và phát hiện hỏng hóc của các 

thiết bị trên cột, và đường dây truyền tải điện. Mô hình hoạt động của giải pháp đề xuất 

được mô tả dưới đây. 

 

Hình 2. Tổng quan hệ thống đề xuất. 

Giải pháp đề xuất sẽ bao gồm 03 lớp ứng dụng chính: (1) Các ứng dụng phục vụ công 

tác kiểm tra; (2) Hệ thống Quản lý thông tin & Xử lý nhận dạng hình ảnh; và (3) Các 

ứng dụng tương tác với người dùng nghiệp vụ. Trong đó vai trò của các lớp ứng dụng 

được thể hiện như sau: 

Các ứng dụng phục vụ công tác kiểm tra 

Nhóm các ứng dụng phục vụ công tác kiểm tra sẽ nhằm hướng đến phục vụ các nhân 

viên kỹ thuật (NVKT) trong công tác đi kiểm tra hiện trường. Đối với các NVKT điều 

khiển thiết bị bay không người lái (UAV), ứng dụng di động được phát triển trên thiết bị 

máy tính bảng (tablet) với việc sử dụng các thư viện (SDK) được cung cấp bởi các nhà 

cung cấp drone (ví dụ: DJI) thì ứng dụng cho phép điều khiển drone bay theo các quỹ 
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đạo được lập trình phù hợp với địa hình của hạ tầng cột, đường dây; cho phép thao tác 

drone và các thiết bị như cameras trong việc quản lý, xử lý hình ảnh; đồng thời thực 

hiện các thao tác nghiệp vụ theo quy trình kiểm tra sau đó đồng bộ dữ liệu lên hệ thống 

quản lý thông tin; sử dụng các tính năng nhận dạng, kiểm tra nhanh hình ảnh bởi các 

công cụ trí tuệ nhân tạo từ hệ thống backend một cách tự động hoặc thủ công. 

Với các NVKT kiểm tra hạ tầng thông thường, không sử dụng drone thì có thể sử dụng 

ứng dụng trên thiết bị di động, hay ứng dụng web để nhận nhiệm vụ được giao theo kế 

hoạch, thực hiện các công việc kiểm tra theo quy trình nghiệp vụ, nhập dữ liệu về kết 

quả công việc được giao bao gồm cả các hình ảnh chụp từ hiện trường bằng thiết bị di 

động. Các NVKT có thể tương tác với ứng dụng để nhập dữ liệu online từ hiện trường 

khi đi làm nhiệm vụ hoặc offline sau khi đã về nhà, đơn vị hoặc nơi có điều kiện phù 

hợp để nhập dữ liệu. Thông qua ứng dụng di động, NVKT cũng có thể tương tác trực 

tiếp với các đồng nghiệp ở Trung tâm thông qua hệ thống để phối hợp xử lý công việc 

từ hiện trường. 

Xử lý nhận dạng hình ảnh và Bay tự động 

Xử lý nhận dạng hình ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 

Trí tuệ nhân tạo được áp dụng để nhận dạng các lỗi có thể xuất hiện ở hệ thống cột và 

đường dây truyền tải điện. Với sự phát triển của học sâu cho thị giác máy tính, máy ảnh 

và cảm biến, kiểm tra đường dây điện dựa trên thị giác tạo nên sự thu hút từ các ngành 

công nghiệp năng lượng. Lý do chính cho việc này là thị giác máy tính có thể cho phép 

kiểm tra hàng loạt lỗi trong một lần kiểm tra. Trong quá trình đánh giá các nguồn dữ 

liệu có thể thu nhận để áp dụng cho việc kiểm tra dựa vào thị giác, hình ảnh quang học 

được thu thập bởi các thiết bị bay không người lái được (UAV) được coi là nguồn dữ 

liệu tiềm năng bởi vì (i) hình ảnh rất dễ để thu thập bằng các thiết bị chụp, (ii) hình ảnh 

dễ dàng được phân tích hơn các nguồn dữ liệu khác khi xem xét, trong khi đó (iii) dữ 

liệu hình ảnh cung cấp đủ thông tin để phát hiện một loạt các lỗi phổ biến trên các thành 

phần của các cột điện, các thành phần đường dây điện và bản thân đường dây điện.  

Công nghệ trí tuệ nhân tạo kết hợp với công nghệ UAV để nhận dạng nhanh, chính xác 

và an toàn đường điện được thể hiện ở việc sử dụng các UAV như các thiết bị chính để 

thu nhận hình ảnh và học sâu (trí tuệ nhân tạo) là công cụ để phân tích dữ liệu. Hình ảnh 

được thu nhận trực tiếp bằng các camera gắn trên các UAV. Các UAV bay dọc theo các 

đường dây điện và quanh cột buồm điện để chụp ảnh cột từ các góc độ khác nhau. Mỗi 

cột điện được chụp khoảng 2-30 hình ảnh. Tất cả các hình ảnh về cột, dây điện đều 

được phân tích bởi các mô hình học sâu nhằm xác định các thành phần của hệ thống 

điện như: chuỗi đỡ cách điện, tạ bù, đầu cốt, ống nối... Các thành phần sẽ được phân 

loại theo từng loại riêng bằng các mô hình phân lớp. Các hình ảnh về các thành phần 

trong hệ thống điện sẽ được phân tích để xác định xem có lỗi xuất hiện hay không. 
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Những thành phần có lỗi sẽ được cập nhật vào hệ thống để đội bảo dưỡng có kế hoạch 

khắc phục các lỗi như vậy. 

Một trong những kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo thường được áp dụng vào các bài toán 

phân lớp, nhận dạng là kỹ thuật học sâu (deep learning). Mô hình học sâu của hệ thống 

giúp phát hiện ra những điểm bất thường trong ảnh chụp của các thiết bị và đường dây 

điện. Sự hỗ trợ của công nghệ AI giúp quá trình đánh giá được chính xác hơn. Tất cả 

ảnh chụp khi đưa vào hệ thống sẽ được mô đun  AI nhận dạng phân tích và đưa ra kết 

quả sơ bộ. Người dùng có thể tiếp tục đánh giá thêm hoặc chỉnh sửa, xóa kết quả sơ bộ 

mà mô đun AI đưa ra. Những đánh giá đưa ra đều được gắn liền vào một bức ảnh cụ thể 

và thiết bị cụ thể. Độ chính xác của kết quả sơ bộ do AI đưa ra sẽ được cải thiện nhờ 

việc học theo những đánh giá của người dùng trong quá trình hoạt động. Hình 2 mô tả 

quy trình nhận dạng và hỗ trợ đánh giá chất lượng của các thiết bị thuộc hệ thống truyền 

tải điện. 

 

Hình 3. Quy trình nhận dạng và đánh giá chất lượng thiết bị có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo 

 Thu thập dữ liệu huấn luyện cho mô hình trí tuệ nhân tạo phục vụ đánh giá tự 

động các thiết bị, hạng mục trên hệ thống truyền tải. 

 Tiền xử lý các dữ liệu huấn luyện: chỉnh sửa màu sắc, độ phân giải, kích thước, sử 

dụng các phương pháp tăng cường dữ liệu ảnh (xoay ảnh, làm mờ ảnh, lật ảnh, di 

chuyển vật thể trong ảnh, thay đổi màu ảnh, thay đổi độ sáng, thay đổi góc 

chụp,..) 

 Gán nhãn cho các dữ liệu đã được tiền xử lý. Cho phép cập nhật các nhãn dữ liệu 

và gán nhãn dữ liệu cho các ảnh mới. Sau khi gán nhãn xong, dữ liệu huấn luyện 

sẽ được cập nhật vào kho dữ liệu huấn luyện của hệ thống. 

 Tự động xác định hư hỏng trong ảnh và xác định được thiết bị hư hỏng, dạng hư 

hỏng của thiết bị, gán nhãn cho vùng ảnh được xác định, xác định được vị trí của 
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các điểm hư hỏng, xác định được đường dây hoặc công trình hư hỏng cần phải sửa 

chữa, bảo dưỡng. 

 Huấn luyện mô hình nhận dạng thiết bị và nhận dạng các thiết bị hỏng trên hệ 

thống truyền tải điện. Nhằm tăng độ chính xác của mô hình, hệ thống cho phép 

cập nhật, bổ sung dữ liệu huấn luyện và huấn luyện lại mô hình nhận dạng trên tập 

dữ liệu huấn luyện mới. 

 Tinh chỉnh các tham số của mô hình, tùy chọn các bộ dữ liệu huấn luyện nhằm 

tăng độ chính xác cho quá trình nhận dạng ở các ngữ cảnh khác nhau. Hệ thống có 

thể trích xuất và lưu trữ thông tin về mô hình huấn luyện đã có. 

 Hệ thống cho phép lưu trữ kết quả đánh giá tự động đã được thực hiện bởi mô đun 

trí tuệ nhân tạo. 

 Giải pháp bay tự động cho UAV 

 

Hình 4. Mô tả quỹ đạo bay tự động của UAV chụp ảnh cột 

Tại đây chúng tôi xây dựng giải pháp bay tự động cho các thiết bị bay không người lái 

(UAV), như Hình 4. Ứng dụng trên thiết bị di động cho phép điều khiển các drone thủ 

công để chụp các ảnh hiện trường phục vụ việc kiểm tra, giám sát, sửa chữa bảo dưỡng 

các thiết bị thuộc hệ thống truyền tải điện. Tuy nhiên, để đảm bảo drone chụp lại  toàn 

bộ các điểm quan trọng cần chụp ảnh thì drone cần phải có quỹ đạo bay cố định và vị trí 

chụp ảnh chính xác. Điều này rất khó thực hiện nếu việc điều khiển drone là thủ công, 

vì thế phần mềm có chức năng điều khiển drone bay tự động để đảm bảo drone bay 

chụp ảnh đúng và đủ các điểm quan trọng ở mỗi lần kiểm tra. Chức năng quản lý cấu 

hình bay tự động bao gồm: 

 Cho phép Thêm mới cấu hình bay tự động cho các vị trí quan trọng. 
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 Cho phép Chỉnh sửa cấu hình bay tự động cho các vị trí khi có nhu cầu. 

 Cho phép Xoá cấu hình bay tự động cho vị trí khi cần thiết. 

 Thực hiện bay tự động tại các điểm điểm không thể thực hiện bay thủ công và 

chụp ảnh tự động theo các vị trí cấu hình, tải dữ liệu về hệ thống để lưu trữ và  

xử lý. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Như đã trình bày, chúng tôi phát triển phần mềm trên cả nền tảng webite và di động. 

Giao diện của hệ thống được biểu diễn ở Hình 5 với một số các chức năng cơ bản như: 

Màn hình chính điều khiển (Dashboard), giao diện thống kê các đầu công việc chính, 

giao diện thống kê các sự cố phát hiện. 

 

Hình 5. Một số giao diện về chức năng cơ bản trong hệ thống xây dựng 

Trong hệ thống này, chúng tôi đã nhúng chức năng tự động nhận dạng các thiết bị trên 

đường dây truyền tải điện sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống sẽ tự động nhận dạng 

các thiết bị lỗi thông qua các ảnh được tải lên hệ thống.  Hình 6 biểu diễn độ chính xác 

của hệ thống, với 26 nhãn dự đoán thì độ chính xác trong việc dự đoán của mô hình xấp 

xỉ 71%. 

Để đánh giá hiệu quả của phép đo sử dụng chế độ bay tự động (Automatic mode) so với 

chế độ bay thủ công (Manual mode), chúng tôi sử dụng các phương pháp đo lường đánh 

giá việc tiêu hao năng lượng trên các trạm bay khác nhau. Kết quả được biểu diễn ở 

Hình 8. 
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Hình 7. Các thông số đo lường độ chính xác của mô hình khi triển khai 

 
Hình 8. Quản lý tập dữ liệu và các công cụ mô hình AI theo dõi 

 

Hình 9. Giao diện hệ thống thực hiện chức năng nhận dạng sử dụng AI 
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Hình 10. Một số ví dụ trực quan về mô hình của chúng tôi khi xử lý bằng UAV 

    

Hình  11. Đo lường năng lượng tiêu thụ trên các chặng bay khác nhau 

Thông qua Hình 11 có thể nhận thấy rằng, việc sử dụng chế độ bay tự động có thể tiết 

kiệm tiêu hao pin trên mỗi chặng bay từ 15-20%. 

4. KẾT LUẬN  

Trong bài báo, chúng tôi đã đi biểu diễn hệ thống quản lý việc giám sát đường dây 
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truyền tải điện sử dụng thiết bị bay không người lái và trí tuệ nhân tạo. Hệ thống hoạt 

động ổn định và có độ chính xác cao.  

Hệ thống đã được nghiên cứu, xây dựng và đã được Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc 

gia đánh giá xuất sắc tại quyết định số 1507/QĐ-EVNNPT ngày 20/09/2022. Hệ thống 

đã triển khai hoạt động tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đóng góp một phần 

không nhỏ trong công cuộc chuyển đổi số của Tổng Công ty. 
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Tóm tắt: 

1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Hiện nay, toàn bộ các công việc liên quan đến công tác kiểm tra, quản lý vận hành, 

quản lý kỹ thuật tại các TBA 500kV, 220kV trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện 

Quốc gia (EVNNPT) được thực hiện bằng thủ công; chưa có sự thống nhất, qui định 

chi tiết về công tác kiểm tra định kỳ thiết bị, cụ thể: 

- Công tác kiểm tra định kỳ thiết bị: NVVH kiểm tra thiết bị định kỳ bằng phương pháp 

thủ công tại hiện trường; NVVH đánh giá theo nhận định chủ quan của mỗi người; 

chưa có quy định cụ thể, chi tiết các tiêu chí đánh giá, phân loại tình trạng thiết bị; 

chưa có quy định thống nhất về tần suất kiểm tra thiết bị, một số quy định kiểm tra 

chưa phù hợp với thực tế quản lý vận hành. 

- Công tác quản lý kỹ thuật: tốn nhiều thời gian, công sức để tìm kiếm, tra cứu thủ 

công dữ liệu trong vận hành, quản lý kỹ thuật; không có công cụ kiểm tra, đánh giá 

một số thông số quan trọng của thiết bị; không có công cụ tổng hợp, thống kê tình 

hình triển khai thực hiện kiểm tra thiết bị; không có các công cụ báo cáo phục cụ công 

tác quản lý vận hành; không có công cụ để giám sát, theo dõi tình hình thực hiện.  

2. Mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu 

Mục tiêu, nhiệm vụ:  

Xây dựng quy trình kiểm tra kiểm tra thiết bị trong TBA quy định nội dung, tần suất, 

biểu mẫu, tiêu chí đánh giá phục vụ công tác kiểm tra thiết bị trong TBA. 

Xây dựng hệ thống quản lý TBA với giao diện người dùng trên các thiết bị thông minh 

và máy tính cá nhân bao gồm các chức năng phục vụ công tác quản lý vận hành và 

quản trị hệ thống. 

Kết quả nghiên cứu, thực hiện: 

- Hoàn thành xây dựng quy trình kiểm tra thiết bi TBA bao gồm đầy đủ các nội dung 

quy định tần suất, nội dung, định lượng tiêu chí kiểm tra,… cho toàn bộ các thiết bị 

TBA 500kV, 220kV. 

- Hoàn thành xây dựng hệ thống quản lý TBA bao gồm phần mềm kiểm tra, quản lý 

thiết bị TBA trên thiết bị di động thông minh và hệ thống quản trị trên hệ điều hành 

Window phù hợp với các nội dung của Quy trình kiểm tra thiết bị. 

- Triển khai áp dụng, khai thác, sử dụng hệ thống quản lý TBA tại 09 TBA thuộc phạm 
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vi của Đề tài NCKH và thử nghiệm tại 18 TBA trực thuộc PTC3 (từ tháng 12/2021 đến 

tháng 06/2022). 

Đề tài khoa học công nghệ đã giải quyết được yêu cầu cần thiết và cấp bách của thực 

tiễn sản xuất, có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý vận hành TBA thuộc lưới 

điện truyền tải; hay đổi phương thức tổ chức sản xuất từ phương pháp truyền thống 

sang áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng quản lý góp phần năng suất, 

hiệu quả công việc; có khả năng mở rộng, áp dụng cho toàn bộ các TBA trực thuộc 

EVNNPT. 

Từ khóa: “kiểm tra thiết bị”, “hệ thống quản lý trạm biến áp”; “quy trình kiểm tra  

thiết bị”. 

Abstract: 

1. Overview of research problem, object and scope of research 

Currently, all jobs related to inspection, operation management, technical 

management at 500kV, 220kV substations under the National Power Transmission 

Corporation (EVNNPT) is done manually; there is no consensus, detailed regulations 

on periodic inspection of equipment, specifically: 

- Periodic inspection of equipment: Operater periodically checks equipment by manual 

method at the site; Operater evaluates according to each person's subjective 

judgment; there are no specific and detailed regulations on evaluation criteria and 

classification of equipment status; There is no uniform regulation on the frequency of 

equipment inspection, some inspection regulations are not suitable with actual 

operation management. 

- Technical management: it takes a lot of time and effort to search and manually look 

up data in operation and technical management; there is no tool to test and evaluate 

some important parameters of the equipment; there is no tool to summarize and 

compile statistics on the implementation of equipment inspection and no reporting 

tools for operational management; there is no tool to monitor and monitor the 

implementation situation. 

2. Objectives, tasks and research results 

Objectives and tasks Researching and developing a regulation of inspecting and 

inspecting equipment in the substation, specifying the content, frequency, forms, and 

evaluation criteria to serve the inspection work. equipment in the TBA. 

Building a Substation management system with user interfaces on smart devices and 

personal computers, including functions for operation management and system 

administration. 

Research and implementation results: 

- Development of the regulation of inspecting Substation equipments including full 

content of regulations on frequency, content, quantification of test criteria,... for all 

500kV, 220kV Substation equipments. 

- Construction of the Substation management system including inspecting software, 

managing Substation equipments which is installed on smart mobile phones and the 
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management system on Windows operating system in accordance with the contents 

of the regulation of inspecting Substation equipments. 

- Implement, apply, exploit and applied testing the substation management system at 

09 substations under the scope of the Scientific Researching Project and 18 

substations of PTC3 (from December 2021 to June 2022). 

Scientific Researching Project has solved the necessary and urgent requirements of 

operational practice, which is of great significance in the management and operation 

of substations in the transmission grid; or change the method of organizing production 

from the traditional method to applying information technology, improving the quality of 

management, contributing to productivity and work efficiency; scalable, applicable to 

all substations under EVNNPT. 

Keywords: “equipments inspection”, “substation management system”; “regulation of 

inspecting Substation equipments”. 

CHỮ VIẾT TẮT 

TBA Trạm biến áp 

ĐZ Đường dây 

NVVH Nhân viên vân hành 

QLVH Quản lý vận hành 

QLKT Quản lý kỹ thuật 

KTTB Kiểm tra thiết bị 

EVN  Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVNNPT Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia  

PTC1, 2, 3, 4 Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4  

VT&CNTT Viễn thông và Công nghệ thông tin 

KHCN Khoa học công nghệ 

CBNV Cán bộ nhân viên 

1. GIỚI THIỆU 

EVNNPT trực thuộc EVN là đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư, QLVH lưới điện truyền 

tải từ cấp điện áp 220kV trở lên trên lãnh thổ Việt Nam, với quy mô: 178 TBA, bao 

gồm 35 TBA và 143 TBA 220kV với tổng dung lượng MBA hơn 510GW và hơn 

28.678 km ĐZ trong đó hơn 10.117 km ĐZ 500kV và hơn 18.561 km ĐZ 220 kV. 
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Bảng 1. Khối lượng QLVH TBA của EVNNPT đến tháng 10/2022 

Đơn vị/ 

cấp 

điện áp 

Số 

TBA 

Số lượng - Dung lượng máy biến áp (MVA) 
Số lượng 

x dung 

lượng tụ 

bù 

MVAr 

Số 

lượng 

x Dung 

lượng 

kháng 

MVAr 

500kV 220kV 110kV 

Số 

lượng 

Tổng 

dung 

lượng 

Số 

lượng 

Tổng 

dung 

lượng 

Số 

lượng 

Tổng 

dung 

lượng 

Tổng 178 63 43.800 305 68.125 76 4.100 13.562 7.801,4 

TRẠM 500KV                  

EVNNPT 35 63 43.800 35 7.875 2 126 10.276 7.233,4 

PTC1 14 26 17.850 17 3.750 0 0 2.246 2.075 

PTC2 4 6 3.000 4 750 0 0 4.012 1.624 

PTC3 5 11 6.750 2 375 0 0 3.552 2.214,4 

PTC4 12 20 16.200 12 3.000 2 126 466 1.320 

TRẠM 220KV         

EVNNPT 143 0 0 270 60.250 74 3.974 3.285,82 568 

PTC1 62 0 0 117 27.250 29 1.697 2168,5 518 

PTC2 15 0 0 28 5.125 12 512 20,745 0 

PTC3 17 0 0 30 5.875 6 248 36,97 0 

PTC4 49 0 0 95 22.000 27 1517 1.059,6 50 

Hiện nay, toàn bộ các công việc liên quan đến công tác kiểm tra trong QLVH, QLKT tại 

các TBA 500kV, 220kV trực thuộc EVNNPT được thực hiện bằng thủ công; chưa có sự 

thống nhất, quy định chi tiết về công tác kiểm tra định kỳ thiết bị, cụ thể: 

 NVVH thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ hàng ngày, hàng tuần, kiểm tra tháng và 

kiểm tra đột xuất, ghi chép số liệu bằng phương pháp thủ công tại hiện trường. 

 Khi thực hiện kiểm tra, NVVH đánh giá theo nhận định chủ quan của mỗi người; 

chưa có quy định cụ thể, chi tiết các tiêu chí đánh giá, phân loại tình trạng thiết bị.   

 NVVH cập nhật, lưu trữ dữ liệu kiểm tra vào các thư mục máy tính, in, ký và lưu 

trữ bản giấy tại các kho lưu trữ. 

 Chưa có quy định thống nhất về tần suất kiểm tra thiết bị, một số quy định kiểm 

tra chưa phù hợp với thực tế QLVH (đối với các TBA có số lượng thiết bị nhiều, 

tần suất kiểm tra chưa phù hợp). 

 Tốn nhiều thời gian, công sức để tìm kiếm, tra cứu thủ công dữ liệu trong vận 

hành, quản lý kỹ thuật do dữ liệu được lưu trữ dưới dạng bản giấy/ file thống kê 

trên máy tính. 

 Dữ liệu được lưu trữ rời rạc; không có sự liên kết, quản lý dữ liệu kiểm tra; chưa 

có công cụ kiểm tra, đánh giá một số thông số quan trọng của thiết bị để sớm phát 

hiện các xu hướng suy giảm chất lượng, bất thường của thiết bị. 
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 Không có công cụ tổng hợp, thống kê tình hình triển khai thực hiện kiểm tra thiết 

bị; không có các công cụ báo cáo phục cụ công tác QLVH. 

 Người quản lý không có công cụ để giám sát, theo dõi tình hình thực hiện; không 

có thông tin cảnh báo khi xuất hiện tình trạng bất thường, hư hỏng của thiết bị.  

Với tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh về số lượng TBA lưới điện truyền tải trong thời 

gian tới cùng với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác QLVH, QLKT; việc triển khai 

thực hiện, quản lý theo phương pháp hiện tại như đã đề cập ở trên là không phù hợp và 

cần thiết xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học máy tính thông qua phần 

mềm để tin học hóa các nghiệp vụ phục vụ công tác vận hành các TBA 500kV, 220kV; 

nhằm mục tiêu đơn giản hóa, giảm thao tác cho NVVH; góp phần tăng năng suất, hiệu 

quả công việc; giảm thiểu sai sót do thao tác; tối ưu hóa việc lưu trữ, khai thác hiệu quả 

dữ liệu; xử lý dữ liệu. 

Bảng 2. Dự kiến tăng trưởng số lượng TBA giai đoạn 2022 – 2045 

STT Năm Số TBA 220kV Số TBA 500kV Tổng cộng 

1.  Tháng 10/2022 143 35 178 

2.  Năm 2045 476 123 599 

3.  Tăng 333 88 421 

4.  % tăng 232,86 251,43 236,52 

5.  Quy mô tăng 3,33 lần 3,51 lần 3,36 

(Nguồn: Dự thảo quy hoạch điện VIII - Bộ Công Thương) 

Với sự phát triển mạnh mẽ của KHCN, khoa học máy tính ngày nay, rất nhiều Hệ thống 

QLKT với các chức năng hỗ trợ và tối ưu hóa hoạt động quản lý kỹ thuật đã được các 

doanh nghiệp xây dựng, ứng dụng phù hợp với yêu cầu của mỗi doanh nghiệp. Với 

những tính năng được tích hợp, những phần mềm này đã trở thành công cụ đắc lực để 

doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng suất làm việc, giảm bớt áp lực 

cho nhân viên đồng thời tạo ra thuận lợi lớn trong quá trình thực hiện các hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

Không nằn ngoài xu thế đó, các đơn vị trong EVN cũng đã và đang triển khai xây dựng 

các phần mềm quản lý để tạo lên nền tảng cho việc chuyển đổi số, quản trị và xử lý dữ 

liệu số, trí tuệ nhân tạo,.... Thông qua các ứng dụng, phần mềm kỹ thuật để ứng dụng 

vào công tác QLVH, thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị trên lưới điện; kiểm soát được tình 

trạng của các thiết bị điện theo thời gian thực, mọi lúc, mọi nơi. Đây được coi là những 

ưu điểm vượt trội mà việc ứng dụng các Hệ thống phần mềm kỹ thuật mang lại cho 

công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh đẩy mạnh số hóa toàn cầu như 

hiện nay. 
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Từ thực tiễn công tác sản xuất, QLVH, QLKT tại các TBA trực thuộc EVNNPT, nhằm 

mục tiêu ứng dụng KHCN, khoa học máy tính vào hoạt động sản xuất; chuyển đổi, thay 

thế mô hình tổ chức sản xuất truyền thống bằng mô hình sản xuất mới theo hướng hiện 

đại, áp dụng khoa học công nghệ để tăng cường năng lực QLKT; giảm thời gian thao 

tác, cập nhật thông tin, thống kê, báo cáo,…. từng bước số hóa, lưu trữ dữ liệu tiến đến 

chuyển đổi số hoàn toàn: góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tăng năng suất lao 

động; các kỹ sư, CBNV của EVNNPT đã triển khai nghiên cứu, phối hợp xây dựng Hệ 

thống phần mềm để quản lý, kiểm tra thiết bị trong TBA trên cơ sở rà soát, biên soạn 

quy trình kiểm tra thiết bị trong TBA quy định nội dung, tần suất, biểu mẫu phục vụ 

công tác kiểm tra tất cả các thiết bị trong TBA, hướng đến áp dụng thống nhất cho tất cả 

các TBA 500kV, 220kV trực thuộc EVNNPT thuộc nhiệm vụ KHCN: Nghiên cứu, xây 

dựng hệ thống quản lý trạm biến áp bằng thiết bị thông minh. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trên cơ sở các quy định, quy trình liên quan đến công tác QLVH của Chính phủ, EVN, 

EVNNPT, PTCs, hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất thiết bị, các hướng dẫn về việc 

tăng cường kiểm tra thiết bị trong vận hành nhằm đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy và 

yêu cầu thực tế công tác QLVH; nhóm thực hiện Đề tài đã: xem xét, nghiên cứu và đề 

xuất các hạng mục kiểm tra đối với từng thiết bị trong TBA, đặc biệt đối với các thiết bị 

quan trọng như: máy biến áp, kháng điện, tụ bù dọc, máy cắt, biến dòng điện, biến điện 

áp, chống sét van; xem xét, đề xuất tần suất kiểm tra phù hợp với tính chất, mức độ 

quan trọng của thiết bị; xem xét loại bỏ một số hạng mục kiểm tra không cần thiết, 

không đánh giá được tình trạng thiết bị với các yêu cầu: các quy định về kiểm tra định 

kỳ thiết bị không trái với các thông tư, quy trình hiện hành;phải phù hợp với thực tế; 

đảm bảo tính khả thi khi triển khai áp dụng và đảm bảo theo dõi, giám sát được tình 

trạng thiết bị trong vận hành.  

Để cụ thể hóa các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra thiết bị; nhóm thực hiện Đề 

tài xây dựng biểu mẫu, bố cục của phiếu kiểm tra cho từng thiết bị phù hợp với cấu trúc, 

chức năng phần mềm dự kiến xây dựng; lấy ý kiến và tiếp thu các góp ý từ các đơn vị 

QLVH trực thuộc EVNNPT; bổ sung, hiệu chỉnh, hoàn thiện Dự thảo quy trình kiểm tra 

thiết bị TBA và họp thống nhất trước khi ban hành làm cơ sở cho việc xây dựng phần 

mềm kiểm tra thiết bị trong TBA.  

Căn cứ nội dung quy trình kiểm tra thiết bị, yêu cầu, thực tế công tác QLVH; nhóm thực 

hiện Đề tài nghiên cứu, xây dựng hệ thống phần mềm bao gồm các nhóm chức năng 

phù hợp với thực tế, nhu cầu sử dụng. Cấu trúc hệ thống theo mô hình 3 lớp, phân tán 

bao gồm: lớp giao diện; lớp nghiệp vụ và lớp cơ sở dữ liệu: 
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Hình 1. Sơ đồ khối của cấu trúc theo mô hình 3 lớp 

Lợi ích của cấu trúc nhiều lớp là: dễ tùy biến, thuận lợi để hiệu chỉnh, bổ sung; phù hợp 

cho việc vừa khai thác, sử dụng và bổ sung, hiệu chỉnh; phù hợp với số lượng tài khoản 

người dùng, số lượng đơn vị, thiết bị lớn; dễ dàng mở rộng chức năng mà không ảnh 

hưởng đến hệ thống đang vận hành; dễ dàng bảo trì và nâng cấp ứng dụng; dễ dàng 

quản lý bảo mật, kiểm soát lỗi; giảm thời gian và chi phí phát triển, phù hợp với cơ sở 

hạ tầng, hệ thống mạng hiện hữu.  

 

Hình 2. Sơ đồ cấu trúc hệ thống 

(1) Database Proxy 

(Firewall): Bảo mật Cơ sở 

dữ liệu 

(2) Control Panel (API 

Server): Quản lý toàn bộ 

mọi giao tiếp của Client đến 

Server  

(3) GSM Server (optional): 

OTP Server, bảo mật,…. 

(4) System Admin: Quản lý 

hệ thống. 

(5) Client (IOS/ Android): 

Nhân viên thực hiện nhiệm 

vụ kiểm tra. 

Cấu trúc của hệ thống bao gồm 03 phần chính: Hệ thống bảo mật cơ sở dữ liệu (1) và 

Server (2) quản lý toàn bộ hệ thống; Hệ thống quản lý (4) quản lý trực tiếp hệ thống và 

các Client (5) là các giao diện, đăng nhập, sử dụng hệ thống; hoạt động độc lập thông 

qua môi trường internet; thuận lợi cho việc vận hành, khai thác, sử dụng; dễ dàng mở 

rộng, tích hợp thêm các module chức năng trong tương lai. 
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Hệ thống phần mềm bao gồm các nhóm chức năng: 

+ Nhóm Quản lý tài khoản người dùng bao gồm các chức năng chính: đăng ký tài 

khoản, quản lý đăng nhập; quản lý tài khoản, quản lý lịch sử người dùng.  

+ Nhóm quản trị hệ thống bao gồm các chức năng chính: quản lý các tài khoản, quản trị 

hệ thống, quản lý đơn vị; quản lý thiết bị, quản lý các nội dung, hạng mục kiểm tra, 

đánh giá; quản trị an ninh mạng,.. 

+ Nhóm chức năng kiểm tra, quản lý thiết bị; quản lý kế hoạch kiểm tra bao gồm các 

chức năng chính: kiểm tra thiết bị, kiểm tra phát nhiệt, kiểm tra Offline; chức năng cảnh 

báo; ghi chú bằng hình ảnh, note, speech to text. 

+ Nhóm giao diện người dùng: dashboard; đồ thị xu hướng; cảnh báo (notification); 

tổng hợp thiết bị không đạt, sắp đến hạn/ quá hạn kiểm tra; tổng hợp số lượng truy cập, 

người dùng, thiết bị. 

+ Nhóm chức năng tìm kiếm, báo cáo: tìm kiếm theo các trường dữ liệu: thiết bị, tên 

trạm, đơn vị, chi danh, tên tài khoản,… 

+ Nhóm chức năng liên kết, mở rộng hệ thống, các tính năng: liên kết với các phần mềm 

bằng các giao diện lập trình ứng dụng (API). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Sau thời gian nghiên cứu, phối hợp phát triển, nhóm thực hiện Đề tài đã hoàn thành xây 

dựng hệ thống quản lý TBA bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu chạy trên hệ thống máy 

chủ độc lập thông qua đường truyền internet; Giao diện của phần mềm với người dùng 

cài đặt trên điện thoại di động thông minh hệ điều hành Android và iOS, trên máy tính 

bảng và máy tính cá nhân. 

  

 

 

Hình 3. Giao diện hệ thống trên ĐTDĐ và máy tính 
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Giao diện chính bao gồm 

các Tab: 

- Kiểm tra thiết bị 

- Kiểm tra phát nhiệt 

- Chức năng báo cáo 

- Chức năng tra cứu 

- Cài đặt hệ thống 

- Hướng dẫn, hỗ trợ. 

 

Dashboard tổng hợp: 

- Thống kê thiết bị không 

đạt. 

- Biểu đồ tổng hợp tình hình 

kiểm tra kèm báo cáo chi 

tiết. 

  

Hình 4. Giao diện chính và dashboard tổng hợp 

 

   

Hình 5. Đăng nhập bằng password và sinh trắc học 
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Hình 6. Hệ thống từ chối đăng nhập do không đúng vị trí, thiết bị 

 

   

Hình 7. Chọn tiêu chí, nhập kết quả kiểm tra khi thực hiện kiểm tra thiết bị 
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Hình 8. Cảnh báo khi kết quả kiểm tra có tình trạng không đạt 

   

Hình 9. Giao diện kiểm tra khi không có internet 

 

   

Hình 10. Giao diện kiểm tra phát nhiệt thiết bị 
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Hình 11. Giao diện tìm kiếm, báo cáo 

Hiện tại, trong và ngoài nước chưa có sản phẩm tương tự đang sử dụng, vận hành. Đề 

tài khai thác, kết hợp ứng dụng thành quả của khoa học máy tính vào công tác QLVH, 

giải quyết được rất nhiều yêu cầu cần thiết và cấp bách của thực tiễn sản xuất, có ý 

nghĩa quan trọng trong công tác quản lý vận hành TBA lưới điện truyền tải: số hóa toàn 

bộ hồ sơ, quy trình, nghiệp vụ trong công tác quản lý vận hành, kiểm tra thiết bị; thay 

đổi phương thức tổ chức sản xuất từ phương pháp truyền thống sang áp dụng công nghệ 

thông tin, nâng cao chất lượng quản lý góp phần năng suất, hiệu quả công việc. 

Hệ thống có tính bảo mật cao do: thông tin được gửi từ Server đến Client và ngược lại 

đều được mã hóa theo 1 khóa bảo mật (khóa bảo mật có được lúc xác thực người dùng) 

sẽ tránh bị rò rỉ thông tin; Database Proxy, API Server được cài đặt trên các máy chủ 

độc lập; khi bị tấn công hệ thống, chỉ API Server bị ảnh hưởng; các hệ thống còn lại 

không bị ảnh hưởng và dễ dàng khôi phục lại hệ thống. 

Hệ thống sử dụng GPS để kiểm tra vị trí thiết bị hiện tại so với vị trí đã được lưu trên hệ 

thống và chỉ cho phép thực hiện kiểm tra khi vị trí phù hợp; tránh trường hợp NVVH 

không đến tại chỗ vị tri lắp đặt thiết bị để kiểm tra, cập nhật thông tin, từ đó sẽ kiểm 

soát, giám sát tình trạng, chất lượng thực tế của thiết bị; kịp thời phát hiện các bất 

thường, hư hỏng, xu hướng suy giảm chất lượng của thiết bị để có biện pháp xử lý phù 

hợp ngăn ngừa sự cố, đảm bảo vận hành an toàn.  

Dữ liệu kiểm tra khi cập nhật lên hệ thống rất nhỏ (khoảng vài chục kB) nên không yêu 

cầu cao với hệ thống máy chủ; muốn mở rộng số lượng người dùng, thiết bị chỉ cần 

nâng cấp máy chủ, đường truyền. 

Có thể tích hợp, phát triển các module chức năng dưới dạng các module tích hợp theo 

trục cấu trúc (core) đã có của hệ thống trong trường hợp cần bổ sung, mở rộng.  
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Phần mềm đã được triển khai áp dụng, khai thác, sử dụng thử nghiệm thành công tại 09 

TBA thuộc phạm vi của Đề tài và 18 TBA trực thuộc PTC3 từ tháng 12/2021 đến tháng 

06/2022. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Đề tài đã được nghiên cứu, xây dựng và áp dụng thử nghiệm thành công tại các TBA 

500kV, 220kV thuộc phạm vi của Đề tài. 

Bảng 3. Số liệu tổng hợp kết quả triển khai, áp dụng 

STT Nội dung Số liệu 

1.  Số lượng TBA/ Đơn vị 27/ 12 

2.  Số lượng thiết bị 9.314 

3.  Số lượng tài khoản ~ 300 

4.  Số lượt kiểm tra >79.000 

5.  Số lượng người dùng nhiều nhất (cùng một thời điểm)  >110 

6.  Số lượng thành viên tham gia nhóm Zalo 184 

Căn cứ kết quả theo dõi và hiệu quả áp dụng thực tế Hệ thống quản lý TBA ở giai đoạn 

thử nghiệm, sản phẩm nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống 

quản lý TBA bằng thiết bị thông minh” có khả năng ứng dụng rộng rãi trong toàn bộ các 

TBA 500kV, 220kV trực thuộc EVNNPT và cũng có thể ứng dụng ở các đơn vị trong 

toàn EVN. 

LỜI CẢM ƠN 

Trong thời gian thực triển khai thực hiện, nhóm thực hiện Đề tài đã nhận được sự quan 

tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện từ các đơn vị: 

 Lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia. 

 Lãnh đạo, CBNV các ban Kỹ thuật, Viễn thông Công nghệ thông tin EVNNPT. 

 Lãnh đạo, CBNV Trung tâm phát triển phần mềm - Công ty Viễn thông Điện lực 

và sCông nghệ thông tin (EVNICT). 

 Lãnh đạo, CBNV các PTC1, 2, 3, 4; lãnh đạo, NVHH các TBA trực thuộc các 

PTC1, 2, 3, 4 tham gia áp dụng, thử nghiệm. 
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GIÁM SÁT VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ NHẤT THỨ TRONG TRẠM BIẾN ÁP 

SUPERVISION OF PRIMARY EQUIPMENT’S OPERATION IN THE SUBSTATION 

Nguyễn Hải Hà 

Công ty Truyền tải điện 3, 0777000117, nguyenhaiha@npt.com.vn 

Tóm tắt: Thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 về việc ứng dụng các công nghệ mới trong quản lý vận hành nhằm 

nâng cao độ tin cậy, đảm bảo hệ thống điện Quốc gia vận hành an toàn, liên tục, 

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã giao Công ty Truyền tải điện 3 

(PTC3) thực hiện đề tài KHCN Giám sát vận hành các thiết bị nhất thứ trong trạm biến 

áp hoàn thành trong năm 2022.  

PTC3 đã triển khai nghiên cứu ứng dụng việc giám sát vận hành của các thiết bị nhất 

thứ theo thời gian thực nhằm chẩn đoán sớm các hư hỏng tiềm ẩn để đưa ra biện 

pháp khắc phục, hạn chế sự cố, đóng vai trò quan trọng về mặt kỹ thuật lẫn kinh tế. 

Nhiều chức năng giám sát đã được nghiên cứu áp dụng như giám sát độ hao mòn, 

giám sát bộ đếm, giám sát độ ẩm độ tinh khiết khí SF6 máy cắt; sử dụng thiết bị lựa 

chọn thời điểm thao tác máy cắt kháng độc lập với nhà sản xuất máy cắt; giám sát 

dòng rò qua chống sét van; giám sát tụ phân áp, nhiệt độ biến điện áp. Tất cả các 

thông tin đều được kết nối về hệ thống điều khiển trạm biến áp, sẵn sàng để chia sẻ 

đến trung tâm giám sát vận hành qua SCADA. 

Song song với một số chức năng giám sát thiết bị nhất thứ đã thực hiện nhưng còn 

rời rạc, lần đầu tiên độ ẩm, độ tinh khiết khí SF6 trong máy cắt, dòng rò điện trở qua 

chống sét van được giám sát theo thời gian thực. Như vậy, cùng với việc giám sát khí 

trong dầu online cho kháng điện và máy biến áp 500kV, giám sát bản thể cho các máy 

biến áp 500kV đã được triển khai, đề tài đã bổ sung thêm việc giám sát trực tuyến 

cho máy cắt, biến điện áp, chống sét van đã bổ sung một mảnh ghép quan trọng góp 

phần hoàn thiện thêm khả năng giám sát trực tuyến cho các thiết bị nhất thứ trong 

trạm biến áp. 

Từ khóa: máy cắt, chống sét van, biến điện áp, thiết bị lựa chọn thời điểm thao tác 

máy cắt, giám sát khí SF6, giám sát dòng rò điện trở. 

Abstract: Implementing the Project on Strengthening Accessibility to the 4th Industrial 

Revolution on the application of new technologies in operation management to 

improve reliability, ensure the safe and continuous operation of the National power 

system, The National Power Transmission Corporation (EVNNPT) has assigned 

Power Transmission Company 3 (PTC3) to carry out the Technological research on 

Supervision of primary equipment’s operation in the substation completed in 2022. 

PTC3 has carried out research applications to monitor the operation of primary 

equipment in real time in order to diagnose potential failures early to provide remedial 

measures,  limit problems, and play an important role technically and economically. 

Many monitoring functions have been studied and applied such as wear monitoring, 

counter monitoring, SF6 gas purity humidity monitoring of circuit breaker; use a Point-
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on-wave equipment independent of the breaker manufacturer; monitor leakage current 

through the lightning arrester; monitor voltage divider capacitor and temperature of 

voltage transformer. All information is connected to the substation control system, 

ready to be shared to the operation monitoring center via SCADA. 

In parallel with some of the primary equipment monitoring functions which were 

performed but still discrete, for the first time the humidity and purity of SF6 gas in 

circuit breakers, resistance leakage current through surge arresters are monitored in 

real time. Thus, along with online monitoring of gas in oil for 500kV reactors and 

transformers, ontological monitoring for 500kV transformers has been implemented, 

the topic has added online monitoring for circuit breakers, voltage transformers, 

lightning arresters have added an important piece that contributes to perfecting the 

online monitoring capabilities for primary equipment in the substation. 

Keywords: circuit breaker, lightning arrester, voltage transformer, Point-on-wave 

equipments, SF6 gas monitoring, resistance leakage current monitoring. 

1. GIỚI THIỆU 

Hiện nay, việc theo dõi, đánh giá tình trạng vận hành các thiết bị nhất thứ tại các trạm 

biến áp (TBA 500kV, 220kV) chủ yếu dựa vào công tác theo dõi trong vận hành và 

công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị. Điều này dẫn đến hạn chế trong việc phát hiện tức 

thời các bất thường, hư hỏng thiết bị xảy ra do không giám sát được sự thay đổi các 

thông số, diễn tiến nội tại bên trong thiết bị…dẫn đến các sự cố lưới điện. Do đó, vấn đề 

đặt ra cần có công cụ để theo dõi, đánh giá, phân tích tình trạng vận hành trực tuyến của 

thiết bị nhằm kịp thời đưa ra phương án, giải pháp xử lý ngăn ngừa sự cố do hư hỏng, 

bất thường thiết bị gây ra. 

Trong những năm qua, tại các TBA 500kV đã ứng dụng, đưa vào vận hành hệ thống  

giám sát khí trong dầu online cho kháng điện và máy biến áp 500kV; hệ thống giám sát 

bản thể cho các máy biến áp 500kV. Tuy nhiên chưa triển khai được giải pháp giám sát 

trực tuyến cho các thiết bị nhất thứ còn lại như: máy cắt, biến điện áp, chống sét van 

trong khi sự cố do hư hỏng các thiết bị này chiếm phần lớn trong các sự cố do thiết bị 

nhất thứ. 

Xuất phát từ yêu cầu giám sát trực tuyến các thiết bị nhất thứ bao gồm máy cắt, biến 

điện áp, chống sét van nêu trên để người vận hành có thể đánh giá, phân tích được tình 

trạng vận hành trực tuyến của thiết bị góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm 

sự cố, nhóm nghiên cứu báo tập trung vào giải pháp chính như sau: 

Đối với máy cắt: giám sát khí SF6, độ hao mòn tiếp điểm chính, giám sát quá trình 

đóng/cắt tải cảm kháng/dung kháng, giám sát số lần thao tác, giám sát nhiệt độ độ ẩm tủ 

truyền động máy cắt. 

Đối với biến điện áp: giám sát nhiệt độ khối điện từ EMU, chất lượng tụ phân áp. 
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Đối với chống sét van: giám sát dòng rò điện trở thuần; dòng rò tổng; số lần làm việc 

theo dòng điện qua chống sét van. 

Các thông số giám sát trực tuyến thiết bị được thu thập, kết nối về hệ thống điều khiển 

tích hợp TBA để giám sát vận hành, đánh giá, phân tích tình trạng các thiết bị và phục 

vụ cho kết nối SCADA. 

Trên cơ sở yêu cầu giám sát trực tuyến các thông số trên, nhóm nghiên cứu tập trung 

nghiên cứu thiết bị của các hãng trên thế giới để xây dựng mô hình kết nối, thu thập và 

truyền dữ liệu từ thiết bị đến hệ thống điều khiển tích hợp TBA. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Các thiết bị nhất thứ nói chung, các thiết bị như máy cắt, biến điện áp, chống sét van nói 

riêng đều được thí nghiệm định kỳ trong quá trình vận hành theo bộ quy định vận hành 

sửa chữa ban hành kèm quyết định số 0020/QĐ-EVNNPT ngày 08/01/2018. Trên cơ sở 

đó, nhóm  nghiên cứu tìm hiểu, đánh giá, lựa chọn công nghệ, lựa chọn thiết bị, cảm 

biến của các hãng sản xuất có thể thu thập, giám sát được các thông số chính của thiết bị 

thay vì phải phụ thuộc vào kế hoạch thí nghiệm định kỳ đồng thời giám sát được một 

vài thông số quan trọng khác giúp người vận hành có thể phân tích, đánh giá được tình 

trạng thiết bị. Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau: 

Bảng 1. Các nhiệm vụ nghiên cứu chi tiết 

STT
 

Nội dung nghiên cứu 

1 

Đối tượng giám sát 

Giám sát máy cắt 

 Giám sát khí SF6 

 Giám sát độ hao mòn tiếp điểm 

 Giám sát làm việc khi đóng tải cảm kháng 

 Giám sát số lần thao tác 

 Giám sát nhiệt độ độ ẩm tủ máy cắt và môi trường 

Giám sát chống sét van 

 Giám sát số lần làm việc theo dòng làm việc của chống sét van 

 Giám sát dòng rò điện trở thuần của chống sét van 

 Giám sát dòng rò tổng của chống sét van 

Giám sát biến điện áp 

 Giám sát nhiệt độ khối EMU của biến điện áp 

 Giám sát chất lượng tụ phân áp 
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STT
 

Nội dung nghiên cứu 

2 

Nghiên cứu thiết kế 

 Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống để kết nối các cảm biến vào hệ thống 

điều khiển tích hợp của trạm biến áp. 

 Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống để sẵn sàng kết nối với Trung tâm 

Giám sát Vận hành của PTC3. 

 Lựa chọn các thiết bị, cảm biến của các hãng sản xuất khác nhau 

vào cùng một hệ thống 

3 

 Gia công lắp đặt 

 Gia công hoàn thiện hệ thống cáp tín hiệu, hệ thống mạng LAN, hệ 

thống chuyển đổi giao thức từ các thiết bị, cảm biến giám sát về hệ thống 

điều khiển tích hợp. 

 Cấu hình hoàn thiện hệ thống truyền tín hiệu theo giao thức IEC 

60870-5-104 từ hệ thống điều khiển sẵn sàng tích hợp về Trung tâm giám 

sát vận hành đặt của PTC3. 

4 

Cấu hình hệ thống 

 Cài đặt phần mềm, ứng dụng, hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống điều 

khiển tích hợp tại trạm biến áp để thu thập thông tin 

 Cài đặt phần mềm, ứng dụng, hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống giám 

sát để sẵn sàng đưa về Trung tâm giám sát vận hành của PTC3 

5 

Đánh giá kết quả 

 Đánh giá chất lượng, độ ổn định của hệ thống thu thập dữ liệu 

 Đánh giá kết quả ghi nhận từ các thiết bị, cảm biến. So sánh, đánh 

giá các thiết bị, cảm biến của các hãng sản xuất khác nhau.  

 So sánh với các thiết bị, phương pháp giám sát, đo lường hiện hữu 

6 

Đào tạo hướng dẫn vận hành 

 Các nhân viên trực ca thuần thục công tác vận hành 

 Các nhân viên kiểm tra thuần thục việc theo dõi kiểm tra  

 Các nhân viên tại TTGSVH thuần thục việc theo dõi kiểm tra sau 

khi triển khai kết nối về Trung tâm giám sát vận hành đặt của PTC3 

Để triển khai chi tiết các nhiệm vụ nghiên cứu trên, nhóm nghiên cứu đã áp dụng các 

phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau:  

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: phân tích và so sánh thông số kỹ thuật, tính năng 

của những đối tượng nghiên cứu (các thiết bị, cảm biến của các nhà sản xuất trên thế 

giới), từ đó tổng hợp, đánh giá, xây dựng phương án thực hiện đối với từng đối tượng 

nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: sử dụng phương pháp thực nghiệm, lựa chọn 1 đến 2 

loại thiết bị, cảm biến của các hãng khác nhau để quan sát, so sánh dữ liệu thu thập 
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được với các thông tin theo phương pháp truyền thống từ đó rút ra những kinh nghiệm 

áp dụng cho công tác vận hành để tăng cường tuổi thọ thiết bị, giảm thiểu sự cố  

lưới điện.  

Phương pháp dự báo khoa học: tổng hợp phân tích đánh giá kết quả đạt được, từ đó dự 

báo nguy cơ và thời điểm có thể xảy ra nguy cơ để sớm ngăn chặn. 

Trên cơ sở nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu nêu trên, nhóm nghiên cứu đã xây 

dựng được mô hình kết nối thông tin từ thiết bị đến hệ thống điều khiển tích hợp, 

SCADA của TBA: 

 
 

Hình 1. Mô hình kết nối tổng hợp các giao thức truyền tin từ các thiết bị,  

cảm biến lên hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Ngăn lộ được lựa chọn nghiên cứu, thử nghiệm là ngăn lộ 581 ĐZ 500kV Pleiku2 – Dốc 

Sỏi tại TBA 500kV Pleiku 2 bao gồm: các máy cắt K591, 581, 561; các chống sét van 

CSKH591, CSKH581; biến điện áp TU581. 
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Căn cứ nhiệm vụ đặt ra, tác giả đã nghiên cứu, tính toán, lựa chọn được các thiết bị, cảm 

biến phù hợp với mô hình kết nối thông tin từ các thiết bị, cảm biến lên hệ thống điều 

khiển tích hợp trạm biến áp, cụ thể: 

Bảng 2. Các thiết bị, cảm biến của các hãng sản xuất được lựa chọn 

TT Thiết bị, phần mềm lựa chọn Mã hiệu Hình ảnh 

I Thiết bị giám sát máy cắt   

1 
Thiết bị hỗ trợ đóng tải cảm kháng, 

dung kháng 

Synchroteq 

TP3000/Vizimax 

 

2 
Thiết bị giám sát độ hao mòn cơ 

khí máy cắt 
SEL451 

 

3 
Thiết bị, cảm biến giám sát khí 

SF6 
 

 

3.1 Cảm biến giám sát khí SF6 
GDHT-

20/WIKA 

 

3.2 Bộ ghi dữ liệu 
GX20/ 

YOKOGAWA 

 

3.3 Phần mềm thu thập dữ liệu  
GA10/ 

YOKOGAWA 

4 
Thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm 

tủ máy cắt 
Comet T3411 
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TT Thiết bị, phần mềm lựa chọn Mã hiệu Hình ảnh 

II 
Thiết bị cảm biến Giám sát 

Chống sét van 
 

 

1 
Thiết bị giám sát CSV tiêu chuẩn 

IEC61850 

EXCOUNT-

IIIM/ABB 

 

2 
Thiết bị giám sát CSV công nghệ 

NFC 

SmartCount/TRi

delta 

 

3 
Bộ đọc tín hiệu NFC cho CSV 

công nghệ NFC 

uFR Base 

HD/D-logic 

III 
Thiết bị cảm biến giám sát Biến 

điện áp 
 

 

1 
Thiết bị giám sát nhiệt độ biến điện 

áp 

ZL-610A/ 

Lilytech 

 

2 
Thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm 

môi trường 
Comet T7410 

 

IV 
Thiết bị mạng và chuyển đổi giao 

thức 
 

 

1 Thiết bị Wifi mesh 
UAP-AC-

M/Ubiquiti 

 

2 Switch mạng NetGear  

3 
Bộ chuyển đổi quang điện 

(FO/Ethernet) 
TP-Link 

 

4 
Thiết bị chuyển đổi RS485 sang 

Ethernet (RJ45) 
Moxa-Nport 

 

5 Thiết bị chuyển đổi RS485 sang EW11  
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TT Thiết bị, phần mềm lựa chọn Mã hiệu Hình ảnh 

Ethernet (wifi) 

6 Thiết bị lặp sóng wifi UnifFI  

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị, cảm biến tại các thiết bị nhất thứ ngăn lộ 581 ĐZ 

500kV Pleiku2 – Dốc Sỏi tại TBA 500kV Pleiku: 

  
Hình 2. Lắp đặt cảm biến khí SF6 tại MC K591 Hình 3. Lắp đặt bộ giám sát CSV ABB 

  
Hình 4. Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ BĐA Hình 5. Lắp đặt bộ giám sát CSV TRIDELTA 

Hình ảnh kết quả các thông số giám sát thiết bị được thu thập, kết nối về hệ thống điều 

khiển tích hợp TBA 500kV Pleiku 2 (hệ thống @Station của hãng ATS): 
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Hình 6. Kết quả giám sát tổng thể MC kháng K591 trên HMI 

  

Hình 7. Kết quả giám sát dòng CSK591 Hình 8. Kết quả giám sát khí SF6 online và tiếp 

điểm chính của máy cắt K591 

 
Hình 9. Kết quả giám sát tổng thể ngăn MC 581, 561 trên HMI 
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Hình 10. Đồ thị dạng sóng thiết bị Vizimax ghi nhận khi thao tác đóng/cắt kháng điện KH591 

Đối với máy cắt điện: lần đầu tiên việc giám sát khí SF6 bao gồm việc kiểm tra áp lực 

khối khí, đo hàm lượng ẩm, nhiệt độ điểm sương, mật độ khí, nhiệt độ khối khí được 

thực hiện đồng thời trong khi hiện tại chỉ giám sát được áp lực khí SF6. Ngoài ra còn 

giám sát được nhiệt độ, độ ẩm của tủ máy cắt, giám sát độ hao mòn điện, hao mòn cơ 

khí của MC. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, thử nghiệm và đưa vào vận hành thiết bị lựa 

chọn thời điểm thao tác máy cắt cho kháng điện (thiết bị Point–On–Wave) của một hãng 

sản xuất thiết bị độc lập với nhà sản xuất máy cắt được thực hiện góp phần làm giảm sự 

phụ thuộc vào nhà sản xuất, tăng sự cạnh tranh và có thêm sự lựa chọn thiết bị. 

Đối với biến điện áp, đã bổ sung giải pháp giám sát trực tuyến nhiệt độ khối điện từ 

EMU kết hợp với giám sát điện áp đo lường nhị thứ 3U0/U2 hiện tại để đánh giá, phân 

tích tình trạng thiết bị, kịp thời đưa ra giải pháp xử lý. 

Đối với thiết bị chống sét van: lần đầu tiên việc giám sát dòng điện rò điện trở, là thông 

số phản ảnh chính xác tình trạng lão hóa của chống sét van, được giám sát trực tuyến. 

Theo phương án giám sát truyền thống, dòng rò đo được qua chống sét van là dòng điện 

rò tổng (bao gồm dòng điện rò điện dung và dòng rò điện trở) tỏ ra kém nhạy để theo 

dõi tình trạng hư hỏng của chống sét van. Phương pháp B2 theo IEC 60099-5 được đánh 

giá là phương pháp tốt nhất để xác định dòng điện rò điện trở qua việc phân tích sóng 

hài bậc ba. Không chỉ giám sát được dòng điện rò điện trở, bộ đếm cho chống sét van 

ngoài đếm số lần làm việc tổng cộng còn đếm được số lần tác động theo các ngưỡng 

dòng khác nhau (100-999 A, 1000-4999 A, 5000-9999 A và ≥ 10000 A). Kết hợp với 

dòng rò điện trở, đây là công cụ rất hữu hiệu đánh giá được chất lượng hiện tại của 

chống sét van. 

4. KẾT LUẬN 

Hiện nay nhiều thông tin quan trọng của thiết bị nhất thứ chỉ được theo dõi trong quá 

trình kiểm tra thiết bị hàng ngày, hàng tuần hoặc thí nghiệm định kỳ (chu trình 3-6 năm) 

nên không thể phát hiện kịp thời các bất thường, tiền hư hỏng của thiết bị. Trong khi đó, 

các hãng sản xuất thiết bị nhất thứ trên thế giới cũng chưa chú trọng vào công tác phát 
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triển hệ thống giám sát trực tuyến thiết bị theo thời gian thực để cảnh báo, hỗ trợ người 

dùng có thể phân tích, đánh giá, kết luận được tình trạng thiết bị.    

Nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc tính toán, nghiên cứu lựa chọn thiết bị, cảm 

biến các hãng khác nhau với công nghệ giám sát mới chưa từng được áp dụng trên lưới 

điện truyền tải để giám sát xa thiết bị nhất thứ bao gồm máy cắt, biến điện áp, chống sét 

van từ hệ thống điều khiển máy tính, hệ thống SCADA trạm biến áp.  

Như vậy, cùng với việc giám sát khí trong dầu online cho kháng điện và máy biến áp 

500kV, giám sát bản thể cho các máy biến áp 500kV đã được triển khai, nhóm nghiên 

cứu đã bổ sung thêm giải pháp giám sát trực tuyến cho máy cắt, biến điện áp, chống sét 

van, qua đó góp phần hoàn thiện thêm khả năng giám sát trực tuyến cho các thiết bị nhất 

thứ quan trọng trong trạm biến áp, hỗ trợ đắc lực cho người vận hành đặc biệt đối với 

các TBA vận hành theo chế độ không người trực. 

Với kết quả khả quan nêu trên, nhóm nghiên cứu đề xuất triển khai ứng dụng giải pháp 

giám sát này cho toàn bộ các thiết bị nhất thứ (máy cắt, chống sét van, biến điện áp) còn 

lại trong trạm 500kV Pleiku 2, tiến tới là toàn bộ các trạm biến áp 500kV, 220kV trên 

lưới điện truyền tải Quốc gia. 
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÍ NGHIỆM 

Vũ ngọc Trung 

Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện, 0988353518,vungoctrung@npt.com.vn 

Tóm tắt: Trong công cuộc chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống 

điện quốc gia, với vai trò là một doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện 

Quốc gia (EVNNPT) và được giao thực hiện công tác bảo dưỡng thí nghiệm các thiết 

bị điện trên lưới điện, Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) xác định KHCN 

là chìa khóa cho phát triển bền vững, góp phần đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển 

đổi số tại doanh nghiệp. Trong thời gian qua NPTS đã triển khai nghiên cứu và ứng 

dụng nhiều đề tài, giải pháp khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành, sửa 

chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh, từ đó đã làm tăng tính ổn định, an toàn cho hệ thống lưới 

điện truyền tải, một trong những nhiệm vụ, giải pháp đó là đề tài nghiên cứu xây dựng 

Hệ thống quản lý thí nghiệm. Đề tài được nghiên cứu và triển khai nhằm mục đích số 

hóa toàn bộ công tác thí nghiệm thiết bị điện, tiến đến chuyển đổi số theo mục tiêu 

chung của EVNNPT. Qua đó tăng cường nâng cao công tác quản lý, điều hành hoạt 

động sản xuất của NPTS nói riêng và của các Công ty Truyền tải điện cũng như của 

EVNNPT nói chung. 

Điểm mới và sáng tạo của đề tài đó chính là, Hệ thống quản lý thí nghiệm có khả 

năng quản lý toàn bộ công tác thí nghiệm thiết bị, danh mục thí nghiệm các thiết bị 

trên lưới truyền tải điện; số hóa số liệu thí nghiệm thiết bị trên lưới truyền tải điện, đặc 

biệt phần mềm tự tính toán đánh giá chất lượng thiết bị qua việc theo dõi xu hướng 

(tăng, giảm) số liệu của các lần thí nghiệm, đánh giá chất lượng thiết bị qua các tiêu 

chuẩn như: tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn IEC, tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn 

ngành,… cũng như thông báo thiết bị quá hạn thí nghiệm định kỳ, lập kế hoạch triển 

khai, lập kế hoạch đăng ký cắt điện, tổng hợp báo cáo  công tác thí nghiệm định kỳ 

thiết bị trên lưới,... 

Từ khóa: quản lý thí nghiệm; số hóa công tác thí nghiệm; đánh giá chất lượng thiết 

bị; danh mục thí nghiệm các thiết bị; thí nghiệm định kỳ 

Abstract: In the process of digital transformation and improving the operational 

efficiency of the national power system, as an enterprise under the National Power 

Transmission Corporation (EVNNPT) and assigned to perform experimental 

maintenance. For electrical equipment on the grid, Power Transmission Technical 

Services Company (NPTS) identifies science and technology as the key to sustainable 

development, contributing to accelerating the process of digitization and digital 

transformation at enterprises. In the past time, NPTS has researched and applied 

many scientific and technological topics and solutions to operation management, 

repair, testing and calibration, thereby increasing stability and safety. for the 

transmission grid system, one of the tasks and solutions is the research project of 

building an experimental management system. The topic is researched and deployed 

for the purpose of digitizing the entire electrical equipment experiment, moving 

towards digital transformation according to the common goal of EVNNPT. Thereby 

mailto:vungoctrung@npt.com.vn
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enhancing and improving the management and administration of production activities 

of NPTS in particular and of Power Transmission Companies as well as of EVNNPT in 

general. 

The new and innovative point of the project is that, the experimental management 

system is capable of managing the entire equipment testing work, the list of equipment 

testing on the power transmission grid; digitize equipment testing data on the power 

transmission grid, especially the software automatically calculates and evaluates the 

quality of the equipment by monitoring the trend (increase, decrease) in the data of the 

times of testing and quality assessment. equipment through standards such as: 

general standards, IEC standards, national standards, industry standards, ... as well 

as notification of equipment overdue for periodic testing, deployment planning, 

registration planning cut off power, synthesize reports on periodic testing of equipment 

on the grid,... 

Keywords: experiment management; digitization of experimental work; equipment 

quality assessment; equipment testing list; periodical experiment 

CHỮ VIẾT TẮT 

khoa học công nghệ:    KHCN 

Tập đoàn điện lực Việt nam:   EVN 

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia:  EVNNPT 

Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện: NPTS 

Hệ thống quản lý thí nghiệm:   HTQLTN 

Phương án thi công & biên pháp an toàn:  PATC&BPAT 

Biên bản khảo sát hiện trường:   BBKSHT 

Truyền tải điện:     TTĐ 

Truyền tải điện khu vực:    TTĐKV 

Quản lý vận hành:     QLVH 

Trạm biến áp:     TBA 

Thí nghiệm:      TN 

Kiểm định:      KĐ 

1. GIỚI THIỆU 

Với sự phát triển của KHCN hiện nay, KHCN đã trở thành lực lượng sản xuất hiện đại 

và là nền tảng để doanh nghiệp phát triển, đặc biệt đối với KHCN trong lĩnh vực kỹ 

thuật, công nghệ thông tin được phát triển và ứng dụng mạnh mẽ, một trong đó là việc 

ứng dụng Hệ thống quản lý kỹ thuật dựa trên xây dựng phần mềm được nhiều doanh 

nghiệp áp dụng. Ngày nay hàng loạt Hệ thống quản lý kỹ thuật được xây dựng bằng 

phần mềm có chức năng hỗ trợ và tối ưu hóa hoạt động quản lý kỹ thuật được các doanh 
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nghiệm xây dựng. Với những tính năng được tích hợp, những phần mềm này đã trở 

thành công cụ đắc lực để doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng suất 

làm việc, giảm bớt áp lực cho nhân viên đồng thời tạo ra thuận lợi lớn trong quá trình 

thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Các đơn vị trong ngành điện (EVN) 

cũng đang tìn cách xây dựng các Hệ thống quản lý kỹ thuật dựa trên xây dựng phần 

mềm để tạo lên nền tảng cho việc chuyển đổi số, quản trị và xử lý dữ liệu số, trí tuệ 

nhân tạo... Thông qua ứng dụng, xây dựng các Hệ thống phần mềm kỹ thuật vào quản lý 

vận hành, thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị trên lưới điện, sẽ biết được tình trạng của các 

thiết bị điện mọi lúc, mọi nơi. Đây được coi là những ưu điểm vượt trội mà việc ứng 

dụng các Hệ thống phần mềm kỹ thuật mang lại cho công tác quản lý điều hành doanh 

nghiệp trong bối cảnh đẩy mạnh số hóa toàn cầu như hiện nay. 

Hiện nay EVNNPT cũng đã triển khai một số ứng dụng, phần mềm trong công tác quản 

lý – điều hành sản xuất. 

 Ứng dụng quản lý: 

Phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS) 

Phần mềm quản lý công văn (D-OFFICE) 

Phần mềm quản lý nhân sự (HRMS) 

 Ứng dụng trong vận hành 

Hệ thống thông tin vận hành 

Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm 

 Ứng dụng công nghệ số, IoT 

Hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 

Thiết bị giám sát dầu online 

Thiết bị giám sát bản thể MBA 

Thiết bị giám sát nhiệt động đường dây (DLR) 

Hệ thống thu thập thông tin, giám sát, cảnh báo sét 

Ứng dụng máy bay không người lái kiểm tra đường dây 

Hệ thống định vị sự cố 

Và EVNNPT cũng đang triển khai xây dựng phần mềm “Phương pháp sửa chữa bảo 

dưỡng theo tình trạng vận hành thiết bị (CBM)”, một trong số dữ liệu đầu vào để đánh 

giá tình trạng thiết bị điện đang vận hành trên lưới điện theo CBM là các số liệu thí 

nghiệm của thiết bị. Trong lĩnh vực hoạt động Dịch vụ thí nghiệm thiết bị điện 

EVNNPT chưa có công cụ, ứng dụng phần mềm nào để quản lý các hoạt động về công 

tác thí nghiệm thiết bị điện. Do đó đối với hoạt động thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị điện 

cần phải xây dựng một hệ thống quản lý và thực hiện số hóa mọi hoạt động trong công 

tác thí nghiệm, để tạo điều kiện cho việc tự động theo dõi, lập danh mục thiết bị thí 
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nghiệm, lập kế hoạch thực hiện; tự động phân tích, đánh giá chất lượng thiết bị điện qua 

số liêu thí nghiệm; tự động tổng hợp báo cáo về công tác thí nghiệm;.... và tạo cơ sở dữ 

liệu cho CBM, nên việc đặt ra các mục tiêu nghiên cứu xây dựng Hệ thống quản lý thí 

nghiệm để quản lý mọi hoạt động nêu trên là hết sức cần thiết. 

Mục tiêu khi nghiên cứu xây dựng phần mềm HTQLTN: 

Mục tiêu chung: Số hóa công tác thí nghiệm, tiến đến chuyển đổi số theo mục tiêu 

chung của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), nhằm tăng cường nâng 

cao công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của Công ty Dịch vụ kỹ thuật 

Truyền tải điện (NPTS) và các Công ty Truyền tải điện (PTCs) cũng như Tổng công ty 

Truyền tải điện Quốc gia. 

Mục tiêu cụ thể: 

 Quản lý, theo dõi danh mục thiết bị thí nghiệm hàng năm 

 Tự động đưa ra những thiết bị điện sắp đến hạn, quá hạn thí nghiệm 

 Hỗ trợ việc lập kế hoạch điện đăng ký cắt triển khai thực hiện thí nghiệm (theo 

tuần, tháng, quý, năm) 

 Xây dựng tích hợp form (mẫu) biên bản thí nghiệm, báo cáo tổng hợp về công tác 

thí nghiệm trên phần mềm HTQLTN 

 Số hóa, lưu dữ, quản lý số liệu thí nghiệm 

 Tự động so sánh đánh giá kết quả số liệu thí nghiệm theo các tiêu chuẩn quy định 

 Tự động vẽ biểu đồ theo dõi xu hướng thay đổi số liệu thí nghiệm của thiết bị qua 

các lần thí nghiệm 

 Thực hiện ký số biên bản thí nghiệm, giấy chứng nhận kiểm định trên HTQLTN 

 Thực hiện trình duyệt ký (ký số) phương án thi công và biện pháp an toàn; ký số 

biên bản khảo sát hiện trường trên phần mềm HTQLTN 

 Tổng hợp đưa ra các báo cáo về công tác thí nghiệm 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tìm hiểu quy định về công tác thí nghiệm thiết, khảo sát thiết bị trên lưới truyền tải 

điện, nghiên cứu đề xuất, xây dựng mô hình HTQLTN đáp ứng nhu cầu quản lý, tác 

nghiệp cho công tác thí nghiệm. 
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Hình 1. Sơ đồ phối hợp thực hiện công tác thí nghiệm giữa:  

Đơn vị thí ghiệm và các Đơn vị quản lý vận hành 
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Hình 2. Sơ đồ khối liên kết giữa HTQLTN các ứng dụng phần mềm hiện có của EVNNPT 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Các phân hệ của HTQLTN: 

Thiết bị 

điện và các 

dữ liệu liên 

quan 

 
 

Phân hệ: 
Sửa chữa 

bảo dưỡng 
theo tình 
trạng vận 
hành thiết 

bị 
(CBM) 

 
Phần mềm: 

Quản lý nhận sự 
(HRMS) 

Xác nhận quyền truy 

cập của người dùng 

 

 

 
 

Phần mềm: 
Hệ thống quản 
lý thí nghiệm 

(HTQLTN) 

- Người 
dùng 

- Công 
tác thí 
nghiệm 

- Dữ liệu 
thí 
nghiệm 

- ... 

Hệ thống ký số: 
(Ký số biên bản TN và 
giấy chứng nhận KĐ, 

...) 

 

 
 

Phân hệ: 
Quản lý thiết 

bị 
Biên bản 

thí 

nghiệm 

Số liệu thí nghiệm 

thiết bị. 

 
Giao diện lập 

trình ứng dụng 
(API) 

 
Phần mềm 

khác: (trong 
tương lai) 

Thiết bị truy 
cập 

 

 

 

 
Phần mềm: 

Quản lý kỹ thuật 
(PMIS) 
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 Phân hệ Lập danh mục 

 Phân hệ Lập kế hoạch 

 Phân hệ Thực hiện thí nghiệm 

 Phân hệ Báo cáo, Phân tích 

 Phân hệ tiện ích:  Trình duyệt, ký số PATC&BPAT; ký số BBKSHT 

 Phân hệ Quản trị 

 Phân hệ lập danh mục 

 Phân hệ Thiết lập hệ thống 

3.1. Chức năng của Phân hệ Lập danh mục 

3.1.1. Thiết lập Danh mục thí nghiệm 

Danh mục thiết bị thí nghiệm sẽ được tự động đồng bộ từ PMIS sang HTQLTN: bao 

gồm thiết bị điện, các thông số kỹ thuật của thiết bị và được quản lý theo cấu trúc: Công 

ty TTĐ  TTĐKV  TBA  Ngăn lộ  Thiết bị 

Tại đây Đơn vị QLVH sẽ thiết lập danh mục thí nghiệm, bao gồn các thí nghiệm: 

 Thí nghiệm định kỳ; 

 Thí nghiệm tăng cường; 

 Thí nghiệm đột suất; 

 Thí nghiệm sau sửa chữa, đại tu, bảo dưỡng, …; 

Đối với Thiết bị TNĐK người dùng chỉ phải thiết lập một lần, qua khai báo các thông 

tin: thiết bị, loại thí nghiệm, lần thí nghiệm và thời gian thí nghiệm gần nhất  sau đó 

HTQLTN tự động tính toán đưa ra danh mục thí nghiệm cho các năm tiếp theo. 

3.1.2. Duyệt danh mục thiết bị thí nghiệm 

Sau khi thiết bị thí nghiệm được thiết lập trên HTQLTN, đơn vị QLVH thực hiện Duyệt 

danh mục để đưa vào thực hiện thí nghiệm trong năm. Việc duyệt danh mục thí nghiệm 

được thực hiện qua hai cấp: cấp Truyền tải điện khu vực và cấp Công ty Truyền  

tải điện. 

Tại đây HTQLTN có tính năng lọc để người dùng biết được: 

 Những thiết bị nào quá hạn thí nghiệm. 
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 Những thiết bị nào đến hạn thí nghiệm: thiết bị đến hạn thí nghiệm có tính năng 

lọc theo thời gian (có thể lọc theo thời gian mặc định hoặc theo tùy chỉnh người 

dùng). 

3.1.3. Gửi danh mục thiết bị sang đơn vị thí nghiệm 

Sau khi đơn vị QLVH duyệt danh mục thiết bị thí nghiệm hàng năm, đơn vị QLVH sẽ 

thực hiện gửi danh mục thiết bị thí nghiệm cho đơn vị thí nghiệm để thực hiện thí 

nghiệm 

3.1.4. Xác nhận Danh mục thí nghiệm 

Trên cơ sở danh mục thiết bị thí nghiệm hàng năm đơn vị QLVH gửi sang đơn vị thí 

nghiệm, đơn vị thí nghiệm thực hiện kiểm tra rà soát lại danh mục và thực hiện xác 

nhận để đưa vào lập kế hoạch thí nghiệm.  

Trong trường hợp nếu danh mục thiết bị thí nghiệm thiết lập chưa đúng, đơn vị thí 

nghiệm có thể gửi nội dung trao đổi phản hồi với đơn vị QLVH để thống nhất, thiết lập 

lại danh mục. 

3.2. Chức năng của Phân hệ Lập kế hoạch 

3.2.1. Lập kế hoạch thí nghiệm 

Trên cơ sở danh mục thiết bị thí nghiệm hàng năm đã thống nhất với đơn vị QLVH, đơn 

vị thí nghiệm tiến hành lập kế hoạch để triển khai thực hiện thí nghiệm (lập kế hoạch 

theo tuần, tháng , quý,  năm). 

Kế hoạch thí nghiệm sẽ được xuất ra file Excel và gửi cho đơn vị QLVH theo đường 

công văn để đăng ký cắt điện với cơ quan Điều độ 

3.2.2. Điều chỉnh kế hoạch thí nghiệm 

Sau khi lịch cắt điện đã được cơ quan Điều độ duyệt, đơn vị thí nghiệm có thể điều 

chỉnh cập nhật lại thời gian thí nghiệm, theo lịch cắt điện đã được đơn vị Điều độ duyệt 

3.2.3.  Cảnh báo thiết bị thí nghiệm 

HTQLTN cho phép kiểm soát những thiết bị quá hạn thí nghiệm bằng cách tổng hợp 

đưa ra: 

 Danh mục thiết bị quá hạn thí nghiệm 

 Danh mục thiết bị sắp đến hạn thí nghiệm 
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3.3. Chức năng của Phân hệ thực hiện thí nghiệm 

3.3.1. Nhập số liệu thí nghiệm 

Trên HTQLTN đã được tích hợp các form nhập số liệu thí nghiệm của các thiết bị nhất, 

nhị thứ. (trên HTQLTN đã tích hợp được 84 form nhập số liệu thí nghiệm) 

Sau khi thí nghiệm xong, nhân viên thí nghiệm sẽ nhập số liệu vào form nhập số liệu 

trên HTQLTN 

Tại đây: 

 Form nhập số liệu thí nghiệm được tạo sẵn, theo danh mục thí nghiệm. 

 HTQLTN sẽ tự động thực hiện:  

+ Tự động đưa các thông số kỹ thuật thiết bị vào form biên bản thí nghiệm, giấy chứng 

nhận kiểm định (các thông số kỹ thuật này được đồng bộ từ PMIS sang). 

+ Tự động đưa ra số biên bản thí nghiệm, số giấy chứng nhận kiểm định theo một định 

dạng nhất định. 

 Nhân viên thí nghiệm thực hiện: 

+ Nhập số liệu thí nghiệm, khiến khuyết thiết bị trong quá trình thí nghiệm (nếu có),... 

vào From nhập số liệu thí nghiệm trên HTQLTN. 

+ Chọn thông tin chức danh của những người ký biên bản thí nghiệm, giấy chứng nhận 

kiểm định để thực hiện ký số. 

Trên from nhập số liệu thí nghiệm cũng đã được thiết lập sẵn việc tự động tính toán, 

quy đổi số liệu thí nghiệm về điều kiện tiêu chuẩn để so sánh với số liệu thí nghiệm xuất 

xưởng và số liệu của lần thí nghiệm trước. 

3.3.2. Ký số biên bản thí nghiệm, giấy chứng nhận kiểm định 

Sau khi nhân viên thí nghiệm thực hiện nhập xong số liệu thí nghiệm vào from nhập số 

liệu, sẽ thực hiện chuyển trạng thái hoàn thành việc nhập số liệu, để thực hiện ký số 

biên bản thí nghiệm. Trình tự thực hiện ký số biên bản thí nghiệm như sau: Trưởng 

nhóm công tác (trình ký)  Tổ trưởng (hoặc tổ phó) kiểm tra (ký nháy)  Đội trưởng 

(hoặc đội phó) kiểm tra (ký số)  Giám đốc (hoặc phó Giám đốc) - Trung tâm Dịch vụ 

kỹ thuật (ký số, đóng dấu)  Lưu và ban hành biên bản thí nghiệm. 

3.3.3. Nhập số liệu và file biên bản thí nghiệm quá khứ 

HTQLTN có tính năng cập nhật số liệu thí nghiệm và file biên bản thí nghiệm quá khứ 
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(bao gồm cả số lệu thí nghiệm xuất xưởng (FAT)), cụ thể: 

 Đối với cập nhật số liệu thí nghiệm quá khứ: người dùng vào phần “nhập số liệu 

thí nghiệm” trên phần mềm và tiến hành cập nhật số liệu thí nghiệm trên biên bản 

thí nghiệm vào form đã được thiết lập sẵn trên HTQLTN. 

 Đối với cập nhật file biên bản: người dùng vào phần “nhập file biên bản” và thực 

hiện upload file biên bản thí nghiệm lên HTQLTN. 

3.4. Chức năng của Phân hệ báo cáo, phân tích 

3.4.1. Chức năng Báo cáo 

HTQLTN thực hiện tổng hợp báo cáo theo from mẫu báo cáo được thiết lập sẵn trên 

phần mềm, bao gồm các báo cáo: 

 Tổng hợp công tác thí nghiệm 

 Tổng hợp khối lượng thí nghiệm 

 Tổng hợp khối lượng thí nghiệm theo từng loại thí nghiệm 

 Tổng hợp danh mục thiết bị chưa thí nghiệm 

 Tổng hợp danh mục thiết bị đã thí nghiệm 

 Tổng hợp danh mục thiết bị quá hạn thí nghiệm 

 Tổng hợp danh mục thiết bị sắp đến hạn thí nghiệm 

 Tổng hơp khiến khuyết thí bị phát hiện trong quá trình thí nghiệm. 

3.4.2. Phân tích (vẽ biểu đồ) số liệu thí nghiệm 

HTQLTN tự động vẽ biểu đồ số liệu qua các lần thí nghiệm, để biết được xu hướng biến 

đổi của số liệu thí nghiệm qua các lần thí nghiệm và so sánh số liệu thí nghiệm với các 

tiêu chuẩn... 
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3.5. Chức năng của Phân hệ Tiện ích 

3.5.1. Trình duyệt, ký số PATC&BPAT 

 

Hình 3. Sơ đồ Trình duyệt, ký số PATC&BPAT xây dựng trên HTQLTN 
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3.5.2. Ký số BBKSHT 

 

Hình 3. Sơ đồ Ký số BBKSHT xây dựng trên HTQLTN 

3.5.3. Chức năng của Phân hệ Danh mục 

 Danh mục đơn vị quản lý 

 Danh mục chức danh 

 Danh mục thí nghiệm. 

3.5.4. Chức năng của Phân hệ Quản trị 

 Quản lý người dùng 

 Quản lý chức năng 

 Phân quyền chức năng 

 Phân quyền báo cáo. 

3.5.5. Chức năng của Phân hệ Thiết lập hệ thống 

 Thiết lập thuộc tính mở rộng 

 Thiết lập cấu trúc con 

 Thiết lập báo cáo. 

 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
446 

4. KẾT LUẬN 

Những kết luận quan trọng: 

+ Từ những kết quả thu được trong nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ đề tài “Nghiên cứu 

xây dựng Hệ thống quản lý thí nghiệm”, kết quả nghiên cứu đạt được, được ứng dụng 

vào công tác quản lý, thực hiện thí nghiệm các thiết bị trên lưới điện truyền tải một cách 

thống nhất giữa các đơn vị quản lý vận hành và đơn vị thí nghiệm trong EVNNPT 

+ Tự động lập, quản lý, theo dõi danh mục thiết bị thí nghiệm hàng năm trên lưới điện, 

lập kế hoạch thí nghiệm (tuần, tháng, quý, năm). 

+ Chủ động Theo dõi những thiết bị sắp đến hạn, quá hạn thí nghiệm trên lưới điện để 

đưa vào kế hoạch thực hiện, đảm bảo các thiết bị được thí nghiệm đúng thời hạn. 

+ Form mẫu biên bản thí nghiệm, các báo cáo tổng hợp được xây dựng tích hợp trên 

HTQLTN, do đó đảm bảo tính thống nhất về cấu trúc số liệu thí nghiệm, cũng như số 

liệu tổng hợp báo cáo về công tác thí nghiệm giữa các đơn vị quản lý vận hành và đơn 

vị thí nghiệm được chính xác. 

+ Dữ liệu số liệu thí nghiệm được số hóa, tạo điều kiện cho việc tự động so sánh đánh 

giá tình trạng của các thiết bị điện vân hành trên lưới điện qua các số thí nghiệm. Việc 

số hóa dữ liệu thí nghiệm cũng là cơ sở để cung cấp dữ liệu cho Phương pháp sửa chữa 

bảo dưỡng theo tình trạng vận hành thiết bị (CBM), cũng như các ứng dụng khác được 

xây dựng trong tương lai (qua giao thức API (Application Programming Interface – 

phương thức trung gian kết nối các ứng dụng và thư viện khác nhau)) 

+ Thực hiện: ký số biên bản thí nghiệm, giấy chứng nhận kiểm định và phát hành quản 

lý biên bản thí nghiệm, giấy chứng nhận kiểm định, phương án thi công và biện pháp an 

toàn, biên bản khảo sát hiện trường trên HTQLTN (ký số bằng EVNCA của EVN và hệ 

thống chữ ký số của các nhà mạng như Viettel/Mobiphone/Vinaphone,...). 

 Ý nghĩa quan trọng nhất:  

+ Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng HTQLTN vào quản lý vận hành, thí nghiệm bảo 

dưỡng thiết bị trên lưới điện, sẽ biết được tình trạng của các thiết bị vận hành trên lưới 

điện mọi lúc, mọi nơi giúp cho trong quản lý vận hành thiết bị điện trên lưới điện, nhanh 

chóng đưa ra các quyết định về công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết 

bị,.... đảm bảo cho lưới điện vận hành ổn định, an toàn. Đây được coi là những ưu điểm 

vượt trội mà việc ứng dụng các Hệ thống phần mềm kỹ thuật mang lại cho công tác 

quản lý điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh đẩy mạnh số hóa toàn cầu như hiện nay. 

Việc nghiên cứu xây dựng HTQLTN cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
  447  

chuyển đổi số của EVNNPT. 

+ Việc ứng dụng đưa HTQLTN vào trong hoạt động sản xuất khắc phục được tồn tại 

trong công tác quản lý thí nghiệm các thiết bị trên lưới điện hiện nay chủ yếu được thực 

hiện bằng thủ công mất nhiều công sức, thời gian,... trong quá trình: lập duyệt danh mục 

thí nghiệm hàng năm; tạo lập trình ký và ban hành biên bản thí nghiệm; tổng hợp báo 

cáo công tác thí nghiệm; trình duyệt, ký Phương án tổ chức thi công và biện pháp an 

toàn; ký biên bản khảo sát hiện trường;...từ đó tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí 

trong quản lý vận hành lưới điện. 
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ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG TẦN SỐ QUÉT ĐỂ ĐÁNH GIÁ 

TÌNH TRẠNG CỦA MÁY BIẾN ÁP  

1
Ngô Thành; 

2
Trịnh Xuân Hội; 

3
Nguyễn Quang Trung  

1
Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc, Sdt: 0986063637;  

Email: ngothanhetc1@gmail.com 
2
Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc, Sdt: 0982115084;  

Email: trinhxuanhoietc1@gmail.com 
3
Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc, Sdt:0934381311; 

Email:trungnq.etc1@gmail.com 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Quá trình mua sắm, vận chuyển và lắp đặt, thí nghiệm nghiệm thu các máy biến áp để 

đưa vào vận hành an toàn và tin cậy đã được thực hiện từ trước đến nay bằng các hạng 

mục thử truyền thống như đã biết. Từ năm 2004 thế giới đã nghiên cứu hạng mục thí 

nghiệm mới, tăng cường đánh giá giám sát bổ sung cho công tác đánh giá chất lượng 

máy biến áp rất hiệu quả. Đó là hạng mục đo đáp ứng tần số quét nhằm phát hiện sớm 

hiện tượng xô lệch mạch từ, bối dây hay các kết cấu cơ học trong nội bộ máy biến áp. 

Năm 2012 có tiêu chuẩn quốc tế IEC 60076-18 và tiêu chuẩn IEEE C57.149 được  

ban hành. 

Hạng mục này được sử dụng để ghi nhận dữ liệu gốc về máy biến áp (đo ngay khi thử 

nghiệm xuất xưởng tại nhà máy sản xuất) hoặc dữ liệu cơ sở ban đầu (đo tại hiện trường 

sau sửa chữa hoặc các máy đang vận hành chưa có dữ liệu gốc) làm cơ sở so sánh cho 

những lần đo sau này. 

Hạng mục này được sử dụng trong các trường hợp: 

+ Đo trước và sau khi thử  chịu đựng ngắn mạch tại nhà máy sản xuất máy biến áp. 

+ Đo lấy  dữ liệu gốc để đánh giá tình trạng ban đầu của máy biến áp. 

+ Đo sau khi vận chuyển từ nhà máy sản xuất đến vị trí lắp đặt vận hành. 

+ Đo sau khi vận chuyển từ vị trí vận hành này đến vị trí vận hành khác. 

+ Đo sau khi máy biến áp chịu sự cố ngắn mạch ngoài phía đường dây, dòng ngắn mạch 

lớn và duy trì. 

+ Đo sau khi máy biến áp tiến hành đại tu, bảo dưỡng rút ruột hay quấn lại cuộn dây. 

+ Đo sau khi máy biến áp tiến hành đại tu, bảo dưỡng bộ điều áp dưới tải OLTC 

+ Đo sau khi máy biến áp trải qua hiện tượng thiên tai như động đất, sét đánh. 

+ Đo sau khi có thay đổi lớn trong dầu máy tăng đột ngột hàm lượng khí cháy. 

mailto:ngothanhetc1@gmail.com
mailto:trinhxuanhoietc1@gmail.com
mailto:trungnq.etc1@gmail.com
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+ Đo định kỳ, trong thời gian 3-5 năm để đánh giá cấu trúc bên trong máy biến áp có bị 

thay đổi hay không (các điện môi, vật liệu cách điện có bị thay đổi hay không). 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NGUYÊN LÝ PHÉP ĐO  

Phân tích đáp ứng tần số quét (SFRA) đã trở thành phương pháp chính xác và hiệu quả 

để đánh giá sự nguyên vẹn cơ khí của cấu trúc lõi từ, cuộn dây và gông từ trong các 

máy biến áp bằng cách đo các chức năng dịch chuyển điện của chúng với một dải tần số 

rộng.  

Phương pháp này được thực hiện bằng cách đưa một tín hiệu điện áp thấp với tần số 

thay đổi vào một đầu của một cuộn dây và đo tín hiệu đáp ứng trên các đầu dây khác 

của máy biến áp. Điều này được thực hiện trên tất cả các cuộn dây của máy biến áp có 

thể tiếp cận được từ bên ngoài. Sự so sánh giữa các tín hiệu đầu vào và đầu ra tạo nên 

một đáp ứng tần số, đáp ứng này có thể được so sánh với các dữ liệu tham chiếu.  

Kết cấu lõi từ và cuộn dây của các máy biến áp có thể được xem như là một mạng điện 

tổ hợp của các điện trở, điện cảm, các điện dung đối với đất, các điện cảm ghép và 

chuỗi các điện dung nối tiếp như ở trong hình 1. Đáp ứng tần số của một mạng lưới như 

vậy là duy nhất và vì thế thực hiện đo ban đầu khi xuất xưởng cho máy biến áp nó được 

xem như là dấu vân tay máy biến áp (finger print).  

 

Hình 1. Nguyên lý hoạt động của SFRA (trái ) và giản đồ đặc tính mạng thành phần động  

của một máy biến áp (phải) 

Trong quá trình đo đáp ứng tần số đều ghi nhận cả giá trị biên độ và góc pha của tỉ số 

điện áp (Hình 1 - trái), nhưng thông thường để hiển thị và giải thích kết quả một cách 

trực quan thì chỉ sử dụng thông tin về biên độ. Tuy nhiên, nếu dữ liệu đáp ứng tần số 

được tham số hóa bằng một hệ thống tự động lấy mẫu dựa trên biểu diễn bằng một đơn 

vị đo lường so với giá trị điểm 0 thì có thể cần đến thông tin của cả biên độ và góc pha. 

Trên hình 2 là hiển thị đáp ứng tần số theo biểu đồ logarit hoặc biểu đồ tuyến tính. 
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Người ta chỉ cần sử dụng biểu đồ logarit dễ dàng đưa ra được phân tích toàn bộ khuynh 

hướng đáp ứng tần số. 

 

Hình 2. Biểu đồ đáp ứng tần số 

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÉP ĐO 

3.1. Cuộn dây thứ ba đấu tam giác 

Cuộn dây đấu tam giác có điểm đầu cuộn dây của pha này đấu vào điểm cuối cuộn dây 

của pha kia. Cách đấu trực tiếp này có ảnh hưởng lớn đến đáp ứng tần số các pha máy 

biến áp có cuộn dây đấu tam giác đặc biệt trong miền tần số chịu ảnh hưởng bởi sự tác 

động lẫn nhau giữa các cuộn dây.  

3.2. Đấu nối sao có trung tính 

Nếu từng pha của máy biến áp 3 pha đều có trung tính riêng (mở rộng điểm đấu sao) thì 

có thể nối chung hoặc tách riêng các điểm trung tính trong quá trình đo FRA. 

3.3. Vị trí nấc của bộ chuyển nấc điện áp, bộ điều chỉnh điện áp dưới tải. 

Khi so sánh đáp ứng tần số giữa các pha, khó nhận biết được sự khác nhau ở miền tần 

số chịu ảnh hưởng của lõi thép. Nguyên nhân có thể là do ảnh hưởng các dây dẫn bên 

trong đấu từ tiếp điểm bộ điều chỉnh điện áp đến đầu phân nấc của cuộn dây điều chỉnh 

có thể dài ngắn khác nhau làm cho điện dung dây dẫn tổng giữa từng pha là khác nhau. 

Đối với cuộn dây hạ áp không dễ phát hiện được sự khác nhau trong dải tần từ 20 kHz 

đến 200 kHz  

3.4. Chiều đấu nguồn phát và nguồn thu nhận tín hiệu đáp ứng 

Trong phương pháp đo có một chi tiết quan trọng là cực nào sẽ là nguồn phát tín hiệu 
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đầu vào và cực nào sẽ là đo đáp ứng.  

3.5. Ảnh hưởng của các loại chất lỏng cách điện 

Trong máy biến áp người ta thường dùng dầu cách điện, hiếm khi sử dụng các loại chất 

lỏng cách điện khác nhau như là este tự nhiên vì loại này có thể tạo ra sự sai lệch đáp 

ứng tần số dọc theo dải tần số.  

3.6. Ảnh hưởng của thí nghiệm đưa dòng DC vào đối tượng đo (bao gồm cả thí 

nghiệm xung) 

Trong thí nghiệm đo điện trở một chiều cuộn dây (bao gồm cả thí nghiệm xung) là 

nguyên nhân gây ra sai lệch kết quả đo đáp ứng tần số, đặc biệt trong miền ảnh hưởng 

lõi thép ở dải tần số thấp. Vì vậy, cần sắp xếp trình tự thí nghiệm là đo đáp ứng tần số 

trước rồi mới thí nghiệm đo điện trở một chiều.  

3.7. Ảnh hưởng của sứ xuyên 

Sứ xuyên được sử dụng trong quá trình sản xuất tại xưởng có thể khác với sứ xuyên lắp 

thực tế tại hiện trường. Điều này có thể là nguyên nhân tạo ra sự sai khác ở dải tần  

số cao. 

8. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Nhiệt độ tác động đến đáp ứng tần số khi sai lệch nhiệt độ lớn khoảng 50ᴼC và vì vậy 

cũng làm thay đổi biên độ của đáp ứng tần số.  

3.9. Ảnh hưởng đấu nối phép đo không tốt 

Tiếp xúc kém hoặc đấu nối không chắc giữa đầu cực đối tượng đo và dây đo sẽ tạo ra 

đáp ứng tần số bị nhiễu ở dải tần số thấp hơn và khuynh hướng biên độ thấp hơn. 

Khi so sánh với dữ liệu gốc hoặc kết quả đã đo trước đó, nếu nhận thấy có sự sai khác 

thì điều quan trọng là trước tiên phải kiểm chứng lại phép đo bằng cách lặp lại phép đo 

để đảm bảo rằng sai lệch này là không phải do nguyên nhân đấu nối sơ đồ bị tiếp xúc 

kém hoặc đang thực hiện đấu nối sơ đồ khác với sơ đồ đo lần trước (lần đo cần so sánh).  

4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐO 

Để đánh giá về kết quả đo đáp ứng tần số thì so sánh kết quả này với một dữ liệu gốc là 

kết quả đã đo từ trước (nếu có). Nếu không có dữ liệu đo từ trước thì có thể so sánh với 

kết quả của một máy biến áp giống y hệt nó (máy biến áp được chế tạo giống nhau về 

bản vẽ thiết kế của cùng một nhà sản xuất)  

Khi sử dụng so sánh đáp ứng tần số cho các máy biến áp cùng chủng loại thì phải chú ý 
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cẩn thận (máy biến áp có cùng thông số kỹ thuật nhưng có thể khác nhau trong cấu tạo 

cuộn dây thậm chí là của cùng một nhà sản xuất). Máy biến áp có vẻ bên ngoài tương tự 

như nhau nhưng trước đó có thể nhà sản xuất đã cải tiến và thay đổi trong thiết kế của 

một máy biến áp và điều này có thể là nguyên nhân tạo ra đường đáp ứng tần số khác 

nhau. Nếu không biết điều trên thì đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến chẩn đoán 

sai là cuộn dây máy biến áp bị hư hỏng. 

Để phát hiện những vấn đề có thể xảy ra trong máy biến áp người ta dùng phương pháp 

so sánh các phép đo đáp ứng tần số và sử dụng những tiêu chí sau: 

 Thay đổi về hình dạng tổng thể của đáp ứng tần số. 

 Thay đổi về số điểm cộng hưởng (cực đại) và ngược cộng hưởng (cực tiểu). 

 Dịch chuyển vị trí các tần số cộng hưởng. 

Độ tin cậy khi xác định vấn đề trong máy biến áp dựa theo tiêu chí trên sẽ phụ thuộc 

vào biên độ thay đổi khi so sánh với mức thay đổi được kỳ vọng đối với các kiểu so 

sánh (so sánh với dữ liệu gốc hoặc lần đo trước đó, máy biến áp giống y hệt nó, máy 

biến cùng chủng loại hoặc giữa các pha với nhau). Trong chẩn đoán cần xem xét khả 

năng những thay đổi có thể quan sát được do đấu nối sơ đồ đo khác nhau hoặc các thay 

đổi khác. Khi so sánh giữa các pha của cùng một máy biến áp sự khác biệt khá lớn được 

xem như “bình thường” có thể là do chiều dài dây dẫn bên trong khác nhau, đấu nối bên 

trong cuộn dây khác nhau và trạng thái ở gần của từng pha đến vỏ máy khác nhau. Dây 

nối đất, dây đo có thể tạo ra độ lệch và vị trí chuyển nấc của bộ điều áp dưới tải OLTC 

có ảnh hưởng lớn đến kết quả đo. Khi giải thích về kết quả đo đáp ứng tần số để tránh 

kết luận sai thì quan trọng là phải xác định được hoặc loại bỏ những yếu tố gây sai  

lệch trên. 

Khi sử dụng hiệu quả hạng mục đo đáp ứng tần số như một công cụ chẩn đoán thì quan 

trọng là phải thực hiện tốt phép đo. Một khi đã giám sát được sự thay đổi thì để chẩn 

đoán được chính xác yêu cầu người thí nghiệm phải có kiến thức về cấu tạo máy biến áp 

và về phản ứng của máy biến áp khi ở tần số cao.  

Những vấn đề cơ bản về đáp ứng tần số được diễn đạt như sau: 

Đáp ứng tần số có thể chia thành 3 miền tần số, miền tần số thấp bị chi phối bởi lõi thép, 

miền tần số giữa bị chi phối bởi sự tác động qua lại giữa cuộn dây và miền tần số cao 

hơn bị chi phối bởi cấu trúc riêng của cuộn dây, đấu nối bên trong và ở miền tần số cao 

nhất là do các đầu dây đấu.  

Trong miền ảnh hưởng của lõi thép (đến khoảng 2kHz), đáp ứng bị chi phối bởi điện 

cảm từ hóa lõi thép và điện dung lớn của máy biến áp. Với máy biến áp lực ba pha ba 

lõi điển hình, pha giữa có một điểm ngược cộng hưởng ở miền tần số này đó là do 

đường đi của từ trở có từ thông bằng nhau, đối xứng bởi pha giữa của lõi thông qua hai 
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pha còn lại. Thường thì hai pha ngoài có hai điểm ngược cộng hưởng do có hai đường 

dẫn từ trở khác nhau một đường thông qua pha gần nhất (ở giữa) và một đường thông 

qua pha xa nhất (pha nằm ngoài cùng). Trong miền tần số này từ dư của lõi thép cũng 

ảnh hưởng đến đáp ứng tần số đó là lí do 5 phần lõi thép sẽ có đáp ứng khác nhau. 

Đáp ứng trong miền tần số giữa (từ 2 kHz đến 20kHz) thì gần như ảnh hưởng bởi chỗ 

ghép giữa các cuộn dây, điều này phụ thuộc đáng kể vào việc lắp ráp và đấu nối các 

cuộn dây, ví dụ về cấu hình cuộn dây đấu tam giác, đấu máy biến áp tự ngẫu, máy biến 

áp một pha hoặc ba pha.  

Trong miền ảnh hưởng bởi cấu trúc cuộn dây (trong trường hợp này tần số cao từ 20kHz 

đến 1 MHz), đáp ứng được xác định bởi sự điện kháng tản cuộn dây cùng với điện dung 

các cuộn dây đối với đất. Trong miền này, điện dung nối tiếp là yếu tố ảnh hưởng lớn 

nhất đến xác định hình dạng đường đáp ứng tần số. Điển hình là đáp ứng của cuộc dây 

cao áp trong máy biến áp lực lớn với diện dung của nó (xen kẽ hoặc tạo màn chắn) cho 

thấy một xu hướng tăng biên độ với một vài điểm cộng hưởng và ngược cộng hưởng. 

Ở tần số cao nhất trên 1 MHz hoặc trên 2 MHz, sơ đồ đo không ảnh hưởng và ít lặp lại 

hơn đến đáp ứng, đặc biệt khoảng cách đấu nối tiếp địa dọc theo chiều dài sứ xuyên có 

ảnh hưởng đến kết quả đáp ứng. 

Mối quan hệ giữa đáp ứng tần số và cấu tạo máy biến áp, sự khác nhau ảnh hưởng đến 

các phần khác nhau của dải tần số thường được thấy rõ từ hình 3. 

 
  Hình 3.  Mối quan hệ chung giữa đáp ứng tần số và cấu tạo máy biến áp 

(Phép đo thực tế cho cuộn dây cao áp của máy biến áp tự ngẫu công suất lớn) 

Miền ảnh hưởng :          A Lõi thép                     B Tương tác giữa các cuộn dây 

                                       C Cấu trúc cuộn dây    D Thiết lập phép đo và đấu dây . 
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5. ỨNG DỤNG CỦA PHÉP ĐO ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MBA TRONG THỰC TẾ 

Phân tích đáp ứng tần số quét (SFRA) đã trở thành phương pháp chính xác và hiệu quả 

để đánh giá sự nguyên vẹn cơ khí của cấu trúc lõi từ, cuộn dây và gông từ trong các 

máy biến áp bằng cách đo các chức năng dịch chuyển điện của chúng với một dải tần số 

rộng. 

Đánh giá quá trình vận chuyển máy biến áp, sau các lần sự cố ngắn mạch ngoài có ảnh 

hưởng đến cấu trúc của MBA là một ứng dụng phổ biến ngày càng phát triển của 

phương pháp SFRA. Điều này hợp lý vì khả năng cung cấp các thông tin chuyên sâu 

của SFRA về các cấu trúc lõi từ, cuộn dây và gông từ, với một tập hợp các thử nghiệm. 

Tất cả các phần này dễ bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển, hoặc lực động điện sinh 

ra do sự cố.  

Phép đo SFRA, thực hiện thí nghiệm dưới cùng một điều kiện là rất quan trọng để có 

các kết quả chính xác. Điều quan trọng cần chú ý là thí nghiệm SFRA nên là thí nghiệm 

sau cùng trước khi vận chuyển và thí nghiệm đầu tiên sau khi đến nơi. Các thí nghiệm 

SFRA khác với máy biến áp đã lắp đặt, đã vận hành nên được thực hiện để được sử 

dụng như dữ liệu vân tay và dữ liệu cơ sở cho thí nghiệm trong tương lai.  

Công ty thí nghiệm điện Miền Bắc từ năm 2015 đến nay đã áp dụng thử nghiệm phép 

đo SFRA cho toàn bộ các máy biến áp 110 kV sau lắp đặt và đang vận hành trên lưới 

điện Tông Công ty Điện lực miền Bắc, thông qua hạng mục thử nghiệm này đã khuyến 

cáo, đã đề xuất đưa ra sửa chữa cho các máy bị xô dịch trong quá trình vận chuyển, sai 

sót trong quá trình lắp đặt tại hiện trường, bị xô lệch do ảnh hưởng của dòng ngắn mạch 

trong vận hành… 

Một số kết luận sau khi thử nghiệm SFRA và hình ảnh sau khi mở máy để sửa chữa. 
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6. KẾT LUẬN 

Phân tích đáp ứng tần số quét là phương pháp rất hiệu quả cho sự phát hiện và chẩn 

đoán các khiếm khuyết trong thành phần động của các máy biến áp. Nó có thể đem lại 

những thông tin rất có ích về tình trạng cơ khí cũng như điện của lõi từ, cuộn dây, các 

đấu nối và tiếp xúc bên trong. Không có một phương pháp thí nghiệm đơn nào khác cho 

đánh giá tình trạng của các máy biến áp có thể đem đến nhiều thông tin như vậy. 

Phương pháp thí nghiệm SFRA là  đo lường trực tiếp trong miền tần số chiếm ưu thế. 

Từ nay đã có thêm công cụ để quản lý chất lượng máy biến áp rất hiệu quả, đóng góp 

cho ngành điện vận hành an toàn, liên tục và kinh tế. 
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Tóm tắt: Nước bên trong hệ thống cách điện là một trong những nguyên nhân chính 

đe dọa cho sự vận hành an toàn của MBA lực, sự xuất hiện của nước làm gia tăng 

quá trình lão hóa của hệ thống cách điện, giảm độ bền điện môi của chất lỏng cách 

điện và làm tăng hoạt động của hiện tượng phóng điện cục bộ (PD) bên trong MBA 

lực. Trong những năm gần đây, rất nhiều công trình nghiên cứu đã đưa ra các mô 

hình khác nhau cho việc đánh giá quá trình nhiệt động của nước bên trong hệ thống 

cách điện của máy biến áp lực. Việc áp dụng các mô hình này đòi hỏi phải có hiểu 

biết về quá trình phát sinh và khuếch tán của nước bên trong hệ thống cách điện cũng 

như hiểu biết về cấu trúc của hệ thống cách điện và các yếu tố ảnh hưởng trong đó 

đã chỉ ra nước phát sinh trong MBA lực trong quá trình vận hành chủ yếu là được 

sinh ra từ hệ thống cách điện rắn. Đã có rất nhiều phương pháp khác nhau để đánh 

giá về tình trạng nhiễm ẩm của hệ thống cách điện MBA và đánh giá hàm lượng ẩm 

trong cách điện rắn. Trong khuôn khổ bài viết này dựa trên những hiểu biết và phân 

tích về các công nghệ đánh giá hàm lượng ẩm trong cách điện rắn để làm rõ hơn về 

khả năng áp dụng của các phương pháp thí nghiệm này phục vụ việc chuẩn đoán 

chuyên sâu tình trạng MBA lực trong vận hành.   

Abstract: Water in transformer insulation system is one of majors probem effect to 

normal operation of a transformer, it accelerates the ageing process, reduces the 

dielectric margin and increases the partial discharge activities inside power 

transformer. In the last years, many works have been published dealing with the 

importance of modeling the behavior of moisture inside the transformer. The use of 

these kinds of models requires to know the moisture generation, diffusion coefficients 

of the analyzed of the structure of insulation materials in which most of the water in the 

insulation system of a transformer is generated in the slolid insulation system. From 

these analyze, many testing technique developed to estimate and analysis about 

moisture conditions of the insulation system. In this paper, based on the 

understanding and analysis of technologies for assessing moisture content in solid 

insulation to better clarify the applicability of these test methods for in-depth 

diagnostics. status of power transformer in operation. 

Từ khóa:  Hàm lượng ẩm trong cách điện rắn, phương pháp phổ miền tần số (FDS - 

frequency domain spectroscopy), phương pháp dòng hấp thụ và phản hấp thụ 

(PDC - polarization and depolarization current). 

Keywords: Moisture content in solid insulation, (FDS - frequency domain 

spectroscopy), (PDC - polarization and depolarization current). 
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1. GIỚI THIỆU 

Trong thời gian sử dụng của thiết bị điện áp cao như máy biến áp lực, máy điện quay và 

dây cáp, hệ thống cách điện của nó phải chịu nhiều ứng suất bao gồm nhiệt độ cao, rung 

động, điện trường và tiếp xúc với độ ẩm, ôxy, axit và các chất ô nhiễm hóa học khác. 

Kết quả là, sự mất dần các đặc tính cơ học và điện môi, cuối cùng sẽ làm giảm độ tin 

cậy của thiết bị. Sự phân hủy chủ yếu là quá trình phân hủy hóa học, được tăng tốc đáng 

kể bởi nhiệt và sự hiện diện của ôxy và độ ẩm. Độ ẩm đặc biệt bất lợi cho giấy và là một 

chỉ báo lão hóa tốt. 

Hệ thống cách điện của thiết bị cao áp có thể được mô tả bằng mô hình điện môi bao 

gồm các điện trở và điện dung mắc nối tiếp và song song, biểu thị sự phân cực và tổn 

thất dẫn điện trong cách điện. Đáp ứng điện môi là một đặc tính riêng của hệ thống cách 

điện cụ thể. Độ ẩm tăng lên của lớp cách điện dẫn đến mô hình điện môi thay đổi và do 

đó, đáp ứng điện môi thay đổi. Bằng cách đo đáp ứng điện môi của thiết bị trong dải tần 

số rộng, có thể đánh giá độ ẩm và chẩn đoán tình trạng cách điện của nó. 

Đối với phân tích đáp ứng điện môi có thể áp dụng phương pháp đo quang phổ miền tần 

số (FDS - frequency domain spectroscopy) và đo dòng phân cực và khử phân cực (PDC 

- polarization and depolarization current).  

Dữ liệu đủ tin cậy về độ ẩm của cách điện giấy-dầu có thể thu được bằng cách phân tích 

đáp ứng điện môi của cách điện cuộn dây máy biến áp để thăm dò xung điện áp trong 

dải tần số rộng. Các phương pháp này chỉ có thể thực hiện khi thiết bị đã ngừng hoạt 

động. Mặc dù thực tế là độ ẩm của cách điện giấy-dầu thường tăng khá chậm, độ ẩm có 

thể vượt quá mức tới hạn trong thời gian giữa các lần sửa chữa. Do đó, kiểm soát liên 

tục độ ẩm của cách điện rắn là một phương pháp khá hiệu quả để phát hiện sớm các 

khuyết tật đang phát triển.  

2.  VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN RẮN 

Các vật liệu cách điện rắn được sử dụng rộng rãi trong máy biến áp là giấy, tấm ép và 

vách ngăn, được hình thành từ Xenlulo được tìm thấy trong gỗ. Cách điện bằng Xenlulo 

với dầu khoáng đã đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống cách điện chính cho máy 

biến áp trong một thời gian rất dài. Giấy Xenlulo, băng và vải cũng đã được sử dụng 

rộng rãi. Ngoài ra, vật liệu cách điện rắn như vậy rất dễ dàng tạo khuôn và quấn quanh 

cuộn dây, có thể tạo các kích thước khác nhau theo yêu cầu. 

Mối quan tâm chính của việc sử dụng giấy khô làm vật liệu cách điện là nó rất hút ẩm 

(tức là nó dễ dàng hấp thụ độ ẩm). Để khắc phục nhược điểm này, giấy phải được sấy 

khô và xử lý (ngâm tẩm) trong một số chất lỏng (dầu, vecni, nhựa) để giảm độ ẩm xâm 

nhập và duy trì độ bền điện môi của nó. Ngày nay, các vật liệu cách điện tổng hợp khác 

được sử dụng để bảo vệ các khu vực có nhiệt độ hoạt động cao (cách điện tổng hợp) 
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hoặc cho toàn bộ máy biến áp được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở nhiệt độ cao 

(polyme nhân tạo - ví dụ như giấy Aramid). 

2.1. Cấu trúc của Xenlulo 

Xenlulo tự nhiên được sản xuất từ gỗ. Giấy và tấm ép (pressboard) cách điện được sản 

xuất bằng công nghệ “Kraft“ giấy. Thành phần điển hình của giấy “Kraft“ không tẩy 

trắng như sau: 

- Xenlulo:              75 ÷ 85% 

- HemiXenlulo:      10 ÷ 20% 

- Lignin:                2 ÷ 6% 

- Tạp chất vô cơ:   < 0,5% 

Xenlulo là chuỗi thẳng của phân tử anhydro-Glucose nối với nhau thông qua kiên kết 

glucose. 

 
Hình 1. Cấu trúc phân tử Glucose 

 

 
Hình 2. Cấu trúc của Xenlulo (chuỗi glucose - polyme)

 

2.2. Sự hấp thụ độ ẩm của giấy cách điện và tấm ép 

Mặc dù giấy được xử lý hoặc tẩm, nó vẫn có thể hấp thụ độ ẩm nếu không khí hoặc dầu 

xung quanh có chứa độ ẩm. Trong các máy biến áp chứa dầu, giấy khô sẽ từ từ hấp thụ 
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độ ẩm từ dầu. Độ ẩm sẽ phân phối giữa giấy và dầu theo tỷ lệ xác định ở trạng thái cân 

bằng cuối cùng, trong đó độ ẩm của giấy nhiều hơn so với dầu. Sự xâm nhập của độ ẩm 

trong cách điện làm tăng tổn thất điện môi và giảm độ bền điện môi hiệu dụng của giấy 

và tấm ép.  

3. CÂN BẰNG ĐỘ ẨM VÀ SỰ DI CHUYỂN ĐỘ ẨM BÊN TRONG HỆ THỐNG CÁCH ĐIỆN MÁY 

BIẾN ÁP (CIGRE 349), [16] 

3.1. Các nguồn chính gây ô nhiễm nước 

Để quản lý tốt tuổi thọ của máy biến áp, độ ẩm của lớp cách điện nên được giữ lại ở 

nồng độ thấp. Máy biến áp được làm khô trong quá trình sản xuất cho đến khi các phép 

đo hoặc thực hành tiêu chuẩn sẽ mang lại hàm lượng ẩm trong lớp cách điện Xenlulo 

nhỏ hơn 0,5 đến 1,0% tùy thuộc vào yêu cầu của người mua và nhà sản xuất. Sau khi 

làm khô ban đầu, độ ẩm của hệ thống cách điện sẽ liên tục tăng lên. Có ba nguồn nước 

còn lại trong cách điện máy biến áp: 

 Độ ẩm còn sót lại trong “các thành phần kết cấu dày” không được loại bỏ trong 

quá trình làm khô tại nhà máy hoặc làm ẩm bề mặt cách điện trong quá trình lắp 

ráp, thường được giảm bớt bằng cách hút chân không của bể chứa. 

 Xâm nhập từ khí quyển (hít thở trong chu kỳ tải, quá trình lắp đặt tại hiện trường) 

 Lão hóa (phân hủy) Xenlulo và dầu. 

3.2. Sự hấp thụ nước vào vật liệu Xenlulo 

Sự di chuyển độ ẩm trong vật liệu Xenlulo là một quá trình khuếch tán qua các cấu trúc 

xốp và hấp phụ vào các nhóm phân cực bề mặt [25] hoặc các vị trí hoạt động. Các nhóm 

phân cực này làm cho Xenlulo rất tích cực trong việc thu hút và hấp phụ các phân tử 

nước. Sự hấp phụ của các phân tử hơi nước trong vật liệu Xenlulo hầu hết xảy ra ở các 

vi mao quản. Các phân tử bị hấp phụ vẫn là các phân tử hơi nước với chuyển động hạn 

chế do lực hút điện từ của chúng đối với phần cực tích điện trái dấu của phân tử Xenlulo 

tại các vị trí hoạt động. Theo thời gian, các phân tử bị hấp phụ được tự do và di chuyển 

trong không gian ba chiều cho đến khi chúng được tái hấp phụ. Các phân tử khác sau đó 

có thể di chuyển vào để thay thế vị trí của chúng tại vị trí trước đó. Do đó, có một quá 

trình cân bằng động nhanh chóng xảy ra trên bề mặt. Không giống như quá trình hấp 

phụ gần như tức thời, quá trình khuếch tán nước diễn ra khá chậm vì các phân tử nước 

bị ngăn cản vật lý để di chuyển nhanh chóng bởi mê cung của các vi mao quản. Do đó, 

trạng thái cân bằng chung hiếm khi đạt được.  
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Hình 2. Sự hấp phụ của các phân tử hơi nước tại các vị trí đang hoạt động trong vi mao quản 

của vật liệu Xenlulo [34] 

Sự hấp phụ và di chuyển hơi ẩm bị ảnh hưởng bởi số lượng phân tử hơi nước có thể bị 

hút lên bề mặt. Một khi tất cả các vị trí hoạt động đã hấp thụ các phân tử nước, các phân 

tử nước bổ sung sẽ bị hút vào những vị trí đã được hấp phụ, tạo thành nhiều lớp. Cơ chế 

đầu tiên diễn ra về cơ bản ở độ ẩm W <Wk, trong đó Wk là độ ẩm có điều kiện bằng với 

cơ chế tưởng tượng đó khi tất cả các vị trí hoạt động sẽ bị chiếm giữ bởi một phân tử bị 

hấp phụ (cái gọi là "lớp đơn phân tử" hoặc "lớp đơn"). Cơ chế thứ hai bắt đầu khi W> 

Wk. Nhiệt độ tăng làm tăng tốc độ di chuyển và hấp thụ ẩm. 

2.3. Sự phân bố độ ẩm trong máy biến áp 

2.3.1. Sự phân bố độ ẩm trong cách điện rắn 

Cách điện Xenlulo của máy biến áp có thể được chia thành ba nhóm dựa trên các đặc 

tính độ ẩm khác nhau, phát sinh từ các kích thước khác nhau (đặc biệt là độ dày) và 

nhiệt độ hoạt động: 

 “Kết cấu dày” chủ yếu là các thành phần hỗ trợ và chiếm khoảng 50% tổng khối 

lượng cách điện Xenlulo. Mặc dù chúng chứa một lượng ẩm đáng kể nhưng chúng 

đóng góp một phần nhỏ vào sự di chuyển độ ẩm đến toàn bộ hệ thống cách điện 

do hằng số thời gian lớn (một vài năm) đối với các quá trình khuếch tán ở nhiệt độ 

hoạt động bình thường. Sự khuếch tán hơi ẩm qua các thành phần cồng kềnh, dày 

với diện tích bề mặt tương đối nhỏ, xảy ra chậm trong nhiều chu kỳ nhiệt độ. 

 “Cấu trúc nguội mỏng” là những cấu trúc hoạt động ở nhiệt độ dầu: tấm chắn ván 

ép, nắp cuối, v.v. Những thành phần này chiếm 20 - 30% tổng khối lượng của vật 
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liệu Xenlulo. Tuy nhiên, chúng giữ lại một lượng lớn nước có sẵn để di chuyển 

trong khoảng thời gian tương đối ngắn như trong chu kỳ nhiệt độ ban ngày. Các 

cấu trúc này nên được coi là khu vực chứa nước chính để di chuyển giữa dầu và 

vật liệu Xenlulo trong máy biến áp. Sự di chuyển của nước sẽ xảy ra để đáp ứng 

quá trình cân bằng tự nhiên. Động lực cho sự di chuyển của độ ẩm là nhiệt và sự 

khác biệt về thế ẩm. Độ ẩm được dẫn từ các cấu trúc ấm hơn vào dầu có xu hướng 

hướng tới nồng độ tối đa của nước trong dầu sẽ đạt được ở trạng thái cân bằng. 

Các cấu trúc lạnh hơn sẽ hấp thụ nước từ dầu với mức tăng tối đa có thể đạt được 

ở trạng thái cân bằng. Khoảng 10% (theo khối lượng) của vật liệu cách điện 

Xenlulo trong nhóm này, ở nhiệt độ lạnh nhất, tạo thành các vùng “ẩm ướt”, nơi 

hàm lượng nước có thể cao hơn giá trị trung bình 1 - 1,5% (hàm lượng nước tuyệt 

đối). Các thành phần của nhóm này là nguồn chính của dầu cao trong quá trình 

nhiệt độ. 

 “Kết cấu nóng mỏng” là những kết cấu hoạt động ở nhiệt độ gần với nhiệt độ của 

ruột dẫn (giấy được bọc trên ruột dẫn trong cách điện lớp cuộn dây lần lượt). 

Khoảng 5% khối lượng vật liệu Xenlulo hoạt động ở nhiệt độ cao, ở nhiệt độ được 

gọi là nhiệt độ điểm nóng. Sự di chuyển độ ẩm sẽ diễn ra nhanh chóng nhất trong 

khu vực này vì nhiệt độ hoạt động cao hơn. Tuy nhiên, độ ẩm của các thành phần 

trong nhóm này ít hơn rõ rệt so với trong các cấu trúc nguội mỏng và do đó đóng 

góp tổng thể vào tổng độ ẩm di chuyển vào và ra khỏi dầu là nhỏ. 

Ví dụ về tỷ lệ khối lượng và diện tích bề mặt của vật liệu Xenlulo bao gồm cấu trúc dày 

và cấu trúc lạnh mỏng được đưa ra trong Bảng 3. 

Bảng 3. Khối lượng và Diện tích bề mặt của kết cấu cách nhiệt 

Công suất và 

điện áp định 

mức 

Tổng 

khối 

lượng 

cách 

điện 

Tổng 

diện 

tích bề 

mặt 

mở 

Cách điện mỏng  

Khối lượng/ 

diện tích 

Cách điện mỏng 

(bọc dây dẫn) 

Khối lượng/ 

diện tích 

Cách điện dày 

Khối lượng/ 

diện tích 

 (kg) (m
2
) (kg) (m

2
) (kg) (m

2
) (kg) (m

2
) 

Máy biến áp ba pha 

25MVA 

110/35/10kV 

1900 466 420 194 750 249 730 23 

400MVA 

18/347 kV 

10121 1237 2260 730 3500 468 4361 39 

Máy biến áp một pha 

167 MVA 

500/220/35kV 

4017 1044 1740 573 807 419 1470 52 

417 MVA 

750/500/15kV 

16558 2572 3240 1300 4200 1142 9118 130 
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3. HIỆN TƯỢNG ĐIỆN MÔI CỦA HỆ THỐNG CÁCH ĐIỆN NGÂM DẦU [15] (CIGRE 254) 

Để hiểu hoạt động của toàn bộ hệ thống cách điện của máy biến áp lực, bao gồm dầu và 

Xenlulo (thông thường nhất là bìa ép và giấy cách điện), cần có thông tin về các đặc 

tính điện môi của các thành phần của nó. Các quy trình đo cho phép xác định các đặc 

tính này. 

3.1. Đáp ứng điện môi của các bộ phận trong hệ thống cách điện 

Hàm đáp ứng điện môi trong miền thời gian có thể được suy ra trực tiếp từ các dòng 

phản phân cực như đã trình bày trong CIGRE 414, [17] và IEEE C57.161, [18]. Tuy 

nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng các hàm phản hồi, ít nhất là trong thời gian rất dài và 

khá nhạy cảm với nhiệt độ, thành phần vật liệu và điều kiện thử nghiệm. 

 

Hình 3. Dòng phân cực và phản phân cực của mẫu dầu khoáng mới trong các khoảng thời 

gian nạp điện (charge) khác nhau [26]. 

Các kết quả được trình bày đề cập đến bìa ép mới (Unaged) hoặc đã qua sử dụng (Aged) 

có độ ẩm (m.c.) như được chỉ ra trong Hình 3-2 và Hình 3-3 bên dưới. Hình 3-2 cho 

thấy dòng phân cực và dòng khử cực đối với một số mẫu mới ở U0 = 200 V với các độ 

ẩm khác nhau [26]. Các dòng điện được vẽ biểu đồ theo thời gian từ 1 s sau khi đặt điện 

áp bước và ngắn mạch tương ứng cho đến khoảng thời gian đo rất dài là 200000 s. Các 

hàm đáp ứng điện môi khác nhau f(t), như đã được định nghĩa trong Phần 3.1 của 

CIGRE 254 [15], có thể được chia tỷ lệ đơn giản bằng cách chia các biên độ dòng điện 

cho tích của điện dung hình học, C0, và điện áp bước áp dụng là 200 V (tức là theo hệ số 

88,8 · 10
-10

 As). 

Rõ ràng là hàm đáp ứng phụ thuộc nhiều vào độ ẩm. Độ lớn của các dòng điện dẫn có 

thể được xác định tốt nhất sau khi tách cả hai dòng, vì thang đo logarit không thể xác 
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định được những khác biệt này miễn là các biên độ hiện tại vẫn còn lớn. Tóm lại, tất cả 

các hàm đáp ứng điện môi cho thấy sự phân tán điện môi lớn trong khoảng thời  

gian này. 

Kết quả của phép đo trên các mẫu được chuẩn bị tương tự trong miền tần số được thể 

hiện trong Hình 3-4. Chúng thể hiện hành vi phân tán rõ ràng, đặc biệt là ở tần số thấp. 

 

Hình 4. Dòng điện tản (phân cực - ipol, và khử cực - idepol) của các mẫu chưa qua sử dụng có 

độ ẩm khác nhau. Thời gian phân cực và khử cực mỗi lần là 200000 s [26]. 

 

Hình 5. Dòng điện tản của các mẫu bìa ép trước và sau khi lão hóa [26] 
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Hình 6. Các thành phần thực ε′ và ảo ε′′ của độ thẩm thấu phức hợp như một hàm của tần số 

ở 27
o
C đối với các mẫu bìa ép có chứa lượng ẩm khác nhau [27]. 

4. PHƯƠNG PHÁP ĐO HÀM LƯỢNG ẨM TRONG GIẤY CÁCH ĐIỆN [21] 

4.1. Phương pháp trực tiếp [12] 

Độ ẩm trong cách điện rắn của máy biến áp có thể được đo trực tiếp bằng cách lấy mẫu 

giấy từ máy biến áp và đo độ ẩm của nó bằng phương pháp chuẩn độ Karl Fisher (KFT), 

ASTM D3277 [12]. Tuy nhiên, điều này là không thực tế trong hầu hết các trường hợp. 

Phương pháp này (KFT trên mẫu giấy) thường được coi là phương pháp chuẩn để đánh 

giá tính hợp lệ của các phương pháp đo độ ẩm gián tiếp. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kết quả chuẩn độ Karl Fisher (KFT) có thể so sánh kém 

phù hợp giữa các phòng thí nghiệm khác nhau. Một vấn đề khó khăn khác nảy sinh khi 

đo trực tiếp độ ẩm trong Xenlulo là sự phân bố độ ẩm không đồng đều trong máy biến 

áp. Để có được kết quả “đúng” từ phân tích KFT mẫu giấy, điều quan trọng là phải lấy 

nhiều mẫu và lấy trung bình kết quả. 

Người dùng phải nhận thức được khả năng biến đổi và do đó, sự sai lệch trong so sánh 

giữa các phương pháp gián tiếp và phương pháp này (tức là đo trực tiếp nước trong 

giấy) không nhất thiết chỉ ra điểm yếu của phương pháp đánh giá. 

4.2. Phương pháp gián tiếp 

Hầu hết các công cụ đánh giá độ ẩm sử dụng phương pháp đo gián tiếp, theo đó tính 

chất của vật liệu cách điện có thể liên quan đến độ ẩm được đo. 

Bao gồm: 

 Độ ẩm trong dầu, IEC 60814 [10] hoặc ASTM D1533 [11]: xác định độ ẩm tuyệt 

đối và tính độ bão hòa tương đối theo chỉ dẫn của IEC 60422 [1]. 

 Đo hệ số công suất hoặc tổn thất Tgδ 

 Đo đáp ứng điện môi: đo điện áp phản hồi (RVM – phương pháp DC), [28, 29]; 

đo dòng phân cực – khử phân cực (PDC – phương pháp DC); đo đáp ứng điện 
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môi theo miền tần số (DFR/FDS – phương pháp AC) theo chỉ dẫn của IEEE 

C57.161 [18], CIGRE 414 [17], [30], [31]. 

Trong số các phương pháp gián tiếp này, những phương pháp truyền thống được áp 

dụng trong ngành công nghiệp để đánh giá nước trong cách điện giấy (ví dụ đo độ ẩm 

trong dầu và sử dụng biểu đồ cân bằng) chỉ cung cấp đánh giá chính xác nếu đạt được 

cân bằng độ ẩm. Trong quá trình hoạt động bình thường, nhiệt độ bên trong máy biến áp 

thay đổi liên tục, sự cân bằng độ ẩm giữa giấy và dầu sẽ hiếm khi đạt được vì các hằng 

số thời gian của quá trình nhiệt và độ ẩm rất khác nhau. Trong trường hợp đặc biệt (ví 

dụ: gioăng của biến áp bị hư hỏng khi vận chuyển), kết quả độ ẩm thẩm lậu có thể khác 

xa trạng thái cân bằng trong máy biến áp trong các thử nghiệm tiếp theo, dẫn đến đánh 

giá không chính xác lượng nước trong giấy bằng các phép đo truyền thống. Do đó, đo 

độ ẩm trong dầu có lẽ là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để đánh giá độ ẩm 

trong giấy cách điện. 

5. KẾT LUẬN 

Để đo độ ẩm trong lớp cách điện bằng giấy dầu, phương pháp chuẩn độ của Karl 

Fischer mẫu giấy được coi là một phương pháp hiện đại đáng tin cậy. Tuy nhiên, các 

yếu tố như hơi ẩm xâm nhập trong quá trình lấy mẫu và vận chuyển, xử lý trong phòng 

thí nghiệm, các liên kết hóa học của nước và các sản phẩm phụ lão hóa ảnh hưởng đến 

kết quả.  

Sự di chuyển độ ẩm giữa chất cách điện lỏng và rắn là một quá trình động, phụ thuộc 

vào loại và độ lão hóa của lớp cách điện, và sự phân bố nhiệt độ, v.v. Có thể thực hiện 

đánh giá đáng tin cậy về độ ẩm trong lớp cách điện lỏng. Bằng các phương pháp gián 

tiếp, việc đánh giá độ ẩm trong lớp cách điện rắn có thể được thực hiện theo một số hạn 

chế nhất định, ví dụ: loại và cấu trúc hóa học của vật liệu cách điện rắn và lỏng, tình 

trạng lão hóa của vật liệu cách điện rắn và lỏng, trạng thái cân bằng độ ẩm trong vật liệu 

cách điện bằng giấy và dầu, sự phân bố độ ẩm trong vật liệu cách điện rắn, v.v. Sự cân 

bằng độ ẩm giữa chất cách điện rắn và lỏng hiếm khi đạt được, do đó, việc thực hiện đo 

độ ẩm trong dầu và sử dụng biểu đồ cân bằng ẩm không đạt được độ chính xác cần thiết. 

Nhưng phương pháp này có thuận lợi là có thể thực hiện được khi thiết bị ở trạng 

thái vận hành. Kết quả tuy không chính xác nhưng có thể xác định được mức độ 

nhiềm ẩm của hệ thống cách điện, đưa ra khuyến nghị thực hiện phương pháp bổ 

sung khác.  

 Việc áp dụng cảm biến điện dung và đường đẳng nhiệt hấp thụ nước để đánh giá 

mức độ ẩm của vật liệu cách điện là hợp lý hơn so với việc sử dụng các đường 

cong cân bằng do ít nhất hai lý do. Điều đầu tiên là bằng cảm biến điện dung, 

những thay đổi của độ ẩm và nhiệt độ theo thời gian được theo dõi. Như vậy có 

thể xác định được thời điểm hệ cách điện ở trạng thái cân bằng hoặc gần trạng thái 
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cân bằng. Lý do khác là không ảnh hưởng bởi loại chất lỏng, cấu trúc hóa học 

hoặc trạng thái lão hóa của nó như trong trường hợp đường cong cân bằng độ ẩm. 

Trong cả hai trường hợp, đối với đường đẳng nhiệt hấp thụ nước và đường cong 

cân bằng độ ẩm, nên xem xét sự lão hóa Xenlulo. Nhược điểm của phương pháp 

này là khi thiết kế cần phải bố trí các điểm đo trước ở các vị trí hợp lý và cần 

trang bị thiết bị theo dõi cho từng máy biến áp, liên quan đến chi phí. 

Các phương pháp đo hàm lượng ẩm trong máy biến áp sử dụng các phương pháp đáp 

ứng điện môi có các ưu điểm sau: 

+ Các phương pháp chẩn đoán điện môi để suy ra độ ẩm trong cách điện rắn từ các 

thuộc tính điện môi giống như các dòng phân cực - khử phân cực hay hệ số tổn hao xác 

định theo miền tần số. Vì phân tích đáp ứng điện môi dựa trên sự so sánh của phản ứng 

điện môi cách điện với cơ sở dữ liệu, nên độ chính xác của việc xác định độ ẩm phụ 

thuộc vào độ chính xác của cơ sở dữ liệu. 

+ Thiết bị mới (DIRANA, IDAX…) kết hợp phương pháp đo phổ miền thời gian (PDC) 

và tần số (FDS) do đó làm giảm đáng kể thời gian đo. 

+ Phẩn mềm mới được phát triển trên cơ sở nguồn dữ liệu mới, đo được từ tấm ép mới 

và cũ với các hàm lượng ẩm khác nhau và mức độ thẩm thấu dầu. 

+ Thuật toán phân tích mới so sánh các phép đo đáp ứng điện môi từ máy biến áp đến 

các mô hình, thu được từ mô hình XY. Những đặc trưng mới của phần mềm là dữ liệu ở 

tần số thấp và mở rộng trên mô hình. 

+ Thuật toán phân tích bù ảnh hưởng của độ dẫn điện trong dầu do các phụ phẩm  

lão hóa. 

+ Phần mềm mới đã được ứng dụng thành công tại hiện trường và được so sánh với các 

phương pháp đo và phân tích khác. 

+ Loại trừ ảnh hưởng do dầu lão hóa, hàm lượng ẩm trong dầu tương quan với mức độ 

bão hòa (%) phù hợp hơn thay cho đo hàm lượng ẩm trong dầu (ppm). 

Nhược điểm của phương pháp là chỉ thực hiện được khi thiết bị không mang điện. 

Thông qua kết quả khảo sát thực tế các máy biến áp đang vận hành trên lưới điện do 

Tổng công ty điện lực Miền Bắc quản lý cho ta thấy rằng, các phép đo truyền thống 

cho thấy hàm lượng nước trong dầu thấp, một lượng lớn nước đã được chứa trong 

cách điện rắn của máy biến áp. Thí dụ: Máy biến áp T1 – 110kV trạm Lạc Sơn Hòa 

bình có độ ẩm trong cách điện rắn trong khoảng 2,5 đến 2,9%, đánh giá cách điện rắn ở 

trạng thái tương đối ẩm. Trong khi đó, thông qua độ ẩm tương đối trong dầu là 4,8%, 

đánh giá trình trạng cách điện của máy biến áp là khô. 

Để ngăn ngừa các sự cố trong quá trình sử dụng, phương pháp đáp ứng điện môi là kỹ 
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thuật đáng tin cậy để xác định xem đã đạt đến mức độ nhiễm bẩn quan trọng của nước 

hay chưa và các điều kiện vận hành cho phép là gì. Thông tin này có thể được sử dụng 

để ưu tiên loại máy biến áp nào cần sấy khô hoặc sửa chữa. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC NGUY CƠ 

MẤT AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN THÔNG QUA HÌNH ẢNH/VIDEO THU THẬP TỪ 

DRONE/FLYCAM BAY 

Lê Công Hiếu 

Công ty Điện lực Quảng Trị, 0945249555, hieulc@cpc.vn 

Tóm tắt: Thừa kế những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học lần thứ 4 và phát 

huy những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 

(AI) trong các lĩnh vực SXKD trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và 

tại Công ty Điện lực Quảng Trị. Cũng như các lĩnh vực khác, việc ứng dụng AI, IoT 

vào trong công tác quản lý kỹ thuật lưới điện là điều tất yếu để nâng cao năng suất 

lao động, tự động hóa trong công tác phát hiện các bất thường lưới điện bằng thị giác 

máy tính. Trong đó sử dụng các thiết bị bay như drone/flycam để thu thập hình 

ảnh/video từ lưới điện để từ đó phát hiện sớm các nguy cơ làm có thể gây ra sự cố 

lưới điện, làm ảnh hưởng đến gián đoạn thời gian cung cấp điện cho khách hàng, 

người dân. 

Trong bài báo này chúng tôi muốn đề xuất một số giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ 

đó dựa trên hệ thống Drone/flycam bay, IoT trong lập trình bay tự động và AI sử dụng 

các mô hình học sâu để phát hiện các đối tượng có nguy cơ mất an toàn trên lưới 

điện thông qua hình ảnh/video thu thập về. Từ đó hệ thống tự động phát hiện và phân 

loại ra các đối tượng có nguy cơ làm mất an toàn lưới điện như: sứ nứt vỡ, bẩn, mất 

bát sứ, dây dẫn bị hư hỏng, cây cối, công trình nhà cửa vi phạm hành lang lưới điện… 

mà chúng có thể làm ảnh hưởng (gián đoạn thời gian) cung cấp điện cho khách hàng, 

người dân. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: các đối tượng quan tâm trên lưới điện trung 

thế và hạ thế (sứ cách điện nứt vỡ, bẩn, mất bát sứ, dây dẫn bị hư hỏng, cây cối, 

công trình nhà cửa vi phạm hành lang lưới điện…); Các mô hình học sâu và các công 

cụ huấn luyện trong lĩnh vực thị giác máy tính để tự động phát hiện các đối tượng 

quan tâm trên hình ảnh/video thu thập về từ drone/flycam bay; Drone/flycam bay và 

camera lidar, Studio Camera; IoT điều khiển bay tự động; 

Kết quả : Mô hình phát hiện các đối tượng có nguy cơ gây mất an toàn trên lưới điện 

cho độ chính xác kết quả đạt từ 50-97% tương ứng với các đối tượng được nghiên 

cứu. 

Kết luận: Bài toán thị giác máy tính dùng để phát hiện đối tượng quan tâm là bài toán 

mang tính phổ quát cao, mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Trong thời gian tới, sẽ có 

rất nhiều lĩnh vực ngành nghề ứng dụng thị giác máy tính để nâng cao tính tự động 

hóa trong công việc thông qua xử lý hình ảnh từ hiện trường/công việc thu thập về. 

Từ khoá: Trí tuệ nhân tạo; Quản lý kỹ thuật lưới điện;IOT;drone/flycam;Lidarcamera. 

1. GIỚI THIỆU 

Trong các năm qua, EVNCPC đã triển khai áp dụng nhiều hệ thống phần mềm phục vụ 

công tác quản lý, vận hành lưới điện, trong đó phần mềm Thu thập hiện trường, Kiểm 
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tra hiện trường (KTHT) trung thế để số hóa công tác kiểm tra đường dây và trạm biến 

áp như quản lý giao việc, giám sát hành trình thực hiện công việc theo tọa độ vị trí, cập 

nhật kết quả thực hiện công việc kiểm tra tại hiện trường trên thiết bị thông minh (di 

động, máy tính bảng…), quản lý tồn tại theo hình ảnh, video, danh mục phân loại tồn tại 

theo từng loại thiết bị. 

Ngoài ra các tồn tại, bất thường như vi phạm hành lang tuyến, hư hỏng cách điện/phụ 

kiện, hư hỏng dây dẫn được phát hiện trong quá trình kiểm tra tại hiện trường do công 

nhân thực hiện kiểm tra bằng mắt, ống nhòm thông qua hình ảnh từ flycam/drone bay 

chụp về, sau đó cập nhật hình ảnh tồn tại và kết quả theo danh mục phân loại tồn tại vào 

phần mềm KTHT. 

Với phương pháp thủ công này thì mất rất nhiều thời gian trong việc phát hiện từ hình 

ảnh. Đối với video công việc đó càng lại khó khăn hơn. Vì vậy, qua nghiên cứu và thử 

nghiệm các mô hình AI vào bài toán thực tế trong phát hiện các nguy cơ mất an toàn 

lưới điện từ hình ảnh/video thu thập được của drone bay phục vụ công tác Quản lý vận 

hành (QLVH) lưới điện. 

Trong bài báo này sẽ tập trung đề cập một số vấn đề sau: 

1. Giới thiệu một số kỹ thuật học sâu để phát hiện các đối tượng quan tâm trên 

lưới điện dựa trên video và hình ảnh thu thập về; 

2. Đề xuất giải pháp sử dụng camera Lidar trong drone/flycam bay để xác định 

khoảng cách cây cối, công trình, nhà cửa vi phạm hành lang tuyến lưới điện; 

3. Phương pháp trích xuất tự động tọa độ lưới điện từ phần mềm TTHT để tạo 

đường bay tự động, sử dụng lập trình bay cho các drone trên phần mềm hãng. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Hình ảnh/video thu thập được từ các thiết bị bay drone/flycam thông qua các cán bộ 

quản lý bay giám sát đường dây lưới điện. 

Nghiên cứu và phát hiện đặc trưng của các đối tượng trong hình ảnh bao gồm:  các loại 

sứ 22kv, 110kv bình thường, vở, bẩn, mất bát sứ... 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Mô hình nghiên cứu 

Ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo Yolov5/6/7, các công cụ hỗ trợ khác (RoboAI để gán 

nhãn, Google Colab để huấn luyện) để phát hiện các tồn tại/bất thường về đường dây 

110kV, 22kV thông qua hình ảnh và video thu thập được từ flycam/drone bay, cụ thể 

tập trung phát hiện các đối tượng:  
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+ Nhận diện sứ bình thường. 

+ Nhận diện sứ nứt, vỡ.  

+ Nhận diện sứ bám bẩn. 

2.2.2. Phương tiện nghiên cứu 

 Dữ liệu: Thu thập dữ liệu từ 13 Công ty Điện lực tỉnh/thành phố từ Tổng công ty 

Điện lực miền trung. 

 Sử dụng các công cụ RoboAI, LabelMe để gán nhãn; 

 Sử dụng công cụ Google Colab huấn luyện. 

 Công nghệ lập trình .NET 4.0, Bootstrap, JS, ASP.NET, các nền tảng Webservice, 

WEB API. Cơ sở dữ liệu SQL Server. 

 

Hình 1. Mô hình tuần tự các bước thực hiện xây dựng bài toán 

 Nghiên cứu và đề xuất 1 số mô hình kiến trúc học sâu giải quyết bài toán phát 

hiện các đối tượng (đặc tính) quan tâm trên lưới điện: 

 
Hình 2. Mô hình tuần tự các bước thực hiện xây dựng bài toán 
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 Đối với hành lang tuyến: Đề xuất sử dụng drone bay có camera có đo được độ sâu 

(depth camera) của vật thể qua ảnh. Từ đó dùng các kỹ thuật xử lý ảnh và thuật 

toán để tính toán khoảng cách giữa các đối tượng quan tâm để xác định được 

phạm vi an toàn lưới điện có bị ảnh hưởng không. Một số dòng camera như 

LidarCamera , StudioCamera,  

 

Hình 3. Mô hình phát hiện đối tượng quan tâm và có nguy cơ vi phạm hành lang tuyến 

2.2.3. Tóm tắt các bước thực hiện 

 Bước 1: Thu thập và làm sạch dữ liệu hình ảnh các loại sứ bình thường, bẩn, lỗi 

(vỡ, bẩn): 8.196 hình ảnh. 

 Bước 2: Thực hiện gán nhãn các loại: 17.144 nhãn tương ứng với 7 loại nhãn. 

 

Hình 4. Tổng hợp gán nhãn bằng RoboAI 

 Bước 3: Nghiên cứu mô hình Yolov5, xây dựng mô hình huấn luyện 

Trong công đoạn này ngoài việc nghiên cứu mô hình Yolov5, chúng tôi tiếp tục áp dụng 
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một số công cụ của Google Colab để thực hiện huấn luyện online giúp tốc độ xử lý máy 

chủ của google tốt hơn. 

 

Hình 5. Kiến trúc tổng quan của Yolov5 

 Bước 4: Thực hiện huấn luyện mô hình AI và kết quả thực hiện: kết quả chi tiết 

trong phụ lục kèm theo. 

  

  

Một số kết quả trong quá trình huấn luyện 

 Kết quả mô hình: cho độ chính xác mô hình huấn luyện đạt từ 75-95% đối với 

từng nhãn khác nhau. 

 Bước 5: Tích hợp vào chương trình Kiểm tra hiện trường và PMIS: 

Sau khi có được mô hình huấn luyện từ Bước 4, chúng tôi tiến hành: 

1. Thiết kế CSDL PMIS-AI để lưu trữ kết quả xử lý đầu ra từ mô hình AI.  
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2. Xây dựng Agent Kết nối phần mềm Kiểm tra hiện trường để tự động lấy dữ liệu 

từ chương trình về, sau đó thông qua mô hình PMIS-AI tự động xử lý để từ đó 

cho ra kết quả lưu vào CSDL PMIS-AI để tự động đẩy qua phần mềm PMIS 

bằng Agent đồng bộ qua. 

 
Hình 6. Mô hình kết nối của hệ thống PMIS-AI với KTHT, PMIS 

3. KẾT LUẬN 

Với việc xây dựng và ứng dụng mô hình học sâu vào trong bài toán phát hiện đối tượng 

quan tâm trên hình ảnh đã mang lại độ chính xác từ 50%- 97% tương ứng với các đối 

tượng khác nhau) là một kết quả rất khả quan và mang tính thực tiễn cao. Mặc dù số 

lượng mẫu để gán nhãn không nhiều nhưng sử dụng công cụ gán nhãn RoboAI đem lại 

năng suất gán nhãn và kết quả huấn luyện cho độ chính xác cao. 

Với việc nghiên cứu và thực hiện giải pháp này đã giúp cho đơn vị ứng dụng vào thực 

tiễn mang tính tự động hóa cao trong việc thay thế con người sử dụng mắt thường để 

phát hiện. Việc sử dụng máy để quét qua các khung ảnh từ video thu thập về giúp cho 

hiệu suất phát hiện nhanh và chính xác hơn việc. 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực tiển, nhóm tác giả chúng tôi tiếp tục thực hiện các 

công tác huấn luyện để phát hiện các đối tượng mới có nguy cơ mất an toàn lưới điện 

như hành lang tuyến bị vi phạm (cây cối, công trình, nhà cửa), cột nghiêng, xà sứ 

nghiêng, các vật dụng vướng vào đường dây … dựa vào các loại camera lidar, AI và 

IOT điều khiển. 
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ỨNG DỤNG CÁC HẠNG MỤC THÍ NGHIỆM CHẨN ĐOÁN CHUYÊN SÂU ĐỂ ĐÁNH 

GIÁ SỚM TÌNH TRẠNG VẬN HÀNH VÀ NGĂN NGỪA SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP 

APPLICATION OF ADVANCED DIAGNOSTIC TESTING ITEMS FOR EARLY 

ASSESSMENT OF OPERATION STATUS AND PREVENTION OF TRANSFORMER 

DAMAGES 

Dương Ngọc Quốc
1
, Nguyễn Trung Tích

2
, 

1
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung, 0768553371, QuocDN@cpc.vn 

2
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung, 0963150506, TichNT@cpc.vn 

Tóm tắt: Trong các thiết bị trên lưới điện thì máy biến áp (MBA) được coi là trái tim 

trong hệ thống truyền tải và phân phối điện. Chính vì vậy, MBA cần phải được thí 

nghiệm đầy đủ trước khi đưa vào vận hành và tuân thủ chế độ kiểm tra bảo dưỡng 

định kỳ. Đây là bước quan trọng không thể bỏ qua, bởi nếu MBA bị sự cố hoặc hư 

hỏng thì toàn bộ hệ thống điện sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. MBA vận hành càng 

lâu năm thì xác suất xảy ra sự cố càng tăng lên, ngoài những nguyên nhân rõ ràng sẽ 

được phát hiện bằng các hạng mục thử nghiệm định kỳ còn có các nguyên nhân tiềm 

ẩn bên trong như: Cách điện bị lão hoá; các phần cơ OLTC bị mỏi, rung; mạch từ bị 

xê dịch do ngắn mạch nhiều lần, các cuộn dây bị chập vòng…Hầu hết các hư hỏng 

này với thử nghiệm bằng các hạng mục thông thường sẽ không phát hiện ra. Khi các 

khiếm khuyết này còn tồn tại thì khả năng xảy ra sự cố cho MBA là rất lớn. 

Để giải quyết vấn đề nêu trên, bài báo tập trung đề xuất ứng dụng các hạng mục chẩn 

đoán chuyên sâu để đánh giá chính xác chỉ số sức khoẻ của MBA, phát hiện triệt để 

các nguyên nhân tiềm ẩn có khả năng gây ra sự cố MBA trong tương lai mà các hạng 

mục thí nghiệm thông thường không phát hiện được. Các hạng mục thử nghiệm 

chuyên sâu được nêu ra bao gồm: Phân tích đáp ứng điện môi (DFR); Thử nghiệm 

Bushing (hot collar); Phân tích đáp ứng tần số (SFRA); Phân tích đáp ứng tổn hao 

điện kháng tản theo tần số (FRSL); Phân tích điện trở động bộ OLTC (DRM). Trong 

giới hạn của bài báo này chỉ tập trung phân tích 2 hạng mục chính là SFRA và DFR. 

Từ khoá: Chẩn đoán chuyên sâu máy biến áp; Phân tích tần số quét điện môi;Phân 

tích đáp ứng tần số, Phân tích đáp ứng tổn hao điện kháng tản, Phân tích điện trở 

động OLTC. 

Abstract: Among the equipment on the grid, the transformer is considered the heart 

of the power transmission and distribution system. Therefore, transformers need to be 

fully tested before being put into operation and be complied with the periodic 

inspection and maintenance regime. This is an important step not to be missed, 

because if the transformer fails, the entire electrical system will be severely affected. 

The older the transformer is in service, the higher the probability of failure, Apart from 

to obvious causes that will be discovered by routine testing items, there are such 

potential internal causes as: Insulation is aging; The OLTC muscle parts are fatigued 

and vibrated; The magnetic circuit is displaced due to short circuit for several times, 

The coils are shorted… Most of these failures with common testing items will not be 

mailto:TichNT@cpc.vn
mailto:TichNT@cpc.vn
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detected. As long as these defects are present, the probability of a failure of the 

transformer is very high. 

To solve the mentioned-above problem, the article focuses on proposing the 

application of advanced diagnostic items to accurately assess the health index of 

transformers, thoroughly detect potential causes of transformer failure in the future 

that cannot be detected by common testing items. Advanced diagnostic testing items 

include: Dielectric Frequency Response (DFR); Bushing (hot collar); Sweep 

Frequency Response Analysis (SFRA); Frequency Response of Stray Losses (FRSL); 

Dynamic Resistance Measurement (DRM). Within the limitations of this paper, we only 

focus on analyzing two main categories, that are SFRA and DFR. 

Keywords: Advanced diagnostic testing items; Dielectric Frequency Response; 

Sweep Frequency Response Analysis; Frequency Response of Stray Losses; 

Dynamic Resistance Measurement . 

CHỮ VIẾT TẮT 

MBA Máy biến áp 

DFR Dielectric Frequency Response 

SFRA Sweep Frequency Response Analysis  

EVNCPC Tổng công ty Điện lực miền Trung 

1. GIỚI THIỆU 

Máy biến áp lực (MBA) là một trong những phần tử của hệ thống truyền tải và phân 

phối điện. MBA được sử dụng để nâng và giảm điện áp nhằm mục đích chính giảm tổn 

thất điện năng và chi phí truyền tải. Với nhiệm vụ đó, số lượng MBA trên lưới điện là 

rất lớn và gần như là thành phần quan trọng nhất của hệ thống điện. Việc một trong các 

MBA bị sự cố cũng làm gián đoạn cấp điện cho một vùng phụ tải rộng lớn và gây thiệt 

hại nặng nề về kinh tế, giảm độ tin cậy cung cấp điện. Tình trạng đáp ứng vận hành  

an toàn của MBA vì thế quyết định đến khả năng vận hành tin cậy của toàn bộ hệ  

thống điện. 

Trước đây, việc chẩn đoán các bất thường của MBA thường được các Công ty Điện lực 

ở Việt Nam thực hiện định kỳ 3 năm/1 lần với các hạng mục thử nghiệm thông thường 

(Routine tests), tần suất thực hiện được áp dụng chung cho tất cả các MBA kể cả MBA 

vận hành lâu năm hay MBA mới. Việc thí nghiệm với tần suất như vậy vẫn còn nhiều 

hạn chế vì đôi khi các hạng mục thử nghiệm thông thường không phát hiện được các 

khiếm khuyết tiềm ẩn bên trong MBA. Hiện nay, với sự tiên tiến nhiều về kỹ thuật, các 

nhà sản xuất thiết bị đo lường phục vụ chẩn đoán trên thế giới đã giới thiệu các thiết bị 

sử dụng công nghệ mới, các tiêu chuẩn quốc tế liên quan cũng đã được cập nhật và hiệu 
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chỉnh để nâng cao chất lượng chẩn đoán chuyên sâu nhiều loại sự cố phổ biến trong 

MBA.  

Việc áp dụng các phương pháp chẩn đoán chuyên sâu đặc biệt quan trọng đối với các 

MBA đã vận hành lâu năm có cách điện bị lão hoá; các cơ cấu cơ khí của bộ OLTC đã 

bị mỏi, rung; số lần MBA chịu dòng ngắn mạch ngoài lớn làm mạch từ, cuộn dây bị xê 

dịch… Với các khiếm khuyết này, các hạng mục thử nghiệm thông thường có thể sẽ 

không phát hiện được, qua đó tiềm ẩn nguy cơ sự cố MBA là rất lớn. Các kỹ thuật chẩn 

đoán chuyên sâu MBA bao gồm: Phân tích đáp ứng điện môi (DFR); Thử nghiệm 

Bushing (hot collar); Phân tích đáp ứng tần số (SFRA); Phân tích đáp ứng tổn hao điện 

kháng tản theo tần số (FRSL); Phân tích điện trở động bộ OLTC (DRM). Trong giới 

hạn của bài báo này chỉ tập trung vào 2 hạng mục đó là SFRA và DFR. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Bài báo sử dụng cơ sở lý thuyết được tổng hợp các tiêu chuẩn quốc tế IEC, IEEE, 

CICRE và các kiến thức nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế sau khi chẩn đoán và đánh giá 

nhiều MBA tại hiện trường bằng các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu. Mục tiêu của bài 

báo là giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về các hạng mục thử nghiệm chẩn đoán 

chuyên sâu bao gồm: Phân tích đáp ứng tần số (SFRA) và Phân tích đáp ứng điện môi 

(DFR), qua đó có thể bổ sung thêm một số kiến thức cơ bản và kinh nghiệm cho các kỹ 

thuật viên mới tiếp cận về phương pháp chẩn đoán này. 

3. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tổng quan 

Cấu trúc máy biến áp lực gồm có hai thành phần chính. Phần quan trọng nhất, còn gọi là 

phần tích cực của MBA, bao gồm các cuộn dây được quấn quanh lõi thép có chức năng 

truyền công suất giữa các cuộn dây nhờ vào định luật cảm ứng điện từ. Phần còn lại của 

MBA là các phần tử như: Bộ điều áp (OLTC); Hệ thống giấy, dầu cách điện; Hệ thống 

làm mát (bộ tản nhiệt, quạt mát, bơm dầu…) và các Rơle nội bộ MBA.  

Một số sự cố thường xảy ra đối với MBA bao gồm: Ngắn mạch các cuộn dây; lỗi các 

mối nối tiếp xúc; hỏng cách điện; hỏng sứ đầu vào, OLTC; hỏng các bộ phận phụ 

trợ…Ngoài các nguyên nhân rõ ràng trên còn các nguyên nhân tiềm ẩn mà hạng mục thí 

nghiệm thông thường khó phát hiện được như: Lõi thép bị xê dịch nhẹ, gông từ ép 

không chặt, các lá thép bị chập hoặc chạm đất; hệ thống cách điện rắn (giấy) bị suy 

giảm do nhiễm ẩm, lão hoá; cuộn dây bị xô lệch nhẹ do ngắn mạch hoặc vận chuyển, 

chập vòng, chập sợi; bộ OLTC bị rung, tiếp xúc kém khi chuyển nấc… Các khiếm 

khuyết này chưa gây ra sự cố ngay cho MBA, tuy nhiên nó tiềm ẩn nguy cơ sự cố bất cứ 

lúc nào. Việc chẩn đoán chuyên sâu để xác định triệt để các nguyên nhân sâu xa này 
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như một biện pháp ngăn ngừa sự cố từ sớm, không để MBA xảy ra sự cố. Đi kèm với 

phương pháp chẩn đoán này là hệ thống cơ sở lý thuyết chuyên sâu và các thiết bị 

chuyên dụng, yêu cầu người thực hiện phải có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kinh 

nghiệm hiện trường để thực hiện, phân tích và đánh giá kết quả đo được. 

3.2. Phân tích đáp ứng tần số (SFRA) 

3.2.1. Giới thiệu phép đo 

SFRA là một công cụ cho phép đưa ra những cảnh báo về tình trạng hiện thời của các 

cuộn dây và mạch từ ở bên trong MBA. Phương pháp này sẽ ghi lại đáp ứng tần số của 

các thành phần thụ động (RLC) cấu tạo nên MBA. MBA được lý tưởng hóa là cấu tạo 

từ các thành phần cơ bản nhất bao gồm điện trở (R), điện cảm (L) và điện dung (C). Các 

thành phần này được bố trí trong không gian tạo nên mạng thông số rải RLC nên giữa 

chúng sẽ có một mối quan hệ nào đó thể hiện cấu trúc hình học của cuộn dây và lõi từ 

MBA. Các phần tử R, L, C này là điện trở của cuộn dây; điện cảm của cuộn dây; điện 

dung các lớp cách điện giữa các bối dây, giữa cuộn dây với nhau, giữa cuộn dây và lõi 

thép, giữa lõi thép và vỏ thùng…Có thể sử dụng một mạch đẳng trị được đơn giản hoá. 

Bất cứ hư hỏng nào về mặt vật lý đối với MBA đều dẫn đến thay đổi mạng lưới RLC 

này. Mục tiêu chính của phương pháp SFRA là xác định tổng trở của một mẫu thử 

nghiệm phản ứng như thế nào khi đặt một điện áp có biên độ thấp và tần số thay đổi 

trong một phạm vi nhất định. Cấp vào một đầu cực MBA với điện áp U hình sin trị hiệu 

dụng thấp (~10V), nhưng biến thiên trong một vùng tần số (f) rộng (f = 20Hz - 2MHz), 

ký hiệu Vin. Đo điện áp ở một đầu cực khác, ký hiệu Vout. Tính tỉ số giữa chúng:  

𝐵𝑖ê𝑛 độ: 𝑀 = 20𝑙𝑜𝑔10 (
|𝑉𝑜𝑢𝑡|

|𝑉𝑖𝑛|
) (dB) 

𝐺ó𝑐 𝑝ℎ𝑎: 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 = 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 (𝑉𝑜𝑢𝑡) − 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 (𝑉𝑖𝑛) (độ) 

3.2.2. Phân tích kết quả đo 

Hiện nay phép đo SFRA được áp dụng theo một số tiêu chuẩn Quốc tế bao gồm: DL/T 

911-2004 của Trung Quốc; Tiêu chuẩn IEC 60076-18; Tiêu chuẩn IEEE PC57.149… 

Việc đánh giá kết quả sẽ dựa trên 3 phương pháp chính là so sánh theo thời gian (giữa 2 

lần đo), so sánh theo thiết kế (các MBA cùng chủng loại) và so sánh giữa các pha cùng 

1 MBA. 

Nhóm tác giả chọn 1 MBA  để nghiên cứu có thông số như sau: Công suất: 40MVA; Tổ 

đấu dây: YN/yn0(d11); Năm sản xuất: 2019. Máy biến áp này được đưa vào vận hành 

năm 2019 và có kết quả đo SFRA pha A-N (đường màu đỏ) như trên Hình 1. 
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Hình 1. Kết quả đo cuộn dây A-N của MBA -40MVA qua 2 lần đo 

Năm 2022, do có sự cố ngắn mạch ngoài dòng lớn nên Đơn vị quản lý vận hành đã cho 

kiểm tra lại hạng mục SFRA và được mô tả bằng đường màu xanh (Pha A-N hở mạch) 

với cấu hình giữa 2 lần đo là giống nhau. Để phân tích kết quả SFRA ta chia các đáp 

ứng thành 4 vùng tần số với các mô tả như sau:  

Vùng 1: Vùng này được đặc trưng ảnh hưởng bởi mạch từ của MBA. Trong đó, dải tần 

số từ 20 ÷ 200Hz điện cảm của mạch từ Lm chiếm ưu thế, do tần số thấp nên thành phần 

điện dung chưa ảnh hưởng đến đáp ứng. Dải tần từ 200Hz ÷ 2kHz điện dung hình học 

song song Cg ảnh hưởng cao đến đáp ứng, điện dung này đặc trưng cho điện dung hình 

học giữa cuộn dây cao so với đất cũng như cuộn hạ so với mạch từ. Điểm cực tiểu xuất 

hiện do hiện tượng cộng hưởng nối tiếp giữa điện cảm từ hóa và điện dung tổng của 

MBA. Nếu có sự sai khác về đáp ứng trong vùng tần số này có thể được chẩn đoán các 

nguyên nhân sau: Có vấn đề về mạch từ, ngắn mạch vòng dây, hở mạch, có từ dư hoặc 

xô dịch lõi từ. Như kết quả trên hình, nhận định sự sai khác giữa 2 lần đo là do từ dư, đã 

kiểm tra bằng cách khử từ dư và đo lại phép đo. 

Vùng 2: Từ 2 ÷ 20kHz, vùng này mô tả đặc tính tương tác hình học giữa các cuộn dây 

(giữa giá trị điện cảm và điện dung của cuộn dây) cũng như cách đấu nối các cuộn dây 

và trung tính (tam giác kiểu kín/hở, trung tính đấu sao không đấu đất hay đấu đất). Xu 

hướng tăng dần biên độ thể hiện ảnh hưởng của điện dung (ngược với điện cảm). Các 

đỉnh cộng hưởng cực đại do  hiện tượng cộng hưởng song song giữa các điện cảm và 

điện dung. Đáp ứng trong vùng này thể hiện sự biến dạng, xô lệch giữa các cuộn dây 

với nhau. Kết quả trên hình là trùng khớp và không có bất thường. 

Vùng 3: Từ 20kHz ÷ 1MHz, dải tần này biểu hiện đặc trưng nhất là đáp ứng của thành 

phần điện dung, trong đó có thành phần điện dung nối tiếp giữa các vòng dây của cuộn 

dây, vùng này biến dạng thể hiện sự thay đổi của bản thân cấu trúc cuộn dây. Khi đáp 

ứng đồ thị có xu hướng tăng dần và ít xuất hiện điểm cộng hưởng thì chứng tỏ cuộn dây 

này có điện dung nối tiếp rất lớn. Kết quả trên là trùng khớp và không có bất thường. 
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Vùng 4: >1MHz, thành phần chủ yếu tham gia vào đáp ứng của ở dải tần số này là điện 

trở của cuộn dây, điện trở tiếp xúc của đầu ra cuộn dây và ti sứ, điện trở tiếp xúc của các 

kẹp dây đo và ti sứ và các vấn đề liên quan đến nối đất…Vùng này thường sinh ra các 

đáp ứng bất thường và ít dùng để đánh giá bất thường của MBA. Kết quả trên hình ở 

vùng này thể việc đấu nối thử nghiệm của 2 lần đo là đồng nhất. 

Qua kết quả phân tích ta có thể thấy MBA trên có kết quả đo được là “tốt”, qua 2 lần đo 

cách nhau 3 năm nhưng đáp ứng tần số trùng lặp, chỉ có ảnh hưởng bởi từ dư, điều này 

chứng tỏ được độ tin cậy của phép đo. Việc thực hiện và đánh giá kết quả hạng mục 

SFRA ngoài tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn quốc tế hướng dẫn, đòi hỏi người thí 

nghiệm phải thận trọng trong việc lấy mẫu và có đủ kinh nghiệm thực tế để đưa ra các 

kết luận cho tình trạng của MBA. 

Thông thường việc đánh giá kết quả thí nghiệm một cách chính xác sẽ dùng phương 

pháp so sánh với “dấu vân tay” như Hình 3.2.2a, tuy nhiên một số phương pháp khác 

vẫn có thể áp dụng để đánh giá tương đối là sử dụng kết quả của MBA cùng chủng loại 

hoặc so sánh giữa các pha. Việc đánh giá kết quả SFRA ngoài các tiêu chuẩn định lượng 

chỉ mang tính chất tham khảo, phần lớn dựa vào kết quả định tính và kinh nghiệm của 

chuyên gia thí nghiệm để đưa ra các kết luận phù hợp. Sau đây nhóm tác giả sẽ nêu ra 2 

ví dụ về sử dụng phương pháp so sánh cùng loại và so sánh giữa các pha để đánh giá kết 

quả SFRA MBA. 

 

Hình 2. Kết quả so sánh giữa 2 MBA 110kV – 63MVA 

Hình 2 thể hiện kết quả đáp ứng tần số pha A-N (hở mạch) của 2 MBA cùng loại, 

110kV - 63MVA với số chế tạo C2020098 và C2020099; Sản xuất năm 2020. Dựa trên 

kết quả theo tiêu chuẩn đánh giá DL/T 911-2004 của Trung Quốc, 2 MBA này được 

đánh giá là “Tốt”. Sự sai lệch vùng tần số từ 20 Hz ÷ 1kHz được xác định là do từ dư. 
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Hình 3. Kết quả so sánh giữa 2 pha A và C MBA 110kV – 63MVA  

Hình 3 thể hiện kết quả so sánh giữa 2 pha A-N và C-N (hở mạch) của 1 MBA 110kV – 

63MVA sản xuất năm 2020. Cũng dựa trên kết quả đánh giá theo tiêu chuẩn DL/T 911-

2004 cho thấy MBA ở tình trạng “Tốt”. Sự sai khác tại dải tần số >1MHz là do cấu hình 

phép đo bao gồm tiếp xúc các đầu kẹp dây không tốt, dây nối đất không tốt… vùng này 

không sử dụng để đánh giá MBA. 

Một lưu ý quan trọng khi đánh giá SFRA bằng phương pháp so sánh cùng chủng loại 

hoặc so sánh giữa các pha với nhau là không áp dụng được trong tất cả các trường hợp 

vì lý do có thể sự sai lệch là do bản chất ban đầu của MBA và tuỳ thuộc vào thiết kế của 

từng nhà sản xuất MBA. 

Hạng mục đo SFRA thực sự phát huy tác dụng khi kết quả đo chính xác tuyệt đối, điều 

này có nghĩa người thí nghiệm phải thực hiện lấy mẫu theo một quy trình được chuẩn 

hóa và không được có sai sót trong quá trình lấy mẫu. Kết quả chính xác đặc biệt quan 

trọng đối với lần lấy mẫu đầu tiên còn gọi là “dấu vân  tay” là cơ sở để tiến hành các 

bước tiếp theo là phân tích đánh giá sau này. Bài báo sẽ nêu ra một số lưu ý khi thực 

hiện việc lấy mẫu SFRA mà được nhóm tác giả tích lũy từ quá trình thực hiện thực tế 

nhiều lần tại hiện trường: 

 Cấu hình phép đo phải đồng nhất: Việc cấu hình phép đo ban đầu rất quan trọng 

vì nó ảnh hưởng lớn đến kết quả đo được. Khi lấy mẫu SFRA cần quy định rõ 

phép đo được thực hiện ở nấc phân áp nào (bao gồm cả phía cao và phía hạ); cuộn 

tam giác hở (cuộn cân bằng) được cầu tắt, không nối đất; nhiệt độ dầu lúc đo, điều 

kiện thời tiết lúc đo… Cấu hình phép đo nên được ghi lại cụ thể trong biên bản thí 

nghiệm để phục vụ cho lần thử nghiệm sau này.  

Hình 3.2.2d mô tả phép đo pha B-N (hở mạch) của 1 MBA ứng với cuộn cân bằng có 

cầu tắt (đường màu xanh) và không cầu tắt (đường màu đỏ). Sự sai khác xảy ra ở Vùng 
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2 (Khoảng từ 2 ÷ 20kHz), điều này có thể làm sai lệch việc đánh giá kết quả phép đo. 

 Từ dư: Để có kết quả đo tin cậy và không ảnh hưởng bởi từ dư, trước khi thực 

hiện phép đo cần khử từ dư. Việc từ dư xuất hiện trong MBA làm nhầm tưởng các 

biến dạng trong lõi từ ảnh hưởng đến đánh giá sai lệch. 

 Chuẩn bị trước khi lấy mẫu: MBA phải được cô lập hoàn toàn, sử dụng các kết 

quả SFRA cùng chủng loại (nếu có) hoặc giữa các pha để so sánh trong quá trình 

lấy mẫu. Kiểm tra cầu đo, hiệu chuẩn cầu đo theo hướng dẫn nhà chế tạo. Trong 

quá trình đo cần kẹp các đầu kẹp dây đo đồng nhất, dây dùng ngắn mạch đồng 

nhất… 

 Mọi sai sót trong quá trình lấy mẫu đều làm cho kết quả đo được không có giá trị 

phân tích đánh giá. 

 

Hình 4. Phép đo B-N (hở mạch) ứng với cuộn cân bằng cầu tắt và không cầu tắt 

3.3. Phân tích đáp ứng điện môi (DFR) 

3.3.1. Giới thiệu phép đo 

Hệ thống cách điện MBA bao gồm cách điện lỏng (dầu) và cách điện rắn (chủ yếu là 

giấy cách điện). Qua quá trình vận hành lâu dài, với đặc tính điện môi của vật liệu, sự 

xuống cấp hay già hóa cách điện là khó tránh khỏi. Sự xuất hiện của nước có trong vật 

liệu cách điện, làm cho cách điện bị già hóa nhanh chóng, giảm mức độ cách điện và 

xuất hiện phóng điện cục bộ, điều này là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến 

sự cố MBA. 
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Phép đo DFR là một trong những kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu dựa trên việc xác định 

hàm lượng nước có trong vật liệu cách điện (giấy cách điện) nhằm có những đánh giá 

chính xác về tình trạng cách điện của MBA, để đưa ra hướng xử lý sớm ngăn ngừa sự 

cố. Ngoài thông tin về hàm lượng ẩm trong cách điện rắn, phép đo này còn cung cấp 

thêm các thông tin như: Điều tra về sự thay đổi của điện dung và hệ số tổn thất điện môi 

của các phần tử trong hệ thống điện (MBA, Sứ, CTs, Máy phát,…) qua đặc tính đáp ứng 

theo tần số; Đánh giá thông số điện dẫn của dầu; Đánh giá sự phụ thuộc nhiệt độ và thực 

hiện hiệu chuẩn nhiệt độ riêng cho từng vật liệu hay tình trạng thực tế; Đánh giá sự 

phục hồi của dầu, quá trình sấy MBA và tẩm dầu vào cách điện giấy… Đối với MBA 

phép đo này được thực hiện để đánh giá cách điện chính MBA và các sứ đầu vào  

của MBA.  

 

Hình 5. Sơ đồ đo phép đo DFR trên MBA có 3 cuộn dây 

Hình 5 mô tả sơ đồ đo phép đo DFR của MBA có 3 cuộn dây, sơ đồ này thực hiện 

tương tự như sơ đồ đo hệ số tổn hao điện môi Tgδ. Phụ thuộc vào nhiệt độ của đối 

tượng thử mà phép đo quy định tần số dừng, tần số dừng càng thấp thì kết quả đo được 

càng tin cậy, tuy nhiên thời gian đo sẽ tăng lên. Với yêu cầu hạn chế về thời gian cắt 

điện như hiện nay, phép đo DFR MBA dải tần số quét từ 1mHz ÷ 1kHz đủ cho kết quả 

tin cậy. 

3.3.2. Đánh giá kết quả đo qua số liệu thực tế 

Nhóm tác giả sẽ đưa ra một kết quả đo DFR của một MBA thực tế tại hiện trường. 

Thông tin của MBA được mô tả: MBA có công suất 25MVA, kiểu 25000/3P/115 

23(15,75), sản xuất năm 2005.  
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Hình 6. Kết quả đo DFR với MBA ngày 05/12/2021 

Hình 6 mô tả kết quả từ phép đo DFR giữa cuộn dây (Hạ1+Hạ2) và cuộn dây cân bằng. 

Kết quả đo được hàm lượng ẩm trong cách điện rắn của MBA này là 3.1% được đánh 

giá ở mức độ “ẩm” (căn cứ theo “Quy trình sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị TBA và 

đường dây 110kV theo tình trạng vận hành”). Kết quả trên là phù hợp với tình trạng 

MBA đã vận hành trên 15 năm, cách điện (bao gồm dầu và giấy) đã bị nhiễm ẩm nặng 

và trong giai đoạn lão hoá. Để MBA này tiếp tục vận hành an toàn, khuyến cáo được 

đưa ra là thẩm tra chất lượng dầu, thực hiện lọc tái sinh dầu và xử lý sấy cách điện bằng 

phương pháp phù hợp. 

Do điều kiện hiện trường, không thể xử lý sấy cách điện nhưng Đơn vị quản lý vận hành 

đã tiến hành cố lập MBA và lọc dầu tái sinh. Sau khi lọc dầu tiến hành đo lại phép đo 

DFR và kết quả được thể hiện trên Hình 7. 

Căn cứ kết quả trên Hình 3.3.2b ta có thể thấy giá trị hàm lượng ẩm trong cách điện rắn 

(Moisture) từ mức 3,1% giảm xuống mức 2,5% ở tình trạng “tương đối ẩm”, chất lượng 

dầu đã tăng lên rất nhiều thông qua thông số điện dẫn dầu (Cond) giảm từ 10,7 pS/m 

xuống 0,424 pS/m, giá trị Tgδ giảm từ 0,714% xuống 0,606%, giá trị điện dung gần như 

không thay đổi. 

Từ kết quả ta có thể thấy việc lọc dầu tái sinh đã cải thiện đáng kể tình trạng cách điện 

của MBA trên. Tuy nhiên thông thường đối với MBA, hàm lượng nước chứa trong cách 

điện rắn (giấy) sẽ lớn hơn nhiều so với hàm lượng nước chứa trong dầu, điều này phản 

ánh việc lọc dầu chưa thể khắc phục triệt để để đưa cách điện MBA về tình trạng “tốt”. 
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Để khắc phục các khiếm khuyết về hàm lượng ẩm trong MBA này cần phải xử lý các 

bước tiếp theo bao gồm sấy hoặc thay cách điện rắn trong máy (giấy cách điện) và tiếp 

tục thực hiện hạng mục DFR định kỳ để đánh giá tình trạng xuống cấp của cách điện, 

ngăn ngừa sự cố MBA. 

 

Hình 7. Kết quả phép đo DFR của MBA sau khi lọc dầu tái sinh ngày 26/09/2022 

Để đánh giá một cách chi tiết hơn về kết quả của phép đo DFR, ngoài dữ liệu về hàm 

lượng ẩm trong cách điện rắn đã thể hiện trên, ta còn căn cứ vào đồ thị đường đặc tính 

của các thông số bao gồm hệ số tổn hao điện môi tgδ, điện dung… theo tần số. Dựa vào 

đường đặc tính ta có thể phân ra thành 4 vùng như sau: 

Vùng 1 từ 5Hz ÷ 1kHz: Biểu thị ảnh hưởng của cách điện giấy ở vùng tần số cao, cách 

đấu nối sơ đồ và hàm lượng ẩm trong cách điện. Tuy nhiên, vùng này không nhạy để 

đánh giá cách điện rắn của MBA. 

Vùng 2 từ 100mHz ÷ 5Hz: Vùng này biểu thị điện dẫn suất của dầu do quá trình già 

hoá. Điện dẫn suất của dầu tăng, đồ thị sẽ có xu hướng dịch sang bên phải và ngược lại. 

Vùng 2 từ 5mHz ÷100mHz: Là vùng ảnh hưởng bởi cấu trúc hình học của vật liệu cách 

điện trong MBA. 

Vùng 4 < 5mHz: Là vùng ảnh hưởng nhạy về cách điện giấy của MBA bao gồm hàm 
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lượng ẩm trong cách điện và quá trình già hóa cách điện giấy. Hàm lượng ẩm trong cách 

điện tăng hoặc già hoá, đồ thị có xu hướng đi lên. 

Ngoài ra còn một thông số quan trọng ảnh hưởng đến đặc tính đáp ứng là nhiệt độ. 

Nhiệt độ thay đổi làm thay đổi cả đường đặc tính. Đồ thị sẽ có xu hướng dịch sang bên 

phải khi nhiệt độ tăng. 

Để có được kết quả DFR một cách chính xác và đầy đủ dữ liệu để đánh giá tình trạng 

cách điện của MBA cần có một số lưu ý sau: 

 Cấu hình phép đo phải đồng nhất bao gồm: Cô lập MBA, tách tất cả dây nối đất, 

cầu tắt các đầu cực của các phía, vệ sinh sạch các bề mặt sứ… nên chọn các cuộn 

dây nằm gần nhau để đo DFR, phép đo giữa các cuộn dây có điện dung bé thông 

thường kết quả đo được sẽ không chính xác. 

 Nhiệt độ MBA lúc tiến hành lấy mẫu cần phải ghi nhận chính xác, điều này ảnh 

hưởng rất lớn đến kết quả đánh giá. Điều kiện môi trường cũng phải được ghi lại 

bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, điều kiện thời tiết… 

 Tần số dừng của phép đo phải đủ bé để có đủ cơ sở dữ liệu đánh giá hàm lượng 

ẩm trong cách điện. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Qua phân tích đánh giá kết quả của 2 hạng mục thử nghiệm trên, bài báo đã đưa ra được 

khả năng ứng dụng và tính hiệu quả khi áp dụng. Qua đó nhóm tác giả cũng đã nêu ra 

một số ví dụ cụ thể, kinh nghiệm thực tế về việc thực hiện lấy mẫu và phân tích kết quả 

đối với 2 hạng mục SFRA và DFR. Kể từ khi EVNCPC áp dụng phương pháp sửa chữa 

bảo dưỡng các thiết bị TBA và đường dây theo tình trạng vận hành (CBM), các hạng 

mục chẩn đoán chuyên sâu bắt đầu được áp dụng rộng rãi. Qua thời gian áp dụng tại 

lưới điện EVNCPC đã phát hiện ra rất nhiều tồn tại khiếm khuyết của MBA mà lâu nay 

việc thí nghiệm định kỳ không phát hiện được. Hạng mục DFR đặc biệt quan trọng và 

cần thiết đối với MBA vận hành đã lâu năm, xác suất các MBA này bị nhiễm ẩm và già 

hóa cách điện là rất lớn. Hạng mục SFRA quan trọng đối với các MBA bị ngắn mạch 

ngoài dòng lớn, sau khi vận chuyển lắp đặt hoặc nơi thường xảy ra động đất… để kịp 

thời phát hiện các xô lệch, biến dạng bên trong do tác động vật lý. 

Ngoài 2 hạng mục SFRA và DFR đã được nêu trên, tại EVNCPC cũng đang áp dụng 

nhiều hạng mục chẩn đoán chuyên sâu MBA khác mà trong giới hạn bài báo này không 

nêu ra như: Phân tích đáp ứng tổn hao điện kháng tản theo tần số (FRSL); Phân tích 

điện trở động bộ OLTC (DRM); Thử nghiệm Bushing (hot collar). Việc áp dụng các 

hạng mục chẩn đoán chuyên sâu này cung cấp nhiều thông tin quan trọng để đánh giá 

chính xác tình trạng vận hành của MBA, phát hiện được những khiếm khuyết vừa chớm 

nở để có các phương án xử lý sớm, ngăn ngừa được sự cố cho MBA. 
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ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN BIM TRONG DỰ ÁN TRẠM BIẾN ÁP VÀ 

ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

Võ Ngọc Hoàn
1
, Nguyễn Chí Hiếu

2
, Lê Văn Dũng

3
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1
Giám đốc Công ty Tư vấn điện miền Nam, 0963777676, vnhoanpec@gmail.com 

2
Phó Giám đốc Công ty Tư vấn điện miền Nam, 0888589777, hieunguyen.evnspc@gmail.com 
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Công ty Tư vấn điện miền Nam, 0966888687, levandung2911@gmail.com 
4
Công ty Tư vấn điện miền Nam, 0973620967, eng.vnnguyen@gmail.com  

Tóm tắt: Mô hình thông tin công trình (BIM) là một tiến trình liên quan tới việc tạo lập 

và quản lý những đặc trưng kỹ thuật số trong các khâu Thiết kế - Thi công – Vận hành 

của các công trình. BIM đang là xu thế chuyển đổi số cho lĩnh vực đầu tư xây dựng, 

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã áp dụng thí điểm vào dự án “Trạm 110kV Hiệp 

Thành và đường dây đấu nối trạm 110kV Hiệp Thành”. Đơn vị thực hiện là Công ty 

Tư vấn Điện miền Nam đã hoàn thành mô hình BIM ở giai đoạn thiết kế và đạt được 

những yêu cầu đề ra. Để có cơ sở lập phương án, lựa chọn vị trí Trạm – Tuyến 

đường dây, Công ty đã áp dụng công nghệ khảo sát bay UAV để có mô hình hiện 

trạng trực quan và rõ ràng. Nhằm áp dụng BIM đạt hiệu quả cao, qua quá trình tìm 

hiểu và nghiên cứu các phần mềm khác nhau, Công ty đã lựa chọn giải pháp đến từ 

hãng Autodesk vì sự đồng bộ, thông dụng và đáp ứng được mục tiêu đề ra. Bước 

đầu, tiến hành xây dựng các quy định thực hiện BIM tuân thủ theo các văn bản/quyết 

định của Bộ xây dựng và tiêu chuẩn ISO 19650. Tiếp theo, thiết lập môi trường dữ 

liệu dùng chung (CDE) trên nền tảng BIM Collaborate Pro (ACC), đảm bảo việc lưu 

trữ trung tâm và truy cập để thu thập – quản lý – cộng tác – chia sẻ giữa các thành 

viên tham gia từ Tư vấn – Ban Quản lý dự án – Chủ đầu tư. Sau khi chuẩn bị các thư 

viện, Công ty đã tiến hành mô hình hóa 3D đầy đủ thành phần xây dựng cũng như bố 

trí các thiết bị điện đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cho phần Trạm và Đường dây đấu 

nối. Mô hình được xây dựng và phối hợp giữa các phần mềm như: Autodesk Revit, 

Civil 3D, Advance Steel, Infrawork, Naviswork, Autodesk Inventor … Khi thực hiện mô 

hình cho Đường dây đấu nối, Công ty đã nỗ lực nghiên cứu việc mô hình trụ thép, bố 

trí móng trụ trên tuyến để tránh các công trình hiện hữu nhờ vào kết quả khảo sát bay 

UAV, và đặc biệt là công tác căng dây ngay trên mô hình 3D đảm bảo độ võng căng 

dây đã thực sự mang lại hiệu quả thiết kế trực quan và chuẩn xác hơn. Đây chính là 

thành quả lớn nhất mà Công ty đã nghiên cứu áp dụng – mô hình thông tin BIM cho 

công trình tuyến đường dây truyền tải. 

Với kết quả đạt được từ dự án thí điểm trên, sẽ có cơ sở để tiến hành áp dụng BIM 

cho công trình truyền tải điện trong tương lai. 

Từ khóa: BIM; Trạm 110kV Hiệp Thành. 

Abstract: Building Information Modeling (BIM) is a process related to the creation and 

management of digital features in the Design - Construction - Operation stages of 

buildings. BIM is a trend of digital transformation for the field of construction 

investment, Southern Power Corporation has piloted the project "Hiep Thanh 110kV 

substation and connection line to 110kV Hiep Thanh station". The implementation unit 

mailto:vnhoanpec@gmail.com
mailto:hieunguyen.evnspc@gmail.com
mailto:levandung2911@gmail.com
mailto:eng.vnnguyen@gmail.com
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is Southern Electrical Consulting Company, which has completed the BIM model at 

the design stage and met the requirements. In order to have a basis for planning and 

selecting the location of Station - Line route, the Company has applied UAV flight 

survey technology to have an intuitive and clear current status model. In order to apply 

BIM effectively, through the process of learning and researching different software, the 

Company has chosen the solution from Autodesk because of its synchronization, 

commonality and meeting the set goals. Initially, proceed to develop BIM 

implementation regulations in compliance with the documents/decisions of the Ministry 

of Construction and ISO 19650. Next, establish a shared data environment (CDE) on 

the BIM platform. Collaborate Pro (ACC), ensuring central storage and access to 

collect – manage – collaborate – share among participating members from 

Consultants – Project Management Boards – Owners. After preparing the libraries, the 

Company conducted a full 3D modeling of the construction components as well as the 

layout of electrical equipment to ensure the correct design requirements for the Station 

and Connection Line. The model is built and coordinated between software such as: 

Autodesk Revit, Civil 3D, Advance Steel, Infrawork, Naviswork, Autodesk Inventor… 

When implementing the model for the connection line, the Company has made great 

efforts to study the steel pillar model, the arrangement of the pillar foundation on the 

line to avoid the existing works thanks to the results of the UAV flight survey, and 

especially the The tensioning work right on the 3D model to ensure the tension of the 

rope has really brought about a more intuitive and accurate design effect. This is the 

biggest achievement that the company has researched and applied - BIM information 

model for transmission line works. 

With the results obtained from the above pilot project, there will be a basis for applying 

BIM for power transmission works in the future 

Keywords: BIM; Hiep Thanh 110kV Substation. 

CHỮ VIẾT TẮT 

 BIM:  Building Information Modelling; 

 BEP:   BIM Execution Plan; 

 LOD:  Level of Development; 

 CDE:  Common Data Environment. 

1. GIỚI THIỆU 

Để khắc phục những vấn đề nêu trên, một số đơn vị chủ đầu tư- tư vấn- nhà thầu trong 

và ngoài nước đã ứng dụng thành công mô hình thông tin xây dựng BIM (Building 

Information Modeling – gọi tắt ứng dụng mô hình BIM) vào công tác quản lý công trình 

xây dựng từ lúc lập kế hoạch cho đến khi hoàn thành, khai thác vận hành công trình 

(toàn bộ vòng đời dự án), mang lại hiệu quả to lớn.  

Hiện nay trên thế giới có nhiều định nghĩa khác nhau về BIM. Một cách chung nhất có 
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thể hiểu BIM là tiến trình tạo dựng và sử dụng mô hình thông tin kỹ thuật số cho các 

công tác từ thiết kế, thi công đến quản lý vận hành công trình. BIM cho phép thông tin 

và dữ liệu được sản xuất dưới dạng số hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình trao 

đổi, hợp tác giữa các bên tham gia. 

Việc áp dụng mô hình BIM cho các công trình truyền tải điện là bước chuyển đổi số rất 

lớn mà chúng ta có thể chung tay thực hiện được. BIM là mô hình kỹ thuật số tổng hợp 

toàn diện các thông tin công trình được số hóa và trình bày qua hình ảnh 03 chiều đa 

luồng dữ liệu, cung cấp cho người dùng cách nhìn trực quan và cho khả năng tư duy gần 

với suy nghĩ tự nhiên của con người. BIM cho các bên tham gia dự án có thể xem xét và 

đánh giá hiệu quả của nó trước khi thực hiện, bên cạnh đó BIM giúp kiểm soát được các 

xung đột, tăng độ chính xác của bản vẽ thiết kế, giải quyết được các vấn đề liên quan 

ngay ở giai đoạn bắt đầu của dự án, đạt được kết quả tiết kiệm đáng kể về mặt thời gian, 

chi phí và năng lượng.  

Với những ưu điểm và lợi thế mang lại cho các bên tham gia dự án, đặc biệt là Chủ đầu 

tư, có thể nói BIM ngày càng trở thành xu hướng tất yếu của ngành xây dựng để tối ưu 

hóa việc thiết kế, thi công và quản lý công trình. 

2. NỘI DUNG – VAI TRÒ ỨNG DỤNG BIM TRONG CÁC DỰ ÁN NGÀNH ĐIỆN 

2.1. Nội dung áp dụng BIM 

Xây dựng mô hình thông tin BIM cho toàn dự án bao gồm phần trạm và đường dây 

truyền tải, cụ thể là tất cả phần cơ sở hạ tầng, phần xây dựng trạm, đường dây và kể cả 

phần điện, thiết bị điện… 

STT Nội dung áp dụng BIM 

Nội dung áp dụng theo 

trình tự thực hiện đầu tư xây dựng 

Thực hiện dự án 

Khảo sát 

xây dựng 

Thiết 

kế 

Lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thi 

công 

Hoàn 

công 

1 
Xây dựng mô hình hiện trạng khu vực 

công trường, dự án 
X   X  

2 
Mô hình hóa thông tin công trình 

(3D), và phối hợp đa bộ môn 
X X X X X 

3 
Cập nhật thiết kế chi tiết sau đấu thầu 

theo thiết bị được chọn 
  X X  

4 Quản lý dự án và giám sát thi công  X  X X 
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STT Nội dung áp dụng BIM 

Nội dung áp dụng theo 

trình tự thực hiện đầu tư xây dựng 

Thực hiện dự án 

Khảo sát 

xây dựng 

Thiết 

kế 

Lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thi 

công 

Hoàn 

công 

5 Lập mô hình hoàn công công trình    X X 

6 Quản lý vận hành     X 

2.2. Vai trò khi Áp dụng mô hình BIM 

Nội dung áp dụng BIM Mô tả công việc Sản phẩm 

Xây dựng mô hình hiện 

trạng 

Xây dựng mô hình BIM của 

hiện trạng công trường/dự 

án 

Phối cảnh khu vực dự án, 

mặt bằng bố trí hiện trạng 

công trường tại thời điểm 

xem xét, thể hiện được địa 

hình, địa vật, các điều kiện 

và cơ sở vật chất tại công 

trường/dự án 

Mô hình hóa thông tin 

công trình (3D) 

Chuyển đổi từ bản vẽ 2D 

sang mô hình BIM trong 

trường hợp chưa thực hiện 

thiết kế theo BIM 

Mô hình BIM được dựng từ 

bản vẽ 2D đảm bảo được 

khả năng bóc tách được khối 

lượng công việc chủ yếu và 

nghiên cứu phương án thiết 

kế trong các giai đoạn, cung 

cấp các bản vẽ 2D cho các 

thành phần của công trình 

Phối hợp đa bộ môn Tích hợp các mô hình BIM 

riêng lẻ từng bộ môn vào 

mô hình liên kết. Xác định 

và giải quyết các xung đột 

thiết kế trước khi thi công. 

Cập nhật mô hình sau xử lý 

xung đột (nếu có yêu cầu) 

Mô hình BIM đã được phối 

hợp các bộ môn thiết kế, 

bảng báo cáo xung đột của 

các bộ môn 

Mô hình mô phỏng trình 

tự thi công 

Lên kế hoạch trình tự xây 

dựng trên cơ sở BIM 

Bảng tiến độ thi công, mô 

hình mô phỏng tiến trình thi 

công theo thời gian thực 
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Nội dung áp dụng BIM Mô tả công việc Sản phẩm 

Bố trí mặt bằng thi công 

công trình 

Mô tả trực quan và xây dựng 

mô hình BIM cho hiện trạng 

công trường, dự kiến bố trí 

thiết bị, kho bãi, giao thông 

nội bộ công trường 

Mô hình BIM bố trí mặt 

bằng thi công công trường 

tại thời điểm xem xét, thể 

hiện được các điều kiện, cơ 

sở vật chất tại công trường, 

phân bố giao thông nội bộ 

của công trường 

Mô hình hoàn công công 

trình 

Bàn giao mô hình hoàn công 

cho chủ đầu tư để quản lý cơ 

sở, trang thiết bị 

Mô hình BIM hoàn công 

bao gồm thông tin về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị tại 

công trường (lịch sử lắp đặt, 

danh mục, thông số kỹ 

thuật...) 

Nhập thông tin dữ liệu và 

xây dựng kế hoạch bảo trì 

công trình 

Nhập thông tin dữ liệu phục 

vụ quản lý vận hành và xây 

dựng kế hoạch bảo trì công 

trình 

Mô hình BIM phục vụ quản 

lý vận hành công trình và kế 

hoạch bảo trì 

Các công việc khác Theo yêu cầu cụ thể từ Chủ 

đầu tư 

Theo yêu cầu cụ thể khác. 

2.3. Lợi ích khi Áp dụng mô hình BIM 

Giúp chủ đầu tư kiểm soát và tối ưu chất lượng công trình trong từng giai đoạn phát 

triển dự án và có thể tận dụng cùng một mô hình ở tất cả các giai đoạn trong quá trình 

sử dụng công trình. Cụ thể: 

Thiết kế Thi công Quản lý và vận hành 

Giúp kiểm soát chất lượng 

thiết kế một cách trực quan 

thông qua mô hình 3D 

thông tin (BIM). Kiểm 

xung đột 

Giúp tăng tính chính xác của 

thông tin thông qua mô hình 

được cập nhật liên tục và bản 

vẽ thi công được đồng bộ từ 

mô hình BIM. Giúp chủ đầu 

tư kiểm soát được chi phí và 

tiến độ thi công, giảm các 

công tác re-work 

Dữ liệu được lưu trữ và 

bảo quản lâu dài ở dạng số 

hóa ở cả dạng 3D, 2D và 

các tài liệu liên quan. 
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Thiết kế Thi công Quản lý và vận hành 

Tăng cường cộng tác, phối 

hợp giữa các bên tham gia 

dự án thông qua môi 

trường dữ liệu chung 

(CDE). Dữ liệu quản lý tập 

trung và cập nhật tức thời. 

Giúp chủ đầu tư kiểm soát 

chất lượng công trình thông 

qua các công cụ số hóa hoạt 

động ở công trường. 

Dễ dàng chuyển giao cho 

các đơn vị phát triển công 

trình ở các giai đoạn tiếp 

theo 

Tạo ra 1 bản sao kỹ thuật 

số của dự án với đầy đủ 

thông tin đi kèm, có thể sử 

dụng tiếp tục ở các giai 

đoạn tiếp theo. 

Cập nhật mô hình 3D và 

Thông tin của dự án, thiết bị 

giống 100% dự án thực tế 

(mô hình as-build) 

Xây dựng quy trình quản 

lý tài sản và vận hành 

(FM) xoay quanh mô hình 

BIM 3D. 

3. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI BIM 

3.1. Các phần mềm ứng dụng BIM 

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm thiết kế 3D, có kết nối ứng dụng BIM, 

nhưng có thể phân chia ra hai hướng chính như sau: 

 Các phần mềm hỗ trợ 3D phục vụ công tác thiết kế điện trạm: hiện nay có thể nêu 

hai phần mềm chuyên dụng trong thiết kế nhất thứ là Bentley và Primtech (có bộ 

thư viện thiết bị của các nhà cấp hàng khá đầy đủ), có các môdul chuyên ngành 

cho công tác thiết kế nhất thứ như kiểm tra khoảng cách pha-pha, pha-đất, phạm 

vi bảo vệ chống sét, lực điện động giữa các dây dẫn, thanh cái … 

 Phần mềm hỗ trợ 3D phục vụ công tác thiết kế điện Đường dây: hiện nay có thể 

sử dụng phần mềm chuyên dụng trong thiết kế là PLS-CAD, Civil 3D... 

 Các phần mềm hỗ trợ 3D thiên về phần xây dựng: hiện nay hiệp hội xây dựng 

đang sử dụng nhiều phần mềm Revit, Civil, Advance Steel trong thiết kế. Nó cho 

phép thiết kế chi tiết trong công tác thiết kế kết cấu xây dựng công trình. 

 Và môi trường dữ liệu dùng chung (CDE: Common Data Environment). 

Các phần mềm hiện nay để ứng dụng BIM là rất nhiều và cung cấp cho người dùng 

nhiều giải pháp hữu ích, tuy nhiên song song đó chính là chi phí bản quyền rất lớn, khó 

đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư, các đơn vị tham gia dự án. Điều này, thôi thúc chúng 

tôi nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nhằm chiết giảm chi phí tối đa (có thể giảm đi từ 

3-4 lần phần thuê bao phần mềm) mà khi ứng dụng BIM vẫn mang lại hiệu quả tương 

đương, đó là: 

 Phần mềm hỗ trợ 3D phục vụ công tác thiết kế điện trạm: Revit, Civil 3D, 

Inventor... 
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 Phần mền hỗ trỡ 3D phục vụ công tác thiết kế điện đường dây: Revit, Civil 3D, 

Inventor, InfraWorks... 

 Phần mền hỗ trỡ 3D phục vụ công tác thiết kế Xây dựng: Revit, Civil 3D, 

Advance Steel... 

 Môi trường dữ liệu chung (CDE): Autodesk Construction Cloud (ACC). 

 

Hình 1. Phối hợp các phần mềm trên BIM 

 

Hình 2. Quá trình trao đổi thông tin trên CDE 
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3.2. Trang bị hạ tầng máy móc thiết bị 

Khi áp dụng BIM, do đặc thù ứng dụng trên nền tảng số, trình duyệt Web, phần mềm 

chuyên ngành…, cấu hình của máy móc thiết bị cũng tương đương.  

Vì vậy đa phần để đảm bảo cho quá trình khai thác ứng dụng BIM và bộ phận quản lý 

liên quan cần thực hiện nâng cấp hạ tầng thiết bị và số lượng tương đương (ví dụ trang 

bị các máy trạm Workstation cấu hình mạnh; một số máy trạm di động phục vụ thực tế 

công trường...). 

3.3. Trình tự ứng dụng BIM trong phần Trạm biến áp 

Sử dụng bộ công cụ, phần mềm của Autodesk để thiết lập mô hình BIM phần Trạm  

biến áp. 

 

Hình 3. Lưu trình thiết lập BIM phần Trạm 

Chúng tôi tạo dựng các Family cho từng cấu kiện, thiết bị điện trong trạm, rồi tiến hành 

bố trí mặt bằng xây dựng trên mô hình BIM 3D đúng kích thước và vị trí theo yêu cầu 

thiết kế. Trong quá trình thực hiện các bộ môn phối hợp chặt chẽ với nhau để tránh xảy 

ra các xung đột trên mô hình thiết kế. 

Các quá trình diễn ra được chia sẻ mô hình trên CDE, các bộ môn hoặc các bên tham 

gia dự án đều có thể phối hợp, góp ý và chỉnh sửa ngay trên mô hình. 
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Hình 4. Mô hình BIM hoàn chỉnh phần Trạm 

3.4. Trình tự ứng dụng BIM trong phần Đường dây truyền tải 

Có thể nói đây là công trình đường dây truyền tải áp dụng các giải pháp đến từ 

Autodesk để thiết lập mô hình BIM đầu tiên trong ngành điện, với đầy đủ thông tin và 

mức độ chính xác cao, không khác gì các phần mềm chuyên dụng khác như PLS Cad 

(có giá trị bản quyền hàng trăm triệu đồng / 01 bản / năm). 

Từ kết quả khảo sát UAV được đưa vào Civil 3D để tạo ra bình đồ hạ tầng chính xác, 

nhằm làm cơ sở phục vụ cho việc thực hiện mô hình 3D toàn tuyến đường dây. 

Và cũng tương tự chúng tôi dùng các công cụ, phần mềm của Autodesk để thiết lập mô 

hình BIM phần đường dây. 

Các chi tiết được tạo từ phần mềm Revit, Advanced Steel, Inventor sẽ được đưa vào 

Civil 3D để lắp ghép thành trụ hoàn chỉnh. Phần đường dây được mô hình 3D toàn bộ 

với khối lượng dây dẫn và phụ kiện được đặt chính xác với thực tế. Sau đó, tiến hành 

căng dây tự động trên mô hình, dây dẫn là đối tượng 3D mang thông tin chi tiết. 

Mô hình đúng với thực tế địa hình, địa vật đáp ứng việc kiểm tra độ võng căng dây, cao 

độ ở các điểm giao chéo đều đạt yêu cầu kỹ thuật và hiển thị trực quan ngay trên mô 

hình. 

 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
  499  

 

Hình 5. Lưu trình thiết lập BIM phần Đường dây truyền tải 

 

Hình 6. Mô hình đường dây trên nền khảo sát UAV 
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Hình 7. Mô hình đường dây thu gọn trên Civil 3D 

 

Hình 8. Mô hình Trạm và đường dây hoàn chỉnh 
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4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Công tác thiết lập mô hình BIM cho công trình điện (trạm và đường dây) đáp ứng được 

yêu cầu và mục tiêu đặt ra trong nhiệm vụ Chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực 

miền Nam và của cả Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đặc biệt, phần đường dây truyền tải 

mang đến nhiều lợi ích cho Chủ đầu tư từ cái nhìn trực quan, phản ánh đúng thực tế địa 

hình, địa vật. Giúp Chủ đầu tư, các bên tham gia lựa chọn giải pháp tối ưu, vị trí xây 

dựng phù hợp và giảm thiểu các chi phí đầu tư, đền bù cho công trình. 

Với tất cả mô hình thiết kế cho trạm biến áp và đường dây đấu nối kết hợp trên không 

gian ảnh của khảo sát bay UAV và luôn được lưu trữ dạng số hóa từ cơ sở dữ liệu đầu 

vào đến khi thi công hoàn công công trình. Tất cả các thông tin của công trình, dự án sẽ 

được lưu trữ vĩnh viễn đáp ứng đúng vai trò chuyển đổi số, giảm thiểu hồ sơ giấy và các 

thất lạc khác do thời gian. Sau khi thi công hoàn công công trình, Chủ đầu tư sẽ nhận 

được một mô hình BIM hoàn chỉnh với đầy đủ các thông tin từ thiết bị đến kết cấu 

nhằm tiến tới quản lý tài sản trên nền tảng số - đó chính là mục đích mà BIM mang lại 

cho Chủ đầu tư. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện thí điểm BIM cho dự án 

vẫn còn tồn tại các khó khăn và vướng mắc như: Chưa có đơn giá định mức cụ thể cho 

các bên tham gia áp dụng mô hình BIM; việc đầu tư nhằm tiến tới thiết kế BIM còn các 

khó khăn về chi phí như trang bị, đầu tư các phần mềm chuyên dụng cho từng công tác, 

máy móc thiết bị… Đối với ngành điện, cũng cần xây dựng quy định chung về công tác 

thiết lập mô hình BIM như các công trình dân dụng – công nghiệp khác. 

5. KẾT LUẬN 

Việc thực hiện thí điểm BIM cho dự án Trạm và đường dây 110kV là cần thiết và là xu 

thế chuyển đổi số ngày nay, nhằm để đánh giá được các ưu điểm và các tồn tại nhằm 

từng bước xây dựng đề án BIM tổng thể cho các dự án Điện nói riêng tại từng Tổng 

công ty, cũng như tại Tập Đoàn điện lực Việt Nam nói chung. 

Mô hình BIM chỉ thực sự hiệu quả khi thông tin công trình được quản lý thống nhất từ 

giai đoạn thiết kế, thi công đến quản lý vận hành. Việc thực hiện BIM cần phát triển cao 

hơn, không chỉ dừng lại ở mức độ thiết kế, thông tin phục vụ quản lý sau này. Với mô 

hình BIM hoàn chỉnh, chúng ta sẽ nhìn nhận được các lợi ích do mô hình mang lại như 

quản lý tài sản và vận hành trên nền tảng số. 
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NÂNG CAO PHƯƠNG PHÁP LỌC NHIỄU TRONG PHÉP ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ 

TRÊN CÁC THIẾT BỊ CAO ÁP 

Vũ Công Thức 

Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội, 0387313252, thucd12@gmail.com 

Tóm tắt: Bảo dưỡng dựa trên tình trạng là xu hướng hiện nay trong lĩnh vực thí 

nghiệm điện và dần dần thay thế phương pháp bảo dưỡng dựa trên thời gian, trong 

đó các phương pháp chẩn đoán nâng cao và giám sát thời gian thực được xem là các 

công cụ cẩn thiết. Phép đo phóng điện cục bộ (PD) là một phương pháp quan trọng 

để chẩn đoán tình trạng cách điện của thiết bị điện cao áp trong quá trình vận hành và 

được thực hiện như một hạng mục thí nghiệm chấp nhận và sau lắp đặt. Tuy nhiên, 

phương pháp này gặp phải rất nhiều thách thức. Trong đó khó khăn nhất khi thực 

hiện ngoài hiện trường là vấn đề nhiễu. Nhiễu có thể đến từ môi trường xung quanh 

hoặc trong mạch đo dẫn đến các kết quả  không mong muốn và gây nhầm lẫn trong 

việc chẩn đoán. Để giải quyết vấn đề này, nghiên cứu này đề xuất phương pháp phân 

rã chế độ thực nghiệm tổng thể hoàn chỉnh đã được cải thiện với nhiễu tương thích 

(ICEEMDAN) kết hợp với phương pháp kiểm tra ý nghĩa thống kê. Bằng việc sử dụng 

tín hiệu mô phỏng trong phòng thí nghiệm, phương pháp này mang lại cải tiến đáng 

kể trong quá trình khử nhiễu và trở thành công cụ hữu ích để chẩn đoán PD trong các 

thiết bị điện cao áp 

Từ khoá: Phân rã chế độ thực nghiệm; hàm chế độ nội tại; phóng điện cục bộ; 

ICEEMDAN 

Abstract: Condition-based maintenance is the current trend in the field of electrical 

testing and gradually replace the time-based maintenance, in which advanced 

diagnostic methods and real-time monitoring are considered as critical tools. Partial 

discharge (PD) measurement is a vital method of diagnosing the insulation condition 

of high voltage equipment during operation and is performed as part of the acceptance 

test and after installation. However, there are significant challenges that this approach 

must overcome. The most difficult challenge of PD measurement in the field is noise. 

Noise from the surroundings or the measurement circuit might lead to undesired 

results and cause diagnostic confusion. To solve this problem, the improved complete 

ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise (ICEEMDAN) combined 

with statistical significance test is proposed in this study. By using simulated signal in 

the laboratory, this method resulted in significant improvement in denoising process to 

be a useful tool for diagnosing the PD on high voltage equipment. 

Keywords: Empirical mode decomposition; intrinsic mode function; partial discharge; 

ICEEMDAN. 

CHỮ VIẾT TẮT 

EMD Phân rã chế độ thực nghiệm 

HFCT Biến dòng cao tần 
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ICEEMDAN Phân rã chế độ thực nghiệm tổng thể hoàn chỉnh đã 

được cải thiện với nhiễu tương thích 

IMF Hàm chế độ nội tại 

MSE Sai số bình phương trung bình 

NCC Hệ số tương quan chuẩn hóa 

PD Phóng điện cục bộ 

PRPD Phóng điện cục bộ xử lý theo góc pha 

SNR Tỷ sô tín hiệu - nhiễu 

SST Kiểm tra ý nghĩa thống kê 

1. GIỚI THIỆU 

Phóng điện cục bộ (PD) là sự phóng điện một phần của hệ thống cách điện gây ra bởi 

các hiệu ứng về nhiệt, điện, cấu trúc cơ khí, và các tác động môi trường mà dần dần 

theo thời gian diễn tiến thành sự cố [1]. 

Chỉ một số ít vật liệu có khả năng chống lại phóng điện cục bộ; do đó, hiện tượng PD 

xảy ra hầu hết trên các hệ thống cách điện cao áp. PD phát ra năng lượng dưới dạng 

sóng điện từ, đặc tính hóa học, ánh sáng, và nhiệt, cũng như các tín hiệu ở các dải tần 

khác nhau [2]. Dựa trên các dạng năng lượng này, có nhiều kỹ thuật chẩn đoán và định 

vị các hiện tượng PD được phát triển, bao gồm phân tích khí hòa tan trong dầu [3], 

phương pháp ảnh nhiệt [4], các phương pháp điện và điện từ [5]. Mặc dù có rất nhiều 

phương pháp chẩn đoán, các phương pháp này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, trong đó 

khó khăn nhất là việc lọc nhiễu và cung cấp kết quả chính xác, đồng nhất. Các phương 

pháp điện và điện từ đã đạt được những kết quả nhất định trong việc khử các tín hiệu 

nhiễu dừng và tuyến tính, tuy nhiên vẫn gặp nhiều thách thức với dạng nhiễu không 

dừng và phi tuyến. 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân rã chế độ thực nghiệm tổng thể hoàn chỉnh 

đã được cải thiện với nhiễu tương thích (ICEEMDAN) và kiểm tra ý nghĩa thống kê 

(SST) để nâng cao khả năng lọc nhiễu từ các tín hiệu phi tuyến và không dừng. Phần 2 

trình bày dữ liệu đầu vào sử dụng tín hiệu PD đo được trong phòng thí nghiệm bằng 

cảm biến biến dòng cao tần (HFCT). Phương pháp đề xuất cũng được trình bày trong 

phần này. Các kết quả được trình bày trong phần 3 và kết luận được đưa ra trong  

phần 4. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tín hiệu PD được thu thập bằng cách tạo một khuyết tật trên cách điện của cáp trung 
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thế, sau đó tín hiệu đo được được trộn với nhiễu trắng. 

Phương pháp EMD được Huang và đồng nghiệp giới thiệu lần đầu năm 1998 [6], và 

hiện nay phương pháp này được cải tiến dưới dạng nhiều biến thể khác nhau. 

ICEEMDAN là một trong số các biến thể của phương pháp EMD. 

Thuật toán ICEEMDAN algorithm được trình bày như sau [7]. 

Đặt Ek(‧) là toán tử EMD sinh ra chế độ thứ k, w
(i)

 là nhiễu trắng thứ i và M(‧) là toán 

tử lấy trung bình. 

Các chế độ được sinh ra bởi thuật toán ICEEMDAN được gọi là các hàm chế độ nội tại 

(IMF). 

Bước 1. Tính toán bằng cách EMD i tín hiệu được xây dựng như sau x(i) = x + 

βoE1(w
(i)

) để thu được phần dư đầu tiên 𝑟1 = 〈𝑀1(𝑤
(1)

)〉, trong đó w
(i)

 (i=1,…,I) là các 

tín hiệu nhiễu trắng nhân tạo, i là số nhiễu trắng được thêm vào trong thuật toán với 

biên độ 𝛽 > 0. 

Bước 2. Ở giai đoạn đầu tiên (k = 1) tính toán chế độ đầu tiên:  d ̃1 = 𝑥 − 𝑟1. 

Bước 3. Tính toán phần dư thứ hai bằng cách lấy trung bình của r1 + β1E2(w
(i)

) và tính 

toán phần dư thứ hai: d ̃2 = 𝑟1 − 𝑟2 = 𝑟1 − 〈𝑀 (𝑟1 + 𝛽1𝐸2(𝑤
(i)

))〉. 

Bước 4. Cho k = 3, …, K tính toán phần dư thứ k 𝑟𝑘 = 〈𝑀(𝑟𝑘−1 + 𝛽𝑘−1𝐸𝑘(𝑤(𝑖)))〉. 

Bước 5. Tính toán chế độ thứ k d ̃k = 𝑟k-1 – 𝑟k 

Bước 6. Quay lại bước 4 với giá trị k tiếp theo. 

Hằng số 𝛽𝑘 = 𝜀𝑘std(𝑟𝑘) được chọn để chứa giá trị SNR mong muốn giữa nhiễu trắng 

được thêm vào và phần dư mà nhiễu trắng được thêm vào. 

Kiểm tra ý nghĩa thống kê (SST) được giới thiệu để xác định IMF nào có ý nghĩa thống 

kê và IMF nào không có ý nghĩa thống kê để loại bỏ. Đầu tiên, phân tã bộ nhiễu thành 

các IMF. Sau đó, chọn mức tin cậy và xác định các đường biên phía trên và phía dưới. 

Cuối cùng, so sánh mật độ năng lượng của các IMF từ dữ liệu với các hàm mở rộng của 

mức năng lượng nhiễu trắng. Các IMF mà có mức năng lượng nằm bên ngoài đường 

biên chứa ý nghĩa thống kê và nên giữ lại. Các IMF nằm bên trong đường biên không có 

ý nghĩa về mặt thống kê và nên loại bỏ. Sau khi loại bỏ các IMF không có ý nghĩa thống 

kê, xây dựng lại tín hiệu dựa trên các IMF có ý nghĩa thống kê [8]. Những đường biên 

có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi mức độ tin cậy. Sơ đồ thuật toán 

ICEEMDAN được thể hiện trong hình 1. 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
506 

 

Hình 1. Sơ đồ thuật toán ICEEMDAN 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

Tín hiệu PD trộn với nhiễu trắng được hiển thị trong hình 2 để kiểm chứng tín khả thi 

của phương pháp đề xuất. Các kết quả IMF của tín hiệu trộn được hiển thị trên hình 3. 

Trong đó, PD chủ yếu xảy ra ở các IMF5, IMF6 trong khi nhiễu trắng tập trung ở các 

chế độ tần số cao, IMF1-IMF4. Các tín hiệu nhiễu ở tần số thấp với các dải tần khác 

nhau được thể hiện ở IMF7-IMF12. 

 

Hình 2. (a) Tín hiệu PD gốc với biên độ giảm dần; (b) Tín hiệu PD với nhiễu trắng 
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Hình 3. Các hàm chế độ nội tại (IMFs), IMF1 đến IMF13, được sinh ra từ việc phân rã tín hiệu 

sử dụng thuật toán ICEEMDAN 

Trong kiểm tra ý nghĩa thống kê (SST), chọn mức tin cậy 99% và vẽ các đường biên 

trên và biên dưới. Những đường biên này được xây dựng từ phân bố xác suất của hàm 

mở rộng mật độ năng lượng các thành phần IMF. Như mô tả trong hình 4 (a), các IMF 

có năng lượng nằm trên đường biên trên chứa các thông tin có ý nghĩa thống kê, các 

IMF khác nằm giữa hai đường biên trên và biên dưới chứa các thông tin không có ý 

nghĩa hoặc nhiễu. Những đường biên này có thể được điều chỉnh để khử nhiễu hiệu quả 

hơn; trong nghiên cứu này, các đường biên được tịnh tiến mở rộng ra 1 đơn vị theo trục 

tung. Kết quả, tất cả các IMF đều bị loại bỏ trừ IMF5, như trên hình 4 (b) 

 

Hình 4. (a) Kết quả SST của các IMF của tín hiệu PD với nhiễu trắng;  

(b) Kết quả sau khi loại bỏ các IMF không có ý nghĩa thống kê 
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Hình 5. Kết quả khôi phục lại tín hiệu PD sau khi khử nhiễu: (a) trong miền thời gian;  

(b) dưới dạng phổ Hilbert trong miền thời gian-tần số 

Sau khi loại bỏ các IMF không có nghĩa, tín hiệu được xây dựng lại bằng cách nhóm 

các IMF còn lại; trong trường hợp này, chỉ có thông tin từ IMF5 được sử dụng để xây 

dựng lại tín hiệu. Tín hiệu khôi phục sau khi khử nhiễu được hiển thị trên hình 5 (a) gần 

giống với tín hiệu gốc ban đầu. Để quan sát trực quan hơn, hình 5 (b) biểu diễn tín hiệu 

sau khi khử nhiễu dưới dạng phổ 3D-Hilbert. Dạng mẫu Hilbert chứa các thông tin về 

tần số, thời gian và mức năng lượng của tín hiệu PD. Dạng của PD trong phổ 3D-

Hilbert cũng cung cấp thông tin về loại khuyết tật trong cách điện. 

Để đánh giá định lượng hiệu quả của phương pháp đề xuất, nghiên cứu sử dụng một vài 

thông số bao gồm: SNRin, SNRout, ΔSNR, MSE, và NCC [9]. Tỷ số nhiễu tín hiệu của 

tín hiệu đầu vào và đầu ra được xác định bằng công thức (1) và công thức (2). Chênh 

lệch giữa các giá trị SNR được tính toán bằng cách sử dụng công thức (5). Hệ số tương 

quan chuẩn hóa (NCC) được tính toán trong công thức (3), thường được sử dụng để 

đánh giá sự tương đồng giữa các tín hiệu. Giá trị NCC càng cao thì hai tín hiệu càng có 

sự tương đồng. Sai số bình phương trung bình được sử dụng để so sánh sự đồng nhất 

của tín hiệu gốc và tín hiệu sau khi khử nhiễu như mô tả trong công thức (4). Giá trị 

MSE càng thấp thì tín hiệu gốc và tín hiệu sau khi khử nhiễu càng giống nhau. 
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ΔSNR = SNRout - SNRin      (95) 

trong đó s(i) là tín hiệu PD gốc, ˆ( )s i là tín hiệu sau khi khử nhiễu, và N(n) là  

nhiễu trắng. 

 

Hình 6. (a) Sự chênh lệch giữa SNR đầu vào và SNR đầu ra; (b) Giá trị NCC thay đổi  

theo các giá trị SNR khác nhau (c) Giá trị MSE thay đổi theo các giá trị SNR khác nhau 

Các kết quả đánh giá định lượng tín hiệu PD sau khi lọc nhiễu được biểu diễn trên hình 

7. Tron hình 6 (a), trục tung là giá trị SNR đầu vào và đầu ra, trục hoành là biên độ của 

nhiễu trắng. Giá trị ∆SNR lớn nhất khoảng 10.8 dB, và nhỏ nhất khoảng 3.9 dB, giá trị 

trung bình là 7.9dB. Khi phân tích tín hiệu với các giá trị SNR khác nhau, giá trị NCC 

gần bằng 1 và giá trị MSE nhỏ cũng chỉ ra rằng tín hiệu sau khi khử nhiễu gần giống với 

tín hiệu gốc ban đầu. 

Một số dạng tín hiệu khác cũng được phân tích với mục đích phát triển thư viện mẫu 

các dạng điển hình của PD. Trong phổ Hilbert, mỗi loại khuyết tật trong cách điện sẽ 

tương ứng với một dạng PD đặc trưng. Các dạng mẫu trong hình 7 này cũng được sử 

dụng để đánh giá và phân tích PD tương tư như dạng phóng điện cục bộ phân tích theo 

pha (PRPD), giúp phân tích và chẩn đoán nhanh chóng, thuận tiện hơn cho người vận 

hành ngoài hiện trường. 
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Hình 7. Một số dạng Hilbert trong miền thời gian-tần số (a) Phóng điện bên trong_45mm33; 

(b) Phóng điện bề mặt_phóng điện vầng quang (c) Phóng điện bề mặt ở 22 kV 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Phương pháp kết hợp được đề xuất trong nghiên cứu này khử nhiễu thành công cho tín 

hiệu PD và cung cấp một số ưu điểm như khử nhiễu trong khi vẫn giữ được các đặc tính 

của PD ban đầu, quan sát được tần số, thời điểm xảy ra PD. Kỹ thuật kiểm tra ý nghĩa 

thống kê hạn chế các khó khăn trong việc phát hiện và loại bỏ các IMF không có ý 

nghĩa, và dễ dàng phân loại được dạng khuyết tật dựa trên phổ 3D-Hilbert. Phương pháp 

trên áp dụng cho tín hiệu mô phỏng giảm nhiễu đáng kể. Các kết quả định lượng cũng 

chỉ ra rằng tín hiệu sau khi xây dựng lại gần giống với tín hiệu gốc ban đầu. Phương 

pháp lọc nhiễu dựa trên phương pháp này sẽ được cải tiến thêm trong tương lai dựa trên 

tần số tín hiệu, mức tin cậy. Để phát triển thư viện dạng mẫu trong miền Hilbert, cần 

thiết phải thu thập tín hiệu thô và phân loại nhiều dạng sự cố. Sau khi xác định được 

hiện tượng PD tồn tại trong hệ thống cách điện của thiết bị cao áp, bước tiếp theo là 

định vị vị trí của PD để có thể giảm thời gian bảo dưỡng, sửa chữa. 
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TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT ĐA NHIỆM HỖ TRỢ HẤP THỤ NGUỒN NLTT 

VỚI TỶ TRỌNG CAO THÔNG QUA ỨNG DỤNG SÁNG TẠO HỆ THỐNG AGC 

MULTI-PURPOSES AUTOMATIC CONTROL OF ACTIVE POWER FOR 

MAXIMIZING ABSORPTION OF RENEWABLES ENERGY BY APPLYING THE AGC 
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Tóm tắt: Trước thực trạng phát triển bùng nổ các nguồn điện năng lượng tái tạo 

(NLTT) gió, mặt trời trong thời gian ngắn, hệ thống lưới điện hiện hữu từ cấp 110-

500kV chưa đủ khả năng để giải tỏa hết công suất, xuất hiện các điểm có nguy cơ 

nghẽn mạch gây ảnh hưởng tới an toàn, ổn định, tin cậy hệ thống điện (HTĐ). Với 

trên 230 Nhà máy điện (NMĐ) NLTT trang trại, việc điều độ truyền thống (điện 

thoại/thông tin đến trưởng ca) là không khả thi và bắt buộc cần có giải pháp điều 

khiển tự động các NMĐ, đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy HTĐ và đảm bảo công 

bằng, minh bạch cho các NMĐ tham gia. 

Từ thực trạng trên, ứng dụng AGC  đã được các kỹ sư Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc 

gia phát triển, vận dụng sáng tạo nhằm giám sát song song nhiều điểm nghẽn mạch 

lưới điện nội vùng, liên vùng, giải tỏa tối đa công suất các nguồn NLTT. Công cụ ứng 

dụng sáng tạo hệ thống AGC có khả năng điều khiển trơn tự động, liên tục các NMĐ, 

phân bổ theo đúng tỉ lệ công suất dự báo được lựa chọn, đảm bảo công bằng, minh 

bạch cho các NMĐ tham gia, các phần tử trên lưới điện được vận hành ở mức an 

toàn, ổn định. Công cụ sử dụng các thuật toán như trần công suất, đường dây nối 

tiếp, hỗ trợ được đầy đủ các trường hợp phát sinh trong vận hành như lưới điện mạch 

vòng/hình tia phức tạp, nghẽn mạch nối tiếp tại nhiều cấp điện áp, vận hành 24/7, 

phối hợp giữa nguồn NLTT và nguồn truyền thống, giám sát nghẽn mạch xét tới ổn 

định tần số, điều khiển tần số trong tình huống thừa nguồn, xử lý các vấn đề bức xạ 

mặt trời, tốc độ gió thay đổi liên tục, chất lượng SCADA không ổn định, v.v. Ngoài ra, 

công cụ được xây dựng với giao diện thân thiện dễ sử dụng, linh hoạt với khả năng 

tùy biến cao, đảm bảo tính tin cậy, bảo mật, dễ dàng mở rộng, thiết kế theo nhu cầu 

thực tế của Điều độ viên, đáp ứng được đầy đủ các vấn đề phát sinh có kế hoạch 

hoặc đột xuất trong công tác vận hành hệ thống điện Quốc gia.  

Công cụ ứng dụng sáng tạo AGC đã mang lại hiệu quả to lớn trong công tác điều độ, 

vận hành HTĐ. Đây là giải pháp mới, xử lý được các vấn đề phức tạp, gần như chưa 

được áp dụng hoặc mới chỉ được áp dụng ở mức đơn giản tại các nước trên thế giới. 

Do vậy, giải pháp có tính thực tiễn cao, không chỉ ở Việt Nam mà còn có thể mở rộng 

ra thế giới, đặc biệt với các Quốc gia chuyển dịch sang NLTT trong tương lai tương tự 

Việt Nam. 
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Từ khoá: AGC; điều khiển; năng lượng tái tạo; giám sát nghẽn mạch; giải tỏa công 

suất 

Abstract: With the actual situation in explosion of wind and solar energy sources 

development in a short time, existing 110-500kV power system is not capable to 

transfer full power capacity, appearing risk of grid congestions which might impact 

safe, stable and reliable power system. With over 230 farm renewable energy power 

plants, traditional dispatch (via phone/informing shift leader) becomes impossible so it 

is compulsory to have solution for power plant automation control, ensuring power 

system operation in a safe, reliable and stable manner and ensuring equity and 

transparency for power plants involved in.  

To cope with the situation, AGC application has been developed, applied creatively by 

engineers at National Load Dispatch Centre to monitor simultaneously regional, inter-

regional grid congestion, transfer maximum possible capacity of renewable energy 

resources. The creative tool expanding functions of AGC system has capability to 

control power plants automatically and continuously, allocating power to the power 

plants using selected forecasting capacity ratio, ensuring equity and transparency for 

power plants involved in, while keeping all grid elements are operated in a safe and 

stable mode. The tool using algorithms such as “power ceiling”, “line in series” 

supports all possible cases in operation such as complicated ring or radial line 

configurations, grid congestions connecting each other’s at different voltage levels, 

operating 24/7, supporting renewable energy source with traditional source in parallel, 

monitoring line congestions considering frequency stability, controlling frequency in 

excess of source condition, handling solar radiation and wind speed changing 

continuously, unstable SCADA quality, etc. In addition, the tool is built with an user-

friendly interface, easiness to use, flexibility with highly customizable capability, 

ensuring reliability and security, expansion capability, designing based on dispatch 

engineer’s actual demand, adapting all of scheduled or unexpected services in 

national power system operation.      

The creative tool expanding functions of AGC system has brought huge effect to 

power system dispatch and generating operation. This is a new solution, handling 

complicated issues, almost not been used or only used at simple level in other 

countries in the world. Therefore, the solution is highly practical, not only applicable in 

Vietnam but possible for expansion to the world, especially in countries transforming 

power system to renewable energy in the future similarity to Vietnam. 

Keywords: AGC, control, renewable energy, congestion monitoring, power transfer 

KÝ HIỆU 

Ký hiệu Đơn vị Ý nghĩa 

P MW Công suất hữu công 

Q MVAr Công suất vô công 
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I A Cường độ dòng điện 

U kV Điện áp 

CHỮ VIẾT TẮT 

ĐĐQG Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia 

ĐZ Đường dây 

Pđm Công suất định mức 

OTS Operator Training Simulator – hệ thống mô phỏng 

phục vụ đào tạo Điều độ viên 

1. GIỚI THIỆU 

Trước thực trạng phát triển bùng nổ các nguồn điện NLTT gió, mặt trời trang trại, mặt 

trời mái nhà trong thời gian ngắn vừa qua và lại tập trung vào một số khu vực có điều 

kiện bức xạ, gió tốt trong khi phụ tải tại chỗ thấp như Ninh Thuận, Bình Thuận và một 

số tỉnh khác, hệ thống lưới điện hiện hữu từ cấp 110-500kV chưa đủ khả năng để giải 

tỏa hết công suất các nguồn NLTT, xuất hiện các điểm có nguy cơ nghẽn mạch và gây 

áp lực rất lớn đến vận hành an toàn, ổn định, tin cậy HTĐ. Vấn đề nghẽn mạch do 

NLTT phát triển là tình trạng gặp phải tại nhiều nước trên thế giới như Đức, Italia, Úc, 

Trung Quốc, v.v, tuy nhiên có sự khác biệt về quy mô, số điểm, cấp điện áp và thời gian 

nghẽn mạch. Đa số tại các nước, quy mô nghẽn mạch là không lớn, xuất hiện không 

thường xuyên, chỉ mang tính cục bộ, do vậy giải pháp xử lý nghẽn mạch là lập lịch huy 

động/phân bổ tĩnh cho các NM NLTT trước thời điểm có nguy cơ nghẽn mạch. Đối với 

những tình huống khẩn cấp hơn (ít xảy ra), Điều độ viên sẽ có lệnh giảm công suất trực 

tiếp tới các Nhà máy để giảm nghẽn mạch.  

Tại các nước như Đức, Ý và Úc [1], nghẽn mạch đa phần xảy ra cục bộ tại lưới điện 

phân phối, trung áp, khi tỉ lệ phát của các nguồn NLTT phân tán cao. Các hệ thống 

NLTT phân tán trên 100kWp đều cần lắp đặt hệ thống giám sát, điều khiển theo 4 nấc 

(0/30/60/100%), không áp dụng điều khiển trơn liên tục, và chỉ thực hiện điều khiển 

giảm công suất khi có trong tình huống khẩn cấp (nghẽn mạch lưới trung áp hoặc biểu 

đồ duck curve khi phụ tải về 0, ít gặp trình trạng nghẽn mạch truyền tải cần điều khiển 

thường xuyên và không phải sử dụng AGC [2-3]. Tại Trung Quốc, việc sử dụng AGC 

để điều khiển NLTT (dạng điều khiển trơn liên tục) được áp dụng ở tỉnh Hà Bắc, Trung 

Quốc, nơi có 7000 MW điện năng lượng tái tạo cung cấp điện cho khu vực Bắc Kinh – 

Thiên Tân – Hà Bắc trên quy mô lưới điện 500-220kV [4-5]. AGC được sử dụng để 

điều khiển 17 nhà máy qui mô mỗi nhà máy 200-500MW. Khi trào lưu qua đường dây 

giám sát đầy nghẽn mạch (quá ngưỡng 90% Pđm), các nhà máy sẽ cần cắt giảm công 
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suất, chia theo tỉ lệ P actual, công suất thực tế của mỗi nhà máy. Có thể thấy, thuật toán 

của Trung Quốc áp dụng cho quy mô ít nhà máy cho một khu vực nghẽn mạch nhất 

định, thuật toán cũng không quá đặt nặng vấn đề công bằng tối đa giữa các Nhà máy do 

chỉ dùng công suất thực để phân chia công suất, không sử dụng công suất dự báo. Với 

cách làm này, hạn chế có thể thấy được là khi công suất thực của Nhà máy thấp (do hiệu 

ứng đám mây hoặc gió thấp trước đó) và thiết bị giám sát đã đầy tải, phần phân chia của 

Nhà máy đó sẽ bị ảnh hưởng cho dù điều kiện năng lượng sơ cấp (nắng, gió) đã được 

khôi phục [6-7]. 

Tại Việt Nam, số Nhà máy NLTT (gió, mặt trời) A0/Ax điều khiển là 223 Nhà máy, với 

tổng công suất đạt 13030 MW. Các điểm nghẽn mạch có đặc điểm khác với kinh 

nghiệm quốc tế, khi điểm nghẽn mạch xuất hiện ở nhiều điểm nội vùng tại cấp điện áp 

220kV và 110kV, cũng như số lượng các nhà máy NLTT liên quan cần phải điều chỉnh 

công suất phát thường xuyên là nhiều hơn so với các nước (các đối tượng đường dây và 

các nguồn NLTT cần giám sát cụ thể thay đổi liên tục tùy vào từng giai đoạn đóng điện 

các CTM và tình trạng phát của các nhà máy thủy điện trong khu vực). Ngoài ra, từ 

tháng 10/2020, hệ thống điện Việt Nam bắt đầu xuất hiện quá giới hạn truyền tải ĐZ 

500kV theo chiều từ Nam ra Bắc (trên các cung đoạn Bắc - Trung và Trung – Trung) 

vào các giờ thấp điểm trưa ngày cuối tuần và ngày lễ và xuất hiện cho tới nay. Tính đến 

thời điểm viết bài báo, có khoảng trên 20 ĐZ/MBA 110kV/220kV nội vùng, cùng với 

ĐZ 500kV cung đoạn Bắc – Trung/Trung – Trung được lựa chọn tùy vào thời điểm, đặc 

điểm huy động nguồn được đưa vào giám sát/vận hành thường xuyên trong AGC. Việc 

điều khiển thủ công truyền thống là không khả thi và bắt buộc cần có giải pháp vận 

hành tự động, điều khiển các NMĐ liên tục thông qua việc cải tiến, ứng dụng sáng tạo 

công cụ AGC, đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy hệ thống điện và đảm bảo công bằng, 

minh bạch cho các NMĐ tham gia. 

Do trên thế giới và tại Việt Nam đều chưa có công cụ có thể đáp ứng được đầy đủ nhu 

cầu điều khiển các Nhà máy NLTT giám sát các điểm nghẽn mạch trên nhiều cấp điện 

áp tại Việt Nam, giải pháp AGC được thực hiện với các mục tiêu như sau: 

 Xây dựng công cụ AGC để giải quyết vấn đề nghẽn mạch lưới điện nội vùng để 

giải tỏa các nguồn NLTT, thông qua việc điều khiển tự động, phân bổ theo đúng tỉ 

lệ công suất phát của các nguồn NLTT và nguồn truyền thống đấu nối vào lưới 

điện cần giám sát nghẽn mạch, có xét tới đầy đủ các trường hợp như vận hành 

lưới điện mạch vòng/hình tia phức tạp, ban ngày/ban đêm, phối hợp giữa mặt 

trời/gió/thủy điện xả/không xả, v.v…Áp dụng hệ số độ nhạy cho từng nhà máy 

đối với mỗi ĐZ giám sát thông qua tính toán trào lưu lưới điện online trên phần 

mềm mô phỏng lưới điện EMS. 

 Vận hành AGC điều khiển công suất các nhà máy NLTT liên tục 24h/ngày, cả vào 

ban đêm đặc biệt trong thời gian tới khi nhà máy điện gió có thể là nguyên nhân 
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chính gây nên nghẽn mạch. 

 Xây dựng công cụ AGC để giám sát trào lưu liên vùng, hỗ trợ đảm bảo ổn định 

Hệ thống điện khi truyền tải công suất theo chiều Nam-Bắc trên các cung đoạn 

ĐZ 500kV từ Pleiku/Pleiku2 tới Nho Quan, hỗ trợ mạch sa thải đặc biệt hiện hữu, 

thông qua việc điều chỉnh tự động công suất các nguồn điện trong miền Trung, 

Nam để giữ mức truyền tải các ĐZ 500kV ở ngưỡng ổn định, an toàn; có xét tới 

đầu vào tần số HTĐ nhằm hạn chế đồng thời cả nguy cơ mất ổn định tần số và 

hạn chế cắt tải. 

2. CÁC GIẢI PHÁP/THUẬT TOÁN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG AGC 

2.1. Thuật toán trần công suất và đường dây nối tiếp 

2.1.1. Thuật toán trần công suất 

Đối với ứng dụng AGC, thuật toán điều khiển, chia công suất giữa các tổ máy là lõi 

quan trọng của chương trình. Thuật toán AGC thông thường được xây dựng trên cơ sở 

các NMĐ truyền thống tham gia đáp ứng tần số, tuy nhiên khi áp dụng thuật toán này 

khi điều khiển các NMĐ NLTT lại không phù hợp do không xử lý được một số đặc 

điểm như độ biến thiên của nguồn năng lượng sơ cấp, cũng như việc đảm bảo công 

bằng phân chia công suất giữa các NMĐ (do với mục đích điều tần thì mục tiêu giữ tần 

số là quan trọng hơn so với mục tiêu đảm bảo công bằng sản lượng giữa các NMĐ tham 

gia). Do vậy, thuật toán triển khai để giám sát các ĐZ điều khiển các NMĐ NLTT đã 

được xây dựng và được gọi tên là thuật toán trần công suất. Chi tiết so sánh giữa thuật 

toán AGC thông thường và thuật toán AGC trần công suất và đường dây nối tiếp được 

trình bầy như dưới đây 

a) Thuật toán AGC thông thường 

Thuật toán AGC thông thường thực hiện phân bổ lượng công suất phải giảm hoặc có thể 

tăng trên ĐZ giám sát (delta MW) vào công suất thực tại của từng Nhà máy để tính ra 

công suất có thể phát theo thời gian thực của từng NM, theo công thức như sau: 

𝑃𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑡 𝑖 = 𝑃𝑖  ±  
𝑋𝑖

∑ 𝑋𝑖
× 𝛥𝑀𝑊                           (1) 

Trong đó: 

 Psetpoint, i: giá trị công suất sau giảm/tăng của nhà máy điện thứ tự i (MW). 

Pi: công suất phát thực tế của nhà máy điện thứ tự i thời gian thực (MW). 

MW: lượng công suất cần giảm/tăng (từ tải thực tế của ĐZ giám sát) 

 Xi: thông số để tính tỉ lệ phân bổ của từng Nhà máy 
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Đối với thuật toán này, khi giá trị delta MW bằng 0, tức là đường dây đã đầy tải thì 

lượng công suất do AGC gửi lệnh setpoint xuống các tổ máy/nhà máy sẽ không thay đổi 

giá trị. Như vậy các nhà máy sẽ giữ nguyên công suất đang phát. Do vậy, các Nhà máy 

phát thấp (do NL sơ cấp kém ở các vòng trước) sẽ không được phát thêm công suất và 

đây là một bất lợi lớn đối với các nhà máy này.  

b) Thuật toán AGC trần công suất: 

Thuật toán phân bổ theo trần công suất chia lượng công suất phải giảm hoặc có thể tăng 

trên ĐZ giám sát (delta MW) theo tỉ lệ công suất công bố của từng Nhà máy, sau đó 

cộng vào công suất trần của từng NM (khác so với phương án thông thường là cộng vào 

công suất thực tại của từng NM) để ra được công suất trần của NM đó cho chù kỳ tiếp 

theo, cụ thể như sau:  

 Nguyên tắc giảm/tăng công suất các NMĐ tham gia kết nối AGC và đấu nối vào 

một họng đường dây giám sát độc lập: 

- Phương án phân bổ công suất trần được phát của mỗi nhà máy điện trong tất cả 

các vòng tính, đảm bảo tỉ lệ trần giữa các Nhà máy theo công suất công bố, được 

tính bằng: 

+ Theo chiều tăng 

𝑃 𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑖 =  
𝑃𝑐𝑏,𝑖,ℎ𝑜𝑢𝑟

∑ 𝑃𝑐𝑏,𝑖,ℎ𝑜𝑢𝑟
× (∑ 𝑃𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑖,𝑝𝑟𝑒𝑣 −  𝛥𝑃)         (2) 

𝑃 𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑖 = min (𝑃𝑚𝑎𝑥, 𝑖 ;  𝑃𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑖)                       (3) 

𝑃 𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑖 = max (𝑃𝑚𝑖𝑛, 𝑖 ;  𝑃𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑖)                       (4) 

+ Theo chiều giảm 

𝑃 𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑖 =  
𝑃𝑐𝑏,𝑖,ℎ𝑜𝑢𝑟

∑ 𝑃𝑐𝑏,𝑖,ℎ𝑜𝑢𝑟
× ( ∑ 𝑃𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙,𝑖 −  𝛥𝑃)                 (5) 

𝑃 𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑖 = min (𝑃𝑚𝑎𝑥, 𝑖 ;  𝑃𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑖)                        (6) 

𝑃 𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑖 = max (𝑃𝑚𝑖𝑛, 𝑖 ;  𝑃𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑖)                        (7) 

- Sau khi có công suất trần Pceiling,i của từng Nhà máy, công suất basepoint của 

từng tổ máy được xác định như sau: 

+ Theo chiều tăng 

Pbasepoint.i = min (max(New.Pceiling.i , Pactual.i ), Pactual.i  + Inc.Bias.i, PMax.i)           (8) 

+ Theo chiều giảm 

Pbasepoint.i = min(max(New.Pceiling.i , Pactual.i + ΔP*Abo.Pceiling.i / Abo.Pceiling.All), Pactual.i + 

Inc.Bias.i)                (9) 
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Trong đó: 

𝑃 𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑖: công suất trần/ công suất tối đa được phát của NMĐ i 

𝑃𝑐𝑏,𝑖,ℎ𝑜𝑢𝑟 : công suất công bố (MW) cho Nhà máy i tại giờ thứ hour 

∑ 𝑃𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑖,𝑝𝑟𝑒𝑣: tổng công suất trần của các NMĐ i tham gia giám sát ĐZ tại 

vòng tính trước đó 

𝛥𝑃: lượng cần tăng/giảm công suất trên ĐZ (tính theo tải ĐZ giám sát). Theo 

chiều tăng có dấu (-), theo chiều giảm có dấu (+) 

𝐼𝑛𝑐. Bias,i: (MW): hệ số để hãm tốc độ tăng của NMĐ i nhằm tránh quá tải ĐZ 

𝑃𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙,𝑖: Công suất thực tế (tức thời) của NMĐ i 

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑖: Công suất tối đa cho phép của NMĐ i 

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑖: Công suất tối thiểu cho phép của NMĐ i 

𝑃 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡, 𝑖 : Công suất tính toán của NMĐ i để gửi tín hiệu điều khiển 

𝐴𝑏𝑜.Pceiling : Lượng sai lệch giữa Pceiling  và Pacutal trong trường hợp Pceiling đang 

lớn hơn Pacutal 

2.1.2. Thuật toán đường dây nối tiếp 

Trên thực tế, đối với các điểm nghẽn mạch có tính nối tiếp trên lưới điện truyền tải, một 

Nhà máy khi giám sát một phần tử lưới điện trực tiếp thuộc khu vực nội vùng, ví dụ một 

đường dây 110kV, thì vẫn có tác động lên các ĐZ 220kV và 500kV trong quá trình giải 

tỏa công suất đi xa. Do vậy, việc phân chia tỉ lệ công bằng giữa các NMĐ khi ảnh 

hưởng lên nhiều ĐZ cùng lúc trở nên rất khó khăn. Ví dụ khi cần giám sát đồng thời 2 

đường dây nối tiếp là ĐZ A và ĐZ B, trào lưu công suất tự nhiên truyền từ A → B. Nếu 

để các nhà máy đấu nối ĐZ A phát hết khả năng tải định mức của ĐZ này, thì các nhà 

máy đấu nối ĐZ B sẽ không còn nhiều dung lượng để phát do cũng bị giới hạn khả năng 

tải của ĐZ trong khi nhóm các nhà máy đấu nối ĐZ A cũng là tác nhân gây nghẽn mạch 

cho ĐZ B.  

Để xử lý vấn đề này, các ĐZ nối tiếp nhau được mô hình thành các Nhà máy đại diện 

cho 1 thiết bị được giám sát, trong mỗi Nhà máy đại diện lại có nhiều Nhà máy đang 

giám sát cho thiết bị giám sát của chính NM đại diện đó. Sơ đồ minh họa như Hình 1 

dưới đây. 

Như vậy, việc xử lý công bằng giữa các Nhà máy và việc đồng bộ các Nhà máy đều cần 

đáp ứng với vấn đề nghẽn mạch nối tiếp tại nhiều cấp trở nên khả thi (nhất là khi truyền 

tải 500kV quá giới hạn). Như hình minh họa, việc giám sát sẽ bắt đầu từ đường L0, với 

các Nhà máy tham gia là G1 (NM đại diện), G4 (NM thông thường) và G2 (NM đại 

diện). Tiếp theo đó, với công suất của G1 đã được xác định, dòng điện giới hạn của 
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Đường dây L1 sẽ được xác định và cùng với dòng điện đo lường thực tế từ L1, sẽ xác 

định được công suất cho các Nhà máy G11, G12 và G13. Tương tự đối với Nhà máy G2 

cho đường L2, các Nhà máy xác định công suất tiếp theo là G5 (NM thông thường) và 

G3 (NM đại diện). Khi công suất của G3 được xác định, tương ứng với giới hạn dòng 

cho phép của L3, công suất các Nhà máy G31, G32 sẽ được xác định. Có thể thấy, việc 

đại diện các Nhà máy có thể thực hiện trên nhiều cấp, như vậy có thể xử lý được đa 

dạng các tình huống kết lưới hoặc giải tỏa nguồn NLTT. 

 

Hình 1. Sử dụng Nhà máy đại diện cho nhiều cấp cần giám sát 

2.1.3. Ưu điểm của thuật toán trần công suất và đường dây nối tiếp 

 Hạn chế ảnh hưởng của hiệu ứng đáp mây. Đảm bảo các Nhà máy phát thấp khi 

có nắng/gió trở lại sẽ được kéo lại như tỉ lệ, kể cả khi ĐZ đã đầy tải, các NM phát 

cao sẽ phải trả lại công suất trong tình huống này. 

 Phân bổ công bằng giữa các nhà máy cùng nhóm. Đảm bảo mỗi vòng tính toán 

đều đạt được tỉ lệ phân bổ hợp lý nhất giữa các nhà máy 

 Phân bổ công suất tối ưu cho trường hợp có 2 hay nhiều đường dây nối tiếp nhau, 

xử lý được các tình huống phức tạp khi các họng có nguy cơ nghẽn mạch xuất 

hiện ở nhiều cấp. 

2.2. Giải pháp giám sát nghẽn mạch trên lưới điện hình tia và mạch vòng 

Khi các đường dây vận hành chế độ hình tia, việc xác định các Nhà máy giám sát một 

điểm có nguy cơ nghẽn mạch trở nên rõ ràng, một Nhà máy chỉ nằm trong danh sách 

giám sát của một điểm nghẽn mạch và giám sát tự động trên AGC cũng như thủ công 

trở nên khả thi và chỉ cần áp dụng trực tiếp thuật toán trần công suất như tại mục 2.1.1. 
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Đối với các đường dây vận hành mạch vòng, công suất được giải tỏa qua các họng 

đường dây khác nhau của mạch vòng và điểm nghẽn mạch sẽ không cố định mà phụ 

thuộc vào thực tế nguồn phát/phụ tải trong khu vực. Đối với cấu hình này có 2 phương 

án để xử lý:  

 Phương án 1 (được áp dụng với mục tiêu công bằng công suất cho các NMĐ): 

trong các họng cần giám sát công suất của mạch vòng, chương trình tự động xác 

định họng /phần tử cần giám sát nào có mức mang tải cao nhất để giám sát phần 

tử đó, với tỉ lệ của các Nhà máy tuân thủ theo công suất dự báo được lựa chọn của 

các Nhà máy.  

 Phương án 2 (được áp dụng với mục tiêu tối đa mức giải tỏa mạch vòng): trong 

các họng cần giám sát công suất của mạch vòng, chương trình tự động xác định 

họng /phần tử cần giám sát nào có mức mang tải cao nhất để giám sát phần tử đó, 

với tỉ lệ của các Nhà máy được áp theo độ nhạy của Nhà máy đó với phần tử giám 

sát có mức tải thấp nhất. Kết quả độ nhạy của từng Nhà máy được cập nhật vào tỉ 

lệ công suất công bố của các Nhà máy trong điều khiển AGC (thay vì công suất 

dự báo được lựa chọn như trong vận hành). Việc này sẽ tạo mức độ ưu tiên với 

các Nhà máy có độ nhạy cao với ĐZ non tải để đẩy thêm công suất truyền trên ĐZ 

non tải lên, giảm ưu tiên đối với các Nhà máy có độ nhạy thấp với ĐZ non tải 

(tương ứng độ nhạy cao với ĐZ tải cao), nhằm tối đa hóa mức truyền tải của các 

họng thoát công suất, tối đa hóa lượng công suất được giải tỏa. 

2.3. Giải pháp giám sát trào lưu liên vùng, có xét đến ổn định tần số hệ thống 

Khi triển khai thuật toán nối tiếp nêu trên, trong tình huống tất cả các ĐZ nội vùng đều 

được nối tiếp với ĐZ truyền tải 500kV, công cụ AGC cho phép người dùng có thể lựa 

chọn các chế độ giám sát khác nhau, bao gồm: 

 Chế độ giám sát trào lưu truyền tải: Chế độ này sẽ dựa trên công suất truyền tải 

trên liên kết 500kV, và giới hạn ổn định của ĐZ liên kết 500kV để xác định mức 

độ có thể tăng/giảm công suất của các Nhà máy điều khiển trong AGC, đảm bảo 

công suất truyền tải trên giao diện 500kV không vượt quá giới hạn truyền tải đảm 

bảo các tiêu chí ổn định động, ổn định tĩnh. Chế độ này sẽ đi cùng với việc giám 

sát ngưỡng tần số như đã trình bày bên trên  

 Chế độ giám sát tần số: Trong tình huống thừa nguồn mà không xuất hiện tình 

trạng quá giới hạn truyền tải 500kV, Các Nhà máy cũng đều được đưa vào giám 

sát tương tự như việc giám sát 500kV, tuy nhiên điểm khác biệt là có thể 

tăng/giảm công suất của các Nhà máy điều khiển trong AGC sẽ phụ thuộc vào tần 

số hệ thống điện. Dựa trên thông số Frequency Bias (thể hiện bao nhiêu MW 
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tương ứng với 0.1 Hz) và mức độ tần số lệch khỏi 50Hz sẽ xác định được công 

suất cần tăng/giảm cho các Nhà máy. 

Để xử lý vấn đề này, thuật toán đã được đưa vào là đưa thêm thông số ngưỡng tần số 

cho phép mà AGC có thể tăng giảm tổ máy và khi tần số ra ngoài ngưỡng trên, các lệnh 

điều khiển công suất tổ máy làm trầm trọng thêm tình trạng tần số sẽ không được gửi đi. 

Ngưỡng tần số này được tùy biến và đưa ra màn hình cho Điều độ viên thay đổi theo 

tình hình thực tế. 

2.4. Giải pháp giao diện, nâng cao độ linh hoạt 

 

Hình 2. Các phần tử giám sát trong AGC 

Giao diện trung tâm AGC thể hiện rõ các phần tử được giám sát. Cột đầu tiên bên trái 

có chứa tên đường dây/ máy biến áp hiện đang giám sát trong AGC bao gồm ký hiệu 

viết tắt (L7, L8, v.v.), cùng với tên phần tử giám sát. Căn cứ theo hiện trạng lưới điện, 

ĐĐQG xác định các đường dây máy biến áp có nguy cơ bị nghẽn mạch do NLTT phát 

cao và đưa vào danh sách để giám sát, bao gồm cả tình huống đột xuất có thể khai báo 

nhanh phần tử giám sát (tên của các phần tử như Máy biến áp, đường dây được tùy chọn 

để có thể chủ động khai báo). 

Hiện tại, đối với các đường dây giám sát trong AGC, ĐĐQG có thể tùy biến, xử lý thêm 

bớt các đường dây, thay đổi đường dây giám sát, thay đổi nhóm linh hoạt và có thể bao 

hàm được các trường hợp phát sinh đột xuất các điểm ràng buộc lưới mới trong thực tế 

vận hành do: (i) sự cố N-1, (ii) tình huống vận hành bất thường, (iii) thay đổi kết lưới 

khu vực liên quan. Các đường dây, máy biến áp có thể khai báo tùy chỉnh và giám sát 

linh hoạt trong vận hành thời gian thực 

3. KẾT QUẢ ÁP DỤNG/MÔ PHỎNG CÁC GIẢI PHÁP/THUẬT TOÁN 

3.1. Kết quả thuật toán trần công suất và đường dây nối tiếp 

Việc áp dụng thuật toán trần công suất đã mang tới hiệu quả lớn khi bức xạ của các 

NMĐ thay đổi (hiệu ứng đám mây). Diễn biến quá trình như sau: 
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 Nhà máy có hiệu ứng đám mây đi qua, thể hiện ở đường bức xạ (màu đỏ) sụt giảm 

sau đó lại phục hồi. 

 Giá trị trần công suất (màu xanh) phân bổ cho nhà máy chỉ phụ thuộc vào khả 

năng tải của ĐZ và tỉ lệ với các NMĐ khác, không bị phụ thuộc vào giá trị công 

suất bức xạ tự nhiên của nhà máy. 

 Công suất thực phát (màu trắng) suy giảm theo điều kiện bức xạ, sau đó được tăng 

trở lại bám theo công suất trần khi năng lực bức xạ được phục hồi. Việc này xử lý 

được các nhược điểm của thuật toán AGC thông thường hay AGC tại Trung Quốc 

như đã phân tích tại mục 2.1.3. 

 

Hình 3. Thuật toán trần công suất giải quyết hiệu ứng đám mây 

3.2. Kết quả giải pháp giám sát nghẽn mạch lưới điện hình tia, mạch vòng 

3.2.1. Kết quả giám sát ĐZ hình tia 

 
Hình 4. Thuật toán trần công suất giải quyết hiệu ứng đám mây 
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Đường dây L4 là một đường dây 110kV được giám sát, đường màu xanh lá là giới hạn 

dòng điện của ĐZ, đường màu vàng là dòng điện thực tế trên ĐZ. Khi đưa vào giám sát 

AGC, dòng điện thực tế được giữ bám sát với giới hạn, tối đa mức độ giải tỏa công suất 

cho các NMĐ, công suất phát thực tế của các NMĐ (đường trắng) tách xa ra khỏi công 

suất phát khả dụng (đường đỏ), thể hiện việc giảm công suất huy động để giữ tải ĐZ ở 

mức cho phép. Sau khi không còn hiện tượng nghẽn mạch, các NMĐ được phát tối đa 

công suất trở lại. 

3.2.2. Kết quả giám sát ĐZ mạch vòng cho các phương án 

Đối với giải pháp giám sát cho mạch vòng, 2 phương án được mô phỏng trên hệ thống 

OTS tại ĐĐQG để chứng minh đáp ứng theo mục tiêu đề ra. Đường dây được giám sát 

là đường dây mạch vòng 110kV, giám sát các họng nghẽn mạch các ĐZ 172 Đầm Nại – 

175 Tháp Chàm 2 và ĐZ 172 Lợi Hải – 176 Tháp Chàm 2. Các NM nằm trong khu vực 

mạch vòng tham gia giám sát bao gồm các Nhà máy ĐG Lợi Hải 2, ĐMT Ami Khánh 

Hòa, ĐMT Sông Giang, ĐG Hanbaram lô 1, ĐMT Nhơn Hải và ĐG Đầm Nại. Kết quả 

mô phỏng OTS cho cả 2 phương án như sau: 

 Phương án 1 (mô phỏng như vận hành thực tế): 

- Với công suất các Nhà máy: 

 

Hình 5. Kết quả mô phỏng OTS cho các Nhà máy cho Phương án 1 

- Với mức mang tải các Đường dây: 
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Hình 6. Kết quả mô phỏng OTS cho các đường dây giám sát cho Phương án 1 

 Phương án 2 (mô phỏng với độ nhạy)  

- Với công suất các Nhà máy: 

 

Hình 7. Kết quả mô phỏng OTS cho các Nhà máy cho Phương án 2 

-  Với mức mang tải các Đường dây: 
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Hình 8. Kết quả mô phỏng OTS cho các đường dây giám sát cho Phương án 2 

 Nhận xét & Đánh giá: 

- Đối với Phương án 2, 2 đường dây 172 Đầm Nại – 175 Tháp Chàm 2 và 172 Lợi 

Hải – 176 Tháp Chàm 2 đều tiệm cận dần đến định mức của các ĐZ này (định 

mức lần lượt là 459 và 445A), cho thấy phương án sử dụng độ nhạy đã tối đa 

hóa khả năng mang tải của các ĐZ. Trong phương án 1, chỉ có đường dây 172 

Đầm Nại – 175 Tháp Chàm 2 đạt gần ngưỡng định mức, ĐZ  172 Lợi Hải – 176 

Tháp Chàm 2 chỉ đạt 61% định mức. 

- Về công suất phát của các Nhà máy, có thể thấy các Nhà máy có độ nhạy cao 

với ĐZ  172 Lợi Hải – 176 Tháp Chàm 2 được ưu tiên công suất do ĐZ này luôn 

có xu hướng tải thấp hơn ĐZ 172 Đầm Nại – 175 Tháp Chàm 2. Tổng công suất 

phát được của các Nhà máy (tính cả NM Hanbaram lô 1 phát cố định ở 12 MW) 

tại thời điểm mô phỏng cuối đạt 150.5 MW (Phương án 2), so với 122.5 MW 

(Phương án 1), giải tỏa thêm được 28 MW công suất phát của các Nhà máy. 

3.3. Kết quả giám sát trào lưu liên vùng 

Để kiểm tra khả năng giám sát trào lưu liên vùng của AGC, đáp ứng với sự cố trên hệ 

thống, 2 trường hợp có AGC và không có AGC khi xuất hiện sự cố 1 mạch đường dây 

trên đường dây liên vùng đã được mô phỏng để làm rõ tác dụng của AGC, chi tiết  

như sau. 

 Trường hợp có AGC: 
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Hình 9. Biểu đồ trào lưu truyền tải, tần số và công suất các nguồn NLTT (case 1 có AGC) 

Khi sự cố xảy ra, sau khi mạch sa thải đặc biệt tác động, công suất truyền tải trên 1 

mạch ĐZ sau khi ở ngưỡng 1717 MW sẽ giảm xuống 1258 MW. Do tần số tăng cao, 

các NM truyền thống ở miền Bắc giảm công suất, khiến trào lưu truyền tải có xu hướng 

tăng lên 1500 MW. AGC sau đó được chuyển sang giám sát mạch ĐZ 580 Hà Tĩnh – 

572 Nghi Sơn 2, với ngưỡng giám sát mới là 1100 MW, giảm trào lưu truyền tải xuống 

1100 MW bằng việc giảm công suất các NM NLTT miền Trung, Nam khoảng 230 MW 

(khi giảm công suất tần số giảm và các NM truyền thống miền Bắc cũng sẽ tăng trở lại). 

 Trường hợp không có AGC: 

 

Hình 10. Biểu đồ trào lưu truyền tải, tần số và công suất các nguồn NLTT  

(case 1 không có AGC) 

Khi sự cố xảy ra, sau khi mạch sa thải đặc biệt tác động, công suất truyền tải trên 1 
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mạch ĐZ sau khi ở ngưỡng 1717 MW sẽ giảm xuống ~1220 MW. Do tần số tăng cao, 

các NM truyền thống ở miền Bắc giảm công suất, khiến trào lưu truyền tải có xu hướng 

tăng lên 1500 MW. Do không có tác động của AGC, các NM NLTT không giảm công 

suất, trào lưu truyền tải vẫn ở ngưỡng 1500 MW, quá giới hạn cho phép là 1100 MW. 

Từ kết quả đánh giá, có thể thấy: 

 Khi đưa AGC vào vận hành đã giúp công suất truyền tải được đưa về ngưỡng an 

toàn, đáp ứng được giới hạn truyền tải 1 mạch ĐZ 500kV. 

 Đối với việc xét đến ổn định tần số hệ thống, AGC đã được thiết kế sẵn để không 

giảm/tăng công suất các Nhà máy khi tần số HTĐ tương ứng tăng/giảm dưới 

ngưỡng nhất định (thông số cài đặt hiện tại là 0.3 Hz). Trong trường hợp này, các 

điều kiện trên không bị vi phạm, do vậy AGC điều khiển giảm các NMĐ bình 

thường. 

 Trong trường hợp không có AGC, trào lưu truyền tải không tự động được đưa về 

ngưỡng giới hạn truyền tải cho phép. Điều độ viên bắt buộc sẽ phải thay đổi công 

suất các NM  NLTT Trung-Nam bằng lệnh điện thoại, kéo dài thời gian đưa công 

suất truyền tải về ngưỡng ổn định. 

4. KẾT LUẬN 

Công cụ AGC đã giải quyết được vấn đề điều khiển số lượng lớn các NM NLTT giải 

quyết vấn đề nghẽn mạch lưới điện nội vùng, liên vùng, hoạt động liên tục, ổn định, tin 

cậy, giải tỏa công suất tối ưu, công bằng, minh bạch cho các NMĐ, đây là công việc bất 

khả thi đối với việc điều độ giọng nói truyền thống. Các chức năng cải tiến đã được phát 

triển trong công cụ như thuật toán trần công suất, đường dây nối tiếp, thuật toán giám 

sát mạch vòng, tính toán độ nhạy, chức năng tùy biến, linh hoạt tối đa trong vận hành, 

giám sát tần số cùng giám sát nghẽn mạch, v.v. đã giải quyết được các vấn đề đa dạng, 

phức tạp trong vận hành thực tế, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu vận hành thực tế tại 

Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia. 
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ỨNG DỤNG HỆ THỐNG BESS NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 
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Tóm tắt: Tính đến hết năm 2021, tổng công suất đặt của hệ thống điện đã đưa thêm 

vào khoảng 3612,2 MW nguồn điện gió tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo đạt 

khoảng 33% tổng công suất đặt của hệ thống. Với tỷ trọng các nguồn điện năng 

lượng tái tạo tăng tương đối cao, gây ra một số khó khăn như dư thừa công suất phát 

vào thời điểm phụ tải cực tiểu, quán tính hệ thống điện thấp… Căn cứ thực tế vận 

hành tại một số thời điểm trong hệ thống điện đã từng xảy ra tình huống đơn vị vận 

hành lưới điện đã phải cắt giảm rất nhiều công suất phát của các nguồn năng lượng 

tạo (điện gió, mặt trời…) vào các thời điểm phủ tải thấp điểm hoặc sa thải một số 

nguồn năng lượng tái tạo khi tần số hệ thống vượt mức quy định… Tập trung chính là 

lưới điện Tây Nguyên. Để xác định rõ các vấn đề bài báo đã xây dựng các mô hình 

phát công suất theo 24h/ngày của các nguồn năng lượng tái tạo nhằm xác định thời 

điểm nào hệ thống lưới điện bắt đầu bị quá tải và thời điểm nào hệ thống lưới điện hết 

quá tải thông quá đấy có thể đánh giá được công suất cắt giảm cao nhất, sản lượng 

điện cắt giảm trong ngày đồng thời nghiên cứu những vấn đề mất ổn định hệ thống 

điện khi quán tính hệ thống điện thấp. Mục tiêu để giải quyết các vấn đề trên bài báo 

đã nghiên cứu xây dựng mô hình thiết bị Pin tích trử năng lượng (BESS) trên phần 

mềm PSS/E và PowerFactory DIgSILENTS với các bài toán có ràng buộc kỹ thuật, 

kinh tế đưa ra giải pháp vận hành tối ưu và hiệu quả cho lưới điện truyền tải. Kết quả 

nghiên cứu đề xuất cần trang bị 600MW (BESS) cho hệ thống tại các vị trí như 220kV 

Buôn Kốp (200MW), 220kV Krông Buk (200MW) và 220kV Serepok 4 (200MW) nhằm 

tối ưu công suất phát của các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực đồng thời nâng 

cao ổn định tần số, tăng hệ số quán tính của hệ thống điện. 

Từ khoá: Điện gió; điện mặt trời; Pin tích trữ năng lượng; Ổn định tần số. 

Abstract: By the end of 2021, the total installed capacity of the power system had 

contributed about 3612.2 MW of wind energy, bringing the proportion of renewable 

energy sources to the total installed capacity to about 33%. The significantly high rise 

in the proportion of renewable energy sources causes several challenges, such as 

excess generating capacity during times of minimum load and low system inertia, etc. 

According to actual power system operation, there have been cases where the grid 

operator had to reduce a significant amount of the generating capacity of renewable 

energy sources (wind power, solar power, etc.) during low-load periods or shedding 

renewable energy sources when the system frequency exceeded the designated … 

The Central Highlands electrical grid is the key area of concern. Some models of 

capacity generation based on 24-hour/day renewable energy sources have been 

developed to determine the issues and determine the time whether the grid system is 

mailto:viet.lh@pecc4.vn
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under overload or not. Therefore, it is possible to evaluate the highest cut-off capacity 

and reduced power output during the day while researching power system instability 

when there is a low power system inertia. The objective of this article is to solve the 

problems by researching and building a model of Battery Energy Storage System 

(BESS) on PSS/E software and Power Factory DIgSILENTS software with both 

economical, technical requirements to provide optimal and efficient solutions for the 

operation of transmission grid. According to research results, in order to maximize the 

generating capacity of renewable energy sources, 600MW (BESS) should be installed 

for the system at locations such as 220kV Buon Kop (200MW), 220kV Krong Buk 

(200MW) and 220kV Serepok 4 (200MW) in the region while enhancing frequency 

stability and improving the coefficient of inertia of the power system. 

Keyword: Wind power; Solar power; Battery Energy Storage System (BESS); 

Frequency stability 

KÝ HIỆU 

Ký hiệu Đơn vị Ý nghĩa 

P GW (MW) Gigawoat (Mêgawoat) 

U V Hiệu điện thế 

I A Cường độ dòng điện 

CHỮ VIẾT TẮT 

NLTT Năng lượng tái tạo 

PV Điện mặt trời 

TBA Trạm biến áp 

1. ĐĂ ̣T VÂ ́N ĐÊ ̀ 

Định hướng phát triển nguồn năng lượng tái tạo, bền vững và môi trường xanh là một 

trong những vấn đề hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới, nhằm đảm bảo nguồn 

điện lâu dài, ổn định và giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường do phải sử dụng 

các nguồn năng lượng hóa thạch.  

Nguồn năng lượng tái tạo (năng lựợng gió, mặt trời, biomass v.v.) có tiềm năng vô tận, 

đang và đã trở thành xu thế phát triển tất yếu của mọi quốc gia. Sản xuất điện từ nguồn 

năng lượng tái tạo là một ngành công nghiệp phát triển rất mạnh mẽ cùng với sự tiến bộ 

không ngừng về công nghệ chế tạo, đã đáp ứng nhu cầu năng lượng của con người ngày 

càng đáng kể, tạo ra hàng triệu việc làm mới từ chuỗi sản xuất, cung ứng và vận hành 

các hệ thống năng lượng tại tạo. Trong năm 2021, các nước trên thế giới đã lắp đặt thêm 
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khoảng 305GW năng lượng tái tạo so với năm 2020 (tăng 175GW công suất lắp đặt 

điện mặt trời, tăng 100GW công suất lắp đặt điện gió, tăng 27GW công suất lắp đặt thủy 

điện, tăng 10GW công suất lắp đặt Biomas). Năng lượng mặt trời và năng lượng gió 

chiếm tỷ trong cao nhất trong tổng công suất lắp đặt của các nguồn năng lượng tái tạo, 

chiếm đến 91% tổng công suất nguồn năng lượng tái tạo bổ sung vào năm 2021 [1]. 

Theo cơ chế giá khuyến khích sự phát triển nguồn năng lượng tái tạo như trong Hình 1 

thì đến cuối năm 2021 Việt Nam đã đạt tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo rất lớn [2]. Cụ 

thể, tổng công suất đặt của các nhà máy điện mà Trung tâm Điều độ Quốc gia tham gia 

điều độ trên toàn quốc có công suất khoảng 24.000 MW. Trong đó, nhà máy điện sinh 

khối, gió và mặt trời chiếm khoảng 19.740 MW, nhà máy thủy điện chiếm khoảng 

4.259 MW.  

Tốc độ phát triển rất nhanh trong việc bổ sung nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống 

điện như nêu trên đã gây ra rất nhiều vấn đề khó khăn trong công tác vận hành cũng như 

có các tác động đến vấn đề ổn định hệ thống điện. Căn cứ thực tế vận hành tại một số 

thời điểm trong hệ thống điện đã từng xảy ra tình huống đơn vị vận hành lưới điện đã 

phải cắt giảm rất nhiều công suất phát của các nguồn năng lượng tạo (điện gió, mặt 

trời…) vào các thời điểm phủ tải thấp điểm hoặc sa thải một số nguồn năng lượng tái 

tạo khi tần số hệ thống vượt mức quy định. Theo ghi nhận của đơn vị vận hành đã có 

các tình huống vận hành như sau: 

 Khoảng từ 10h20 - 12h20 ngày 11/10/2020 xảy ra sự kiện tần số cao liên tục do 

thừa nguồn, tần số cao nhất đạt 50.5Hz duy trì trong 1s. Nguyên nhân được xác 

định do các nguồn năng lượng tái tạo phát cao gây nguy cơ mất cân bằng nguồn 

và phụ tải, làm tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định rất lớn, nếu xảy ra sự cố trên lưới. 

 Từ 8h30-14h15 ngày Chủ nhật 18/10/2020, phụ tải hệ thống giảm thấp (~21.000 

MW), dẫn đến phải cắt giảm công suất các nhà máy điện. 

Để xác định rõ các vấn đề bài báo đã xây dựng các mô hình phát công suất của các 

nguồn năng lượng tái tạo nhằm xác định thời điểm nào hệ thống lưới điện bắt đầu bị quá 

tải thông quá đấy có thể đánh giá được công suất cắt giảm cao nhất, sản lượng điện cắt 

giảm trong ngày đồng thời nghiên cứu những vấn đề mất ổn định hệ thống điện khi 

quán tính hệ thống điện thấp. Bài báo đề xuất trang bị thiết bị BESS có công suất 

khoảng 600MW cho hệ thống điện tại các vị trí như 220kV Buôn Kốp (200MW), 

220kV Krông Buk (200MW) và 220kV Serepok 4 (200MW) nhằm tối ưu công suất 

phát của các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực đồng thời nâng cao ổn định tần số, 

tăng hệ số quán tính của hệ thống điện. 
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Hình 1. Cơ chế giá điện áp dụng cho năng lượng tái tạo cho các dự án đến năm 2021 

[3],[4],[5] 

2. MÔ HÌNH hóa CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

2.1. Mô hình nguồn điện mă ̣t trơ ̀i (PV) 

2.1.1. Tổng quan 

Đặc tính V-I của PV rất đặc biệt, nó thay đổi khi bị ảnh hưởng bởi sự  thay đổi trở 

kháng tải, cường độ bức xạ và nhiệt độ. Các cell PV được thể hiện như nguồn dòng có 

giá trị gần bằng với giá trị dòng điện ngắn mạch với trở kháng nhỏ. Khi trở kháng tăng 

thì dòng điện có sự thay đổi nhỏ, tuy nhiên khi điện kháng tải tăng hơn nữa thì các cell 

bắt đầu dao động như 1 nguồn điện áp với sự suy giảm nhanh chóng của dòng điện khi 

điện áp đạt đến mức điện áp hở mạch. Đặc tính V-I cũng thay đổi theo cường độ bức xạ 

và nhiệt độ. Như cường độ bức xạ tăng dòng điện ngắn mạch của cell tăng theo dẫn đến 

điện áp hở thay đổi không lớn lắm. Khi nhiệt độ tăng làm tăng dòng ngắn mạch một ít 

kèm theo là sự suy giảm điện áp hở mạch. Các cell PV có công suất cực đại khi nó vận 

hành tại điểm nối giữa đặc tính nguồn dòng và nguồn áp. Thuật toán MPPT đảm bảo 

được cell luôn luôn vận hành ở điểm có công suất cực đại. Cell là mô hình nguồn dòng, 

Iph phát ra dòng điện do hiệu ứng quang điện và dòng điện bão hòa ngược. I0 được mô 

hình là diode chuyển ngược. Rs là điện trở nối tiếp chính là điện trở của cell, điện trở 

dây dẫn, điện trở bề mặt. Rsh là điện trở song song tạo ra hiện tượng dòng rò theo rìa của 

cell và dòng rò dọc theo vết nứt nhỏ và các hạt. 

Mối quan hệ vật lý giữa dòng điện và điện áp được thể hiện theo công thức bên dưới: 
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𝐼 = 𝐼𝑝ℎ −  𝐼0 (𝑒
𝑞(𝑉+𝑅𝑠𝐼)

𝑛𝐾𝑇 − 1) −
𝑉 + 𝑅𝑠𝐼

𝑅𝑠ℎ
 

(1) 

Để tạo ra hệ thống PV có dòng điện và điện áp định mức thích hợp, một số cell được kết 

nối song song và nối tiếp. Mô hình này liên quan đến 4 thông số, V0c là điện áp hở 

mạch, Isc là dòng điện năng mạch, Vm điện áp tại điểm làm việc cực đại, Im  là dòng 

điện tại điểm làm việc cực đại và thông số này thường được cung cấp vởi nhà sản xuất. 

Các thông số được đưa ra theo điều kiện tiêu chuẩn.  

2.1.2. Mô phỏng ổn định PV trong phần mềm PSS/E  

Do cấu hình lưới điện được xây dựng trên phần mềm PSS/E, vì vậy thông tin động của 

lưới điện cũng như những mô hình nhà máy điện có đấu nối đến hệ thống điện được đưa 

vào mô phỏng. Đối với mô hình ổn định động PSS/E cho Solar PV Unit đã được phát 

triển để thực hiện mô phỏng một nhà máy điện mặt trời (PV) kết nối với lưới điện thông 

qua một bộ chuyển đổi điện (converter). Mô hình này chủ yếu dựa trên mô hình gió loại 

4 - WT4, với khả năng mô phỏng sự thay đổi công suất đầu ra do ảnh hưởng bởi cường 

độ bức xạ . 

Control Model Converter Model

Solar Power 

Model

IP (P)

command

IG (Q)

command

Trip Signal

PGEN, QGEN

Vreg bus

Power

Order

Vterm

 

Hình 2. Mô hình động của NMĐMT  

2.2. Mô hình nhà máy điện gió 

Mô hình turbine gió được mô hình hóa từ mô hình của nhà cấp hàng GE cung cấp trong 

phần mềm PSS/E 34.4 để mô phỏng cho các nhà máy điện gió khu vực với các khối 

điều khiển được cho ở các hình sau: 
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Hình 3. Mô hình gió kết nối giữa các khối điều khiển được đưa vào mô phỏng 

2.1. Mô hình Battery Energy Storage System – BESS 

Thiết bị BESS là một thiết bị đặc biệt của hệ thống điện mà có thể lưu trữ năng lượng 

tái tạo khi nhu cầu phụ tải thấp và công suất phát các nguồn tái tạo tăng cao nhằm tránh 

quá tải các đường dây truyền tải đồng thời thực hiện chức năng phụ tải tại thời điểm cực 

đại mà nguồn năng lượng tái tạo phát thấp. Ngoài ra, thiết bị BESS có thể dùng để nâng 

cao ổn định hệ thống khi cần thiết, vì nó có thể hấp thụ công suất từ lưới hoặc đẩy công 

suất lên hệ thống trong trường hợp khẩn cấp với thời gian phản ứng nhanh sẽ giúp giảm 

thiểu sự mất ổn định về tần số. Với hệ thống BESS gồm ba bước bao gồm:  

 Sự biến đổi năng lượng điện thành một số dạng năng lượng khác. 

 Việc lưu trữ năng lượng của chính nó trong một khoảng thời gian.  

 Chuyển đổi lại năng lượng được lưu trữ trở lại thành điện năng.  

Mô hình của BESS có hai hệ thống con được trình bày trong Hình 4. Hệ thống này bao 

gồm một hệ thống chuyển đổi điện năng và một hệ thống lưu trữ năng lượng. 

Bộ điều 

khiển tần số

Bộ điều 

khiển sạc

Bộ điều 

khiển PQ

Mô hình 

Pin

f PAC

VAC,f

PAC

IDC

SOC

Idref
Iqref

Id-limref Iq-limref

UDC

Inverter

PAC,i

VAC

 

Hình 4. Sơ đồ khối của một bộ điều khiển điển hình cho BESS 
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2.4. Mô hình tính toán  

 

Hình 5. Hệ thống điện Tây Nguyên đến năm 2025 

Bài báo mô hình hóa hệ thống điện 500kV – 220kV Việt Nam (Tây Nguyên) năm 2025 

bằng chương trình phần mềm PSS/E-Version 34.4. Các thông số hệ thống điện được mô 

hình hóa và xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh Tây Nguyên 

và TSĐ VIII (dự thảo) đến năm 2025. Sau đó dữ liệu hệ thống điện sẽ được chuyển qua 

phần mềm DIgSIENT để tiến hành xây dựng chi tiết về mô hình nhà máy điện mặt trời, 

điện gió cho khu vực các tỉnh  tỉnh Tây Nguyên (Sử dụng mô hình nhà máy Static 

Generator). Công cụ mô phỏng “Quasi Dynamic Simulation” của phần mềm Power 

Factory dùng để tính toán vận hành 24h. 

3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN  

3.1.  Kết quả nghiên cứu 

Thông qua mô hình hóa lưới điện trên phần mềm nhằm mục tiêu xác định được thời 

điểm nào hệ thống lưới điện bắt đầu bị quá tải và thời điểm nào hệ thống lưới điện hết 

quá tải, để có thể đánh giá được công suất cắt giảm cao nhất, sản lượng điện cắt giảm 

trong ngày, qua đó xem xét được dung lượng BESS đầu tư để chống quá tải các hệ 

thống đường dây truyền tải. 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
536 

Căn cứ vào các kết quả tính toán, xác định được thời điểm quá tải bắt đầu lúc khoảng 9h 

sáng và thời điểm hết quá tải các đường dây truyền tải là 14h chiều. Các tuyến đường 

dây 220kV quá tải tập trung trên trục đường dây Pleiku 2 – Chư Sê – Krông Buk – 

Buôn Kuốp – trạm 500kV Đắk Nông, với tổng chiều dài toàn tuyến lên đến khoảng 

300km với 2 điểm giải phóng công suất lên lưới điện 500kV tại 2 đầu trục đường dây là 

TBA 500kV Pleiku 2 và Đắk Nông. Trên trục đường dây này trong giai đoạn tới năm 

2025 dự kiến sẽ tiếp nhận công suất các nhà máy NLTT đấu trực tiếp lên lưới điện 

220kV rất lớn. Với tổng lượng công suất sẽ truyền tải lên trục đường dây này tại thời 

điểm 11h là khoảng 2340MW, kết quả tính toán trong 24h ngày điển hình tháng 1/2025 

cho thấy thời điểm bắt đầu xảy ra quá tải trên trục đường dây này là lúc 9 giờ 27 phút và 

thời điểm hết quá tải là lúc 13 giờ 15 phút (kết quả tính toán tại hình 8). Ngoài ra trong 

thời điểm từ 9h đến 15h sẽ thực hiện tính toán với các nhà máy TĐ trên trục đường dây 

này ngưng phát công suất (chuyển khung giờ phát các nhà máy thủy điện khi các nhà 

máy NLTT không phát cao) nhằm tránh làm tăng tình trạng quá tải. 

 

Hình 7. Biểu đồ phát công suất NLTT khu vực Tây Nguyên ngày điển hình tháng 01/2025 

 

Hình 8. Tình hình mang tải trên trục đường dây 220kV - 24h  
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3.2. Đề xuất giải pháp chống quá tải các đường dây 220kV 

Căn cứ vào các kết quả tính toán vận hành 24h của lưới điện, bài báo xác định các điểm 

quá tải cần thực hiện đầu tư nhằm tăng khả năng giải phóng công suất HTĐ với  giải 

pháp đưa ra là “đầu tư xây dựng pin lưu trữ - BESS”. Khu vực Tây Nguyên, nguồn công 

suất các nhà máy NLTT đấu nối trực tiếp lên lưới điện 220kV cũng như lưới điện 

110kV trong giai đoạn năm 2025 sẽ gây quá tải trục đường dây 220kV liên kết từ trạm 

500kV Pleiku 2 đến trạm 500kV Đắk Nông. Tuyến đường dây này mặc dù đã có dự án 

đầu tư xây dựng lưới điện như mạch 2 đường dây 220kV Pleiku 2 – Krông Buk, mạch 2 

đường dây 220kV Nha Trang – Krông Buk. Tuy nhiên, việc công suất từ các nhà máy 

NLTT đấu nối truyền tải trên đường dây này tập trung giải phóng công suất lên lưới 

điện 500kV thông qua TBA 500kV Pleiku 2 và Đắk Nông sẽ gây quá tải cục bộ các 

đoạn đường dây 220kV trên trục đường dây này cũng như MBA 500/220kV tại trạm 

500kV Pleiku 2. Do đó bài báo đề xuất giải pháp lắp đặt BESS trên trục đường dây này 

nhằm đảm bảo vận hành lưới điện.  

Với các kết quả tính toán thời điểm quá tải và hết quá tải đối với trục đường dây 220kV, 

bài báo xác định thời điểm cần đưa thiết bị BESS vào vận hành hấp thụ công suất dư 

thừa của hệ thống vào thời điểm 9AM – 2PM.  

Dựa vào nguyên lý như bảng 1 và hình 9 bài báo đề xuất lắp đặt 03 bộ BESS với dung 

lượng 200MW/ 673MWh tại các TBA 220/110kV hoặc tại các trạm 220kV của các nhà 

máy đang vận hành như sau: 

 Lắp đặt 01 bộ BESS tại trạm 220kV Krông Buk với dung lượng 

200MW/673MWh. 

 Lắp đặt 01 bộ BESS tại trạm 220kV Buôn Kuốp với dung lượng 

200MW/673MWh. 

Lắp đặt 01 bộ BESS tại trạm 220kV Sêrêpok 4 với dung lượng 200MW/673MWh. 

Bảng 1. Xác định dung lượng BESS 

STT Công suất (MW) Ghi chú 

1.  PMax generator PC Công suất phát cuả các nguồn tái tạo 

2.  PTransmission capacity PBD 
Công suất truyền tải các đường dây 

220kV 

3.  PBESS capacity  PC-PBD Công suất BESS 
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Hình 9. Nguyên lý xác định dung lượng BESS 

a) Trạm 220kV 
Krông Buk 

b) Trạm 220kV Buôn 
Kuốp 

 

 

 

 

c) Trạm 220kV Serepok 4 

Hình 10. Vị trí và công suất lắp đặt các thiết bị BESS 
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i 220/110kV Nguồn NLTT 

TBA 220kV Xuyên Hà 
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TBA 220kV Cư Knia TBA 220kV Krông Ana 

Thanh cái 220kV 

BESS – 200 MW Tả
i 220/110kV Nguồn NLTT 
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Hình 11. Tình hình mang tải trên trục đường dây 220kV - 24h khi ứng dụng BESS 

Các vị trí lắp đặt BESS hỗ trợ lưới điện vận hành ổn định và không còn quá tải các 

đường dây 220kV từ trạm 500kV Pleiku 2 đến trạm 500kV Đắk Nông. BESS còn góp 

phần phần hỗ trợ cung cấp công suất cho phụ tải vào thời điểm các nhà máy năng lượng 

tái tạo ngừng phát.  

3.3. Đánh giá khả năng ổn định tần số và điện áp của BESS 

Thiết bị BESS ngoài thực hiện chức năng giảm quá tải cho các đường dây 220kV trong 

khu vực Tây Nguyên còn chức năng hỗ trợ ổn định tần số và điện áp trên hệ thống điện 

trường một số trường hợp sự cố. Bài báo thực hiện đánh giá mức độ hỗ trợ ổn định hệ 

thống của thiết bị BESS thông qua kịch bản sự cố như sau: 

 Kịch bản: Mây che ảnh hưởng đến cường độ bức xạ (giảm khoảng 1000MW). 

Một đám mây che phủ lớn có thể thay đổi độ rọi năng lượng mặt trời và làm thay đổi 

lớn về công suất ra của nhà máy PV tại khu vực Tây Nguyên, bài báo giả định mất 

khoảng 1000MW điện mặt trời. Việc mất một lượng lớn công suất PV trong một thời 

gian ngắn có thể tác động đáng kể đến hệ thống gây ra các dao động tần số và điện áp 

trên lưới. Mặc dù không có ghi nhận được từ dữ liệu quá khứ về hiện tượng này, tuy 

nhiên bài báo cũng xem xét tính toán đối với các trường hợp này theo các hướng tiêu 

cực nhất. Trong đó xem xét thời gian đám mây che phủ duy trì trong thời gian đến 1 

phút. Trong thời gian mây che lượng bức xạ mặt trời giảm mạnh từ 1000 W/m
2
 xuống 0 

W/m
2
 và phục hồi trở lại sau đó. 

Với các kết quả mô phỏng trên, có thể nhận thấy rằng trường hợp cường độ bức xạ mặt 

trời thay đổi đột ngột đã gây ra sự gián đoạn về phát công suất của nhà máy điện mặt 

trời. Hình 12 thể hiện sự giảm bức xạ mặt trời từ 1000W/m2 xuống 0W/m2 trong vòng 

1 phút kéo theo công suất đầu ra bị thay đổi do sự giảm bức xạ mặt trời này. Hình 13 – 
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14 là các so sánh của 2 trường hợp có và không có lắp đặt thiết bị hỗ trợ. Kết quả mô 

phỏng cho thấy trong quá trình dao động thiết bị BESS ổn định tần số rất tốt, độ lệch tần 

số thấp nâng cao mức độ ổn định hệ thống điện hơn tăng độ dự trử quay cho hệ thống. 

 

Hình 12. Cường độ bức xạ mặt trời thay đổi trong 1 phút do tác động của mây che  

 
Hình 13. Dao động tần số tại thanh cái 220kV KrongBuk  

 

Hình 14. Dao động điện áp tại thanh cái 220kV KrongBuk 
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4. KẾT LUẬN  

Bài báo thực hiện xây dựng các mô hình thiết bị PV, Wind, BESS trên phần mềm 

PSS/E–34.4 với khảo sát phân tích ổn định hệ thống qua các trường hợp tiêu cực nhất 

trong quá trình vận hành. Các kết quả phân tích thấy rằng thiết bị BESS đã hỗ trợ rất tốt 

về điện áp, tần số của hệ thống trong các trường hợp sự cố quá độ, ngoài ra còn hỗ trợ 

giảm tình trạng quá tải các đường dây 220kV tại khu vực Tây Nguyên vào thời điểm các 

nguồn năng lượng phát cao và phụ tải tiêu thụ thấp.  

Do đặc tính của thiết bị BESS là có khả năng nạp và xả năng lượng khi cần thiết, vì vậy 

BESS rất phù hợp với việc hỗ trợ các nhà máy điện năng lượng tái tạo có công suất lớn 

cũng như hệ thống. Ngoài sự ổn định, BESS có thể hỗ trợ về chạy phủ đỉnh (san bằng 

đồ thị phụ tải) – giảm tổn thất truyền tải, tăng khả năng phát công suất (cung cấp dự 

phòng quay). 
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KĨ THUẬT HIỆU CHỈNH BURDEN  

TRONG BẢO VỆ SO LỆCH CÁC THIẾT BỊ QUAN TRỌNG 

 Lưu Việt Hưng  

Công Ty Nhiệt Điện Nghi Sơn, 0973473873, luuhunghit@gmail.com 

TÓM TẮT: Nghiên cứu này nhằm chỉ ra nguyên nhân chủ yếu của quá trình bão hòa 

CT gây nên hiện tượng tác động nhầm trong bảo vệ so lệch là do thành phần 1 chiều 

trong dòng điện và hiện tượng vật lý do nó gây nên dưới góc độ mô hình hóa. Đồng 

thời đưa ra giải pháp ngăn ngừa hiện tượng này bằng cách hiệu chỉnh burden phía 

phụ tải CT thông qua công cụ mô phỏng trạng thái làm việc của CT dưới các tác động 

cực đại của thành phần dòng điện 1 chiều. 

Keywords: 2
nd

 harmony; DC offset;DC component, AC component. 

 

CHỮ VIẾT TẮT 

IC : Inrush current  

SCC : Short circurt current 

DC: Direct current 

CT: Current transformer 

VT: Voltage transformer 

1. GIỚI THIỆU  

Trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, chúng tôi phát 

hiện ra hiện tượng relay bảo vệ so lệch của 1 số thiết bị quan trọng như máy phát, động 

cơ lớn…bị tác động nhầm trong 1 số trường hợp đặc thù của phương thức vận hành hệ 

thống. 

Bài báo này sẽ đi sâu vào nghiên cứu và chỉ ra nguyên nhân sâu xa của hiện tượng cũng 

như đưa ra giải pháp để phòng tránh hiện tượng bị lặp lại trong tương lai. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Các thành phần không cơ bản và ảnh hưởng tới chức năng BV so lệch 

2.1.2.1. Các thành phần không cơ bản 

Trong chế độ làm việc bình thường, hợp bộ máy phát- máy biến áp làm việc với dòng-

áp thuần sin tần số 50Hz và duy trì chế độ làm việc cơ bản này, tuy vậy dưới tác động  
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và ảnh hưởng của các sự cố hoặc trạng thái bất thường trong hệ thống (càng gần hợp bộ 

máy phát và máy biến áp thì ảnh hưởng càng lớn) có thể tạo ra các thành phần không cơ 

bản. Ở đây có thể xét tới như: 

 Dòng xung kích khi đóng không tải máy biến áp, hoặc khôi phục trạng thái sau sự 

cố: inrush current 

 Dòng ngắn mạch gần trong mạng điện hệ thống MF-MBA: short circurt current. 

a) Inrush current 

Đây là dạng dòng điện xuất hiện khi thực hiện đóng không tải các máy biến áp, hoặc khi 

các MBA khôi phục trạng thái sau sự cố.Khi phân tích thành phần của Inrush current có 

thể thấy,dòng inrush chưa đầy đủ các thành phần hài bậc chẵn và lẻ trong đó 2 thành 

phần chiếm ưu thế nhất trong các thành phần không cơ bản là: DC component và 2
nd

 

harmony. 

Xét 1 dạng sóng inrush current điển hình như hình dưới: 

 

Hình 1. dạng sóng của dòng IC 

Các thành phần không cơ bản được phân tích như hình dưới: 

 

Hình 2. phân tích thành phần dòng IC 
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Dù với ảnh hưởng tích lũy của các thành phần DC và hài, dòng inrush có khả năng cao 

gấp 10-20 lần dòng định mức  của MBA, tuy vậy trong cài đặt bảo vệ các MBA, đặc 

biệt là bảo vệ so lệch, luôn có cài đặt hãm bằng cách phát hiện thành phần 2
nd

 harmony 

nên về cơ bản dòng inrush khó có ảnh hưởng đến tình trạng làm việc chính xác của các 

rơ le( không hoàn toàn). Tuy vậy sẽ là rất phức tạp đối với các thiết bị khác lân cân khi 

chịu sự ảnh hưởng lan truyền của của các thành phần không nền tảng này, đặc biệt là 

các thiết bị có bảo vệ so lệch do sự bão hòa của các CT đo lường. 

b) Short circurt current 

Dòng ngắn mạch nói chung đều có tính chất đặc biệt lớn về trị hiệu dụng dòng điện sự 

cố, tuy nhiên ở đây sẽ chỉ xét đến tình trạng ngắn mạch gần nguồn hệ thống MF-MBA 

do tầm ảnh hưởng lớn hơn đến chế độ vận hành 

Xét 1 dạng sóng  Short circurt current điển hình như hình dưới 

 

Hình 3. Dạng sóng của dòng SCC 

Dạng sóng của dòng ngắn mạch sẽ được phân chia thành 2 thành phần chính: DC 

component và AC component, trong đó AC component là thành phần nền tảng có biên 

độ lớn được tính toán trong quá trình tính toán dòng ngắn mạch. Trong khi DC 

component mang tính chất thời điểm và có độ lớn max được ước tính bằng 100% biên 

độ AC component 

c) Những điểm rút ra 

Từ nhưng phân tích trên ta có thể thấy, dù với dạng dòng sự cố nào, thành phần dòng 

điện luôn được phân chia thành 2 thành phần: asymmetrical- thành phần không đối 

xứng, đại diện là DC component và symmetrical- thành phần đối xứng, đại diện là các 

dạng sóng hài và  AC component. 
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2.1.2.2. Sự ảnh hưởng tới chức năng bảo vệ so lệch 

Như thực tế vận hành tại nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn cho thấy, dòng inrush đã nhiều 

lần gây việc tác động nhầm tới các thiết bị quan trọng của nhà máy, thậm chỉ gây trip tổ 

máy do bảo vệ so lệch tác động. Nguyên nhân của hiện tượng này là do việc bão hòa 

các CT đo lường làm bảo vệ xác định nhầm giá trị dòng điện so lệch dẫn đến tình trạng 

tác động nhầm như đã nói. Các sự cố đã từng xẩy ra có thể kể đến như dưới đây: 

 

Hình 4: Thống kê các trường hợp tác động nhầm của bảo vệ so lệch 

Section dưới đây sẽ đi sâu vào phân tích nguyên nhân của các sự cố đã qua. 

2.2. Ảnh hưởng của các thành phần không cơ bản đến quá trình bão hòa CT 

Như đã nói ở trên, dòng điện sự cố luôn bao gồm 2 thành phần  không cơ bản đó là: 

thành phần  không đối xứng : DC component và thành phần đối xứng: các harmony, ảnh 

hưởng của chúng  sẽ được xét tới chi tiết để tìm ra nguyên nhân thực sự của các hiện 

tượng đã xảy ra 

2.2.1.  Bão hòa CT dưới dạng mô hình hóa 

1 mạch từ cơ bản của CT được xét như hình: 

 

Hình 5. Mô hình hóa mạch từ 
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Khi xét 1 cách lí tưởng, dòng điện thứ cấp Is là 1 bản sao được tái tạo chính xác của 

dòng điện phía sơ cấp Ip chia tương ứng cho tỉ lệ vòng dây 2 phía sơ-thứ cấp. Tuy nhiên 

khi CT bị bão hòa, quá trình tái tạo đó sẽ không còn chính xác nữa. Nguyên nhân của 

việc bảo hòa CT liên hệ mật thiết với quá trình biến đổi vật lý bên trong CT trong quá 

trình cảm ứng điện từ 

Lõi thép CT được cấu tạo bởi 1 số lượng nhất định lưỡng cực từ mà ta có thể mô hình 

hóa như 1 số lượng lớn nam châm lưỡng cực. 1 cách lí tưởng, những nam châm này 

được sắp xếp theo nhưng hướng ngẫu nhiên như mô hình trên. 

Khi 1 dòng điện xoay chiều Ip được cấp vào phía cuộn sơ cấp, nó sẽ sinh ra từ trường 

H, từ trường này sẽ tác động tới các nam châm trong lõi thép và bắt đầu định hướng cực 

tính cho chúng theo hướng của từ trường để sản sinh ra từ thông Φ, Khi dòng điện Ip 

càng lớn, độ lớn của từ trường H cũng tăng lên và càng lúc càng nhiều nam châm trong 

lõi thép được định hướng. Số lượng nam châm được định hướng tại 1 thời điểm nào đó 

được gọi là mật độ từ thông B, và khi tất cả số nam châm trong lõi thép đã được định 

hướng theo cùng 1 hướng, mật độ từ thông trong lõi thép đạt tới tối đa và khi đó là lúc 

CT bị bão hòa. 

 

Hình 6. Đường cong từ hóa 

Mối quan hệ giữa cường độ từ trường H và mật độ từ thông B được mô ta như hình, khi 

mật độ từ thông đạt tới tối đa, CT bị bão hòa, lõi thép không còn nam châm để định 

hướng nữa, khi đó dòng điện thứ cấp Is sẽ tụt giảm về 0 
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2.2.2. Ảnh hưởng của thành phần đối xứng – symmetrical đến bão hòa CT 

Các thành phần đối xứng sẽ làm tăng biên độ dòng điện tổng, tuy vậy dòng điện tổng 

khi đó vẫn có tính đối xứng do là sự tổng hợp của tất cả các thành phần đối xứng. Sử 

dụng mô hình hóa bão hòa CT như trên ta có quá trình bão hòa được mô phỏng như 

hình dưới. 

 

Hình 7. Mô hình định hướng mạch từ của thành phần đối xứng 

Quá trình định hướng của các nam châm trong lõi thép theo thứ tự: 

 Tại điểm a: chưa có dòng điện,các nam châm đang được định hưỡng ngẫu nhiên 

 Quá trình a-b: Dòng điện dương, các nam châm bắt đầu được định hướng theo 

chiều dương. 

 Tại điểm b: toàn bộ nam châm đã bị định hướng theo chiều dương, CT bắt đầu 

bão hòa. 

 Quá trình b-c: dòng điện vẫn dương, nam châm vẫn bị giữ định hướng theo chiều 

dương, CT bão hòa hoàn toàn, dòng điện về 0. 

 Quá trình c-d: dòng điện âm, các nam châm lại bắt đầu bị định hướng theo  

chiều âm. 

 Tại điểm d: toàn bộ nam châm đã bị định hướng theo chiều âm, CT bắt đầu  

bão hòa. 

 Quá trình d-e: dòng điện vẫn âm, nam châm vẫn bị giữ định hướng theo chiều âm, 

CT bão hòa hoàn toàn, dòng điện về 0. 

Từ mô hình trên ta có thể thấy tính chất của bão hòa CT do thành phần đối xứng: 

 Cần biên độ dòng điện rất lớn 

 Quá trình bão hòa xảy ra ngay từ nửa chu kì đầu tiên của dòng điện từ thời điểm 

bắt đầu dẫn. 
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2.2.3. Ảnh hưởng của thành phần không đối xứng – asymmetrical đến bão hòa CT 

Thành phần không đối xứng:  DC-component không chỉ làm tăng biên độ dòng điện mà 

còn làm dòng điện tổng bị lệch cực tính, dạng sóng cơ bản sẽ thấy như bị lệch về phía 

chiều dương hoặc chiều âm tùy vào DC offset. 

Sử dụng mô hình hóa bão hòa CT như trên ta có quá trình bão hòa được mô phỏng như 

hình dưới 

 

Hình 8. Mô hình định hướng mạch từ của thành phần không đối xứng 

Quá trình định hướng của các nam châm trong lõi thép theo thứ tự: 

 Tại điểm a: chưa có dòng điện,các nam châm đang được định hưỡng ngẫu nhiên. 

 Quá trình a-b: Dòng điện dương, các nam châm bắt đầu được định hướng theo 

chiều dương. 

 Tại điểm b: phấn lớn nam châm đã bị định hướng theo chiều dương, vẫn còn 1 

phần nam châm chưa được định hướng, CT chưa bảo hòa. 

 Quá trình b-c: dòng điện âm, 1 phần nam châm bắt đầu bị định hướng lại theo 

chiều âm, tuy vậy chu kì và biên độ phần dòng điện âm thấp nên chỉ 1 phần nhỏ 

nam châm bị định hướng lại theo chiều âm, chiều dương vẫn chiếm đa số. 

 Quá trình c-d: dòng điện dương trở lại, các nam châm lại tiếp tục bị định hướng 

theo chiều dương, lúc này chỉ còn 1 lượng nhỏ nam châm chưa được định hướng 

dương. 

 Tại điểm d: toàn bộ nam châm đã bị định hướng theo chiều dương, CT bắt đầu 

bão hòa. 

Từ mô hình trên ta có thể thấy tính chất của bão hòa CT do thành phần DC component : 

 Không cần biên độ dòng điện rất lớn, chỉ cần độ lệch cực tính dòng điện lớn. 
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 Quá trình bão hòa xảy ra chậm, có thể sau nhiều chu kì tích lũy độ lệch cực tính 

dòng điện; 

2.2.4. Kết luận chung 

Từ những phân tích ở trên ta có thể thấy được sự khác nhau cơ bản giữa 2 thành phần 

đối xứng và không đối xứng ảnh hưởng tới quá trình bão hòa CT. Để có thể gây bão hòa 

CT, thành phần đối xứng cần biên độ rất lớn,thông thường chỉ xảy ra  đối với dòng ngắn 

mạch gần hợp bộ MF-MBA,  với các CT hiện đang sử dụng tại nhà máy nhiệt điện NS 

đều có cấp chính xác 5P10 và 5P20, tương ứng cần biên độ lớn hơn trên 10,20 lần dòng 

điện định mức của CT mới có khả năng gây bão hòa. Trong khi đó, với thành phần DC 

component, chỉ cần ở ngưỡng dòng điện định mức nhưng DC offset lớn( -1<= DC offset 

<=1) là đã có khả năng gây bão hòa. 

Bên cạnh đó, có thể thấy, với các dạng sự cố sinh ra các dạng dóng hài harmonic và DC 

component, thành phần harmonic tắt dần trong 1 khoảng thời gian rất ngắn cỡ vài chu 

kì, trong khi thành phần DC component tồn tại lâu dài và dai dẳng. Do khoảng thời gian 

tồn tại của DC component tỉ lệ với tỉ số X/R, điều đó có nghĩa, với dạng sự cố càng gần 

hợp bộ MF-MBA thì DC component càng tồn tại lâu dài do tỉ số X/R  của hợp bộ MF-

MBA là vô cùng lớn. 

Tham khảo hình ảnh dòng Inrush với sự cố xảy ra ngày 19/7/2017 gây trip máy phát S1 

nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn ta có thể thấy: 

 

Hình 9. Dữ liệu sự cố đối với bảo vệ so lệch 

DC component làm dòng điện pha B bị lệch cực tính về chiều âm trong khoảng 0,3s 

tương ứng với khoảng thời gian tồn tại của DC component,  trong khi đó, biên độ dòng 

điện chỉ ở ngưỡng 0,8A là ngưỡng làm việc bình thường của máy phát. 

Từ đó ta có thể thấy được ảnh hưởng mạnh mẽ của DC component đến tình trạng bão 

hòa CT như thế nào. 
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Trong quá trình tính toán thiết kế cho bảo vệ nhà máy,các nhà thầu thường cũng đã bỏ 

qua thành phần DC component mà chỉ sử dụng thành phần đối xứng làm cơ sở cho việc 

khảo sát tình trạng làm việc của CT, điều đó dẫn đến nhiều trường hợp bị tác động sai 

do việc CT bị bão hòa. 

3. KĨ THUẬT HIỆU CHỈNH BURDEN CHO CT BẢO VỆ SO LỆCH 

Việc bão hòa của các CT gây nên việc tác động nhầm của các bảo vệ so lệch, quá trình 

bão hòa này phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó quan trọng nhất là đặc tính CT  

và burden phụ tải CT. Khi các yếu tố này mang tính chất cân bằng, các CT sẽ bị bão  

hòa theo cách tương tự nhau và do đó giá trị dòng so lệch sẽ tự động được cân bằng 

balance-out. 

 Với những bảo vệ so lệch sử dụng CT 2 phía như nhau thì việc hiệu chỉnh burden 

khá đơn giản khi đặc tính CT là như nhau, ta chỉ cần hiệu chỉnh lại burden phía 

phụ tải cân bằng như nhau. 

 Với những bảo vệ so lệch và sử dụng CT 2 phía khác nhau, sẽ khá phức tạp trong 

quá trình hiệu chỉnh, khi phải chọn được burden bù giúp mô phỏng quá trình bão 

hòa tương tự nhau. 

Thí nghiệm CT để thu được đặc tính của CT.  

 

Hình 10. Đặc tính thí nghiệm của CT 

Từ đó thực hiện mô phỏng trạng thái làm việc của CT dưới ảnh hưởng của DC 

component. 
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Hình 11. Mô phỏng trạng thái làm việc của CT dưới tác động của thành phần 1 chiều 

Qua việc mô phỏng lại trạng thái làm việc của CT từ các dữ liệu thí nghiệm, đo lường 

burden thực tế, chúng ta có thể khảo sát được CT đó có bị bão hòa không, khi bão hòa 

có gây tác động nhầm không và burden cần bù là bao nhiêu. Từ đó đưa ra được giải 

pháp nhằm ngăn ngừa sự cố. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tiễn dựa trên dữ liệu và thông số của các 

sự cố đã xảy ra tại nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn cũng như thông số thí nghiệm của các 

CT đo lường bảo vệ đang sử dụng tại nhà máy. 

5. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 Khảo sát tình trạng thực tế về khả năng bị tác động nhầm của tất cả các bảo vệ so 

lệch đang sử dụng  

 Tính toán và đưa ra các giá trị burden cần hiệu chỉnh trong trường hợp bảo vệ cần 

được bù để phòng tránh tác động nhầm. 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Kết quả thu được rất quan trọng trong việc đánh giá khả năng chịu ảnh hưởng của các 

bảo vệ so lệch từ đó quyết định tới việc thực hiện việc hiệu chỉnh để ngăn ngừa các sự 

cố tương tự có thể xảy ra ảnh hưởng đến thiết bị cũng như hệ thống. 
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7. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

 DC component là thành phần chính gây nên tình trạng bão hòa các CT, từ đó gây 

nên các tác động không mong muốn tới các bảo vệ, đặc biệt là bảo vệ so lệch và 

bảo vệ khoảng cách (trong 1 số trường hợp ) 

 Hiệu chỉnh burden là 1 biện pháp tăng cường tính tin cậy cho các bảo vệ so lệch 

có khả năng và nguy cơ tác động nhầm trong các hệ thống điện có độ nhạy cao 

với thành phần DC component do tỉ số X/R lớn, đặc biệt là các hệ thống hợp bộ 

MF-MBA. 

 Sử dụng công cụ mô phỏng có tác dụng bổ trợ để xác định khả năng tác động 

nhầm của các bảo vệ từ đó có thể đề ra các biện pháp để khắc phục cũng như tính 

toán burden cần bù để cân bằng các CT của bảo vệ so lệch 
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Tóm tắt: Lựa chọn hợp lý tiết diện dây dẫn có đóng góp đáng kể trong việc nâng cao 

hiệu quả kinh tế của các đường dây tải điện trên không. Phương pháp mật độ dòng 

điện kinh tế được áp dụng rộng rãi trong ngành điện ở Việt Nam để lựa chọn tiết diện 

dây dẫn của các đường dây này. Trị số mật độ dòng điện kinh tế đang áp dụng tại 

Việt Nam được đưa ra vào những năm 1950. Các trị số này được tính toán khi không 

xét sự thay đổi giá trị của dòng tiền theo thời gian, đồng thời giả thiết rằng chi phí biên 

của điện năng và chi phí của dây dẫn là không thay đổi. Tuy nhiên, những chi phí này 

có thể ảnh hưởng lớn đến trị số mật độ dòng điện kinh tế. Do đó, trị số mật độ dòng 

điện kinh tế cần được tính toán lại để phục vụ cho bài toán lựa chọn tiết diện dây dẫn. 

Bài báo này đề xuất một phương pháp mới dựa trên hàm chi phí vòng đời (LCC) để 

xác định một cách khoa học và toàn diện giá trị mật độ dòng điện kinh tế trong điều 

kiện kinh tế thị trường hiện nay. Chi phí vòng đời bao gồm tổng vốn đầu tư (CIC) và 

tổng chi phí vận hành (TCO), trong đó tổng chi phí vận hành bao gồm chi phí bảo 

dưỡng và chi phí cho tổn thất điện năng. Tổng vốn đầu tư của đường dây phụ thuộc 

vào cấp điện áp, tiết diện dây dẫn và áp lực gió. Hàm giải tích của tổng vốn đầu tư có 

được bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính với các dữ liệu của các 

đường dây trên không đã được xây dựng. Tổn thất điện năng được xác định bằng 

cách sử dụng thời gian tổn thất công suất lớn nhất. Trong đó, thời gian tổn thất công 

suất lớn nhất phụ thuộc thời gian sử dụng công suất cực đại. Mối quan hệ giữa thời 

gian tổn thất công suất lớn nhất và thời gian sử dụng công suất cực đại đạt được từ 

dữ liệu đồ thị phụ tải trong quá khứ và sử dụng phương pháp hồi quy. Phương pháp 

đề xuất được áp dụng để lựa chọn tiết diện dây dẫn của đường dây trên không 110 

kV và 220 kV ở Việt Nam. Các kết quả tính toán cho thấy, tiết diện dây dẫn được 

chọn theo phương pháp đề xuất có thể làm giảm chi phí vòng đời từ 5% đến 20% so 

với phương pháp truyền thống. 

Từ khóa: Đường dây trên không; Mật độ dòng điện kinh tế; Chi phí vòng đời; Tiết 

diện dây tối ưu. 

mailto:van.phamnang@hust.edu.vn
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Abstract: Reasonable selection of cross-sectional area of conductors for overhead 

transmission lines has great effects on reaping economic benefits during the entire 

project’s life cycle. Economic current density is an essential reference for the selection 

of conductor size. The traditional economic current density put forward in the 1950s 

and widely used in the electric power industry in Vietnam takes no account of the time 

value of money and assumes constant values of the marginal cost of electricity and 

wire price.  These prices, however, can profoundly affect economic current density 

values. Therefore, these values need to be updated. This paper proposes a novel 

methodology based on life cycle cost (LCC) to scientifically and comprehensively 

determine economic current density values, complying with the current market 

economy conditions. The total LCC can be expressed as the sum of the initial capital 

investment cost (CIC) and the total cost of operation (TCO), comprising the cost of 

maintenance and electrical energy loss. Analytical function of CIC relating to 

conductor cross-sectional area, nominal voltage and wind pressure is obtained using 

available data from previously constructed overhead lines and regression analysis. 

The electrical energy loss is determined using equivalent hours of loss, which in turn 

depends on equivalent hours of utilization. Analytical expression of equivalent hours of 

loss with respect to equivalent hours of utilization is attained using the regression 

method from historical load data. Finally, a practical case study of overhead lines of 

110 kV and 220 kV in Vietnam is leveraged to validate the viability and effectiveness 

of the proposed approach. The deployment of the proposed approach reveals that the 

life cycle cost reduces by 5% to 20% compared to the method issued by the Vietnam 

standard.  

Keywords: Overhead Lines; Economic Current Density; Life Cycle Cost; Optimal 

Conductor Size. 

KÝ HIỆU 

Ký hiệu Đơn vị Ý nghĩa 

N năm Tuổi thọ của đường dây 

a, b, c  Các hệ số chi phí 

q daN/m
2
 Áp lực gió 

U kV Điện áp danh định  

n  Số sợi đây đơn trong một pha 

m  Số mạch đường dây 

F mm
2
 Tiết diện dây dẫn 

r  Hệ số chiết khấu  

MCa   Hệ số vận hành của đường dây 

ΔA kWh Tổn thất điện năng 

Ac  VND/kWh Giá biên điện năng 

maxI  A Dòng điện pha 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
556 

0,r   Ω/km Điện trở đơn vị của dây dẫn tại nhiệt độ   

  h Thời gian tổn thất công suất lớn nhất 

   Hệ số nhiệt điện trở của dây 

e, f    Hệ số được xác định từ dữ liệu thống kê 

maxT  h Thời gian sử dụng công suất cực đại  

maxP  MW Công suất cực đại của phụ tải 

T h Thời gian tính tổn thất điện năng, T = 8760 h 

   Điện trở suất của dây dẫn tại 20
o
C 

TCO VND/km/năm Chi phí vận hành 

CMC VND/km/năm Chi phí bảo dưỡng 

CΔA VND/km/năm Chi phí cho tổn thất điện năng 

ˆ
iy   Kết quả hồi quy của dữ liệu thứ i 

iy   Kết quả chính xác của dữ liệu thứ i 

CHỮ VIẾT TẮT 

LCC Chi phí vòng đời 

CIC Chí phí đầu tư 

TCO Chi phí vận hành 

ACSR Dây nhôm lõi thép 

EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

RMSE Sai số trung bình bình phương 

MAPE  Sai số trung bình tuyệt đối 

1. GIỚI THIỆU 

Lựa chọn tiết diện dây dẫn là một khâu rất quan trọng trong quy hoạch lưới điện. Chi 

phí dây dẫn chiếm khoảng (30 ÷ 40)% tổng chi phí vốn đầu tư của đường dây [1]. Lựa 

chọn hợp lý tiết diện dây dẫn không chỉ đảm bảo an toàn cho hệ thống điện mà còn tối 

ưu hóa chi phí bảo dưỡng, chi phí cho tổn thất công suất và chi phí cho tổn thất điện 

năng. Do đó, các nhà nghiên cứu đã công bố nhiều bài báo về tối ưu hóa tiết diện dây 

dẫn [2], [3]. Hiện tại, lựa chọn tiết diện dây dẫn sử dụng mật độ dòng điện kinh tế là 

phương pháp được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam. Các giá trị mật độ dòng điện kinh tế 

cho đường dây trên không sử dụng dây nhôm lõi thép (ACSR) theo tiêu chuẩn Việt 

Nam được trình bày ở Bảng 2. Tuy nhiên, các trị số mật độ dòng điện kinh tế này được 

tính toán từ những năm 1950, không xét sự thay đổi của giá trị dòng tiền theo thời gian, 

bỏ qua sự thay đổi của giá điện và giá dây dẫn. Ngoài ra, những giá trị này được xác 

định sử dụng các đồ thị phụ tải của hệ thống điện Liên Xô (cũ) từ những năm 1950. Vì 
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vậy, các giá trị mật độ dòng điện kinh tế cần được tính toán lại để phản ánh điều kiện 

kinh tế thị trường và xét đến đồ thị phụ tải hiện nay ở Việt Nam. 

Bảng 2. Mật độ dòng điện kinh tế theo tiêu chuẩn Việt Nam (A/mm
2
) 

Vật liệu dây 

Thời gian sử dụng công suất lớn nhất (h) 

1000 ÷ 3000 3000 ÷ 5000 > 5000 

ACSR 1,3 1,1 1,0 

Lý thuyết về chi phí vòng đời đã và đang được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp điện, 

trong đó có bài toán lựa chọn tiết diện dây dẫn [4], [5]. Hàm chi phí vòng đời bao gồm 

tổng vốn đầu tư và tổng chi phí vận hành [6]. Trong đó, chi phí vận hành bao gồm chi 

phí cho bảo dưỡng sửa chữa và chi phí cho tổn thất điện năng [7]. Hiện nay, trong công 

tác quy hoạch ở Việt Nam, tổn thất điện năng của lưới điện thường được tính toán theo 

công thức sau: 

  maxA P           (1) 

trong đó τ được xác định theo công thức sau [8]: 

     
2

4

max0,124 10 8760 hT         (2) 

Tuy nhiên, công thức trên cũng được tính toán từ dữ liệu của hệ thống điện Liên Xô (cũ) 

những năm 1950. Do đó, công thức này có thể không phù hợp để tính toán tổn thất điện 

năng của hệ thống điện Việt Nam và do đó, không đảm bảo điều kiện tối ưu khi lựa 

chọn tiết diện dây dẫn. 

Từ những vấn đề trên, mục tiêu của bài báo này là xây dựng hai công thức giải tích: (1) 

chi phí đầu tư phụ thuộc vào điện áp định mức, tiết diện dây và các thông số khác; (2) 

thời gian tổn thất công suất lớn nhất phụ thuộc vào thời gian sử dụng công suất cực đại. 

Hai công thức giải tích này đều được xác định bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy 

với dữ liệu của hệ thống điện Việt Nam những năm gần đây. Từ đó, giá trị mới của mật 

độ dòng điện kinh tế được đề xuất. Giá trị này phù hợp với nền kinh tế thị trường và đặc 

điểm hiện tại của hệ thống điện Việt Nam. 

Bài báo có cấu trúc gồm bốn phần. Phần 2 trình bày về cơ sở lý thuyết của hàm chi phí 

vòng đời và cách xác định mật độ dòng điện kinh tế. Phần 3 mô tả về kết quả nghiên 

cứu và thảo luận sử dụng đường dây trên không có cấp điện áp 110 kV và 220 kV. 

Những kết luận và khuyến nghị được đưa ra trong phần 4. 
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2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Chi phí vòng đời của đường dây trên không 

Hàm mục tiêu của bài toán lựa chọn tiết diện dây dẫn cho đường dây trên không là tối 

thiểu hóa chi phí vòng đời của đường dây (LCC). Chi phí vòng đời bao gồm chi phí đầu 

tư (CIC), chi phí vận hành (TCO) và được biểu diễn như sau: 

  
 1

1
LCC CIC TCO

1

N

t t
t r

 


     (3) 

2.1.1. Chi phí đầu tư 

Trong bài báo này, tham số K0 là chi phí đầu tư mỗi 1 km cho đường dây trên không. 

Ngoài ra, đơn vị tiền tệ của Việt Nam (VND) được áp dụng. 

Chi phí đầu tư của dây dẫn phụ thuộc vào cấp điện áp, tiết diện dây dẫn, số mạch đường 

dây và áp lực gió v.v. [8], [9]: 

   4
0 VND/kmK a b q U c n m q F           (4) 

Các hệ số a, b và c được xác định bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính 

với dữ liệu được thống kê từ các đường dây đã được xây dựng. 

2.1.2. Chi phí vận hành 

Tổng chi phí vận hành hằng năm cho 1 km đường dây trên không bao gồm chi phí bảo 

dưỡng và chi phí cho tổn thất điện năng được biểu diễn như sau: 

  MCTCO AC C  (VND/km/năm)    (5) 

Chi phí bảo dưỡng (CMC) 

Chi phí bảo dưỡng hàng năm thường được ước lượng theo chi phí đầu tư của đường dây 

và được xác định như sau: 

  MC MC 0C a K    (VND/km/năm)    (6) 

Chi phí cho tổn thất điện năng (CΔA) 

Chi phí cho tổn thất điện năng trên điện trở của dây có thể được xác định như sau  

[9], [10]: 

  2

max 0,3A A AC A c m I r c            (VND/km/năm) (7) 

Điện trở tại nhiệt độ   bất kỳ được xác định như sau: 
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0,20 C

0,

1 20
Ω/km

r
r

n


     
      (8) 

Thời gian tổn thất công suất lớn nhất được tính toán theo công thức được đề xuất bởi 

Kezevich năm 1948 và được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam như sau [8]: 

     
2

4

max 10 8760 he f T          (9) 

Phương pháp hồi quy tuyến tính được sử dụng với dữ liệu đầu vào là đồ thị phụ tải ngày 

đêm, đồ thị phụ tải tháng và đồ thị phụ tải năm để ước lượng các hệ số trong (9). Thời 

gian tổn thất công suất lớn nhất và thời gian sử dụng công suất lớn nhất có thể được tính 

toán như sau: 

  

   
2

0 0
max 2

max max

d d

;

T T

P t t P t t

T
P P



  
 
 

     (10) 

2.1.3. Chi phí vòng đời 

Từ các biểu thức (4) (7), hàm chi  phí vòng đời cho 1 km đường dây trên không được 

xác định như sau: 
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 (11) 

Chi phí vận hành hằng năm được giả sử là không đổi. Do đó, biểu thức (11) có thể được 

biến đổi như sau: 

  
 

 
 2

0 MC 0 max 0,

1 1
LCC 3 VND/km

1

N

A N

r
K a K m I r c

r r
  

 
      


 (12) 

2.2. Mật độ dòng điện kinh tế 

Với điện áp và áp lực gió của vùng đường dây đi qua đã biết, vốn đầu tư cho 1 km 

đường dây trên không là hàm chỉ phụ thuộc vào tiết diện dây dẫn, từ đó biểu thức (4) 

được viết lại như sau: 

     0 VND/kmK F a c F        (13) 

trong đó: 
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  a a b q U            (14) 

  4c c n m q            (15) 

Đặt: 

  
 

 

1 1

1

N

N

r
p

r r

 



       (16) 

Ngoài ra, điện trở tại nhiệt độ 20
o
C có thể được xấp xỉ như sau: 

   0,20 C Ω/kmr
F


         (17) 

Từ biểu thức (12) (17), hàm chi phí vòng đời có thể được biến đổi như sau: 

 

     
 

 2

max 0 MC 0 max

1 20
LCC , 3 VND/kmAI F K F a K F mI c p

F n

 
 

       
 
 

           (18) 

Để tìm mật độ dòng điện kinh tế, ta tính toán đạo hàm của hàm chi phí vòng đời theo 

tiết diện dây dẫn: 
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           (19) 

Sau đó, tại đạo hàm bằng 0 thì ta đạt được tiết diện dây dẫn tối ưu: 

 
   max 2

maxMC 2
opt

1 20LCC , 1
0 3 0A

I F c
a c mI c

F p n F

 
  

 
 
  

    


 (20) 
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     (21) 

Mật độ dòng điện kinh tế được định nghĩa như sau: 
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  (22) 

Biểu thức (22) cho thấy rằng mật độ dòng điện kinh tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, 

đặc biệt là hệ số c liên quan đến chi phí xây dựng đường dây, giá biên điện năng Ac và 

thời gian tổn thất công suất lớn nhất. Do đó, khi những thông số này thay đổi thì mật độ 

dòng điện kinh tế cũng cần được tính toán lại để phù hợp với điều kiện kinh tế thị 

trường và đồ thị phụ tải của hệ thống điện. 

Trị số mật độ dòng điện kinh tế trung bình tương ứng với thời gian sử dụng công suất 

lớn nhất biến thiên từ Tmax1 đến Tmax2: 
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 (23) 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Trong phần này, dữ liệu thu thập tại Việt Nam được sử dụng bao gồm: (1) chi phí xây 

dựng các đường dây trên không được công bố bởi EVN trong năm 2018, (2) đồ thị phụ 

tải hệ thống điện Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2020 [10].  

Ngoài ra, các công thức hồi quy được đánh giá bởi các công thức sai số RMSE và 

MAPE như sau [11]:  

  
1 1

ˆ1 100
ˆRMSE ; MAPE

n n
i i

i i

i i i

y y
y y

n n y 


       (24) 

Áp dụng phương pháp hồi quy, ta xác định được phương trình biểu diễn mối quan hệ 

của vốn đầu tư theo điện áp, tiết diện dây dẫn và áp lực gió như sau: 

    64
0 309,9403 0,1639 0,0138 10 VND/kmK qU nmqF       (25) 

Sai số RMSE và MAPE của phương trình này lần lượt là 34,711 và 23,088. Những sai 

số này cho thấy rằng phương trình hồi quy theo (25) là phù hợp.  

Tương tự, công thức biểu diễn mối quan hệ của thời gian tổn thất công suất lớn nhất 
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theo thời gian sử dụng công suất cực đại được xác định như sau: 

     
2

4

max0,0494 1,0824 10 8760 hT         (26) 

Sai số RMSE và MAPE của phương trình (26) lần lượt là 0,00894 và 0,805566. Các sai 

số này cho thấy rằng mô hình hồi quy (26) rất phù hợp để biểu diễn mối quan hệ giữa 

thời gian tổn thất công suất lớn nhất và thời gian sử dụng công suất cực đại. 

Tiếp theo, để tính toán mật độ dòng điện kinh tế theo phương pháp đề xuất, hai trường 

hợp được tính toán như dưới đây. 

Trường hợp 1: Chọn tiết diện dây dẫn cho đường dây trên không điện áp 110 kV hai 

mạch, sử dụng dây nhôm lõi thép (ACSR), cung cấp điện cho phụ tải 50 MW với cosφ 

= 0,9 và vùng đường dây đi qua có q = 95 daN/m
2
. 

Trường hợp 2: Chọn tiết diện dây dẫn cho đường dây trên không điện áp 220 kV hai 

mạch, sử dụng dây nhôm lõi thép, cung cấp cho phụ tải 180 MW với cosφ = 0,9 và vùng 

đường dây đi qua có q = 95 daN/m
2
.  

Ngoài ra, hệ số chiết khấu được chọn bằng 7% và nhiệt độ làm việc của đường dây 

được lấy bằng 50
o
C. Ba trường hợp tương ứng với thời gian tổn thất công suất lớn nhất 

khác nhau được xem xét là Tmax = 4500 h, Tmax = 5100 h và Tmax = 6000 h. 

Đối với mỗi trị số thời gian tổn thất công suất lớn nhất, các trị số khác nhau của giá điện 

được xem xét, bao gồm 1500 VND/kWh, 1866,44 VND/kWh, 2200 VND/kWh, 2500-

VND/kWh và 3000 VND/kWh. 

3.1. Sử dụng tiêu chuẩn Việt Nam 

Dòng điện pha: 

2 2

max

50 24,216
145,79 A

3 110 2
I


 

 
 

Tiết diện dây dẫn tối ưu: 

2max
opt

145,79
145,79 mm

1

I
F

j
    

Vì không có tiết diện tiêu chuẩn 145,79 mm
2
 nên dây ACSR-150 được chọn. 

Chi phí đầu tư của dây dẫn ACSR-150: 

 6
0

309,9403 0,1639 95 110 0,0138 2 95 150 2415,99 10 VND/kmK            

Chi phí vòng đời của đường dây sử dụng dây ACSR-150: 
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3.2. Sử dụng phương pháp đề xuất 

Thời gian tổn thất công suất lớn nhất: 

 
2

4
max0,0494 1,0824 10 8760 3168,586 hT        

Mật độ dòng điện kinh tế: 

 

4 5

2

1
0,07 0,0138 1 2 95
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Tiết diện dây dẫn tối ưu: 

2max
opt

145,79
219,56 mm

0,664

I
F

j
    

Vì không có tiết diện tiêu chuẩn 219,56 mm
2
 nên dây ACSR-240 được chọn. 

Chi phí đầu tư của dây ACSR-240: 

   6
opt0

309,9403 0,1639 95 110 0,0138 2 95 240 2651,97 10 VND/kmK F            

Chi phí vòng đời của đường dây sử dụng dây ACSR-240: 

 

   

max opt 2 6

6
max opt

0,07 2651,97
LCC , 2651,97 12,40928

3 2 145,79 1,12 3168,586 1,5 10
240

LCC , 5938,359 10 VND/km

I F

I F



 
 
 
 
 

 
  

      

 

 

Từ các kết quả trên, ta có thể thấy rằng: 

 
 

max opt

max opt

LCC ,
0,975

LCC ,

I F

I F


  

Giá trị của hàm chi phí vòng đời sử dụng phương pháp đề xuất nhỏ hơn so với phương 

pháp theo tiêu chuẩn Việt Nam. Mức độ giảm của chi phí vòng đời phụ thuộc vào giá 

điện và thời gian sử dụng công suất lớn nhất. Đặc biệt, khi Tmax = 6000 h và cΔA = 3000 

VND/kWh, chi phí vòng đời theo phương pháp đề xuất giảm đến 16,4% so với phương 
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pháp sử dụng tiêu chuẩn Việt Nam. 

Kết quả tính toán, sự so sánh giữa phương pháp đề xuất và phương pháp theo tiêu chuẩn 

Việt Nam của trường hợp 1 được trình bày trong Bảng 3.  

Tương tự, kết quả tính toán của trường hợp 2 được trình bày trong Bảng 4. Mật độ dòng 

điện kinh tế trung bình của phương pháp đề xuất được trình bày trong Bảng 5. Kết quả 

tính toán cho thấy, mật độ dòng điện kinh tế theo phương pháp đề xuất có trị số khác so 

với mật độ dòng điện kinh tế được ban hành theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

Bảng 3. Kết quả tính toán và so sánh chi phí vòng đời của trường hợp 1 

Tmax 

(h) 

cΔA 

(VNĐ/k

Wh) 

 


opt

F   

(mm
2
) 

 max opt
LCC ,I F

(10
6
VND/km) 

opt
F  

(mm
2
) 

 max opt
LCC ,I F

 (10
6
VND/km) 

 
 


max opt

max opt

LCC ,

LCC ,

I F

I F

 

4500 

1500 185 5700,582 120 5931,630 0,961 

1866,44 240 5928,607 120 6313,708 0,939 

2200 240 6102,505 120 6661,503 0,916 

2500 240 6258,906 120 6974,306 0,897 

3000 300 6500,745 120 7495,644 0,867 

5100 

1500 240 5938,36 150 6087,081 0,976 

1866,44 240 6178,452 150 6471,227 0,955 

2200 240 6397,000 150 6820,905 0,938 

2500 300 6559,933 150 7135,401 0,919 

3000 300 6822,013 150 7659,561 0,891 

6000 

1500 240 6282,525 150 6637,744 0,946 

1866,44 300 6570,439 150 7156,413 0,918 

2200 300 6806,505 150 7628,543 0,892 

2500 330 7004,961 150 8053,172 0,870 

3000 330 7326,649 150 8760,886 0,836 

Bảng 4. Kết quả tính toán và so sánh chi phí vòng đời của trường hợp 2 

Tmax 

(h) 

cΔA 

(VNĐ/k

Wh) 

 


opt

F   

(mm
2
) 

 max opt
LCC ,I F

(10
6
VND/km) 

opt
F  

(mm
2
) 

 max opt
LCC ,I F

 (10
6
VND/km) 

 
 


max opt

max opt

LCC ,

LCC ,

I F

I F

 

4500 
1500 330 10360,594 240 10580,973 0,979 

1866,44 400 10750,371 240 11173,362 0,962 
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Tmax 

(h) 

cΔA 

(VNĐ/k

Wh) 

 


opt

F   

(mm
2
) 

 max opt
LCC ,I F

(10
6
VND/km) 

opt
F  

(mm
2
) 

 max opt
LCC ,I F

 (10
6
VND/km) 

 
 


max opt

max opt

LCC ,

LCC ,

I F

I F

 

2200 400 11073,912 240 11712,596 0,945 

2500 400 11364,901 240 12197,578 0,932 

3000 500 11757,859 240 13005,880 0,904 

5100 

1500 400 10768,517 240 11203,605 0,961 

1866,44 400 11215,213 240 11948,099 0,939 

2200 500 11575,416 240 12625,790 0,917 

2500 500 11867,980 240 13235,298 0,897 

3000 500 12355,586 240 14251,145 0,867 

6000 

1500 400 11408,843 240 12270,815 0,930 

1866,44 500 11887,527 240 13276,021 0,895 

2200 500 12326,732 240 14191,032 0,869 

2500 630 12679,429 240 15013,981 0,845 

3000 630 13201,937 240 16385,564 0,806 

Bảng 5. Mật độ dòng điện kinh tế theo phương pháp đề xuất 

cΔA (VNĐ/kWh) 
Thời gian sử dụng công suất lớn nhất (h) 

1000 ÷ 3000 3000 ÷ 5000 > 5000 

1500 1,595 0,842 0,514 

1866,44 1,430 0,755 0,461 

2200 1,317 0,695 0,425 

2500 1,235 0,652 0,398 

3000 1,128 0,595 0,363 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

4.1. Kết luận 

Bài báo này đã đề xuất một phương pháp mới để lựa chọn tiết diện dây dẫn dựa trên 

hàm chi phí vòng đời trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam. Hàm chi phí vòng 

đời là tổng của chi phí đầu tư, chi phí bảo dưỡng và chi phí cho tổn thất điện năng. 

Trong đó, chi phí đầu tư phụ thuộc điện áp, tiết diện dây dẫn và áp lực gió của vùng 

đường dây đi qua và mối quan hệ này được xác định sử dụng phương pháp hồi quy từ 

dữ liệu của các đường dây đã được xây dựng trong 5 năm gần đây tại Việt Nam. Tương 

tự, sự phụ thuộc của thời gian tổn thất công suất lớn nhất vào thời gian sử dụng công 
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suất cực đại cũng được xác định sử dụng phương pháp hồi quy sử dụng đồ thị phụ tải 

của hệ thống điện Việt Nam từ năm 2016 đến 2020. Sau đó, phương pháp đề xuất được 

đánh giá và so sánh với phương pháp theo tiêu chuẩn Việt Nam trong hai trường hợp 

lựa chọn tiết diện dây dẫn của đường dây trên không cấp điện áp 110 kV và 220 kV. Kết 

quả tính toán cho thấy rằng, tiết diện dây dẫn được lựa chọn theo phương pháp đề xuất 

kinh tế hơn so với phương pháp đang được áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

4.2. Khuyến nghị 

Mật độ dòng điện kinh tế cần được tính toán lại theo chu kỳ 5 năm dựa trên “Quyết định 

của EVN về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp, đường dây 

tải điện cấp điện áp từ 110 kV đến 500 kV” và dữ liệu đồ thị phụ tải của hệ thống điện 

Việt Nam trong 5 năm gần thời điểm tính toán. Sau 5 năm, mật độ dòng điện kinh tế 

trung bình được xác định theo (23) và trình bày tương tự như Bảng 5. Tuy nhiên, lựa 

chọn tiết diện dây dẫn cũng có thể được áp dụng theo các bước như sau: 

1) Tính toán dòng điện trên đường dây trong chế độ cực đại; 

2) Tính toán các hệ số của biểu thức thời gian tổn thất công suất lớn nhất (9); 

3) Xác định mật độ dòng điện kinh tế theo (22); 

4) Xác định tiết diện dây dẫn tối ưu; 

5) Lựa chọn tiết diện tiêu chuẩn; 

6) Kiểm tra các điều kiện kỹ thuật của dây dẫn. 
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Tóm tắt: Sự tiến bộ của công nghệ định hình lại viễn cảnh ngành điện của chúng ta 

trong vài thập kỷ qua. Nhiều cảm biến hơn được triển khai; nhiều quy trình đang được 

tự động hóa và nhiều thông tin hơn đang được trao đổi giữa các hệ thống. Tiến bộ 

công nghệ mang lại cơ hội to lớn; Ví dụ: tối ưu hóa hoạt động, giảm thời gian ngừng 

hoạt động, biến dữ liệu thô thành thông tin kinh doanh hữu ích, v.v. Tuy nhiên, khi 

chúng ta tiến sâu hơn vào số hóa, các mối đe dọa trên không gian mạng sắp xảy ra. 

Tấn công mạng đã phát triển từ tội phạm nhỏ đến khủng bố mạng do nhà nước bảo 

trợ. Từ Stuxnet tấn công Nhà máy điện hạt nhân Iran năm 2010 đến Black Energy 3 

gây mất điện lớn ở Ukraine năm 2015, các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng 

quan trọng đã trở thành một vấn đề an ninh quốc gia. Tấn công mạng vào cơ sở hạ 

tầng quan trọng đòi hỏi sự kết hợp của kiến thức kỹ thuật và tấn công (hack) để gây 

ra thiệt hại tối đa. Do đó, việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng đòi hỏi cả chuyên môn 

về công nghệ thông tin (CNTT) và công nghệ vận hành (OT). Phương pháp tiếp cận 

an ninh mạng phải toàn diện. 

Từ khóa: An ninh mạng, IEC 62351, Công nghệ vận hành, Hệ thống Lưới điện thông 

minh và truyền thông an toàn. 

Abstract: The advancement of technology reshapes our energy landscape over the 

past few decades. More sensors are deployed; more processes are being automated 

and more information is being exchanged between systems. Technology 

advancement brings enormous opportunities; For instance, optimizing operation, 

reducing outage time, turning raw data into useful business information etc. However, 

as we move deeper into digitalization, cyber threats become imminent. Cyber-attack 

has evolved from petty crime to state-sponsored cyber terrorism. From Stuxnet that 

attacked the Iranian Nuclear Power Plant in 2010 to the Black Energy 3 that caused 

massive blackout in Ukraine in 2015, cyber-attacks on critical infrastructure has 

become a national security issue. Cyber-attack on critical infrastructure requires a 

combination of hacking and  engineering knowledge to inflict maximum damages. 

Thus, protecting critical infrastructure requires both information technology (IT) and 

operational technology (OT) expertise. Cyber security approach must be holistic. 

Keywords: Cyber Security, IEC 62351, Operational Technology, Smart Grid and 

secure communication. 
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1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN TRUYỀN THỐNG 

Hệ thống lưới điện đang phát triển, từ chỉ đơn thuần giám sát và điều khiển việc phát 

điện, truyền tải và phân phối điện, đến việc tích hợp các nguồn năng lượng phân tán, 

năng lượng tái tạo, công tơ thông minh, v.v. vào vận hành hệ thống điện tổng thể. Các 

tiện ích trong ngành điện truyền thống quản lý việc sản xuất và bán điện cho khách 

hàng. Dòng công suất là một chiều từ đơn vị phát điện đến phụ tải. Trong hệ thống điện 

truyền thống, thông tin được trao đổi giữa các hệ thống khác nhau (ví dụ: 

SCADA/EMS, SCADA/DMS) trong tiện ích tích hợp theo chiều dọc hoặc qua các 

DSO/TSO khu vực khác nhau. 

Với sự xuất hiện của Hệ thống Lưới điện thông minh, có một sự thay đổi mô hình sang 

mô hình kinh doanh tiện ích thông thường. Người tiêu dùng điện có thể lắp đặt các tấm 

pin mặt trời, cùng với việc lưu trữ điện năng, bán điện trở lại lưới điện, chuyển từ người 

tiêu dùng điện sang nhà sản xuất điện (tức là Prosumer). Luồng công suất và giao tiếp 

dữ liệu giờ đây trở thành hai chiều. 

Hệ thống Lưới điện thông minh lý tưởng là một mạng thông minh, có khả năng quan sát 

các ràng buộc về bảo mật và chủ động điều chỉnh hệ thống để khắc phục các vi phạm. 

Nó dựa trên nền tảng kỹ thuật số, các cảm biến, các phần tử mạng có thể điều khiển, 

phát điện phân tán, lưu trữ năng lượng và bộ điều chỉnh/bù [1]. Lưới thông minh tận 

dụng cơ sở hạ tầng truyền thông hiện đại và các công nghệ tiên tiến để cung cấp điện 

một cách hiệu quả và đáng tin cậy. 

Lưới điện trong tương lai sẽ là lưới điện kỹ thuật số, với khả năng thu thập lượng lớn dữ 

liệu, áp dụng phân tích dữ liệu để chuyển đổi dữ liệu thành thông tin kinh doanh có giá 

trị và với tự động hóa & điện tử công suất, lưới điện sẽ là một mạng lưới chủ động. 

2. HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH VÀ TRUYỀN THÔNG 

Hệ thống Lưới điện thông minh có thể được xem như một hệ thống tổng thể với các 

miền riêng biệt. Mô hình của NIST như được mô tả trong Hình 2 chia hệ thống thành 

bảy miền logic. Các miền được tách biệt là Nhà máy phát điện lớn, Công ty Truyền tải, 

Phân phối, Khách hàng, Thị trường và Đơn vị cung cấp dịch vụ, vận hành. Hệ thống 

SCADA/EMS được triển khai để quản lý đơn vị phát điện và truyền tải; các chức năng 

chính bao gồm Điều khiển phát điện tự động, Phân tích sự cố, Lập mô hình phát điện, 

Dòng công suất truyền tải, v.v. Hệ thống SCADA/EMS hiện đại cũng được trang bị khả 

năng dự báo nguồn năng lượng tái tạo. SCADA/DMS được triển khai để quản lý hệ 

thống điện phân phối; các chức năng chính bao gồm cách ly và khôi phục khu vực bị sự 
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cố, điều khiển và quản lý nguồn phát điện phân tán, dòng công suất lưới điện phân phối, 

v.v. Dữ liệu thường được lấy từ RTU (Thiết bị đầu cuối từ xa) thông qua mạng không 

dây hoặc / và có dây. Các giao thức công nghiệp như IEC 60870-5 và DNP3 (Giao thức 

mạng phân tán) thường được sử dụng để giao tiếp giữa hệ thống điều khiển và thiết bị 

đầu cuối từ xa. Trong những năm gần đây, việc triển khai các rơ le IED (Thiết bị Điện 

tử Thông minh) tại các trạm biến áp ngày càng phổ biến. Trạm biến áp kỹ thuật số sử 

dụng IEC 61850 cho giao tiếp ngang hàng giữa các thiết bị trường. Tại Châu Á Thái 

Bình Dương, có rất nhiều dự án thử nghiệm đang được triển khai để kiểm tra khả năng 

tương tác giữa các rơ le IEC 61850 của các nhà cung cấp khác nhau. Trong tương lai 

gần, IEC 61850 sẽ được ánh xạ thành IEC 61970 (Mô hình thông tin chung) để truyền 

trực tiếp tín hiệu từ rơle IED đến hệ thống điều khiển. 

.

 

Hình 1. Phát triển của Hệ thống Lưới điện thông minh [2] 

 

Hình 2. Mô hình tham chiếu NIST  cho Hệ thống Lưới điện thông minh [3][4] 
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Hệ thống Quản lý Dữ liệu Công tơ (MDMS) quản lý việc tiêu thụ điện của các khách 

hàng. Ngoài ra, nó cũng tạo điều kiện giải quyết tình trạng mất điện bằng cách cung cấp 

thông tin cập nhật nhất cho hệ thống quản lý mất điện. AMI (Cơ sở hạ tầng đo đếm tiên 

tiến) cung cấp giá điện gần thời gian thực cho người tiêu dùng để tạo điều kiện cho 

quản lý DR (quản lý nhu cầu và tính đáp ứng). Trong một thị trường điện phi điều tiết 

và tự do hóa, Hệ thống quản lý thị trường được thiết lập để quản lý các giao dịch  

điện năng 

3. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TRONG HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN THÔNG 

MINH 

Cần có cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin & Truyền thông (ICT) tiên tiến để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu giữa các cảm biến /công tơ đo đếm tại chỗ và 

trung tâm dữ liệu / điều khiển [5]. Mạng CNTT-TT sử dụng các công nghệ truyền thông 

có sẵn như không dây (ví dụ: Wi-Fi, White space, WiMax, LoRa, ZigBee), mạng di 

động (ví dụ: GSM, GPRS, 3G và 4G), băng thông rộng, cáp quang, dây cáp và hệ thống 

truyền thông qua đường dây điện đối với việc giám sát, điều khiển, thu thập dữ liệu. 

Đối với các hệ thống SCADA/EMS hoặc SCADA/DMS, dữ liệu thường được thu thập 

thông qua dây cáp, băng thông rộng hoặc mạng cáp quang. Đối với các địa điểm xa xôi 

hoặc nông thôn, hệ thống truyền thông qua đường dây điện và mạng di động được sử 

dụng. Các công nghệ không dây như ZigBee (IEEE 802.15.4), Wi-Fi (IEEE 802.11) và 

WiMAX (IEEE 802.16) được sử dụng rộng rãi trong Hệ thống Lưới điện thông minh 

[6], tạo điều kiện giao tiếp giữa các thiết bị trong tự động hóa tòa nhà hoặc gia đình. 

4. TIÊU CHUẨN VÀ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG 

IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế), IEEE (Viện Kỹ thuật Điện & Điện tử) và các 

nhóm người dùng DNP là những tổ chức hàng đầu trong việc soạn thảo các tiêu chuẩn 

và giao thức truyền thông cho ngành điện. Các giao thức phổ biến cho giao tiếp SCADA 

là IEC 60870-5 và DNP3 [37]. Giao thức IEC thường được sử dụng ở Châu Âu để giao 

tiếp giữa Hệ thống điều khiển và RTU [8], [9]. DNP 3, có nguồn gốc từ IEC 60870-5 và 

được công nhận bởi tiêu chuẩn IEEE 1379, được sử dụng rộng rãi ở Bắc Mỹ [8], [9]. Ở 

Châu Á Thái Bình Dương, cả IEC 60870-5 và DNP 3 đều được chấp nhận rộng rãi. 

IEC 60870-5 có thể được chia thành truyền thông nối tiếp hoặc Ethernet. IEC 60870-5-

101 sử dụng truyền thông nối tiếp không đồng bộ tiêu chuẩn; nó có thể được triển khai 

bằng cách sử dụng cấu hình điểm-điểm, cấu hình sao hoặc cấu hình đa điểm. IEC 

60870-5-104 là phần mở rộng của IEC 60870-5-101 với các sửa đổi đối với các lớp giao 
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vận, lớp mạng, lớp liên kết và lớp vật lý trong các tầng của giao thức. 

DNP3 chỉ định giao thức lớp liên kết dữ liệu cho phép phân mảnh dữ liệu, kiểm tra lỗi, 

ghép kênh, định địa chỉ lớp liên kết, kiểm soát liên kết và ưu tiên các kênh [10]. Lớp 

giao vận và lớp Ứng dụng cũng có thể được mở rộng để cho phép giao tiếp DNP3 qua 

TCP/IP. 

IEC 61850 là tiêu chuẩn quốc tế hiện hành được sử dụng cho mô hình hóa trạm điện và 

giao tiếp dữ liệu lưới điện. Nó được tối ưu hóa để truyền dữ liệu tiến trình và câu lệnh 

một cách hiệu quả và đáng tin cậy trong và giữa các thiết bị điện tử thông minh (IED) 

và trạm biến áp. IEC 61850 là tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia 

về khả năng liên thông của Hệ thống Lưới điện thông minh, vì nó liên quan đến các 

thiết bị đo lường, bảo vệ, điều khiển, theo dõi sức khỏe và chuyển mạch. Việc áp dụng 

tiêu chuẩn này mang lại những lợi thế có thể định lượng về chi phí và vận hành. 

Khi lưới điện trở nên thông minh hơn với việc tích hợp CNTT nhiều hơn thì vấn đề rủi 

ro trong bảo mật sẽ lớn hơn. Dữ liệu và thông tin liên lạc cần được bảo vệ để bảo vệ cơ 

sở hạ tầng quan trọng và duy trì cung cấp điện năng ổn định. IEC 62351 cung cấp một 

tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận để cung cấp bảo mật thông tin liên lạc. 

IEC 62351 là một tiêu chuẩn đề cập đến vấn đề bảo mật của các giao thức truyền thông 

được định nghĩa trong IEC TC 57. Nó mô tả cấu hình Bảo mật ở tầng giao vận để tạo 

điều kiện giao tiếp an toàn [15] cho cả truyền thông Ethernet và truyền thông nối tiếp. 

Một trong những trọng tâm chính của IEC 62351 là xác thực, giải quyết các thành phần 

bảo mật như tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính không chối bỏ. Kiểm soát truy cập dựa 

trên vai trò (RBAC) có thể được hỗ trợ trong quá trình triển khai để bảo vệ an ninh 

thông tin liên lạc. IEC 62351 có thể giải quyết các mối đe dọa như tấn công lặp đi lặp 

lại & giả mạo, tấn công man-in-the-middle, sao chép lại địa chỉ, tấn công DoS và nghe 

trộm. 

IEC 62351-3 chỉ định cấu hình Bảo mật ở tầng giao vận cho các cấu hình TCP/IP. IEC 

62351-4 chỉ định bảo mật giao thức cho IEC 61850-8-1 (Đặc tả thông báo nhà sản 

xuất), IEC 62351-2 (XML qua XMPP) và IEC 60870-6 TASE.2. Nó sẽ có thể thực thi 

giao tiếp an toàn khi triển khai nó song song với TLS. IEC 62351-5 quy định bảo mật 

liên quan đến truyền thông nối tiếp như IEC 60870-5-101 và Serial DNP3. Nó dựa trên 

cơ chế mã hóa để cung cấp một giao tiếp an toàn nhằm bảo vệ tính bí mật và tính toàn 

vẹn. IEC 62351-6 quy định bảo mật cho truyền thông ngang hàng như IEC 61850 

GOOSE và SV. IEC 62351-11 xác định bảo mật cho các tệp XML như IEC 61970 và 
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IEC 61968 (Mô hình thông tin chung). Kiểm soát truy cập, Chứng chỉ mã khóa công 

khai để xác thực và mã hóa dữ liệu cũng được đề cập trong Phần 11. 

5. RỦI RO AN NINH MẠNG VỚI TRUYỀN THÔNG  

Với sự gia tăng kết nối hệ thống, nguy cơ rủi ro an ninh mạng cũng tăng lên. Hệ thống 

Lưới điện thông minh phải đối mặt với những thách thức nhiều mặt, từ phần mềm độc 

hại gây ra cuộc tấn công DoS bằng cách lây nhiễm vào các thiết bị IoT đến các cuộc tấn 

công mạng do nhà nước bảo trợ gây tê liệt nghiêm trọng cơ sở hạ tầng như hệ thống 

phát điện, truyền tải và phân phối, có một thế trận an ninh mạng tốt là quan trọng hơn 

bao giờ hết. Mã hóa thông tin trong quá trình truyền dữ liệu, tách hệ thống thành các 

miền logic khác nhau, các kế hoạch quản lý mã khóa, giao tiếp an toàn thông qua xác 

thực, các giao thức bảo vệ quyền riêng tư là một số cách tiếp cận được đề xuất bởi 

ngành công nghiệp và học viện [11, 12]. 

Liên quan đến bảo mật thông tin, việc duy trì các thuộc tính an toàn thông tin như tính 

bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng là điều tối quan trọng. Mức độ ưu tiên của các 

thuộc tính bảo mật thông tin khác nhau giữa các tiêu chuẩn / thông lệ khác nhau (ví dụ 

IEC62443 và ISO27001), phần lớn là do sự khác biệt cơ bản giữa các hệ thống CNTT 

và OT. 

Truyền thông trong Hệ thống Lưới điện thông minh có nhiều rủi ro. Các cảm biến/ công 

tơ đo đếm có thể bị xâm phạm, dẫn đến các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) và  / 

hoặc tấn công từ chối dịch vụ dạng phân tán (DDoS), theo đó tính khả dụng của hệ 

thống Hệ thống Lưới điện thông minh có thể bị gián đoạn bởi số lượng gói tin quá lớn. 

Tấn công Man-in-the-middle (MITM) là một ví dụ khác về các cuộc tấn công có thể xảy 

ra có thể làm gián đoạn hoạt động của Hệ thống Lưới điện thông minh. Cuộc tấn công 

này xảy ra khi dữ liệu mạng bị chặn từ các cảm biến và / hoặc công tơ đo đếm, được chế 

tạo và chuyển tiếp đến trung tâm điều khiển [13]. Kẻ thù có thể sửa đổi dữ liệu theo 

cách phù hợp với cấu trúc liên kết được nhắm đến mục tiêu, dẫn đến tổn thất tài chính 

và nguy hiểm hạ tầng vật lý [14]. 

Một hình thức tấn công độc hại khác trong Hệ thống Lưới điện thông minh là Bad Data 

Injection (BDI) và Replay Attack [13]. BDI đưa dữ liệu giả mạo vào công tơ đo đếm 

của người tiêu dùng để cố gắng ăn cắp điện năng. Dữ liệu bị sai lệch có thể làm gián 

đoạn hoạt động của hệ thống bằng cách thao tác các giá trị hoặc công tơ đo đếm, thiết bị 

đầu cuối từ xa hoặc các thiết bị đo pha. Trong tấn công Replay, kẻ thù sẽ gửi các thông 

điệp đã được ghi lại trong giao tiếp trước đó. Những thông điệp này có thể bị bắt qua 
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nghe trộm, sau đó được truyền lại để có được đặc quyền cao hơn đối với hệ thống  

điều khiển. 

 

Hình 3. Ánh xạ các giao thức IEC 62351 sang IEC TC 57 

Các cuộc tấn công mạng đã phát triển trong nhiều thập kỷ qua, từ các cuộc tấn công 

theo sở thích đến khủng bố mạng do nhà nước bảo trợ. Các kỹ thuật tấn công khác nhau 

được sử dụng để gây ra thiệt hại tối đa cho lưới điện. Ví dụ trong trường hợp tấn công 

mạng lưới điện Ukraine vào tháng 12 năm 2015, các email lừa đảo với phần mềm độc 

hại BlackEnergy 3 đã được gửi đến mạng công ty, nghe trộm lưu lượng mạng trong một 

khoảng thời gian. Kẻ thù tiến hành một cuộc tấn công, chiếm đoạt hệ thống điều khiển, 

ngừng hoạt động các trạm biến áp và bắt đầu tấn công Từ chối Dịch vụ vào trung tâm 

cuộc gọi để ngăn chặn việc báo cáo các sự kiện mất điện thực sự. 

6. TIÊU CHUẨN AN NINH MẠNG 

North American Electric Reliability Corporation (NERC) xác định các tiêu chuẩn bắt 

buộc việc lập kế hoạch và vận hành hệ thống điện lớn. Bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng 

(CIP) là một khuôn khổ xác định và bảo vệ các tài sản mạng quan trọng có chức năng 

kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống điện lớn ở Bắc Mỹ. Tại Mỹ, 

NERC thực thi tuân thủ thông qua kiểm tra tuân thủ thường xuyên và kiểm tra tại chỗ 

ngẫu nhiên. Việc không tuân thủ sẽ bị phạt nặng cho đến khi đạt được sự tuân thủ. 

ISO/IEC 27001 quy định một hệ thống quản lý bảo mật thông tin theo cách có cấu trúc. 

Nó được áp dụng rộng rãi ở Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương. ISO /IEC TR 

27019, dựa trên ISO/IEC 27002, cung cấp nguyên tắc hướng dẫn quản lý an toàn thông 

tin trên các hệ thống kiểm soát quá trình được triển khai trong ngành điện. ISO/IEC 
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27019 cho phép triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin được tiêu chuẩn hóa mở 

rộng từ cấp độ kinh doanh đến cấp độ kiểm soát quá trình. 

ISA/IEC 62443 là một tiêu chuẩn bảo mật cho các Hệ thống Điều khiển và Tự động hóa 

Công nghiệp (IACS). Nó là một loạt các tiêu chuẩn, báo cáo kỹ thuật và thông tin liên 

quan xác định các thủ tục để thực hiện an toàn điện tử cho hệ thống IACS. Nó tập trung 

vào việc thiết kế các giải pháp an toàn, lấy các yếu tố như tính sẵn sàng cao, cấu hình, 

vòng đời dài, vận hành không người trực, vận hành thời gian thực, giao tiếp và yêu cầu 

an toàn [16]. 

7. BẢO MẬT HỆ THỐNG 

3 yếu tố chính cần được xem xét khi bảo vệ tài sản an ninh mạng quan trọng là con 

người, quy trình và công nghệ. Những người trong tổ chức phải được đào tạo đầy đủ; 

nâng cao nhận thức về an ninh mạng. Phải có quy trình để bảo vệ thông tin. Hệ thống 

quản lý phải có, khuôn khổ quản trị phải được thiết lập, các thông lệ tốt nhất phải được 

xác định và phải thực hiện đánh giá định kỳ. Cuối cùng, các biện pháp kiểm soát phải 

được thực hiện đúng và đủ trên công nghệ của tổ chức. Việc tăng cường hệ thống, kiểm 

soát truy cập, phân tách mạng, mật mã, xác thực, v.v. phải được thực hiện để bảo vệ tốt 

hơn các tài sản mạng. 

Về kiểm soát bảo mật, chúng ta cần phân biệt giữa Công nghệ thông tin (CNTT) và 

Công nghệ vận hành (OT). Hệ thống CNTT nhấn mạnh vào tính bảo mật, tính toàn vẹn 

và tính sẵn sàng và hệ thống OT ưu tiên tính khả dụng hơn tính toàn vẹn và tính bảo 

mật. Hệ thống OT và CNTT về cơ bản là khác nhau và các biện pháp kiểm soát bảo mật 

phải được điều chỉnh cho phù hợp. Các hệ thống OT (ví dụ: hệ thống SCADA) trong 

ngành điện thường được phân loại là các tài sản mạng quan trọng do tính chất quan 

trọng trong hoạt động của nó. OT phải được bảo vệ từ cấp độ thành phần (ví dụ: Thiết 

bị đầu cuối từ xa, Cảm biến, công tơ đo đếm, v.v.) đến cấp hệ thống (ví dụ: 

SCADA/DMS/EMS). Việc phòng thủ phải có chiều sâu, với sự triển khai tổng thể các 

biện pháp kiểm soát hành chính, vật lý và kỹ thuật. 

8. PHẦN KẾT LUẬN 

Khi ngành điện đang hướng tới Hệ thống lưới điện kỹ thuật số, khả năng tiếp xúc với 

các mối đe dọa trên không gian mạng tăng lên. Rơ le thông minh IED, cơ sở hạ tầng 

truyền thông và các hệ thống được triển khai chung để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động có 

thể bị xâm phạm. Các giao thức như IEC 61850, DNP3 và IEC 60870-5 được sử dụng 

song song với IEC 62351 để cung cấp truyền thông an toàn. Tấn công từ chối dịch vụ, 
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Man-in-the-middle, chèn dữ liệu xấu và Tấn công lặp lại là một số cuộc tấn công mạng 

có thể làm tê liệt lưới điện. Các hệ thống tiện ích có thể tuân theo các tiêu chuẩn bảo 

mật như NERC-CIP, ISO/IEC 27001 và ISA/IEC 62443 để giảm thiểu sự đối mặt với 

các cuộc tấn công cùng với việc thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh. Các biện 

pháp kiểm soát bảo mật giữa hệ thống CNTT và OT sẽ khác nhau do các yêu cầu vận 

hành khác nhau. Các biện pháp kiểm soát an ninh phải được thực hiện theo cách phòng 

thủ theo chiều sâu. 
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