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GIỚI THIỆU FMTP GRIDEX
Công nghệ điều khiển tích hợp trạm biến áp (TBA) hiện đang được ứng dụng rộng rãi nhằm giảm chi phí
đầu tư, nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất là khả năng tương thích về tiêu
chuẩn kết nối giữa các thiết bị của các hãng khác nhau. Để giải quyết rào cản kỹ thuật này, tiêu chuẩn truyền
thông quốc tế IEC 61850 đã được xây dựng và ban hành cho các ứng dụng tự động hoá TBA. Tiêu chuẩn
IEC 61850 cho phép tích hợp tất cả các chức năng bảo vệ, điều khiển, đo lường và giám sát truyền thống của
TBA, đồng thời nó có khả năng cung cấp các ứng dụng bảo vệ và điều khiển phân tán, chức năng liên động
và giám sát phức tạp.

Hình 1: Khái quát các khả năng của tiêu chuẩn IEC 61850
Nhằm mục đích kiểm tra, phân tích độ chính xác, tin cậy trong giao tiếp giữa các thiết bị thông minh (IEDs)
trong TBA, Hãng FMTP Power từ Thụy Điển đã phát triển thiết bị GridEx.

Hình 2: Giới thiệu GridEx
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GridEx được thiết kế cho:
 Đội Commisssioning làm việc theo IEC 61850
 Đội bảo trì và dịch vụ TBA làm việc theo IEC 61850
 Kỹ sư rơ le bảo vệ làm việc theo IEC 61850
 Kỹ sư hệ thống liên động / điều khiển làm việc theo IEC 61850
 Phân tích mạng giao thức thông tin theo IEC 61850
 OEM – Các nhà sản xuất thiết bị (Siemens, ABB, GE…)
 Các Trường, Viện nghiên cứu, Trung tâm đào tạo…
GridEx là thiết bị nhỏ gọn, vận hành độc lập được sử dụng trong nghiệm thu, bảo trì và khắc phục sự cố cho
các trạm biến áp (TBA) tự động theo IEC 61850.

Hình 3: Cấu hình phần cứng của GridEx
Với giao thức truyền thông IEC 61850, an ninh hệ thống mạng luôn được đặt ưu tiên hàng đầu. Hiện nay tại
nhiều quốc gia khu vực Bắc Mỹ và EU, các nhà quản lý trạm hạn chế tối đa việc sử dụng các công cụ kiểm
tra có kết nối máy tính ngoài cho công tác bảo trì và khắc phục hệ thống trạm, một số nơi thậm chí đã ban
hành lệnh cấm. Điều này nhằm tránh mọi hiểm họa từ virus hoặc malware từ máy tính xâm nhập vào trạm,
tạo ra các bản tin phá hoại hoặc làm quá tải băng thông hệ thống. Nhận thức được vấn đề này, FMTP đã xây
dựng phần mềm chuyên biệt tích hợp sẵn vào GridEx trên nền tảng Linux với các dữ liệu được mã hóa hoàn
toàn.

Hình 4: Phần mềm tích hợp trong thiết bị được mã hóa bảo mật
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GridEx là thiết bị kiểm tra tuân thủ theo IEC 61850-8-1 GOOSE và IEC 61850-9-2 Sampled Values (SV)
cho ứng dụng tự động hóa TBA, giúp các kỹ sư giám sát các bản tin GOOSE từ các thiết bị bảo vệ, điều
khiển ở mức ngăn lộ và các giá trị Sampled Values (SV) từ các Bộ trộn tín hiệu (MU) ở mức trường. GridEx
hiển thị cho người dùng bản tin GOOSE dưới dạng các tín hiệu điều khiển, bảo vệ còn dữ liệu SVs dưới
dạng các tín hiệu điện áp và dòng điện.

Hình 5: Khả năng kết nối linh hoạt của GridEx trong TBA
Về tính năng, GridEx giúp các kỹ sư phân loại và đơn giản hóa quá trình xác thực và khắc phục sự cố, thông
qua hiển thị các danh sách sự kiện, báo cáo, mô hình hóa, bình luận, đề xuất, giải pháp và nhiều công cụ
khác.

Hình 6: Thông tin sự kiện mạch lạc, dễ hiểu
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Tất cả các dòng dữ liệu phức tạp được biên dịch thành thông tin trực quan, dễ hiểu. Điều này cho phép các
kỹ sư điều khiển và hiểu được mạng lưới của họ

Hình 7: Các tin nhắn GOOSE, Sampled Values được hiển thị trực quan
Đặc biệt, GridEx trang bị tới 5 cổng Binary Outputs (BOs) cho phép chuyển bản tin GOOSE từ các IEDs
thành các tín hiệu nhị thứ và truyền tới các bộ thử Rơ le truyền thống với độ trễ không đáng kể (≤ 1ms).

Hình 8: Bộ thử Rơ le truyền thống kết hợp với GridEx để kiểm IEC 61850 IED
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Có thể nói GridEx là thiết bị đo đạc và phân tích cho hệ thống lưới điện thông minh. Công cụ này giúp xóa
bỏ khoảng cách giữa năng lượng truyền thống và giao thức truyền thông kỹ thuật số hiện đại. Dữ liệu trong
mạng được diễn giải trọn vẹn thành các thông tin trực quan, dễ hiểu; hỗ trợ các kỹ sư ra các quyết định
nhanh chóng để gia tăng tính tin cậy và hiệu suất của hệ thống trạm.
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ:
Đoàn Thạch Giang
Phòng Phát triển Kinh doanh - Công Ty Cổ Phần Tổ Hợp Chuyển Giao Công Nghệ
Di động
: 0945 168 339
Email
: giangdt@tt-group.com.vn
Xin trân trọng cảm ơn.

