
 
TỰ ĐỘNG HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 

(Distribution System Automation - DSA) 



CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU 

1. Tự động hóa lưới điện phân phối (DSA) 

2. Các chức năng bổ sung cho tự động hóa lưới điện 

phân phối DSA 

3. Tự động chuyển nguồn (ACO) 

4. Mô hình hoạt động cho Tự động hóa lưới điện phân 

phối cơ bản. 

 

 



TỰ ĐỘNG HÓA  
LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 



Mô hình thông dụng trên lƣới điện phân phối có 
hai nguồn cấp 

• Recloser R1 hoạt động như máy cắt đầu nguồn 

• Giả định giữa máy cắt đầu trạm và Recloser R1 
không có phụ tải 

• Recloser R3 ở vị trí phân đoạn (thường mở) 

 

 

 

Nguồn 1 

Nguồn 2 

R1 R2 R3 
SS CB 



MỤC ĐÍCH CỦA MÔ HÌNH 

  

• Mục đích của mô hình là mô tả trạng thái 
trên lưới khi một nguồn mất điện hoặc có 
sự cố trên đường dây gây mất điện cho 
phụ tải. Khi đó máy cắt Recloser sẽ tự 
động cách ly sự cố và phục hồi điện áp 
cho các khu vực không bị ảnh hưởng. 



THUẬT TOÁN 

• R1 – Được mở ra tránh việc cấp điện 
ngược lại cho nguồn 1 

• R2 – Trang bị bảo vệ có hướng, đảm bảo 
tính năng bảo vệ khi nguồn công suất 
thay đổi 

• R3 – Được đóng lại khi nguồn 1 mất điện 



CÁC CHỨC NĂNG YÊU CẦU 

• Yêu cầu về chức  năng 

– Bảo vệ có hướng (F67) đảm bảo các bảo vệ hoạt động 
theo cả 2 chiều công suất (cài đặt cho R2 và R3). 

– Cảm biến điện áp (Votage sensor) để nhận biết mất 
nguồn cấp (cài đặt cho tất cả Recloser trên lưới) 

– Thiết bị phân đoạn thường mở có thể tự đóng lại khi bị 
mất một nguồn (cài đặt cho R3) 

• Các tính năng sử dụng trên Recloser Noja 

– Bảo vệ có hướng (F67) 

– Nhận biết mất nguồn (Bảo vệ UV3) 

– Tự động phục hồi điện áp (ABR- Automatic Backfeed 
Restoration) 



Cấu hình Recloser R1 

• Recloser ở vị trí thường đóng 

• Định nghĩa phía nguồn cấp là ABC (VRC đặt ở ABC) 

• Bảo vệ có hướng (F67) – Tắt 

• Nhận biết mất nguồn (Bảo vệ UV3) – Bật 

 

 

 



Cấu hình Recloser R2 

• Recloser ở vị trí thường đóng 

• Định nghĩa phía nguồn cấp là ABC (VRC đặt ở ABC) 

• Bảo vệ có hướng (F67) – Bật 

• Phối hợp bảo vệ giữa các Recloser theo hướng 
thuận và hướng nghịch phải được cấu hình phù 
hợp 

 

 



Cấu hình Recloser R3 

• Recloser ở vị trí thường mở 

• Tự động phục hồi điện áp (Automatic Back Feed 
Restoration - ABR) – Bật 

• Điều khiển tự đóng lại theo điện áp (Voltage 
Reclosing Control - VRC) – đặt ở RING 

• Bảo vệ có hướng (F67) – Bật 

• Phối hợp bảo vệ giữa các Recloser theo hướng 
thuận và hướng nghịch phải được cấu hình phù 
hợp 



CÁC TRƢỜNG HỢP ĐƢỢC XEM XÉT 

1. Nguồn 1 mất điện. Trong trường hợp này, 
nguồn 1 cần được cách ly và lưới điện cần 
được chuyển đổi để cấp điện  cho phụ tải từ 
nguồn 2 

2. Sự cố giữa R1 và R2. Phân đoạn đường dây 
này cần được cách ly và phục hồi cấp điện cho 
các khu vực khác 

3. Sự cố giữa R2 và R3. Phân đoạn đường dây 
này cần được cách ly và phục hồi cấp điện cho 
các khu vực khác 

 



TRƢỜNG HỢP 1: MẤT ĐIỆN NGUỒN 1 

• R1 nhận biết mất điện nguồn 1 dựa vào chức 
năng Loss of Supply (UV3) và tự động mở ra 
sau thời gian T1 cài đặt trước 

• R3 nhận biết mất điện nguồn 1 dựa vào chức 
năng VRC và tự động đóng lại theo chức năng 
ABR sau khoảng thời gian T2 

• T2 >  T1 

• R2 được trang bị bảo vệ có hướng (F67) sẽ tự 
động bảo vệ theo hướng công suất đang có 
trên lưới 



TRƢỜNG HỢP 1: MẤT ĐIỆN NGUỒN 1 

• Máy cắt tại trạm tác động hoặc 
không có điện áp từ phía nguồn 

Nguồn 1 

Nguồn 2 

R1 R2 R3 
SS CB 



TRƢỜNG HỢP 1: MẤT ĐIỆN NGUỒN 1 

• Khi không có nguồn trên cả 6 đầu 
cực, R1 nhận biết mất điện và sau 
thời gian T1 sẽ cắt (bảo vệ UV3) 

Nguồn 1 

Nguồn 2 

R1 R2 R3 
SS CB 



TRƢỜNG HỢP 1: MẤT ĐIỆN NGUỒN 1 

Nguồn 1 

Nguồn 2 

R1 R2 R3 
SS CB 

• R3 đồng thời nhận thấy mất điện 1 phía 
và sau thời gian T2 sẽ đóng recloser lại 
(chức năng ABR) 

• Điện áp giữa R1 và R3 được phục hồi 



TRƢỜNG HỢP 2: SỰ CỐ GIỮA R1 và R2 

• R1 sẽ thực hiện chu trình bảo vệ theo cài đặt và sẽ 
cắt ra (Lock out) nếu đó là sự cố vĩnh cửu (T1: tổng 
thời gian thực hiện chu trình) 

• R3 nhận biết mất điện trên một phía và tự động 
đóng lại sau thời gian T2 (chức năng ABR) 

• T2 > T1 

• Sau khi R3 đóng, R2 sẽ thực hiện chu trình bảo vệ và 
sẽ cắt ra (Lock out) nếu sự cố không được giải trừ. 
Chức năng bảo vệ có hướng F67 được sử dụng 
trong trường hợp này. 

• Đoạn đường dây bị sự cố giữa R1 và R2 được cách 
ly và các khu vực khác vẫn có điện. 



TRƢỜNG HỢP 2: SỰ CỐ GIỮA R1 và R2 

Nguồn 1 

Nguồn 2 

R1 R2 R3 
SS CB 

• R1 phát hiện sự cố và thực hiện 
chu trình bảo vệ 



TRƢỜNG HỢP 2: SỰ CỐ GIỮA R1 và R2 

Nguồn 1 

Nguồn 2 

R1 R2 R3 
SS CB 

• R3 phát hiện không có nguồn 1 
phía và sau thời gian T2 sẽ tự 
động đóng lại 



TRƢỜNG HỢP 2: SỰ CỐ GIỮA R1 và R2 

Nguồn 1 

Nguồn 2 

R1 R2 R3 
SS CB 

•  R3 đóng lại và sự cố vẫn còn  



TRƢỜNG HỢP 2: SỰ CỐ GIỮA R1 và R2 

Nguồn 1 

Nguồn 2 

R1 R2 R3 
SS CB 

• R2 phát hiện sự cố và thực hiện 
chu trình thao tác để cô lập sự 
cố giữa R1 và R2 



TRƢỜNG HỢP 3: SỰ CỐ GIỮA R2 và R3 

• R1 nhận biết sự cố tuy nhiên R2 sẽ thực hiện 
bảo vệ trước và sẽ cắt ra (Lock out) 

• Sau khoảng thời gian T2 (chức năng ABR) R3 sẽ 
đóng lại và sẽ tự động cắt ra (Lock out) nếu sự 
cố không được giải trừ. 



TRƢỜNG HỢP 3: SỰ CỐ GIỮA R2 và R3 

Nguồn 1 

Nguồn 2 

R1 R2 R3 
SS CB 

• R2 thực hiện bảo vệ khi nhận 
thấy sự cố 

 



TRƢỜNG HỢP 3: SỰ CỐ GIỮA R2 và R3 

Nguồn 1 

Nguồn 2 

R1 R2 R3 
SS CB 

• R3 nhận biết mất nguồn 1 phía 
và sau thời gian T2 sẽ đóng lại 



TRƢỜNG HỢP 3: SỰ CỐ GIỮA R2 và R3 

Nguồn 1 

Nguồn 2 

R1 R2 R3 
SS CB 

• R3 đóng vào sự cố 



TRƢỜNG HỢP 3: SỰ CỐ GIỮA R2 và R3 

Nguồn 1 

Nguồn 2 

R1 R2 R3 
SS CB 

• R3 phát hiện sự cố và thực hiện 
chu trình bảo vệ đến khi lock 
out và cách ly đoạn R2 đến R3 



 TỰ ĐỘNG PHỤC HỒI ĐIỆN ÁP (ABR) 

• Sử dụng để phục hồi điện áp cho phụ tải quan 
trọng khi một nguồn mất  

Nguồn 1 

Nguồn 2 

Phụ tải 

quan 

trọng 

Thông thường Tự động phục hồi điện áp 

Nguồn 1 

Nguồn 2 

Phụ tải 

quan 

trọng 

R1 R1 

R2 R2 



Số lƣợng Recloser trong chế độ tự động hóa 
lƣới điện phân phối 

• Số lượng recloser trên lưới có thể thay đổi 
phụ thuộc vào độ tin cậy của thiết bị và yêu 
cầu của lưới điện 

R1 R2 R3 
Substation 1 

R6 Substation 2 
R4 R5 R7 



Các thông số quan trọng cần lƣu ý 

• Phối hợp bảo vệ có hướng (F67) giữa các 
thiết bị cần được tính toán chính xác. 

• Quy trình thao tác đóng cắt phải được 
kiểm tra trước khi thực hiện vì có thể 
khởi động thuật toán tự động hóa 

• Người vận hành phải hiểu rõ các recloser 
đang vận hành ở chế độ mạch vòng 



MÔ HÌNH MÔ PHỎNG TỰ ĐỘNG HÓA LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 

- Mô hình tự động hóa lưới điện 
phân phối mô phỏng tính năng của 
tủ điều khiển RC10 và các hoạt 
động của recloser khi có sự cố  
- Mô hình bao gồm 5 tủ điều khiển 
được lắp nối tiếp nhau, được chia 
thành 2 nguồn đến, cho phép mô 
phỏng các kịch bản trước khi thực 
hiện thực tế trên lưới điện. 



CÁC CHỨC NĂNG BỔ SUNG CỦA  
TỰ ĐỘNG HÓA LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 



CÁC CHỨC NĂNG BỔ SUNG 

• 3 chức năng bổ sung 
– Tự động đóng lại UV3 (UV3 Auto Close) 

– Chế độ tự động đóng lại sau khi mất nguồn LSRM (Loss of 
Supply Reclosing Mode) 

– Tự động mở ra theo dòng công suất Auto Open: Power Flow 
 



MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG HÓA MẠCH VÕNG 



Tự động đóng lại theo UV3– UV3 AutoClose 

• Mục đích: Phục hồi điện áp sau khi cắt ra bởi UV3 

• UV3 AutoClose sẽ thực hiện khi: 

– Recloser mở ra do UV3 

– Điện áp có ở cả 2 đầu ABC và RST 

– Thời gian cài đặt chạy hết 

Nguồn 1 

Substation 2 

R1 R2 R3 

SS CB 



UV3 Auto Close – Cấu hình 



Chế độ tự động đóng lại sau khi mất nguồn - 
LSRM 

• Sử dụng logic để thay đổi chu trình đóng lặp 
lại dựa vào vị trí sự cố trên đường dây 

• LSRM là khoảng nối giữa chế độ cắt một lần 
Single Shot Trip mode và chu trình đóng lặp 
lại đầy đủ. 



Chế độ tự động đóng lại sau khi mất nguồn - 
LSRM 



Chế độ tự động đóng lại sau khi mất nguồn - 
LSRM  

• Nếu sự cố xảy ra giữa R1 và R2 
- R1 thực hiện chu trình đóng cắt và lock out, R3 đóng 

• R4 đóng lại, sự cố vẫn tồn tại giữa R1 và R2 

        - R2 sẽ thực hiện cắt 1 lần và lock out.  

• R1 mở ra do phát hiện mất nguồn UV3, R4 đóng lại, hết thời gian LSRM 
- R2 có thể thực hiện toàn bộ chu trình khi có sự cố giữa R1 và R2 

R1 R2 R3 
Substation 1 

R6 Substation 2 
R4 R5 R7 



Chế độ tự động đóng lại sau khi mất nguồn – 
LSRM – Cấu hình 



Tự động mở ra: Theo dòng công suất 
AutoOpen: Power Flow 

• Nếu recloser đóng lại bằng ABR, nó có thể cảm nhận được 
sự giảm hoặc thay đổi dòng công suất, tự động mở ra mà 
không cần người vận hành thao tác và cài đặt là ABR 

• Giúp hoàn trả lại trạng thái lưới ban đầu khi nguồn mất 
được khôi phục lại. 



Tự động mở ra: Theo dòng công suất 
AutoOpen: Power Flow 

Cấu hình 



TỰ ĐỘNG CHUYỂN NGUỒN Auto Change Over - ACO 



TỰ ĐỘNG CHUYỂN NGUỒN Auto Change Over - ACO 

• Mô hình tự động chuyển nguồn sử dụng để phục hồi cung cấp điện cho các phụ tải 
quan trọng một cách nhanh chóng 

• Mô hình bao gồm 2 recloser và 2 tủ điều khiển được lắp áp lưng với nhau, cùng kết 
nối với phụ tải. Hai tủ được kết nối truyền thông với nhau 

 

Source 1 (Main) 

Source 2 (Backup) 

Critical 

Load 

R1 

R2 Generator 

Communication Link 



TỰ ĐỘNG CHUYỂN NGUỒN Auto Change Over - 
ACO 

Critical 

Load 

 Restored Supply 

R1 

R2 Generator 

Communication Link 

Source 1 (Main) 

Source 2 (Backup) 



TỰ ĐỘNG CHUYỂN NGUỒN Auto Change Over – 
ACO – Cấu hình 

• Có 2 chế độ hoạt động 

– Equal: Không ưu tiên nguồn nào. Nguồn cấp cho phụ tải 
luôn luôn là nguồn “khỏe mạnh” 

– Main:  Ưu tiên một nguồn. Trong chế độ này một nguồn 
được chọn là Main. Nguồn còn lại là Alternate. Khi 
nguồn phía Main mất điện sẽ chuyển qua nguồn 
Alternate. Khi nguồn phía Main phục hồi, hệ thống sẽ tự 
động chuyển về nguồn phía Main. 



TỰ ĐỘNG CHUYỂN NGUỒN Auto Change Over – 
ACO – Cấu hình 

• ACO  [ On/Off ] Bật / tắt chế độ.  

• Mode [ Make Before Break/Break Before Make ] Cách 
để phục hồi điện áp (đóng trước mở sau hoặc ngược lại 

• ACO Time (s) [  0 – 180 sec ] Thời gian chuyển từ nguồn 
này sang nguồn còn lại 

• Peer Comms [ OK/Fail ] Trạng thái liên kết giữa 2 tủ 
điều khiển.  

• ACR [ This  ACR ] và [ Remote ACR ].  Định nghĩa các 
recloser 

• [ Main/Alt/Equal ]: Chế độ ưu tiên 

• [ Open ] or [ Closed ] Trạng thái hiện tại của Recloser 

• ACO Health [ OK/Fail ]: Trạng thái ACO 

• Source Health [ OK/Fail ]: Nguồn có tốt hay không 



TỰ ĐỘNG CHUYỂN NGUỒN Auto Change Over – 
ACO – Cấu hình 

• Mô hình tự động chuyển nguồn ACO chỉ có thể bật khi thoả mãn các điều kiện sau: 

– Một recloser phải mở, recloser còn lại phải đóng 

– Bảo vệ (Protection) phải ON 

– Live Line phải Off. 

– Hot Line Tag phải Off. 

– ABR phải Off. 

– Ít nhất UV3 phải đặt ở L hoặc R 

– Định nghĩa nguồn của VRC phải đặt ở ABC hoặc RST ( Không cho phép đặt ở Ring) 

– Hai tủ điều khiển không có bất cứ cảnh báo hoặc lỗi gì 

– Kết nối giữa hai tủ điều khiển phải đảm bảo 



TỰ ĐỘNG CHUYỂN NGUỒN Auto Change Over – 
ACO – Cấu hình 

• Mô hình sẽ tự tắt nếu một trong các điều kiện sau xảy ra 
– Một trong hai recloser tắt ACO 

– Tủ điều kiện bị mất nguồn hoặc tự động reset vì bất cứ lí do gì 

– Một trong hai recloser cắt từ bất cứ nguồn nào (HMI,PC, Protection…) 

– Bất cứ cài đặt ACO này thay đổi ngoại trừ ACO On/ Off 

– Có cảnh bảo và lỗi trên recloser 

– Kết nối thông tin giữa hai tủ không hoạt động 

– Bất cứ cài đặt bảo vệ trong nhóm bảo vệ đang hoạt động bị thay đổi hoặc nhóm bảo vệ thay đổi 

– Recloser thực hiện bảo vệ OC/NPS/EF/SEF và lock out 

– Điện áp phía tải vẫn còn khi thời gian phục hồi ACO đã hết 



TỰ ĐỘNG CHUYỂN NGUỒN Auto Change Over 
– ACO – Lƣu ý 

• Các thành phần bảo vệ sau có thể sử dụng để định nghĩa nguồn có “khỏe 
mạnh” hay không 
– Bảo vệ thấp áp UV1, UV2, UV3  

– Bảo vệ quá áp (OV1, OV2) 

– Thấp tần(UF) 

– Cao tần(OF) 

•  Các thành phần được lựa chon phải cài đặt ở R hoặc L. Chức năng bảo vệ 
của các thành phần này phải ON 

• Ít nhất UV3 phải được bật trước khi bật ACO. VRC phải được chọn hoặc 
ABC hoặc RST ( không đặt ở Ring) 

 



TỰ ĐỘNG CHUYỂN NGUỒN Auto Change Over – 
ACO – Cài đặt 

• Kết nối giữa 2 recloser được thực hiện theo giao thức ngang hàng Peer to peer 
(P2P). Việc cài đặt được thực hiện theo đường dẫn Offline Settings -> Protocol 
Settings tại phần mềm CMS hoặc Main Menu -> System Settings -> Protocol 
Settings -> P2PComms trên tủ điều khiển 



TỰ ĐỘNG CHUYỂN NGUỒN Auto Change Over – 
ACO – Giám sát ACO và Source Health 

• ACO Health thông báo tình trạng của ACO trên cả hai recloser. Nếu tất cả các điều kiện để 
bật ACO ON đều thỏa mãn, ACO Health sẽ hiển thị Ok. Nếu một trong các điều kiện không 
thỏa mãn, trạng thái ACO sẽ báo Fail 

• Source Health. The Healthy conditions are defined by the following protection/detection 
parameters in the active protection group: Tình trạng của nguồn sẽ được định nghĩa bởi các 
thông số/ thành phần bảo vệ trong nhóm bảo vệ đang hoạt động 
- Bảo vệ thấp áp (UV1, UV2, UV3) 

- Bảo vệ quá áp (OV1, OV2) 

- Bảo vệ thấp tần(UF) 

- Bảo vệ cao tần (OF) 

– Nếu các thông số nằm trong giới hạn cho phép của các bảo vệ trên, Source Health sẽ báo Ok, ngược lại sẽ báo Fail 

 Note: Nếu Protection OFF, Source Health cũng báo Fail. 



TỰ ĐỘNG CHUYỂN NGUỒN Auto Change Over – 
ACO – Cài đặt  

• Cài đặt ACO có thể thực hiện trên phần mềm CMS, tủ điều khiển, SCADA…. 

 

Khi ACO bật, recloser đang đóng có thể mở ra, nhưng recloser đang mở không thể đóng lại  



MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG  
TỰ ĐỘNG HÓA LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CƠ BẢN 



Số lƣợng thiết bị trong mô hình 

• Phụ thuộc vào mức độ tin cậy của thiết bị và yêu 
cầu của lưới điện 

R1 R2 R3 

R4 

Substation 1 

R6 Substation 2 R5 R7 



Số lƣợng thiết bị trong mô hình 

• Only 2 Main Points: 
– R1=R7 – Feeder recloser: Cách ly nguồn khi có sự cố 

– R4 – Open Point Recloser: Đóng lại để phục hồi điện áp 
khi mất 1 nguồn 

– R2,R3,R5,R6: Hoạt động bảo vệ đường dây 

R1 R2 R3 

R4 

Substation 1 

R6 Substation 2 R5 R7 



Đơn giản hóa mô hình 

• Mục đích: Kiểm tra hoạt động 

• Chức năng của R1 = R7 

R1 
Substation 1 

R4 



Logic của mô hình 

• Tín hiệu được lấy từ điện áp trên recloser 

• Khi điện áp 1 phía mất 
– T1 – for R1 

– T2 – for R4 

– T1 < T2  

• Khi thời gian cài đặt hết, recloser tự động thao tác 
– R1 – Mở 

– R4 – Đóng 

Substation 1 
R1 R4 Substation 2 



Hoạt động 

• Hệ thống thông thường 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 



Hoạt động 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T1= 10 sec T2= 15 

sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

Nguồn 1 mất 

Thời gian 

đếm bắt đầu 



Hoạt động 

 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T1= 9 sec T2= 14 

sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

Nguồn 1 mất 

Thời gian 

đếm bắt đầu 



Hoạt động 

 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T1= 8 sec T2= 13 sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

Nguồn 1 mất 

Thời gian 

đếm bắt đầu 



Operation of DSA 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T1= 7 sec T2= 12 sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

Nguồn 1 mất 

Thời gian 

đếm bắt đầu 



Hoạt động 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T1= 6 
sec 

T2= 11 sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

Nguồn 1 mất 

Thời gian 

đếm bắt đầu 



Hoạt động 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T1= 5 
sec 

T2= 10 sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

Nguồn 1 mất 

Thời gian 

đếm bắt đầu 



Hoạt động 

 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T1= 4 
sec 

T2= 9 

sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

Nguồn 1 mất 

Thời gian 

đếm bắt đầu 



Operation of DSA 

 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T1= 3 
sec 

T2= 8 sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

Nguồn 1 mất 

Thời gian 

đếm bắt đầu 



Hoạt động 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T1= 2 sec T2= 7 
sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

Nguồn 1 mất 

Thời gian 

đếm bắt đầu 



Hoạt động 

 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T1= 1 
sec 

T2= 6 sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

Nguồn 1 mất 

Thời gian 

đếm bắt đầu 



Hoạt động 

 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T1= 0 
sec 

T2= 5 
sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

Nguồn 1 mất 

T1 hết, R1 

Mở 
T2 tiếp tục 

đếm 



Hoạt động 

 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T2= 4 sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

R1 Mở T2 tiếp tục 

đếm 

Nguồn 1 mất 



Hoạt động 

 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T2= 3 sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

R1 mở T2 tiếp tục 

đếm 

Nguồn 1 mất 



Hoạt động 

 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T2= 2 sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

R1 Mở T2 tiếp tục 

đếm 

Nguồn 1 mất 



Hoạt động 

 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T2= 1 sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

R1 Mở T2 tiếp tục 

đếm 

Nguồn 1 mất 



Hoạt động 

 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

T2= 0 
sec 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

R1 Mở T2 hết R4 

đóng lại 

Nguồn 1 mất 



Hoạt động 

Substation 1 

R1 R4 

Substation 2 

WARNING!!   TIMING SHOWN AS AN EXAMPLE ONLY 

R4 Đóng R1 Mở 

Nguồn 1 mất Điện áp phục hồi 



HỎI VÀ ĐÁP ? 


