nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Dịch vụ Kỹ thuật: Hệ thống Tự động hóa Phân phối (DAS)
Đặc tính
Việc kết hợp điều khiển tự động và điều khiển từ xa dưới sự hỗ trợ của máy tính cho hoạt động của
mạng lưới phân phối đã cải thiện độ tin cậy, hiệu suất vận hành/bảo dưỡng mạng lưới cung cấp.
 Sử dụng hiệu quả hệ thống mạng lưới phân phối bằng cách giám sát tình trạng hoạt động trực tuyến
và điều khiển từ xa
 Tiết kiệm lao động trên công trường bằng cách vận hành chuyển mạch tự động và/hoặc từ xa
 Thời gian phục hồi sau khi cúp điện ngắn hơn bằng cách xác định nhanh chóng hư hỏng và vận
hành chuyển mạch tự động và/hoặc từ xa
Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
DAS bao gồm các thiết bị chuyển mạch từ xa/tự động cho đường dây phân phối trên không và dưới
lòng đất và hệ thống máy tính để giám sát và điều khiển.
Nếu hư hỏng trong hệ thống phân phối xảy ra, hệ thống sẽ phát hiện các phần bị hư hỏng của mạng
lưới phân phối, cô lập các phần bị hư hỏng và nạp điện cho các bộ phận không bị hư hỏng của mạng
lưới, tất cả đều được vận hành tự động. Bằng cách vận hành từ xa của văn phòng điều khiển, các bộ
phận khác ngoài phần bị hư hỏng sẽ được tiếp thêm năng lượng.

Đường dây trên không
Lắp ráp

Bộ
ghép trung thế
Medium-voltage
Coupler

medium-voltage
Truy tìm tín hiệu chất mang phân phối từ đường
dây
trung thế và cung cấp tín hiệu từ bộ điều khiển chuyển
medium-voltage
mạch tự động đến
đường dây trung thế để đè chồng lên.

Bộ điều khiển chuyển mạch tự động
Điều khiển bộ chuyển mạch tự động và giám
sát tình trạng thông qua chức năng điều khiển
và giám sát từ xa. Cô lập phần bị hư hỏng
thông qua chức năng phát hiện hư hỏng hạn
chế thời gian nếu xảy ra hư hỏng trên đường
dây phân phối.

Chuyển mạch tự động

Đóng nếu nhận được điện áp vận hành từ bộ điều khiển
chuyển mạch tự động, mở nếu không còn điện áp vận
hành nữa.

Đường dây dưới lòng đất
Bộ chuyển đa mạch trên không tự động

Bộ chuyển mạch tự động

Từ mạch 1 đến mạch 5 là các bộ
chuyển mạch tự động. Cáp tiếp liệu từ
các trạm biến áp được kết nối với
mạch đầu tiên

Bộ phận cấp điện

Bộ điều khiển chuyển mạch tự
động

Chức năng điều khiển và giám sát từ
xa được cung cấp cho toàn mạch.
Chức năng phát hiện hư hỏng hạn chế
thời gian được cấp cho Mạch 2 đến
Mạch 5.

Gồm một máy biến áp công suất và
một bộ ghép cao thế

Tủ tự động

Bộ điều khiển chuyển mạch
tự động
Chức năng điều khiển và giám sát
từ xa và chức năng phát hiện hư
hỏng hạn chế thời gian được cung
cấp cho Mạch 1.

Bộ phận cấp điện

Gồm một máy biến áp công suất và
một bộ ghép cao thế.

Mạch 1 là bộ chuyển mạch tự động;
Mạch 2 là bộ chuyển mạch bằng tay;
và Mạch 3 là bộ ngắt mạch đúc khuôn

Bộ chuyển mạch đường dây
phân phối tự động
Giám sát và điều khiển bộ chuyển
mạch đường dây phân phối tự động
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Quản lý và bận hành đường dây phân
phối
Màn hình hiển thị sơ đồ hệ thống phân
phối và dòng điện đường dây phân phối

In và ghi chép
Bản giấy in màu,
Máy in laser,
Máy in Kanji

Đầu ra thoại

Hiệu quả hoặc nhận xét
Ví dụ phục hồi khi gặp sự cố về đường
dây phân phối

Số lượng khách hàng và thời gian bị ảnh
hưởng do hư hỏng điện

Trước khi

Trước khi

Hệ thống phân phối tự động liên tục
bằng máy dò hư hỏng hạn chế thời
gian

Văn phòng

Hộ gia đình

Người vận hành đến hiện
trường, leo lên trụ điện và vận
hành bộ chuyển mạch
Số
lượng
khách
hàng

Thời gian hư hỏng
điện ngoài hiện
trường xảy ra sự cố
18 phút (thời
gian chuyển đổi)
4 phút
24 phút
42 phút
Đến hiện trường

Sau khi tự động hóa
Hệ thống phân phối tự động mới
Vận hành từ xa bộ chuyển mạch

73 phút
Thời gian phục hồi

Hệ thống phân phối tự động mới
Hộ gia đình

Điều khiển từ xa bộ
chuyển mạch bằng
hệ thống máy tính
Số
lượng
khách
hàng

Số lượng khách hàng được
cung cấp điện tăng nhanh 2.5
lần và thời gian giảm xuống
1/10 (trung bình) so với vận
hành bằng tay.
Hư hỏng điện
được phục hồi
rất nhanh!
Thời gian hư hỏng
điện ngoài hiện
trường xảy ra sự cố
4 5 phút 24 phút
phút Đến hiện trường

55 phút
Thời gian phục hồi

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
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 Nghiên cứu hình thành Dự án tự động hóa hệ thống phân phối ở Băng Cốc, Thái Lan
(2004)
 Hỗ trợ đặc biệt hướng đến hình thành Dự án tự động hóa phân phối ở Bangalore, Ấn
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