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ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM  ĐÁP ÁN HT T.Thập D.Liệu, Đ.Khiển và G.Sát  
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ Mã môn học: SCDA420946 
BỘ MÔN: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Học kỳ 1   Năm học 2014-2015 

 
 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) 

Đề 135: 
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C                     
D                     
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Đề 213: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     
B                     
C                     
D                     
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A                     
B                     
C                     
D                     
 
PHẦN 2: BÀI TẬP (6 điểm) 
Bài 1:  Giải thích các sơ đồ hệ thông SCADA hình dưới đây (2đ) 

 
 

HÌNH 1 
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Đáp án bài 1: Giải thích các sơ đồ hệ thông SCADA hình dưới đây 
Hệ thống Scada trên bao gồm 3 bộ phận chính:  

- Primary control Center bao gồm các thiết bị:  
+ Control sever (MTU): Là trung taâm cuûa heä thoáng SCADA bao goàm caùc boä ñieàu khieån MTU, caùc 

maùy tính, … chöùa phaàn meàm SCADA coù chöùc naêng ñieàu khieån, quaûn lyù, thu thaäp dữ liệu từ các 

RTU/PLC . 

+ Data historian: Löu tröõ taát caû caùc thoâng tin döõ lieäu vaø heä thoáng cô sôû thôøi gian thöïc (Realtime 

DataBase). 

+ HMI station: Có chức năng hiển thị các hình ảnh, thông số dưới dạng biểu đồ, độ thị  

+ Engineering  workstations: Là các máy tính hiển thị các giá trị cảnh báo  

- Radio communication: (Heä thoáng truyeàn thoâng) Bao goàm caùc maïng truyeàn thoâng coâng 

nghieäp, caùc thieát bò vieãn thoâng vaø caùc thieát bò doàn keânh coù chöùc naêng truyeàn döõ lieäu caáp 

tröôøng ñeán caùc khoái ñieàu khieån vaø maùy chuû, heä thoáng truyeàn thoâng. 

- Remode station:  

+ Cấp chấp hành: Bao goàm caùc cô caáu chaáp haønh nhaän tín hieäu ñieàu khieån (tín hieäu lieân tuïc 

hay tín hieäu soá) töø caáp ñieàu khieån. Caùc caûm bieán ghi nhaän traïng thaùi hieän taïi cuûa caùc thieát bò 

vaø phaûn hoài veà caùc thieát bò ñieàu khieån, caùc tính ieäu chuaån coâng nghieäp: 0÷5V; 0÷10V hay 

0÷20mA; 4÷20mA, hoaëc laø caùc tín hieäu soá. 

+ Caáp ñieàu khieån RTU:  Coù theå laø PLC, hay laø caùc boä ñieàu khieån nhieät ñoä, boä ñieàu khieån PID, 

coù caùc chöùc naêng sau: 

 Chöùc naêng ñieàu khieån: Thu thaäp döõ lieäu töø caùc thieát bò chaáp haønh thoâng qua caùc caûm 

bieán ôû caáp chaáp haønh vaø thöïc hieän caùc thuaät toaùn ñieàu khieån thieát bò theo yeâu caàu 

nhö thuaät toaùn PID, logic môø, …. 

 Chöùc naêng thu thaäp döõ lieäu: Thu thaäp thoâng tin, döõ lieäu töø caùc thieát bò thuoäc caáp 

chaáp haønh, sau ñoù göûi nhöõng döõ lieäu thu thaäp ñöôïc leân caáp ñieàu khieån giaùm saùt. 

 Khaû naêng môû roäng: Coù theå môû roäng caùc RTUs naøy thaønh moät maïng RTUs, ngoaøi ra 

caùc RTUs naøy coøn coù chöùc naêng nhaän leäng ñieàu khieån töø caáp ñieàu khieån giaùm saùt 

ñeå ñieàu khieån vaø xöû lyù caù thieát bò chaáp haønh. 

Đáp án bài 2:  
Câu hỏi 1: 

- Giản đồ thời gian mô tả quá trình hoạt động hệ thống bồn trộn hóa chất (1 đ) 
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- Liệt kê các ngõ vào/ ra và vẽ sơ đồ kết nối PLC (1 đ) 

 
- Lưu đồ điều khiển hệ thống trên (1 đ) 
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Câu hỏi 2: 

Liệt kê các thiết bị cần thiết và vẽ sơ đồ khối kết nối các thiết bị trên  (1 đ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


