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1. Đặt vấn đề
Trong thực tế hiện nay, khi vận hành trạm điều khiển thông gió chính, người vận
hành sẽ tiến hành điều khiển trên bàn điều khiển trung tâm hoặc điều khiển trực tiếp trên
các thiết bị đóng, cắt, tủ điện... Hơn nữa, việc thao tác đóng, cắt khi có các sự cố xảy ra sẽ
mất nhiều thời gian, nhân viên vận hành phải đến tận các tủ điều khiển mới thực hiện
được. Mặt khác, trong quá trình điều khiển và làm việc của hệ thống đó, người vận hành
không quan sát được một cách tổng thể các chế độ làm việc của các thiết bị và của toàn
bộ hệ thống. Để khắc phục nhược điểm này, cần tạo ra được sự điều khiển các tủ bằng
các thiết bị hiện đại nhờ giao diện trên màn hình máy tính. Như vậy, người vận hành chỉ
cần quan sát trên màn hình máy tính là có thể quan sát được quá trình làm việc của toàn
bộ thiết bị trong hệ thống. Sau khi viết được các chương trình vận hành hệ thống theo yêu
cầu, các tủ điện sẽ được đóng hoặc cắt điện một cách rất nhanh chóng chỉ qua một thao
tác đơn giản. Điều này đặc biệt quan trọng trong chế độ sự cố, chỉ trong thời gian rất
ngắn, nhân viên vận hành sẽ biết được tình huống đã xảy ra và chọn được phương án điều
khiển để dễ dàng khắc phục sự cố. Để thực hiện điều đó, trong bài viết này tác giả trình
bày nghiên cứu lập trình vận hành điều khiển và thiết kế hệ thống Scada cho trạm điều
khiển thông gió chính của mỏ than hầm lò nhằm ứng dụng thiết bị và công nghệ nói trên.
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Hình 1.1. Lưu đồ tổng quát điều khiển hệ thống

2. Lập trình vận hành điều khiển trạm thông gió chính
Lập trình điều khiển các hệ thống tự động hiện nay có thể sử dụng thiết bị PLC do
nhiều hãng cung cấp như Omron, Siemens, Misubishi, Alenbratlay…
Đối với các hệ thống điều khiển đơn giản thường dùng thiết bị logo để giảm giá
thành. Với trạm thông gió chính, do yêu cầu công nghệ và số lượng đối tượng cần điều
khiển có thể mở rộng nhiều nên trong bài báo này, tác giả lựa chọn thiết bị khả trình PLC
do hãng Siemens cung cấp và sử dụng là họ S7 - 300.
3. Xây dựng lưu đồ vận hành hệ thống: Lưu đồ vận hành hệ thống được xây dựng, mô
tả trên hình 1-1.
4. Xây dựng giao diện động để giám sát quá trình vận hành hệ thống
4.1. Thiết lập giao diện trong Win CC
Các bước tạo một project trong WinCC:
+ Khởi động WinCC.
+ Tạo một project.
+ Lựa chọn và cài đặt PLC hoặc bộ điều khiển.
+ Định nghĩa các tag.
+ Tạo ra và soạn thảo các hình ảnh mô tả quá trình.
+ Đặt các tham số cho WinCC ở chế độ Runtime.
Hình 1.2. Phương pháp khởi động Win CC
+ Sử dụng Simulator để kiểm tra.

Để xây dựng giao diện động trước tiên phải tiến hành khởi động phần mềm Win
CC có thể theo cách sau: + Nhấn vào “Start”, chọn SIMATIC -> WinCC -> Windows
Control Center.
Khi khởi động WinCC lần đầu, một hộp thoại hiện ra cho phép lựa chọn 3 kiểu
project:
Single-User Project.
Multi - User Project.
Multi - Client Project.
+ Tạo một project có tên là "Giao diện"
Chọn “Single - User Project” và nhấn OK.
Gõ tên project là “Giao diện” và chọn đường dẫn cho project.
Sau bước này, cửa sổ WinCC Explorer hiện ra.

Hình 1.3. Phương pháp tạo một Project
trong Win CC

Hình 1.4. Phương pháp khai báo kết
nối Win CC với PLC

+ Thực hiện kết nối với PLC
Trong bước này sẽ thiết lập cấu hình hệ thống, nhờ đó các bộ điều khiển có thể
giao tiếp được với WinCC. Trình điều khiển (driver) được lựa chọn là PLC S7 - 300.
Nhấn chuột phải vào “Tag Management”, trong menu thả chọn “Add New
Driver”.
Trong hộp thoại “Add New Driver”, chọn một trong các driver trong danh sách
(SIMATIC S7 Protocol Suite) và nhấn nút “Open”. Driver được chọn sẽ xuất hiện dưới
dòng Tag Management.
Để tạo một kết nối (connection) mới, nhấn vào dấu “+” trước driver vừa chọn, tất
cả các dạng có thể kết nối sẽ hiện ra.
Lựa chọn các kết nối “MPI”.
Nhấp chuột phải vào cổng IPM chọn New driver
Connection tạo kết nối.
+ Thiết lập tạo các Tag cho chương trình.
Để tạo Tag cho chương trình nhấp chuột phải vào
S7 - 300 và chọn New group khi đó hộp thoại Tag
properties hiện ra tiến hành đặt tên cho nhóm biến trong ô
Name bao gồm: d1, d2, 1A, 1B... Sau khi thiết lập xong
các nhóm biến tiến hành thiết lập các biến trong từng
nhóm. Kết quả sau khi tạo các nhóm biến và các biến như
hình 1.6.

Hình 1.5. Phương pháp khai báo
thông số kết nối với PLC

+ Vẽ các hình ảnh minh hoạ cho hệ thống
Hình 1.6. Mô tả các nhóm biến sau khi được thiết lập

Trong phần này sẽ thiết kế các hình ảnh (Picture) thể hiện quá trình cho project.
Với một quá trình cho trước có nhiều cách thể hiện.
Trong cửa sổ WinCC, nhấn chuột phải vào Graphics Designer, chọn “Open”
Khi đó cửa sổ thiết kế đồ họa hiện ra, từ của sổ này có thể thiết lập giao diện mô
tả sơ đồ hệ thống.

Hình 1.7. Cửa sổ giao diện trong Win CC

4.2. Thiết lập giao diện hệ điều khiển trạm thông gió chính
4.2.1. Hệ thống A chế độ thông gió đẩy

4.2.2. Hệ thống A chế độ thông gió hút

Tương tự, sẽ xây dựng được hệ thống B làm việc ở chế độ thông gió hút và đẩy.
Sau khi thiết lập được giao diện điều khiển, người vận hành có thể tiến hành vận
hành hệ thống nếu PLC và các thiết bị đã được kết nối. Trong trường hợp cần kiểm tra có
thể mô phỏng quá trình vận hành hệ thống bằng phần Simulation khi đó có thể quan sát
được quá trình làm việc của hệ thống.
5. Tóm lại
Thông qua việc ứng dụng công nghệ điều khiển hiện đại kết hợp với hệ thống
giám sát Scada và giao diện trên màn hình máy tính. Người vận hành chỉ cần quan sát
trên màn hình máy tính là có thể quan sát được quá trình làm việc của toàn bộ thiết bị
trong hệ thống. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc rút ngắn thời gian sử lý và khắc
phục sự cố, cũng như biết được mọi trạng thái vận hành của hệ thống góp phần đảm bảo
cho hệ thống thông gió được làm việc tin cậy, tăng cường được tính an toàn cho người và
thiết bị trong quá trình khai thác mỏ.
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