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Tóm tắt: 
 

Trong hệ thống điện, tình trạng nguy hiểm nhất trong quá trình quá độ điện từ chính là hiện 
tượng ngắn mạch. Khi xảy ra ngắn mạch, tổng trở của hệ thống điện giảm, dòng điện tăng lên, 
điện áp giảm xuống, dẫn đến hậu quả nghêm trọng đối với lưới điện. Tính toán dòng ngắn mạch 
có vai trò quan trọng trong việc chọn các thông số của thiết bị, chỉnh định bảo vệ và phương thức 
vận hành lưới điện. Bài báo đề xuất xây dựng một họ đường đặc tính ngắn mạch phụ thuộc vào 
hai thông số chính trong lưới điện liên quan đến máy biến áp và hệ thống vô cùng lớn. Các 
đường đặc tính được xây dựng cho nhiều dạng ngắn mạch khác nhau theo hai bài toán đề xuất. 
Theo đó, bài báo xây dựng một giao diện người dùng trực quan đơn giản bằng MATLAB-
GUIDE thể hiện các kết quả. Với các đường đặc tính ngắn mạch thu được, giá trị dòng ngắn 
mạch được sử dụng để phân tích và lựa chọn thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch (FCL) tại trạm. 
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Abstract: 
 

In power systems, the most dangerous condition in the electromagnetic transients is the short 
circuit. When short circuit occurs, circuit impedance falls, the current increases and the voltage 
drops. These changes cause dangerous consequences to the grid. So short circuit current 
calculations play an important role in choosing the apparatus, relay protection regulation and the 
operation mode of grid. This article proposes building a system of short-circuit curves depending 
on two major parameters related to the transformer and the power grid equivalent. These curves 
are valued for different types of short circuits and depend on transformer types and the scale of 
the grid equivalent in two topology networks proposed. Accordingly, a simple intuitive user 
interface in MATLAB-GUIDE is represented. With these short-circuit curves given, the short-
circuit currents are used to analyze and select fault current limiter (FCL) devices in substations.  
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