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Tóm tắt: 

Bài báo đưa ra một phương pháp tính toán ngắn mạch cho hệ thống lưới điện kết nối với nguồn 

nghịch lưu có bộ điều chỉnh điện áp thấp. Phương pháp này coi nguồn nghịch lưu sau khi ngắn 

mạch là một nguồn dòng có độ lớn biến đổi ổn định và không có thành phần một chiều; nhưng đi 

sâu vào phân tích bộ phận điều khiển của nguồn nghịch lưu, đặc biệt là sự thay đổi ở bộ phận 

điều khiển điện áp thấp sau khi có sự cố. Sau đó là sử dụng lý luận để tính toán một lưới điện 

phân phối thực tế, đồng thời phân tích kết quả của phương pháp này, cho thấy phương pháp đã 

giải quyết được vấn đề mà các phương pháp khác không giải quyết được khi xảy ngắn mạch ở 

gần nguồn hoặc xa nguồn; đồng thời miêu tả đúng bản chất và đặc tính của nguồn nghịch lưu 

trước và sau khi xảy ra ngắn mạch. 

         Từ khóa: Nguồn nghịch lưu; LVRT; Dòng ngắn mạch; Điều khiển công suất; Dòng vô 

công. 

Abstract: 

This paper presents a short circuit calculation for the electric power system with a low voltage 

ride through inverter power (LVRT). This method considers inverter power as a current source 

and there is no direct current (DC) component in the case of inverter interface, and as a current 

source with a sudden steady current change when subject to grid fault. The next step is to apply 

the theory to calculate a real inverter control in use, particularly the change after the short circuit 

of low voltage ride through and lastly analyses the results of the method. This method has solved 

the change after the short circuit of low voltage ride through and lastly analyses the results of the 

method. This method has solved the problem that other methods cannot at short circuit point at 

near or far distances from power supply. The paper also describes the nature of the real inverter's 

source and its controls occurring before and after short circuit. 
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