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Tóm tắt: 

Bài báo này đã sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn với phần mềm Ansys Maxwell theo miền 
thời gian để mô phỏng máy biến áp (MBA) 3 pha có lõi thép bằng vật liệu từ mềm vô định hình 
công suất 630 kVA, điện áp 22/0,4 kV. Kết quả tổn hao không tải và ngắn mạch được so sánh 
với thực nghiệm. Sau đó, thực hiện ngắn mạch sự cố đồng thời 3 pha phía hạ áp mà phương pháp 
thực nghiệm rất khó thực hiện được, các kết quả phân tích về: từ trường tản, ứng suất lực điện từ 
hướng kính và hướng trục tác dụng vào cuộn dây cao áp (CA) và hạ áp (HA) trên mô hình MBA 
ở 2D và 3D được so sánh và đánh giá với nhau. Từ đó khẳng định ưu điểm của mô hình 3D để 
tìm ra vị trí và giá trị ứng suất lực lớn nhất trên vòng dây CA và HA.  
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Abstract: 

This paper employed the finite element method with the simulation software Ansys Maxwell 
based on time domain to simulate a 630 kVA-22/0.4 kV three-phase amorphous core 
transformer. The results of no-load loss and short circuit load loss were then compared with 
experimental findings. Afterwards, the authors made a sudden short circuit at the low voltage 
winding of the transformer, which had been very difficult to determine via experiments. The 
results of the leakage field, the radial and axial of electromagnetic stress acting on high-voltage 
(HV) and low voltage (LV) windings on 2D and 3D model transformers were compared and 
evaluated. All these serve as bases for the affirmation of the superiority of the 3D model which 
helps to locate to the position and the the maximum stress value on HV and LV windings.  
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