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Tóm tắt: 

Máy biến áp (MBA) là một phần tử rất quan trọng trong hệ thống truyền tải điện năng. Thực tế 

trong hệ thống điện, muốn truyền tải và phân phối công suất từ nhà máy điện đến các hộ tiêu thụ 

một cách hợp lý phải qua nhiều lần tăng và giảm điện áp. Vì vậy, việc nghiên cứu MBA luôn có 

ý nghĩa thiết thực trong sản xuất và vận hành hệ thống điện. Bài báo trình bày hai mục tiêu 

nghiên cứu: tính toán phân bố điện từ trường MBA ở các chế độ điển hình và đề xuất phương 

pháp xây dựng mạch điện thay thế hình T của MBA không qua đo đạc. Do đó, một bài toán điện 

từ trường trong một cấu trúc MBA ba chiều đã được phân tích và tính toán dựa trên phương pháp 

phần tử hữu hạn. Phương pháp nghiên cứu được áp dụng tính toán chi tiết với một MBA cụ thể 

của hãng ABB. Kết quả tính toán được so sánh với kết quả đo từ nhà sản xuất để kiểm chứng mô 

hình. 
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hữu hạn; Chế độ không tải; Chế độ ngắn mạch. 

Abstract: 

The transformer is a very important element in the power transmission system. In fact, it is 

necessary to increase or decrease the voltage several times when transmitting the energy from the 

power station to consumers. Consequently, researching transformers plays a crucial role in 

production and operation of the power system. This paper presents two research objectives: to 

calculate the electromagnetic distribution of transformers and to propose an approach of 

establishing a T equivalent circuit of transformers without measurement. Thus, an 

electromagnetic problem in a three-dimensional structure of transformers has been analyzed and 

calculated based on the finite element method. The research principle is applied in detail with an 

ABB distribution transformer. The calculated results are compared with the measurements from 

the manufacturer to verify the model. 
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