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Tóm tắt: 
 

Các mô hình bài toán điện từ xuất hiện hầu hết trong các loại máy điện nói chung và máy biến áp 
nói riêng.  Do đó, việc xây dựng mô hình toán để nghiên cứu và tính toán sự phân bố của từ 
trường, dòng điện xoáy trong máy biến áp (MBA)  điện là cần thiết và cấp bách đối với các nhà 
nghiên cứu, nhà thiết kế và chế tạo MBA.  Phương  pháp  phần tử hữu  hạn được  phát triển  với 
công thức véc-tơ từ thế a cho bài toán từ động để tính toán sự phân bố của từ trường, dòng điện 
xoáy trong các lá thép kỹ thuật điện trong lõi thép của MBA. Trong nội dung bài báo này, nhóm 
tác giả đã đưa ra kết quả về phân bố từ trường và dòng điện xoáy trong lõi thép bằng phương 
pháp phần tử hữu hạn. 
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Abstract: 
 

Modelling of electromagnetic problems almost occur in machines in general and transformers in 
particular. Hence, the establishment of mathematic model for computing distribution of magnetic 
fields and eddy currents in transformers is neccesary and imperative for transformer researchers, 
designers and manufacturers. The finite element method is developed with a magnetic vector 
potential a for magnetodynamic problems to calculate the distribution of magnetic fields and 
eddy currents in iron cores of transformers. This paper show the results of computing magnetic 
fields and calculating eddy curents in the iron cores of transformers by the finite element method.  
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