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Tóm tắt: 

Ngày nay, bài toán trường điện từ xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống, bất cứ ở đâu có sử 

dụng máy điện và thiết bị điện là ở đó tồn tại mô hình trường điện từ. Vì vậy mà bài toán trường 

điện từ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kỹ thuật điện và khoa học ứng dụng. Việc xây 

dựng mô hình để nghiên cứu và tính toán quá trình biến đổi trường điện từ trong máy điện/thiết 

bị điện là bắt buộc và không thể thiếu đối với các nhà thiết kế, nhà nghiên cứu. Các bài toán 

trường đều được mô tả bởi hệ phương trình Maxwell và các luật trạng thái [1-2]. Đây là các 

phương trình đạo hàm riêng đối với véctơ từ thế a và cường độ từ trường h, phân bố trong không 

gian và biến đổi theo thời gian. Để tính toán được sự phân bố từ trường, dòng điện xoáy và tổn hao 

công suất, nhóm tác giả đã áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn [3]. 

         Từ khóa : Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH); Từ trường; Tính toán dòng điện xoáy; 

Véctơ từ thế; Bài toán từ động. 

Abstract: 

Nowadays, electromagnetic problems are present everywhere in the daily life. Wherever electrical 

machines and equipment are used, electromagnetic models exist. Hence, the electromagnetic problem 

plays a very important role in electrical engineering and applied science. Developing models to study 

and calculate the process of electromagnetic field in the electrical machines/equipment is a must for 

designers and researchers. The electromagnetic problems are described by Maxwell’s equations 

together with consitutive material laws [1-2]. These equations are partial differential equations 

(PDEs) for the magnetic vector and magnetic field intensity, distribution in the space and time 

variation. In this study, the finite element method is applied to compute the distribution of the 

magnetic field, eddy current and joule power loss [3]. 
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