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Tóm tắt: 

Trong bài báo này, tính toán và phân tích sự phân bố của từ trường, dòng điện xoáy và tổn hao 

công suất của bài toán điện từ với sự dịch chuyển vị trí của cuộn dây hoặc miền dẫn sẽ được thực 

hiện thông qua phương pháp liên kết các bài toán nhỏ (LKBTN). Trình tự của phương pháp được 

thực hiện như sau: Mô hình của một bài toán điện từ đầy đủ (gồm các cuộn dây, các vùng dẫn từ, 

các vùng không dẫn từ…) được chia thành các bài toán nhỏ, tương ứng với các cuộn dây hoặc 

miền dẫn. Mỗi một bài toán nhỏ được giải trên lưới và miền độc lập mà không phụ thuộc vào 

lưới và miền của các bài toán nhỏ khác, điều này thuận lợi cho việc chia lưới và giảm được thời 

gian tính toán của bài nghiên cứu. Sau đó, nghiệm cuối cùng của bài toán đầy đủ là tập hợp 

nghiệm của các bài toán nhỏ thông qua phương pháp xếp chồng. 

        Từ khóa : Phương pháp liên kết các bài toán nhỏ; Phương pháp phần tử hữu hạn; Dòng điện 

xoáy; Tổn hao; Từ trường; Véc-tơ từ thế; Bài toán từ động. 

Abstract: 

In this article, computing and analysing distributions of magnetic fileds, eddy currents and power 

losses of electromagnetic problems with moving of inductor positions or conductive regions will 

be performed via a subproblem coupled method. The sequence of the method is presented as 

follows: modeling of a full electromangetic problem (consisting of stranded inductors, conducting 

regions, non-conducting regions…) is split into subproblems including stranded inductors or the 

magnetic regions. Each subproblem is solved on its own mesh and independent domain without 

depending on the meshes and domains of other subproblems. This facilitates meshing and 

reducing the time of computation of study problem. The solution of the full problem is then a set of 

subproblem solutions via a superpositon  method. 
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