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Tóm tắt: 
 

Sự cố ngắn mạch các pha ở đầu cực máy biến áp (MBA) gây ra lực cơ khí rất nguy hiểm, nó có thể 

uốn cong, xê dịch, phá hủy cuộn dây và thậm chí làm nổ MBA. Do vậy việc đánh giá và tính toán 

độ bền cơ học dây quấn MBA dưới tác động lực điện từ trong trường hợp ngắn mạch rất cần thiết. 

Bài báo này đã sử dụng phương pháp giải tích và phần tử hữu hạn để tính toán độ bền dây quấn hạ 

áp (HA) của MBA 3 pha công suất 250kVA-35/0,4kV trong trường hợp ngắn mạch sự cố đồng 

thời 3 pha. Kết quả của hai phương pháp được so sánh với nhau nhằm chọn ra một qui trình phân 

tích tính toán với thời gian là nhỏ nhất và tin cậy nhất. Sau đó, tiến hành tối ưu hóa kết cấu khung 

dây dẫn sao cho thỏa mãn được các điều kiện lực ngắn mạch, nhưng đồng thời giảm được chi phí 

thiết kế và chế tạo. 
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Abstract: 
 

Short circuit at ultra-phase transformers causes a very dangerous mechanical force; it can bend, 
move, destroy the winding and even breaks transformers. In case of short circuits, the assessment 
and calculation of mechanical strength under the action of electromagnetic force is essential. This 
paper uses the analytical and finite element methods to calculate reliability of low voltage winding 
of 3-phase 250kVA-35/0.4 kV in the case of short circuit at three phases. The results of two 
methods are compared in order to pick out a computational analysis process with minimal time and 
greatest reliability. Then, optimizing the winding frame structure is done to satisfy the conditions 
for short circuit and at the same time reduce the cost of design and manufacture.      
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