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Tóm tắt: 
 

Hiện tượng ngắn mạch trong máy biến áp (MBA) tạo ra dòng điện lớn trong dây quấn MBA. Dòng 

điện tăng là nguyên nhân làm tăng lực điện từ, nó gây ra ứng suất cơ lớn có thể phá hủy cuộn dây 

MBA. Nghiên cứu trong bài báo này đã ứng dụng phần mềm Asys Maxwell được xây dựng bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để mô phỏng và tính toán dòng điện ngắn mạch, từ trường 

tản, ứng suất lực trên cuộn dây hạ áp và cao áp của MBA phân phối 3 pha công suất 560kVA, điện 

áp 22/0,4kV khi xảy ra ngắn mạch 3 pha sự cố ở phía hạ áp. Các kết quả tính toán được so sánh 

với phương pháp giải tích nhằm khẳng định ưu điểm của FEM. Việc sử dụng FEM giúp xác định 

được chính xác vị trí và giá trị ứng suất lực lớn nhất trên vòng dây cao áp và hạ áp mà phương 

pháp giải tích khó thực hiện được. Điều này rất cần thiết trong thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và 

vận hành máy biến áp.                      
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Abstract:     
 

The short circuit in transformers creates large currents in transformer windings. The current 

increase causes electromagnetic force increase. It causes huge mechanical stress which can damage 

the transformer windings. This paper has used Asys Maxwell software, which is developed by 

finite element method (FEM), to simulate and calculate short circuit current, leakage field density, 

force stress on low voltage and high voltage windings of a 560kVA - 22/0.4kV three phase 

transformer in case of short circuit at the low voltage winding. The calculation results are 

compared with those of the analytical method to confirm the advantages of FEM. Using FEM can 

determine the exact position and value of the maximum force stress on high voltage and on low 

voltage windings which analytical methods cannot do. This is necessary for the design, production, 

testing and use of transformers.    
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