
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ ĐỘNG CƠ 

ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ĐỘNG CƠ NAM CHÂM VĨNH CỬU 

MODELING OF THERMAL CALCULATION OF INDUCTION MOTORS AND LINE 

START PERMANENT MAGNET MOTORS 

 Tác giả: Bùi Minh Định, Vũ Ngọc Minh 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; dinh.buiminh@hust.edu.vn 

Tóm tắt: 

Bài báo trình bày kết quả mô hình nhiệt nội động cho động cơ cảm ứng và động cơ nam châm 

vĩnh cửu bắt đầu bằng phương pháp phân tích, mô phỏng và thí nghiệm của FEM. Các thông số 

đầu vào của động cơ cảm ứng trong mô hình này là các thông số hình học và điều kiện làm việc. 

Chương trình Motor-CAD đã được sử dụng để tính toán sự phân bố nhiệt độ. Một số kết quả thử 

nghiệm và kiểm tra đã áp dụng cho động cơ công suất 11 kW, tốc độ 1.500 vòng/phút. Phương 

pháp mô phỏng cũng được sử dụng cho động cơ không đồng bộ ba pha công suất nhỏ và động cơ 

nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp đều cho kết quả chính xác và đáng tin cậy. Ngoài ra việc 

xây dựng mô hình nhiệt cho động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu là rất khó khăn và thách 

thức do biên dạng răng rãnh động cơ phức tạp, các điều kiện biên khác nhau, và quan trọng nhất 

là dòng chảy gió đối lưu bên trong khe hở không khí của động cơ. 

         Từ khóa : Mạch nhiệt thông số rải; Mô hình nhiệt; Tính toán nhiệt; Mô hình trường nhiệt; 

Động cơ không đồng bộ công suất nhỏ. 

Abstract: 

This paper introduces an inovative thermal model for both induction motors and permanent 

magnet motors by FEM analytical, simulation and experimental methods. The input parameters 

of induction motors in this model are geometry parameters and working conditions. A Motor-

CAD program is used to calculate temperature distribution in stator and rotor cores. An 

experimental and test hardware has been applied to electric motors of 11 kW-1,500 rpm. The 

simulation method is also for three phase - small power induction and permanent magnet motors. 

The simulation and test results are in good agreement. From these methods, the paper has shown 

that theoretical results and comparison of simulation and experimental results are in good 

agreement. The test procedures have been carried out by IEC 6300-34-1 for induction motors 

and line start permannet magnetic motors. 
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