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Tóm tắt: 
 

Mô phỏng số đang ngày càng được sử dụng nhiều trong lĩnh vực công nghiệp và nghiên cứu để 

hạn chế chi phí phát triển trong nghiên cứu trên máy mới thực tế. Chính vì vậy, việc sử dụng các 

phần mềm để mô hình hóa các hệ thống cho phép tránh được các thử nghiệm trong thực tế. Mục 

đích của bài báo là ứng dụng phần mềm FEMM, phần mềm mô phỏng sử dụng phương pháp phần 

tử hữu hạn, góp phần mô hình hoá một động cơ sẵn có. Cách tiếp cận nghiên cứu là so sánh các kết 

quả được cung cấp bởi phần mềm FEMM với các phép đo thực nghiệm và kết quả mô phỏng trước 

đó. Sử dụng phần mềm FEMM có thể cho phép giải các bài toán về truyền nhiệt, điện từ trường, 

tĩnh điện học và phân tích dòng điện. Với mục đích của đề tài này, nghiên cứu chủ yếu được thực 

hiện dựa trên vấn đề về truyền nhiệt trong động cơ. Để có thể điều khiển phần mềm FEMM, 

chương trình được xây dựng tính toán dựa trên phần mềm MATLAB liên kết FEMM.                       
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Abstract:     
 

Numerical simulations are increasingly being used in many industrial sectors and research to 

minimize development costs in research on actual new machines. Therefore, the use of software to 

model systems allows avoiding experiments in practice. The purpose of the paper is to apply 

FEMM software, simulation software using finite element method to model an existing engine. 

Our approach is to compare the results provided by the software FEMM with experimental 

measurements and simulation results earlier. Using software FEMM could allow us to solve the 

problem of heat transfer, electromagnetics, electrostatics and power flow analysis. For the 

purposes of this topic, we study mainly based on heat transfer problems in engines. To be able to 

control the software FEMM, the program is built and calculated based on MATLAB software 

linking with FEMM.         
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