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Tóm tắt: 

Hiện nay, nghiên cứu đặc tính khởi động đang được quan tâm và mang tính thời sự bởi nó quyết 
định đến sự phổ biến của LSPMSM. Mô hình toán của LSPMSM viết theo hệ tọa độ d, q thường 
được sử dụng để mô phỏng các đặc tính của động cơ, tuy nhiên, trong quá trình khởi động xuất 
hiện hiện tượng bão hòa mạch từ và hiệu ứng mặt ngoài nhưng các yếu tố này lại chưa được xét 
tổng hợp hoặc chỉ được xét một cách riêng rẽ trong mô hình khi nghiên cứu LSPMSM. Vì vậy, 
bài báo đề xuất nghiên cứu mô hình LSPMSM có xét ảnh hưởng của bão hòa mạch từ và hiệu 
ứng mặt ngoài, trong đó, các thông số của động cơ được hiệu chỉnh là các đại lượng phi tuyến. 
Để đánh giá sự chính xác của mô hình đề xuất, bên cạnh so sánh kết quả với phần mềm ứng dụng 
phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH), bài báo cũng tiến hành thực nghiệm một LSPMSM 3 
pha, 2,2 kW thực tế, các kết quả kiểm nghiệm đều khẳng định sự chính xác của mô hình đưa ra.   
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Abstract: 

Now, the LSPMSM’s start characteristics, which play an important role in LSPMSM popularity, 
are still under consideration. A  LSPMSM’s model in the d-q reference frame is often used to 
simulate LSPMSM’s start characteristics. During run-up period, the phenomena of saturation and 
skin effect occur but these have not been taken into account for the model. Hence, a LSPMSM’s 
modified model considering saturation and skin effect is proposed in this paper. Here, 
LSPMSM’s parameters are nonlinear. For evaluating the accuracy of the proposed model, 
LSPMSM’s start characteristics simulated by the model will be compared with the results of 
finite element analysis and a 3 phase 2.2 kW prototype LSPMSM. All results are in good 
agreement. 
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