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Tóm tắt: 
 

Ngày nay, động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (NCVC) khởi động trực tiếp (LSPMSM) 
được nghiên cứu và ứng dụng ngày càng phổ biến để thay thế động cơ không đồng bộ rôto lồng 
sóc (SCIM) do có hiệu suất cao, vận hành ổn định khi có dao động về điện áp, phụ tải và khối 
lượng nhỏ hơn SCIM cùng công suất và tốc độ. Tuy nhiên, nghiên cứu nâng cao đặc tính khởi 
động vẫn đang là vấn đề được quan tâm và mang tính thời sự bởi nó quyết định đến tính phổ biến 
của LSPMSM. Bài báo tập trung phân tích một trong các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khởi 
động của LSPSMSM, hiện tượng hiệu ứng mặt ngoài, từ đó có một số đề xuất để nâng cao chất 
lượng khởi động của động cơ.             
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Abstract: 
 

Line Start Permanent Magnet Synchronous Motors are now developed and become more and 
more popular in order to replace Squirrel Cage Induction Motors (SCIM) due to their high 
efficiency, and stable operation in conditions of the fluctuation of voltage. Besides, their load 
and weight are smaller than those of SCIM at the same capacity and speed. However, how to 
improve the LSPMSM’s starting characteristics with different loads, which play an important 
role in LSPMSM popularity, is still under consideration. One of main effects on starting phase of 
a LSPMSM, the skin effect will be studied in this paper. From the results, some good proposals 
to enhance the starting phase of LSPMSM will be drawn out.                        
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