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Tóm tắt: 

Động cơ từ trở (SRM) là động cơ có nhiều ưu điểm nhưng nhiều ứng dụng của nó bị hạn chế bởi 
tiếng ồn. Một trong những nguồn gốc của tiếng ồn là do mô-men đập mạch. Mô-men đập mạch 
trong (SRM) không chỉ do cấu trúc của động cơ sinh ra, mà còn tạo ra bởi sóng hài dòng điện. 
Dòng điện có thành phần sóng hài bậc cao gây ảnh hưởng lớn đến mô-men và tổn hao trong 
động cơ. Vì vậy, bài báo tiến hành phân tích, đánh giá những ảnh hưởng của sóng hài dòng điện 
trong động cơ từ trở. Đồng thời, nhóm tác giả đề xuất giải pháp mới là sử dụng vật liệu vô định 
hình thay thế thép silic chế tạo stator nhằm cải thiện mô-men đập mạch và tổn hao. Kết quả bước 
đầu cho thấy tổn hao được giảm đáng kể và hạn chế được mô-men đập mạch trong động cơ. 

         Từ khóa: Động cơ từ trở; Sóng hài dòng điện; Vật liệu vô định hình; SRM; Mô-men đập 
mạch. 

Abstract: 

 Switched reluctance motor (SRM) has many advantages but its applications are limited by the 
noise. One of the causes of this noise is the torque ripple which is caused not only by the 
structure of the motor but also by the harmonic current. The current has high harmonic 
component that greatly affects torque and loss in the motor. Therefore, in this article the 
influence of harmonic current in the switched reluctance motor will be analyzed and evaluated. 
At the same time, new solution using amorphous materials will be discussed to decrease the 
torque ripple and reduce the loss. The initial results show that the loss is significantly reduced 
and the torque ripple is limited. 
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