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Tóm tắt: 

Động cơ từ trở là động cơ có nhiều ưu điểm nổi bật, dần trở thành sự lựa chọn trong các hệ thống 
truyền động tốc độ cao. Chi phí chế tạo thấp do động cơ từ trở có cấu trúc đơn giản, rotor không có 
dây quấn và không có nam châm vĩnh cửu,… là yếu tố quan trọng được ưu tiên so với các loại 
động cơ khác. Do đó, động cơ từ trở đòi hỏi một quy trình thiết kế đầy đủ nhằm đáp ứng được yêu 
cầu chế tạo. Một quy trình thiết kế cho loại động cơ này được trình bày chi tiết trong bài báo. Các 
thông số thiết kế cho động cơ từ trở loại 6/4 theo quy trình đã được kiểm chứng, đánh giá dựa trên 
mô phỏng cấu trúc động cơ và phân tích bằng phương pháp phần tử hữu hạn.     
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Abstract:  

Switched reluctance motor (SRM) with predominant advantages has become the choice in 
high speed transmission systems. The low cost of motor production due to simple structure, 
the permanent magnet and winding which are absent in the rotor, etc… are a priority factor 
compared to other motors. Therefore, switched reluctance motor requires a design method that 
meets the production requirements. A design process for this motor is presented in detail in 
the paper. The design parameters for switched reluctance motor with 6 stator poles and 4 rotor 
poles are verified based on the simulation of motor structure and analysis by finite element 
method. 
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