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Tóm tắt: 
 

Động cơ từ trở có nhiều ưu điểm nổi bật, dần trở thành sự lựa chọn trong các hệ thống truyền động 
tốc độ cao. Trong động cơ từ trở, lực và mật độ phân bố lực có ảnh hưởng không nhỏ đến đặc tính 
làm việc của động cơ. Mật độ phân bố lực tác động trực tiếp đến quá trình hình thành mô men 
quay trong động cơ, từ đó quyết định đến hiệu suất làm việc của động cơ. Bài báo trình bày mối 
quan hệ giữa lực từ và mô men trong động cơ từ trở. Đồng thời, nhóm tác giả đề xuất một giải 
pháp mới - thay đổi cấu trúc rotor nhằm cải thiện mật độ phân bố lực trong động cơ từ trở. Kết quả 
bước đầu cho thấy, mật độ phân bố lực trong động cơ từ trở mới tăng, góp phần nâng cao mô men 
quay.          
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Abstract: 
 

The switched reluctance motor has many advantages and gradually become a choice for high 
speed drive systems. In a switched reluctance motor, the force and force distribution density 
have a significant influence on the characteristics of the motor. The force distribution density 
directly impacts the process of torque formation in the motor, thereby determining the 
performance of the motor. The article presents the relationship between the magnetic force 
and the torque in the switched reluctance motor. At the same time, to improve the force 
distribution density in the switched reluctance motor, the authors propose a new solution: to 
change the rotor structure. Initial results show an increase in the force distribution density in 
the new switched reluctance motor, which contributes to torque enhancement.     
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