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Toroidní magnetický motor vs. DC motor
© Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2017

V tomto článku budeme srovnávat model toroidního magnetického motoru (TMM) s modelem 
konvenčního stejnosměrného motoru (DCM). Důvodem pro toto srovnání je to, že 2D simulace 
neumožňuje přesně namodelovat chování TMM a vytvořením modelu DCM a porovnáním obou 
modelů získáme určitý obrázek o tom, jak se bude TMM chovat ve fyzikálním prostředí, protože 
víme, jak se chová běžný DCM.
Začneme vytvořením modelu konvenčního DC motoru. Na obr. 1 máme model DCM, který je 
tvořen dvěma permanentními magnety ve statoru a rotor tvoří železný kvádr, uvnitř něhož jsou dvě 
vinutí o průřezu 10x10mm. Každé z vinutí má 100 závitů drátu o průměru 1mm, kterým protéká 
proud 4A. V modelu byly statorové magnety odstraněny, aby bylo vidět, jaký je průběh siločar v 
rotoru bez vlivu magnetického pole statoru.

Obr. 1: Model konvenčního DC motoru bez statorových magnetů

Graf 1: Průběh B v rotoru na obr. 1
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Graf 1 ukazuje průběh magnetické indukce B v rotoru. Vidíme, že B je již za hranicí nasycení. 
Zde je třeba poznamenat, že byl zvolen takový model, aby byl dobře srovnatelný s modelem TMM. 
Je zřejmé, že takový DCM by ve fyzikální realitě nemohl fungovat, ale pro statickou simulaci 
poslouží velmi dobře.
Nyní do modelu na obr. 1 vložíme statorové magnety a  zjistíme sílu Fx (viz obr. 2). Síla Fx = 
4,78N. Dále z rotoru odstraníme železo a opět zjistíme velikost Fx (obr. 3). Síla Fx se zvýšila na 
hodnotu 8,42 Newtonů.

Obr. 2: Model konvenčního DC motoru se statorovými magnety – železo v rotoru

Obr. 3: Model konvenčního DC motoru se statorovými magnety – vzduch v rotoru

Toto zvýšení síly u vzduchových cívek v rotoru si zaslouží komentář. Tento výsledek je v rozporu s 
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poznatky z praxe: srovnatelné motory se vzduchovými cívkami mají menší výkon než motory s 
železem v rotoru. Jak si tento rozpor vysvětlit? Je to poměrně jednoduché. Důvodem je 
nedokonalost 2D modelu. Proto jsme také k tomuto experimentu přistoupili: abychom odhalili, jak 
moc je 2D magnetický model nedokonalý a jak máme výsledky simulací číst. Tento experiment 
ukázal, že ve 3D realitě dosáhneme lepších výsledků než při 2D simulaci, a to zejména tehdy, když 
bude v rotoru hodně železa a malá vzduchová mezera.
Nyní z modelu konvenčního DC motoru vytvoříme model toroidního magnetického motoru a 
budeme porovnávat Fx (obr. 4).  V modelu na obr. 4 máme v rotoru 4 magnety o rozměrech 
10x15x30mm zasazené do plného železa a mezera mezi rotorem a statorem je dvakrát 1mm. 
Hloubka modelu je, stejně jako v předchozím případě 30mm. Síla Fx = 14,92 N, což je mnohem 
více než u srovnatelného modelu DCM na obr. 1. 
Nyní z rotoru vyjmeme železo a vložíme do něho dvě magnetická tělesa s magnety o rozměrech 
10x10x30mm ve tvaru soudku (obr. 5). Síla Fx klesla na 4,46 N. Když jsme mezeru 32mm zmenšili
o 10mm, síla Fx stoupla na 7,84 N. To je stále méně než u modelu DCM se vzduchovými cívkami v
rotoru. Na druhé straně, s rotorem s plným železem byla síla Fx u TMM výrazně větší než u 
srovnatelného modelu DCM.

Obr. 4: Model TMM s železným rotorem 

Závěr
V tomto článku jsem porovnávali model klasického DC motoru se srovnatelným modelem 
toroidního magnetického motoru. Simulace zejména u modelu DCM ukázaly nedokonalost 2D 
modelu. Dále ze simulací vyplynulo, že toroidní magnetický motor je srovnatelný s klasickým DC 
motorem. TMM v konfiguraci s rotorem z plného železa dokonce DCM značně předčil v síle Fx a 
dá se předpokládat, že při 3D simulaci by výsledek byl ještě lepší. 
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Obr. 5: Model TMM s magnetickými tělesy tvaru soudku

Obr. 5: Model TMM s magnetickými tělesy tvaru soudku – zmenšená mezera


