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6.9. ŽEMĖS MAGNETINIO LAUKO STIPRIO 
NUSTATYMAS  

 
Darbo tikslas 

 
Nustatyti Žemės magnetinio lauko stiprį. 
 

Darbo užduotys 
 
• Išmatuoti  Žemės magnetinio lauko trijų krypčių  dedamųjų stiprius išmaniuoju telefonu. 
• Įvertinti suminį Žemės magnetinio lauko stiprį. 
 

Teorinės temos 
 
• Magnetinis laukas, jo prigimtis. 
• Magnetinio lauko stipris. Magnetinė indukcija. Magnetinis srautas. Jų matavimo vienetai. 
• Magnetinis dipolis vienalyčiame ir nevienalyčiame magnetiniame lauke. 
• Žemės magnetinis laukas, jo elementai. 
• Magnetinis elementas ir jo matavimas. 
 

Darbo priemonės ir prietaisai 
 
Išmanusis telefonas, kuriame instaliuota magnetometro mobilioji programėlė, kompiuteris su 
interneto prieiga, filmuotos medžiagos nuorodos. 
 

Darbo metodika 
 
Žemės magnetinio lauko stiprio dedamąsias galima nustatyti naudojant išmaniojo telefono 
magnetometrus, t.y. jutiklius skirtus magnetinių laukų matavimams. Jie dažniausiai yra daugumoje 
šiuolaikinių išmaniųjų įrenginių.  

Magnetometrai veikia vadinamojo Hall‘o efekto principu. Šį efektą 1879 metais pirmasis 
pademonstravo amerikiečių fizikas Edvinas Holas (Edwin Hall). Tekant elektros srovei plona 
puslaidininkinės medžiagos folijos juostele, esančia jai statmename magnetiniame lauke, atsiranda 
statmenas srovės tekėjimo krypčiai potencialų skirtumas. Pastarasis yra tiesiškai priklausomas  nuo 
magnetinio lauko stiprio.  

Daugelis išmaniųjų telefonų turi tris magnetometrus, po vieną kiekvienai erdvinei krypčiai. 
Todėl paparasčiausias būdas įvertinti žemės magnetinio lauko stiprį būtų vektoriškai sudėti 
kiekvienos krypties magnetinio lauko stiprius. Mobiliuoiuose telefonuose tai atliekama automatiškai. 
Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad telefono fizinės orientacijos pasikeitimas turi pastebimą įtaką  
magnetinio lauko stiprio matavimams. Tai rodo, kad telefonas  turi pastovų, vidinį įmagnetėjimą. 

Šiuo metu yra sukurta labai daug įvairių nemokamų programėlių magnetinių laukų matavimams. 
Pavyzdžiui, šiam eksperimentui rekomenduojame naudoti „Physics Toolbox Magnetometer“, 
pasiekiama Google Play platformoje arba „Magnetscape LITE 3.1”  - iOS platformoje arba pasirinkti 
vieną iš įvairiose platformose siūlomų programėlių. 

6.9.1 paveiksle pavaizduotas eksperimente naudojamas išmanusis telefonas ir jo ekranas. 
Apytikslė magnetinio lauko jutiklių vieta telefono ekrane pažymėta mėlynu apskritimu.  
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Šiame paveiksle pavaizduoto mobilaus telefono ekrane matyti magnetometro koordinačių 
sistema: teigiama x kryptis atitinka kryptį iš kairėsį dešinę 
telefono ekrano plokštumoje; y kryptis taip pat yra šioje 
plokštumoje ir žymi kryptį išilgai ekrano aukštyn; o z kryptis 
yra statmena x-y plokštumai ir yra nukreipta už ekrano tolyn į 
gilumą. 

Kaip buvo minėta auksčiau, telefonas turi vidinį 
įmagnetėjimą. Todėl magnetometro matuojamas magnetinio 
lauko stipris BM  bus lygus Žemės magnetinio lauko BŽ ir 
pastovaus vidinio telefono magnetinio lauko Bt  stiprių sumai:  

 
BM = BŽ + Bt     (6.9.1) 
 
Apvertus telefoną vertikalia kryptimi ir matuojant 

priešingos krypties lauką, vidinis telefono įmagnetėjimas 
išliks toks pats, tačiau pasikeis Žemės magnetinio lauko 
kryptis, todėl matuojamas magnetometro lauko stipris :  

 
B-M = - BŽ + Bt    (6.9.2) 

 
Sudėjus šias dvi lygtis galima eliminuoti vidinio telefono 

įmagnėtėjimo narį. Tuomet Žemės magnetinio lauko stipris bus lygus: 
 

BŽ  = (BM  - B-M )/2        (6.9.3a) 
 
Turint omenyje, kad B-M yra priešingos krypties, todėl įrašius neigiamą tokio matavimo vertę 

(6.9.3a) lygtį galima perrašyti taip: 
 
BŽ  = (BM  + B-M )/2        (6.9.3b) 
 

 Pastaba. Nors paveiksle pavaizduotas mobilus telefonas yra pritvirtintas ant trikojo, tačiau būtina 
pažymėti, jei trikojo kojelės yra metalinės, jos taip pat turės magnetinį lauką. Todėl tai turės įtakos 
matavimų tikslumui. Patartina telefoną laikyti tiesiog rankoje. Iš kitos pusės, matuojant laukus 
patalpoje, taip pat gali būti įvairių papildomų magnetinių laukų (pvz., betoninėse pertvarose esančios 
geležies kuriami įmagnetėjimai), tad panašius eksperimentus geriau atlikti lauke. 
 

Prieš atliekant eksperimentą patartina paskaityti 6.9 A ir B darbų metodikas, kad suprasti kaip 
atliekami Žemės magnetinio lauko stiprio matavimai laboratorijoje (panašių eksperimentų peržiūra 
filmuotoje medžiagoje Youtube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=8Nz6MwK6lV4 ir 
https://www.youtube.com/watch?v=Of-_BBHYwRE&t=487s ).  

Jei įdomu, galima papildomai peržiūrėti filmuotą medžiagą apie Žemės magnetinio lauko 
susiformavimą: https://www.youtube.com/watch?v=Gea4cEA5Ris , kaip magnetinis laukas apsaugo 
Žemę: https://www.youtube.com/watch?v=DGzL3dodGC4 , ar kaip NASA matuoja Žemės 
magnetinį lauką: https://www.nationalgeographic.org/activity/magnetic-fields-lab/ 
 

 
Darbo eiga  

 
1. Atsisiųskite į savo išmanųjį telefoną ar kompiuterį programėlę, skirtą magnetinių laukų 

matavimams (vieną iš Metodikos skyriuje aprašytą, ar kokią kitą). 

 
6.9.1 pav. Žemės magnetinio lauko 
matavimo išmaniuoju telefonu stendas. 
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2. Prieš atliekant matavimus programėlių aprašymuose susipažinkite su matavimo instrukcijomis ir 
aktualiais valdymo laukais, mygtukų paskirtimis (žr. 2-ą ir 3-ą rekomenduojamų literatūros 
šaltinių pozicijas). 

3. Atliekant matavimus telefoną laikykite rankoje, kad išvengti papildomų magnetinių laukų įtakos, 
arba įtvirtinkite jį ant stovo be metalinių dalių. 

4. Paleidus programėlę, pakaitomis laikant telefoną tiesiogine ir priešingomis kryptimis 
magnetometru išmatuokite magnetinio lauko stiprius x kryptimi. 

5.  Matavimus pakartokite y ir z kryptims. Duomenis surašykite į 1-ą lentelę. 
 

1 lentelė. Magnetinio lauko stiprio matavimų visomis trimis kryptimis rezultatai. 
 

Kryptiso BM, μT B-M , μT 
x   
y   
z   

 
6. Pagal (6.9.3  a ar b) formules apskaičiuojamas Žemės magnetinio lauko stipris trimis kryptimis 

ir surandama Žemės magnetinio lauko stiprio vidutinė (suminė) vertė. Duomenis surašykite į 2-
ą lentelę. 

7. Įvertinkite matavimų paklaidas. 
 

2 lentelė. Žemės magnetinio lauko stiprio matavimų rezultatai. 
 

Matavimas ir kryptiso BŽ, μT BŽ,vid. μT ∆BŽ, μT 
1 (x)    
2 (y)    
3 (z)    

 
8. Nustatyta Žemės magnetinio lauko stiprio vertė palyginama su sumine verte rodoma 

programėlėje bei su teorinėmis vertėmis, pateiktomis literatūros šaltiniuose, aptariama ar ši vertė 
atitinka magnetinio lauko vertes Lietuvos (Vilniaus ar kitų miestų, rajonų  ir kt.) geografinėje 
platumoje. 

9. Matavimus pakartokite lauke. Atitinkamai užpildykite 1-ąją ir 2-ąją lenteles.  
10. Išmatuokite magnetinius laukus įvairiose savo namų patalpose ir/arba priartinus prie mobilaus 

telefono geležinius, metalinius daiktus, magnetą (jei turite), prietaisus, kurie kuria 
elektromagnetinį lauką ir pan. Aprašykite ir aptarkite matavimų rezultatus, jų tikslumą bei 
paklaidų priežastis. 

 
Literatūra: 
 
1. J.Butrimaitė, A.Dementjev, G.Dikčius, R.Gadonas, J. Jasevičiūtė, V. Karenauskaitė, V. 

Sirutkaitis, V. Smilgevičius (2004). Vadovėlis Fizika biomedicinos ir fizinių mokslų studentams 
2 dalis, Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 351psl. ISBN 9986-19-595-9. 

2. Programėlės „Physics Toolbox Magnetometer“, pasiekiama Google Play platformoje aprašymas 
ir ekrano vaizdai. [Žiūrėta 2021-03-09] Prieiga per internetą: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrystianvieyra.android.physicstoolboxmagne
tometer 

3. Programėlės „Magnetscape LITE ”  iOS platformoje aprašymas ir ekrano vaizdai. [Žiūrėta 2021-
03-09] Prieiga per internetą: https://apps.apple.com/us/app/magnetscape-lite/id1226896689 

about:blank
about:blank
about:blank

	Darbo tikslas
	Nustatyti Žemės magnetinio lauko stiprį.
	Darbo užduotys
	Teorinės temos
	Darbo priemonės ir prietaisai
	Darbo metodika
	Darbo eiga

