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6.9. ŽEMĖS MAGNETINIO LAUKO TYRIMAS 
 

 

 Darbo užduotis 

 

 Apskaičiuokite Žemės magnetinio lauko stiprio horizontaliąją dedamąją. 

 

 

 Teorinės temos 

 

 Magnetinis laukas, jo prigimtis. 

 Magnetinio lauko stipris. Magnetinė indukcija. Magnetinis srautas. Jų matavimo 

vienetai. 

 Magnetinis dipolis vienalyčiame ir nevienalyčiame laukuose. 

 Žemės magnetinis laukas, jo elementai. 

 Magnetinis elementas ir jo matavimas. 

 

 

 Darbo priemonės ir prietaisai 

 

Maitinimo šaltinis su potenciometru, miliampermetras, tangens-galvanometras. 

 

 

 Darbo metodika 
 

 Žemės magnetinio lauko horizontalioji dedamoji nustatoma tangens-galvanometru     

(T-G). Tangens-galvanometrą sudaro kelių vijų vertikaliai pastatyta ritė (pavyzdžiui, 

n  160 vijų; 2r  15 cm). Jos centre įtaisytas, laisvai horizontaliojoje plokštumoje 

besisukąs, ant smailios adatos uždėtas, nedidelis magnetėlis (prie labai didelio 

laidininko spindulio galima manyti, kad magnetinė rodyklė yra vienalyčiame 

magnetiniame lauke). 

Per vijas tekant srovei, magnetinio lauko stipris jo centre gali būti nustatomas pagal 

Bio-Savaro-Laplaso formulę 
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čia I – srovės stipris, r – ritės spindulys. 

 Prieš eksperimentą T-G vijų plokštuma nustatoma šiaurės pietų kryptimi, tiksliau 

tariant, magnetinio meridiano kryptimi, orientuojant ją taip, kad magnetėlis su ja 
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visiškai sutaptų. Kiekvieną magnetėlio polių NS kryptimi veikia Žemės magnetinio 

lauko stiprio horizontalusis komponentė. 

Srovei pradėjus tekėti rite, joje 

susikuria magnetinis laukas, kurio 

magnetinio lauko linijos bus statmenos 

vijų plokštumai. Magnetinę rodyklę 

veikia du laukai: srovės sukurtas 

magnetinis laukas H ir Žemės magnetinio 

lauko stiprio horizontalusis komponentas 

H0. Dėl šio poveikio magnetinė rodyklė 

pasisuka H1 kryptimi (6.9.1 pav.). 

Ritės kontūrą nustačius Žemės 

magnetinio dienovidinio plokštumoje, Žemės lauko stiprio horizontalusis komponentas 

H0 ir apskritiminės srovės lauko stipris centre bus statmeni vienas kitam. Tada 
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Iš 6.9.1 paveikslo matyti, kad  
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Magnetinio lauko stipris iš n vijų sudarytos ritės centre (žr. 6.9.1 formulę) yra 
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Akivaizdu, kad tada 
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čia santykis
tg

I
 yra vadinamas T-G konstanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

6.9.1 pav. Žemės magnetinio lauko stiprio 

horizontalojo komponento ir indukuoto magnetinio 

lauko stiprio vektorinė suma; H1 – suminio magnetinio 

lauko stiprio komponentė. 
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Darbo eiga  

 

1. Pagal 6.9.2 paveiksle pavaizduotą 

schemą sujungiama elektrinė 

grandinė. 

2. Sukant T-G, jo ritė nustatoma 

magnetinio meridiano 

plokštumoje. 

Pastaba. Paprastai T-G skritulio 

padalijimai yra sužymėti taip, kad 

magnetinės rodyklės galams esant 

ties nuline padala, vijų plokštuma įgauna reikiamą orientaciją. 

3. Įjungus maitinimo šaltinį, potenciometru nusistatoma tam tikra srovės stiprio vertė. 

4. Keičiant srovės tekėjimo kryptį, randami rodyklėlės atsilenkimo į abi nulinės 

padėties puses kampai (1 ir 2). Randamas jų aritmetinis vidurkis ( ). 

5. Matavimai pakartojami kelioms (5-ioms ir daugiau) srovės stiprio vertėms. 

6. Apskaičiuojama Žemės magnetinio lauko horizontaliosios dedamosios H0 vertės ir 

surandama vidutinė vertė. 

7. Duomenys surašomi į 1 lentelę. 

 

1 lentelė 

1,
o
 2,

o
  ,

o I, mA H0, A/m H0,vid, A/m 

      

 

 
A 

T-G 
R 

G 

 
6.9.2 pav. Žemės magnetinio lauko tyrimo grandinės 

schema 


