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6.9.B. ŽEMĖS MAGNETINIO LAUKO STIPRIO 

DEDAMŲJŲ NUSTATYMAS  

 
Darbo tikslas 

 

Nustatyti Žemės magnetinio lauko stiprį. 

 

Darbo užduotys 
 

 Nustatyti Žemės magnetinio lauko stiprio horizontaliąją ir vertikaliąją dedamąsias. 

 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 
 

Maitinimo šaltinis, dvi elektromagnetinės ritės, reostatas, teslametras, skaitmeninis multimetras, 

kompasas, jungiamieji laidai. 

 

Darbo metodika 
 

Žemės magnetinio lauko stiprio dedamosios nustatomos naudojant dvi Helmholco rites. Tai didelio 

skersmens elektromagnetinės ritės, kuriomis tekėdama nuolatinė elektros srovė sukuria magnetinį 

lauką. Prieš eksperimentą ritės orientuojamos taip, kad jų plokštumos būtų lygiagrečios šiaurės-

pietų (magnetinio dienovidinio) krypčiai, o ašis, kertanti dviejų ričių centrus, būtų lygiagreti rytų-

vakarų krypčiai.  

Ričių centrus kertančioje ašyje yra įtaisomas 

kompasas, kurio orientaciją erdvėje galima laisvai 

keisti. Plokštumą, kurioje laisvai sukasi nedidelis 

ant smailios adatos uždėtas magnetėlis, galima 

orientuoti tiek vertikaliai, tiek ir horizontaliai. 

Kiekvieną magnetėlio polių Šiaurės-Pietų 

kryptimi veikia Žemės magnetinio lauko stiprio 

horizontalioji arba vertikalioji dedamoji. 

Elektros srovei pradėjus tekėti rite, ašyje, 

kertančioje ričių centrus, yra indukuojamas 

magnetinis laukas. Dėl labai didelio laidininko 

skersmens galima teigti, kad indukuotas 

magnetinis laukas yra vienalytis. Jeigu magnetinė 

rodyklė laisvai juda horizontalioje plokštumoje, 

tai ją veikia du laukai: elektros srovės indukuotas 

 
6.9.B.1 pav. a) Žemės magnetinio lauko stiprio 

horizontaliosios dedamosios (BŽh) ir indukuoto 

magnetinio lauko stiprio (BH) vektorinė suma; Br – 

suminio magnetinio lauko stiprio dedamoji; b) Žemės 

magnetinio lauko stiprio (BŽ) vektorinis išskaidymas į 

horizontaliąją (BŽh) ir vertikaliąją (BŽv) dedamąsias 
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magnetinis laukas BH ir Žemės magnetinio lauko stiprio horizontalioji dedamoji BŽh. Dėl šio 

poveikio magnetinė rodyklė pasisuka Br kryptimi (6.9.B.1 pav. (a)). Analogiškai kompaso 

plokštumą orientavus vertikaliai ir leidus magnetėliui laisvai judėti vertikalioje plokštumoje, 

magnetėlį veikia elektros srovės indukuotas magnetinis laukas BH ir Žemės magnetinio lauko stiprio 

vertikalioji dedamoji BŽv.  

Ritės kontūrą nustačius Žemės magnetinio dienovidinio plokštumoje, Žemės lauko stiprio 

horizontalioji dedamoji BŽh ir indukuoto magnetinio lauko stipris BH ričių centre bus statmeni 

vienas kitam. Tada, matyti iš 6.9.B.1 paveikslo (a) dalies: 
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Iš šios sąryšio galima išsireikšti Žemės magnetinio lauko stiprio horizontaliąją dedamąją: 
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Analogiškai kompasą orientavus vertikalioje plokštumoje magnetinė rodyklė pasuka β kampu 

(šiuo atveju tai atitinka 6.9.B.1 pav. (a) pavaizduotą α kampą) ir Žemės magnetinio lauko stiprio 

vertikalioji dedamoji skaičiuojama analogiškai kaip ir (6.9.B.2) atveju: 

 

 
)(tg


 H

Žv

B
B . (6.9.B.3) 

 

Indukuojamas magnetinis laukas tiesiogiai proporcingas ritėmis tekančios elektros srovės 

stipriui: 

 

 HH KIB  ; (6.9.B.4) 

 

čia K – indukuojamo magnetinio lauko kalibravimo koeficientas, tiesiogiai susiejantis teslametru 

registruojamą magnetinio lauko stiprį su ritėse tekančios elektros srovės stipriu. 

6.9.B.1 paveikslo (b) dalyje pavaizduota, kaip Žemės magnetinio lauko stiprio vektorius yra 

išskaidomas į horizontaliąją ir vertikaliąją dedamąsias. Žinant šias abi dedamąsias nesunkiai galima 

įsivertinti suminį Žemės magnetinio lauko stiprį: 
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Darbo eiga  
 

1. Sujungiamas Žemės magnetinio lauko dedamųjų matavimo stendas (6.9.B.2 pav): nuosekliai 

sujungiamas maitinimo šaltinis (1), skaitmeninis multimetras (2), reostatas (3) ir ritės (4). 

2. Prie teslametro (5) prijungiamas Holo zondas (1 jungtis, 6.9.B.3 pav.). Teslametras įjungiamas. 

3. Sukant teslametro grubaus (2, 6.9.B.3 pav.) ir tikslaus (6, 6.9.B.3 pav.) nulinės vertės 

nustatymo rankenėles nustatoma nulinė matuojamo magnetinio lauko stiprio vertė. 

4. Holo zondas įtvirtinamas laikiklyje ir pastatomas ašyje, kertančioje abiejų ričių (4) centrus. 

5. Įjungiamas maitinimo šaltinis. 

6. Slenkant reostato rankenėlę keičiamas ritėmis tekančios elektros srovės stipris IH (iki 2 A) ir 

išmatuojama magnetinio lauko stiprio BH priklausomybė nuo elektros srovės stiprio (5-10 
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verčių). Jeigu rezistoriumi nepavyksta pasiekti 2 A srovės stiprio, galima padidinti elektros 

srovės stiprį arba įtampą maitinimo šaltinyje. 

 
7. Nubraižomas priklausomybės BH = BH (IH) grafikas. 

8. Grafike pavaizduota priklausomybė aproksimuojama tiese ir pagal tiesės polinkio kampą 

nustatomas indukuojamo magnetinio lauko kalibravimo koeficientas K (6.9.B.4 formulė). 

9. Išjungiamas teslametras ir maitinimo šaltinis. Vietoje Holo zondo abiejų ričių centrus 

kertančioje ašyje pastatomas kompasas. Jis orientuojamas horizontalioje plokštumoje. Ritės 

pastatomos taip, kad ričių centrus kertanti ašis būtų lygiagreti Žemės Rytų-Vakarų krypčiai. 

10. Įjungiamas maitinimo šaltinis ir išmatuojama kompaso rodyklės atsilenkimo kampas (α) 

priklausomai nuo grandine tekančios elektros srovės stiprio (I). Pasirenkama ne mažiau kaip 10 

verčių. Srovės stiprį patartina naudoti ne didesnį nei 0,1 A.  

11. Pagal 6.9.B.4 formulę suskaičiuojama ritėmis tekančios elektros srovės indukuojamo 

magnetinio lauko stiprio BH vertė. 

12. Nubraižomas BH = BH (tg) grafikas. Pagal tiesės polinkio kampą, pasinaudojus (6.9.B.2) 

formule, apskaičiuojama Žemės magnetinio lauko stiprio horizontaliosios dedamosios BŽh 

vidutinė vertė vertė. Duomenys surašomi į 1 lentelę. 

13. Kompasas pasukamas į vertikalią plokštumą, pakartojami 10-12 darbo eigos punktai, 

duomenys surašomi į 2 lentelę ir apskaičiuojama Žemės magnetinio lauko stiprio vertikaliosios 

dedamosios BŽv vidutinė vertė (6.9.B.3 formulė). 

14. Apskaičiuojamas suminis Žemės magnetinio lauko stipris (6.9.B.5 formulė). 

15. Nustatytos Žemės magnetinio lauko stiprio vertės palyginamos su vertėmis, pateiktomis 

literatūros šaltiniuose (prieš tai matavimo vienetą teslą (T) pasivertus į erstedą (Oe)). 

 
1 lentelė. Matavimo rezultatai Žemės magnetinio lauko stiprio horizontaliosios dedamosios nustatymui. 

 

I, mA BH, μT ,o tg BŽh,vid. μT 

     

 
2 lentelė. Matavimo rezultatai Žemės magnetinio lauko stiprio vertikaliosios dedamosios nustatymui. 

 

I, mA BV, μT β,o tgβ BŽv,vid. μT 

     

 

 

 
6.9.B.2 pav. Žemės magnetinio lauko dedamųjų matavimo stendas 
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1 priedas 

Teslametro priekinis skydelis 

 

1. Įėjimo jungtis, skirta prijungti Holo 

zondui. 

2. Rankenėlė grubiam nulinės vertės 

nustatymui. 

3. Rankenėlė matavimo ribų pasirinkimui. 

4. Rankenėlė matuojamo magnetinio lauko 

tipo (pastovaus (Direct Field), kintamojo 

(Alternating Field)) pasirinkimui. 

5. Skaitmeninis ekranas. 

6. Rankenėlė tiksliam nulinės vertės 

nustatymui. 

7. Išėjimo jungtis, skirta prijungti papildomą 

matavimo instrumentą. Išėjimo įtampa tiesiogiai proporcinga registruojamam Žemės 

magnetinio lauko stipriui: 1 mV atitinka 0,01 mT.  

 

 
6.9.B.3 pav. Teslametro priekinis skydelis 


