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V seminarju opišemo nekatere lastnosti magnetnega polja Zemlje. Nastanek in obliko 

Zemljinega magnetnega polja poskušamo najprej razumeti z enostavno analogijo magnetnega 

polja tokovne zanke in tuljave. Nato predstavimo osnovno idejo teorije samovzbujenega 

dinama, s katerim raziskovalci pojasnjujejo obliko in lastnosti magnetnega polja Zemlje. 

Opišemo obračanje magnetnih polov in predstavimo eksperiment, s katerim lahko določimo 

vrednost horizontalne komponente magnetnega polja na znani geografski širini in dolžini. 
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1 UVOD 

Magnetno polje Zemlje je del našega planeta in omogoča življenje na Zemlji. Je ovoj okrog 

Zemlje, ki živa bitja in Zemljo ščiti pred vdori Sončevega vetra ter pomaga pri orientaciji 

živali in ljudi. Prisotnost magnetnega polja na Zemlji so prvi opazili stari Grki in Kitajci pred 

našim štetjem. Kitajci so v 1. stol. n. št.  prvi izumili preprost kompas, ki so ga kasneje v 

Evropo prinesli Arabci [1,2]. Kompas je imel pomembno vlogo pri navigaciji na morju in 

odkrivanju sveta. V 13. stoletju so misleci veliko razpravljali o tem, kaj privlači iglo kompasa, 

da kaže vedno približno proti Severnici in od kod izvira ta privlačnost [1,2]. Prvo razpravo o 

magnetnih pojavih je leta 1229 napisal Petrus Peregrinus. Tri stoletja kasneje je William 

Gilbert napisal knjigo De Magnete. Leta 1843 so bile opravljene prve meritve na področju 

sprememb gostote magnetnega polja Zemlje. 

 

Čeprav se misleci in znanstveniki že od prvih civilizacij ukvarjajo z nastankom, izvorom in 

drugimi lastnostmi magnetnega polja Zemlje, slednje še vedno ostaja velik izziv za 

raziskovanje in nam daje vedno nova spoznanja. Z napredno tehnologijo so znanstveniki 

dokazali, da je magnetno polje Zemlje v 99 % notranjega izvora. Njegov nastanek lahko 

pojasnijo z modelom samovzbujenega geodinama, katerega osnovno idejo bomo predstavili 

tudi v tem seminarju. Kljub vsej tehnologiji in znanju, ki ga danes premoremo, pa raziskovalci 

še vedno ne razumejo nekaterih lastnosti magnetnega polja Zemlje. Na primer, novejše 

raziskave na tem področju želijo odgovoriti na vprašanje, kdaj se bosta zamenjala magnetna 

pola in kako pride do obrata magnetnih polov [3,4]. 

 

V seminarju bomo v poglavju 2. opisali, kako je potekalo odkrivanje magnetnega polja 

Zemlje skozi čas. V poglavju 3. bomo podali preprost opis, kako nastane Zemljino magnetno 

polje, kaj ga povzroča in opisali, kako se premikajo magnetni poli. V poglavju 4. bomo 

predstavili tudi preprost eksperiment, s katerim je mogoče določiti horizontalno komponento 

vektorja gostote magnetnega polja na znani geografski širini in dolžini. 

 

2 ODKRIVANJE MAGNETNEGA POLJA ZEMLJE  

Pred našim štetjem so Zemljin magnetizem poznali stari Grki in Kitajci. V času antične 

Grčije, je blizu pristanišča Efez bila ustanovljena kolonija Magnesia. Na tem območju so Grki 

našli velika nahajališča magnetita [1,2]. Magnetit je kamnina, črn magnetni mineral, eden od 

železovih oksidov [5]. Stari Grki so lastnosti kamnine opisovali s stališča filozofije, zato so 

njene nenavadne lastnosti pripisovali metafizičnim silam. V 1. stol. n. št. so Kitajci iznašli 

kompas [1,2]. Narejen je bil iz magnetnega materiala in je imel obliko žlice, ki je bila 

položena na bronasto ploščo tako, da se je vrtela okrog svojega težišča. Uporabljali so ga za 

iskanje dragih kamnov in primernih zemljišč za gradnjo hiš [1,2]. V Evropi je prvi omenil 

kompas angleški menih Alexander Neckman, v 12. stoletju, vendar ni znano, od kod mu to 

spoznanje [3]. Najverjetneje so kompas v Evropo prinesli Arabci. Bil je preprost kos železove 

rude privezan na nitko. Vedno je kazal v isto smer v prostoru, to je približno proti severu. 

Poznavanje teh lastnosti je privedlo do zasnov prvih modernejših kompasov. Ti so imeli 

največjo vlogo v pomorstvu in v odkrivanju novih območij na Zemlji [1,2]. 
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Najstarejšo znano eksperimentalno razpravo o magnetnih pojavih je leta 1229 napisal Petrus 

Peregrinus, imenovala se je Epistola de Magnete. Opisal je preproste lastnosti magnetov in 

definiral koncept polaritete in magnetnih meridianov. Leta 1600 je angleški znanstvenik 

William Gilbert napisal razpravo De Magnete, v kateri je povezal vse, kar je bilo do tedaj 

znanega o magnetizmu in bil prvi, ki je razlikoval med električnimi in magnetnimi pojavi 

[1,2]. Nemški fizik, astronom in matematik Johann Carl Friedrich Gauss je leta 1838 prvi 

izrazil geomagnetno polje v matematičnem zapisu. Osnovne zakone magnetizma je postavil 

škotski fizik James Clerk Maxwell, ki je povezal električne in magnetne pojave v enotno 

teorijo. Prve meritve na področju sprememb Zemljinega magnetnega polja so bile opravljene 

leta 1843, s prvotnim namenom locirati območja železove rude [1,2]. 

 

3 GEOMAGNETIZEM 

Gostota magnetnega polja Zemlje je vektor, kar pomeni, da ima smer in velikost. Merimo jo z 

instrumentom imenovanim magnetometer. Gostota magnetnega polja na Zemlji ni povsod 

enaka in se spreminja med 20 µT in 70 µT. Največja  gostota magnetnega polja je na 

zemeljskih polih, kjer na južnem magnetnem polu znaša okrog 60 µT, na severnem 

magnetnem polu pa 70 µT. Najnižje vrednosti gostote magnetnega polja so ob magnetnem 

ekvatorju (slika 1a). Minimum doseže na jugu Brazilije, kjer znaša 25 µT [1,2].  

 

 
Slika 1: a) Magnetno polje Zemlje. Prikazan  je položaj magnetnega ekvatorja in magnetnih polov (rdeča barva) 

ter geografskega ekvatorja in geografskih polov (črna barva) [6]; b) konvekcijski tokovi v notranjosti Zemlje 

povzročajo magnetno polje Zemlje [6]. 

Magnetno polje Zemlje nastane zaradi električnih tokov v tekočem delu jedra planeta. Meritve 

so pokazale, da je smer magnetnega dipolnega momenta Zemlje nagnjena glede na njeno 

vrtilno os za 15°. Smer ni stabilna in se na leto spremeni za približno 0,1° [7]. Zemljo 

sestavljajo trije koncentrični ovoji: skorja, plašč in jedro. Zunanje jedro je v večini sestavljeno 

iz tekočega železa in niklja, vsebuje tudi silicij, žveplo in kisik ter se razteza na globini med 
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2800 in 5000 km. Zemlja ima gosto notranje jedro, ki ga sestavlja mešanica železa in niklja. 

Notranje jedro je dober električni prevodnik. Ugotovili so, da dnevno vrtenje Zemlje okrog 

lastne osi povzroča v njeni sredici krožne električne tokove (slika 1b), ti pa so izvor 

magnetnega polja [1,2,8]. Magnetne silnice Zemljinega magnetnega polja izhajajo iz 

severnega magnetnega pola, ki se nahaja v bližini južnega geografskega pola, poniknejo pa v 

južni magnetni pol, ki se nahaja v bližini severnega geografskega pola (sliki 1a in 2a) [7].  

 

 
Slika 2: a) Magnetno polje Zemlje [9] lahko primerjamo z magnetnim poljem b) paličastega magneta, c) krožne 

zanke in d) tuljave [9]. 

Magnetno polje Zemlje si lahko v zelo preprosti analogiji predstavimo z magnetnim poljem 

paličastega magneta (sliki 2a,b). Magnetno polje paličastega magneta pa lahko prikažemo s 

sestavljanjem tokovnih zank v tuljavo. S tem v razlago magnetnega polja zajamemo tudi 

električne tokove v notranjosti Zemlje. Tok po zanki ali več zankah predstavlja konvekcijske 

tokove znotraj Zemlje. Ko po krožni zanki steče električni tok, se v okolici zanke ustvari 

magnetno polje. Silnice magnetnega polja na eni strani izstopajo iz zanke, na drugi strani 

zanke pa vanjo vstopajo. V ravnini zanke so tokovnice magnetnega polja, ki ga ustvarja 

električni tok, pravokotne na zanko (slika 2c). Če posamezne zanke postavimo eno nad drugo, 

dobimo tuljavo (slika 2d). V notranjosti tuljave je homogeno magnetno polje, zunaj tuljave pa 

so magnetne tokovnice enake kot pri paličastem magnetu. Dipolni magnetni moment tuljave 

je enak vsoti dipolnih magnetnih momentov vseh zank, ki tvorijo tuljavo [8,10]. 

 

Analogija z magnetnim poljem krožne zanke in tuljave je seveda precej poenostavljen 

fizikalni pogled, ki služi zgolj za približno predstavo in razlago nastanka magnetnega polja. O 

nastanku Zemeljskega magnetnega polja, ki je v 99 % notranjega izvora, prevladuje teorija 

geodinama. Pojavljajo se tudi spremembe geomagnetnega polja, ki v veliki verjetnosti 

nastajajo zaradi sprememb v načinu gibanja konvekcijskih tokov v jedru. Te spremembe so 

počasne, ena najbolj znanih je postopno kroženje južnega magnetnega pola okrog 

geografskega pola.  
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Manj pomemben prispevek geomagnetnemu polju je magnetno polje zunanjega izvora. 

Magnetno polje zunanjega izvora povzročajo električni tokovi v ioniziranih plasteh zgornje 

atmosfere. Delci visokih energij, ki jih seva Sonce, ionizirajo molekule dušika in kisika. Pojav 

se dogaja na oddaljenosti od 50 do 1500 km nad površjem Zemlje v plasti imenovani 

ionosfera. V ionosferi ob ionizaciji iz nevtralnih molekul nastajajo električno nabiti delci – 

ioni in elektroni. Gibanje nabitih delcev povzroča močne horizontalne obročaste električne 

tokove. Tako dobimo izvore zunanjega magnetnega polja Zemlje, ki pa jih ne bomo 

podrobneje razlagali. Sonce s svojim vplivom povzroča dnevne spremembe zunanjega 

magnetnega polja [1]. 

 

3.1 Teorija geodinama 

Leta 1919 je Joseph Larmor predstavil idejo samovzbujenega dinama. Menil je, da magnetno 

polje velikih nebesnih teles nastaja zaradi samovzbujenega dinama znotraj nebesnih teles. 

Teorija je bila sprejeta šele dve desetletji kasneje in velja še danes [1].  

 

Eksperimentalni model geodinama je prikazan na sliki 3a. Tuljava je postavljena z dolgo osjo 

pravokotno na ravnino plošče. Če steče skozi tuljavo električni tok, nastane v njej magnetno 

polje, ki kaže v smeri osi tuljave. En konec tuljave priključimo na rob, drugega na sredino 

plošče. Ko se plošča vrti okoli svoje osi v magnetnem polju tuljave, magnetno polje tuljave 

kaže v smeri pravokotno na ploščo. Med sredino plošče in njenim robom se inducira 

električna napetost, ki požene električni tok skozi tuljavo. Zaradi tega toka nastane v tuljavi 

magnetno polje, ki ponovno povzroči inducirano napetost na plošči. Tako dobimo dinamo, ki 

vzbuja samega sebe [2,11]. Podrobneje se z zapisom enačb, s katerimi opišemo samovzbujeni 

geodinamo, ne bomo ukvarjali. Magnetno polje Zemlje, kot ga napove model 

samovzbujenega dinama, je prikazano na sliki 3b.  

 

 
Slika 2: a) Eksperimentalni model samovzbujenega geodinama s ploščo in tuljavo [6]; b) 3D simulacija 

magnetnega polja Zemlje po teoriji samovzbujenega dinama [12]. 
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3.2 Obračanje magnetnih polov 

Položaja magnetnih polov nista stalna in se spreminjata s časom. Premiki južnega magnetnega 

pola so večji kot premiki severnega magnetnega pola. Južni magnetni pol leži nekje v 

arktičnih predelih Kanade. Njegov položaj je leta 1833 prvi odkril John Ross med potovanjem 

čez arktični predel Kanade. Naslednje določanje lokacije južnega magnetnega pola je 

potekalo leta 1904, ko se je na odpravo odpravil Roald Amundsen in ugotovil, da se je južni 

magnetni pol od leta 1833 premaknil za 50 km severneje [3,12,13]. V povprečju se je južni 

magnetni pol v 20. stoletju premikal za 10 do 40 km letno, v zadnjem času so premiki veliko 

večji. Trenutni položaj južnega magnetnega pola je 85,9° severne geografske širine in 148,0° 

zahodne geografske dolžine (slika 4) [13].  

 

 
Slika 4: Premikanje južnega magnetnega pola [12] 

Obstaja možnost, da se bosta magnetna pola zamenjala. To se je nazadnje zgodilo pred 

780.000 leti [12]. Ne moremo zagotovo vedeti, kdaj bo prišlo do obrata magnetnih polov, saj 

ne obstaja reden interval, po katerem bi lahko natančno napovedovali ta pojav. Obrat 

magnetnih polov lahko traja nekaj tisoč let. V zadnjih štirih milijonih let sta se magnetna pola 

zamenjala že devetkrat [3,12]. 

 

4 MERJENJE HORIZONTALNE KOMPONENTE ZEMLJINEGA MAGNETNEGA 

POLJA 

4.1 Komponente magnetnega polja Zemlje 

Kot smo že omenili, magnetno polje opišemo z vektorjem. Gostoto magnetnega polja Zemlje 

lahko opišemo v kartezičnem koordinatnem sistemu s koordinatami (BX, BY, BZ) ali pa v 

kartezičnem koordinatnem sistemu podamo horizontalno komponento (BH) in vertikalno 
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komponento (BZ). Komponenta BX kaže proti severu, komponenta BY proti vzhodu in 

komponenta BZ v navpični smeri. Gostoto magnetnega polja Zemlje lahko podamo tudi s 

krogelnimi koordinatami (B, I, D), kjer je B velikost gostote magnetnega polja, I inklinacija in 

D deklinacija [1,2]. Inklinacija je kot med vektorjem gostote magnetnega polja in vodoravno 

ravnino. V splošnem silnice magnetnega polja niso vzporedne z geografskimi poldnevniki in 

magnetni pol ne sovpada z geografskim polom, zato je med geografskim in magnetnim polom 

kot D, ki ga imenujemo deklinacija (slika 5) [14].  

 

 
Slika 5: Komponente magnetnega polja Zemlje, predstavljene v kartezičnem (Bx, By, Bz) in krogelnem (B, I, D) 

koordinatnem sistemu.  ⃑⃑  gostota magnetnega polja Zemlje in  ⃑⃑ H njena horizontalna komponenta. 

Podatke o vrednosti magnetnega polja Zemlje, velikosti njegovih komponent, dnevnih in 

letnih spreminjanj ter o pomikanju magnetnih polov lahko pridobimo iz spletnih strani 

Svetovnega podatkovnega centra za geomagnetizem iz Kyota, ki ga upravlja Podatkovno 

analizni center za geomagnetizem in vesoljski magnetizem Fakultete za znanost Kyotske 

univerze [13]. Pridobimo lahko natančne podatke za gostoto magnetnega polja Zemlje in 

njene komponente na točno določeni geografski širini in dolžini ter nadmorski višini. Za 

Maribor lahko dobimo podatke za leto 2010 in napovedi za leto 2013 in 2015, vrednosti so 

zapisane v tabeli 1 [13]. Iz tabele 1 je razvidno, da vrednost gostote magnetnega polja (B) v 

Mariboru narašča. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili enostaven šolski poskus [15], s katerim določimo vodoravno 

komponento Zemljinega magnetnega polja BH. Vrednosti horizontalne komponente podane v 

tabeli 1 bomo primerjali z vrednostmi, ki jih bomo izračunali s podatki pridobljenimi pri 

eksperimentu. 
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Tabela 1: Jakost magnetnega polja Zemlje in njegovih komponent za Maribor v letih 2010, 2013 in 2015 [13]. 

Maribor: geografska širina: 46° 33', geografska dolžina: 15° 38', nadmorska višina: 274 m 

 2010 2013 2015 

B  [µT] 47,91   47,99  48,05  

D  [°] 3,0 3,34 3,57 

I  [°] 62,96 62,97 62,99 

BH  [µT] 21,77 21,80  21,82  

BX  [µT] 21,74 21,76   21,78 

BY  [µT] 1,27 1,13  1,36 

BZ  [µT] 42,67 42,75  42,81 

 

4.2 Opis eksperimenta  

Ko se paličast magnet nahaja v magnetnem polju, se vedno usmeri v smeri magnetnega polja,  

v katerem se nahaja. To se zgodi zaradi navora magnetnega polja na magnet. Če je paličast 

magnet le v Zemljinem magnetnem polju, se usmeri proti magnetnem severu, torej v smeri 

vodoravne komponente magnetnega polja (BH). Ko je zraven Zemljinega magnetnega polja 

prisotno še katero drugo magnetno polje (denimo polje zaradi toka po bližnjem vodniku), se 

bo magnet usmeril v smeri rezultante obeh magnetnih polj. To dejstvo, ki ga ni težko 

eksperimentalno preizkusiti, uporabimo pri določanju vodoravne komponente Zemljinega 

magnetnega polja. Pri eksperimentu potrebujemo medeninast vodnik, ki je podprt na obeh 

straneh, kompas, vir napetosti in ampermeter. Magnetna igla se nahaja tik pod vodnikom. 

Vodnik na začetku usmerimo v smeri, v kateri kaže magnetna igla (slika 6a). Vse vezne žice 

naj bodo čim bolj oddaljene od magnetne igle. Iz neposredne okolice eksperimenta je 

smiselno odstraniti druge močnejše izvore magnetnega polja, da ne motijo eksperimenta [15]. 

 

 
Slika 6: Skica eksperimenta, pri katerem določimo horizontalno komponento Zemljinega magnetnega polja BH. 

a) Če skozi vodnik električni tok ne teče, je magnetnica pod vodnikom usmerjena v smeri proti južnemu 

magnetnemu polu. b) Skozi vodnik teče električni tok. Magnetnica se zasuče v smeri rezultante horizontalne 

komponente magnetnega polja BH in magnetnega polja vodnika BV. 
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Če po vodniku električni tok ne teče, je igla usmerjena proti magnetnemu jugu (slika 6a). Ko 

vklopimo vir napetosti, po vodniku steče električni tok in okrog vodnika nastane magnetno 

polje. Pod vodnikom je magnetno polje vodnika usmerjeno pravokotno glede na vodnik – v 

našem primeru, pravokotno glede na vodoravno komponento Zemljinega magnetnega polja 

(slika 6b). Magnetna igla se odkloni od smeri vodnika, usmerjena je v smeri rezultante 

vodoravne komponente magnetnega polja Zemlje (BH) in njej pravokotne komponente 

magnetnega polja vodnika (BV).  

 

Kot odklona magnetne igle lahko pri eksperimentu spreminjamo, saj je odvisen od toka, ki 

teče po vodniku. Z geotrikotnikom izmerimo kot odklona (φ) od začetne smeri. Velja:  

      
  

  
 .                                                                (1) 

Najlažje je računati, če je električni vodnik dovolj dolg, magnetna igla pa dovolj blizu 

vodnika. Magnetna igla se mora nahajati tudi nekje na sredini dolžine vodnika. Tedaj lahko 

vzamemo, da je vodnik neskončno dolg. Gostota magnetnega polja v okolici ravnega 

neskončno dolgega vodnika,  po katerem teče tok    je podana z enačbo: 

     
   

   
,                                                                   (2) 

kjer je    indukcijska konstanta, ki znaša         
  

  
, in   oddaljenost magnetne igle 

kompasa od vodnika. V našem eksperimentu je bila dolžina vodnika     (         )   , 

razdalja med vodnikom in magnetno iglo  je znašala   (        )   . Za takšne podatke 

je gostota magnetnega polja BV, ki jo izračunamo po enačbi za raven končen vodnik praktično 

enaka, kot jo dobimo po enačbi (2), ki velja za dolg vodnik. 

 

Če torej izmerimo odklon magnetne igle od smeri vodnika, ustrezen tok, ki teče po vodniku, 

ter razdaljo r, lahko po enačbi (1) določimo horizontalno komponento gostote magnetnega 

polja.  

 

4.3 Meritev in rezultati 

Izmerili smo tri različne odklone igle, pri treh različnih vrednosti toka, ki je tekel skozi 

medeninasti vodnik, meritve so predstavljene v tabeli 2. Po enačbi (2) smo določili BV, nato 

pa po enačbi (1) še horizontalno komponento zemeljskega magnetnega polja BH, katere 

rezultati so zapisani v tabeli 2. Rezultate lahko zapišemo samo na dve veljavni mesti, saj smo 

razdaljo r merili na dve veljavni mesti (pri eksperimentu smo uporabljali preproste merilnike, 

kot je geotrikotnik). Tako napaka rezultata znaša okrog 5 ali 6 µT. Kljub temu se rezultati, ki 

smo jih pri vseh treh meritvah dobili, ujemajo z vrednostmi, ki jih podaja Svetovni 

podatkovni center za geomagnetizem iz Kyota (glej tabelo 1). Dobljene rezultate smo 

primerjali z vrednostmi, ki jih za Maribor podaja Svetovni podatkovni center za 

geomagnetizem iz Kyota. 
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Tabela 2: Meritve  toka  (I), odklon magnetnice od vodnika (φ) in izračun horizontalne komponente gostote 

magnetnega polja BH 

meritev I [A] φ [º] BH [µT] 

1                (    ) 

2                (    ) 

3                (    ) 

 

5  ZAKLJUČEK 

V seminarju smo predstavili raziskovanja magnetnega polja Zemlje od prvih začetkov do 

danes. Opisali smo nastanek in lastnosti magnetnega polja, teorijo geodinama ter premikanje 

magnetih polov. Izvedli in predstavili smo eksperiment merjenja horizontalne komponente 

magnetnega polja, ki ga lahko uporabimo tudi pri pouku fizike, kjer lahko združujemo znanja 

iz fizike in geografije in tako popestrimo pouk. Izmerili smo, da je horizontalna komponenta 

Zemljinega magnetnega polja v Mariboru (21±5) µT, med tem ko Svetovni podatkovni center 

za geomagnetizem iz Kyota navaja podatek  21,76 µT. 

 

Na koncu še izpostavimo, da se še vedno poraja mnogo vprašanj, na katera želimo dobiti 

odgovore. V zadnjem času se znanstveniki veliko sprašujejo, zakaj se lokacija južnega 

magnetnega pola tako hitro spreminja in kakšne posledice lahko imajo te spremembe. Zanima 

nas tudi, ali smo v tem obdobju v procesu obrata magnetnih polov, kaj se bo dogajalo z 

magnetnim poljem med obratom in ali bo izginilo [3,12].  
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