
Meranie horizontálnej zlo¾ky intenzity zemského
magnetického poµa tangentovou buzolou

Teoretický úvod

V okolí Zeme existuje magnetické pole. Dôkazom toho je skutoènos», ¾e magnetka sa ustáli
v¾dy v smere severoju¾nom. Smer vektora intenzity zemského magentického poµa ~H zviera
s horizontálnou rovinou urèitý uhol α. Vektor intenzity zemského magnetického poµa ~H
mô¾eme rozlo¾i» na zlo¾ku vertikálnu ~Hv a na zlo¾ku horizontálnu ~Hz, ktorá je na òu kolmá
(obr. 1). Magnetka, ktorá sa mô¾e otáèa» okolo vlastnej osi v horizontálnej rovine sa ustáli

v smere horizontálnej zlo¾ky intenzity magnetického poµa ~Hz. Táto vlastnos» magnetky sa
vyu¾íva v tangentovej buzole.

Tangentová buzola je

Obr. 1

prístroj pozostávajúci z ma-
lej magnetky (malý tyèový
magnet), ktorá sa otáèa oko-
lo zvislej osi v horizontál-
nej rovine a uhlomerného
kruhu, ktorý umo¾òuje od-
èíta» polohu magnetky. Na
tangentovej buzole je navi-
nutý jeden závit drôtu do
tvaru zvislej kru¾nice tak,
aby sa magnetka nachádza-
la v strede tohoto kruho-
vého závitu. Takto uprave-
ná tangentová buzola sa dá

pou¾i» na meranie horizontálnej zlo¾ky intenzity zemského magnetického poµa ~Hz. Keï¾e
~Hz je vektor, je potrebné pozna» jeho veµkos» a smer. Smer vektora ~Hz nám uká¾e tangen-
tová buzola a jeho velkos» mô¾eme zmera» nasledujúcim spôsobom.

Ak kruhovým závitom necháme prechádza» jednosmerný prúd I, budí tento prúd po-
mocné magnetické pole, ktorého intenzita v strede kruhového závitu je ~H1. Smer vektora
~H1 je kolmý k rovine kruhového závitu a veµkos» H1 urèíme z Biot-Savartovho zákona

H1 =
I

2R
(1)

kde R je polomer kruhového závitu, I je intenzita ním pretekajúceho prúdu a H1 je veµkos»
vektora ~H1. Ak závitom neprechádza prúd magnetka ukazuje smer zemského magnetic-
kého poludníku, t.j. smer vektora ~Hz. Ak necháme závitom prechádza» prúd I, tak ním
budené magnetické pole intenzity ~H1 sa skladá so zemským magnetickým poµom, ktorého
horizontálna zlo¾ka intenzity je ~Hz. Magnetka sa vychýli tak, ¾e ukazuje smer intenzity
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výsledného magnetického poµa ~H (obr. 2). Pre intenzitu ~H výsledného poµa platí

~H = ~H1 + ~Hz (2)

Ak prístroj natoèíme tak, aby rovina závitu splý-

Obr. 2

vala s rovinou zemského magnetického poludníka, po-
tom sú vektory ~H1, ~Hz na seba kolmé a urèenie veµkosti
vektora ~Hz sa matematicky veµmi zjednodu¹í, vzhµa-
dom k tomu, ¾e sa jedná o skladanie vektorov v pra-
vouhlom trojuholníku (obr. 3a). Smer vektora ~Hz po-
známe, nepoznáme jeho veµkos», smer aj veµkos» vek-
tora ~H1 poznáme.

Ak ϕ je odchýlka magnetky od pôvodného smeru
(t.j. od smeru zemského magnetického poludníka), po-
tom

tg ϕ =
H1

Hz

(3)

Keï¾e H1 a ϕ vo vz»ahu (3) poznáme, potom pre veµ-
kos» horizontálnej zlo¾ky intenzity zemského magnetického poµa Hz dostaneme

Hz =
H1

tg ϕ
(4)

a pou¾itím vz»ahu (1) dostaneme výsledný vz»ah

Hz =
1

2R

I

tg ϕ
(5)

Obr. 3
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Ak prístroj natoèíme tak, ¾e rovina závitu nesplýva s rovinou zemského magnetického
poludníka, potom vektory ~H1, ~Hz nie sú na seba kolmé a výsledný vektor ~H netvorí s
vektormi ~H1, ~Hz pravouhlý trojuholník (obr. 3b). Veµkos» vektora ~Hz sa potom urèí rie¹ením
v¹eobecného trojuholníka, napr. pomocou kosínusovej vety. Výsledný vz»ah pre Hz by bol
o nieèo zlo¾itej¹í.

Postup merania

Meracia sústava je zobrazená na obr. 5. Rovinu závitu nastavíme pomocou magnetky tak,
aby splývala s rovinou zemského magnetického poludníka. Uhlomerný kruh natoèíme tak,
aby magnetka ukazovala na nulu. Zapnutím kµúèa K 1 prechádza závitom prúd I a magnetka
sa vychýli z pôvodného smeru o uhol ϕ. Odèítame výchylky na oboch koncoch magnetky ϕ′

1

a ϕ′′
1
. Keï komutátorom K zmeníme smer prúdu v závite, magnetka sa vychýli na opaènú

stranu. Opä» odèítame obe výchylky ϕ′
2
a ϕ′′

2
. Výsledná výchylka bude aritmetickým prie-

merom výchyliek ϕ′
1
, ϕ′′

1
, ϕ′

2
a ϕ′′

2
. Meranie uskutoèníme pri rôznych hodnotách prúdu I.

Hz vypoèítame podµa vz»ahu (5) zvlá¹» pre jednotlivé prúdy. Meraním ϕ′
1
, ϕ′′

1
, ϕ′

2
a ϕ′′

2
pri

prúde opaèného smeru eliminujeme chyby vzniknuté nepresným nastavením nulovej polohy
a zmen¹íme chyby spôsobené pôsobením ru¹ivých magnetických polí. Pri meraní dbáme na
to, aby magnetické pole vzniknuté prechodom prúdu cez reostat, príp. cez spojovacie vo-
dièe, èo najmenej ovplyvòovalo meranie.

Obr. 4

Pomôcky:

• tangentová buzola

• posuvný odpor

• komutátor K

• ampérmeter

• kµúè K1

• zdroj jednosmerného prúdu

• spojovacie vodièe
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Úloha

Zmerajte horizontálnu zlo¾ku intenzity zemského magnetického poµa. Preveïte 10 meraní
pri rôznych hodnotách prúdu. Výsledok porovnajte s tabuµkovou hodnotou.
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