
L... 

Matematicko-fyzikáLní fakulta UK Praha 

Klasickou metodou rněření velikosti horizontální složky Bz zemského magnetického 
pole je metoda tangentové busoly. Je to (obr. 1), se skládá z kruhové 

o větším středním 2· r a malý počet závitů N 
uspořádaných do úzkého svazku_ Ve středu cívky je malá magnetka, která se otáčí 
kolem svislé osy_ 

Obr. 1 

Před měřením postavíme cívku tak, aby Je]! rovina souhlasila s rovinou 
magnetického poledníku a tím i se směrem magnetky. Protéká-li pak cívkou proud 
I, vzniká v místě magnetky magnetické pole, jehož magnetická indukce B má 
velikost 

Po -N-[ 
B= , 

2-, 

kde Po = 4 . rr: _10-7 N -A -2 je permeabilita vakua. 

Vlivem tohoto pole, jehož vektor B stojí kolmo na horizontální složku Bz zemského 
magnetického pole, se magnetka vychýlí ze své původní polohy o určitý úhel qJ a 
zaujme novou rovnovážnou polohu odpovídající směru magnetické indukce Bv 

výsledného pole (obr. 2). Ze vztahu tg rp = -~ dostaneme po dosazení za B a 

úpravě, že 

·N·] 

2· . tgqy 
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Veletrh 

tak, že změříme <p pro několik hodnot 

<Bz>. 

Ve školské 
můžeme měření Bz ;rnnr,.,,,j·u',,,,,t 

z měděného 

B, a z nich stanovíme střední hodnotu 

busolu, 
solenoid 

·N·[ 
vztahu kde je délka solenoidu.Pro \Túnf'li'"t Bz pOužnelne vztahu 

I 

I 

kde k je konstanta sestavené soupravy. 
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Velei':rh 

tak, že nastavíme desítkové 
Z odvozeného vztahu 

střední hodnotu <Bz>. 
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Výsledek je řádově ve shodě s informací, která je v současné učebnici fyziky pro 
gymnázia (Elektřina a magnetismus). V literatuře je zpravidla pro naše zeměpisné 
šířky udávána hodnota Bz = 20 
Výhody tohoto zjednodušeného měření vidím v tom, že se prakticky aplikují vztahy 
pro výpočet B uváděné v učebnicích pro střední školy, vytváří se konkrétní 
představa o řádu B uvnitř cívky pro různé hodnoty proudu a o řádu veličiny Bz. 
V neposlední řadě je to námět pro samostatnou práci studentů včetně navržení 
potřebných a dostupných pomůcek, jejich sestavení v měřicí aparaturu, provedení 
měření a výpočtů a podání návrhů na zlepšeru přesnosti měření. 
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