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MAGNETICKÉ POLE ZEMĚ

• Existence magnetismu známa odedávna 
• Čína – první kompas (magnetitová lžíce na mosazné podložce)
• Středověk - předpokládalo se, že střelka je přitahována Polárkou

nebo severními magnetickými horami
• Horizontální směr změřen ve 4. stol. BC, vertikální v 15. stol. 
• Základy moderního magnetismu - 1600 - William Gilbert

(lékař, fyzik a filozof na dvoře Alžběty I.)
De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete
Tellure (O magnetu, magnetických tělesech a o velkém magnetu – Zemi)
- pokusy s magnetitovou koulí – terellou Země sama je veliký magnet

• Henry Gellibrand (anglický matematik) – magnetické pole se s časem 
mění (1635 - A Discourse Mathematical on the Variation of the 
Magneticall Needle – deklinace se v Londýně změnila o 7° za 54 let)

• 20. léta 20. století – Einstein: pochopení mechanismu buzení
magnetického pole patří k největším výzvám 

• 2. polovina 20. století – teorie zemského magnetického 
dynama: pole je generováno konvektujícím vodivým
materiálem ve vnějším jádře

• První numerické simulace – Glatzmaier a Roberts (1995),
Kageyama a Sato (1995)
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• v 1. přiblížení pole elementárního dipólu ve středu Země (~ 80%)

• osa skloněná o 11° vůči rotační ose
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• magnetické póly

• dipólová i nedipólová část 
se s časem mění

Magnetické póly - místa, kde H=0

(rok 2000)



MATEMATICKÝ POPIS MAGNETICKÉHO POLE



GAUSSŮV MATEMATICKÝ POPIS
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Pole vnitřních zdrojů

POLE VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ZDROJŮ
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POMĚR POLE VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ZDROJŮ

• Velikost vnějšího pole zdánlivě zanedbatelná – toto je ale roční průměr

• Vnější pole významné svou proměnlivostí

• Při poruchách (bouře) amplitudy vnějšího pole až ~1000 nT



LEGENDROVY POLYNOMY A PŘIDRUŽENÉ LEGENDROVY FUNKCE



LEGENDROVY POLYNOMY A PŘIDRUŽENÉ LEGENDROVY FUNKCE



LEGENDROVY POLYNOMY A PŘIDRUŽENÉ LEGENDROVY FUNKCE



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE - SPEKTRUM


