
VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE - SPEKTRUM

Dominantní dipól



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE

1. Dipólová část

Geocentrický dipól: potenciál 1. stupně
Odvodíme parametry (velikost a směr dipólového momentu M) 

porovnáme vztah pro potenciál 1. stupně se vztahem pro potenciál dipólu

Potenciál 1. stupně



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE

1. Dipólová část

Geocentrický dipól: potenciál 1. stupně
Odvodíme parametry (velikost a směr dipólového momentu M) 

porovnáme vztah pro potenciál 1. stupně se vztahem pro potenciál dipólu

Potenciál dipólu umístěného ve středu Země 
jeho moment M svírá s osou rotace úhel 𝜗0
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1. Dipólová část
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1. Dipólová část



Magnetický a geomagnetický pól

Magnetický: bod, kde H=0

Geomagnetický: průsečík s osou dipólu

VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE

2. Nedipólová část



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE – VARIACE

Změny deklinace zaznamenány v Londýně již v 17. století



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE – VARIACE

Sekulární variace (změny na časových škálách delších než rok)



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE – VARIACE

Sekulární variace dipólové složky



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE – VARIACE

Sekulární variace nedipólové složky



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE – VARIACE

Dlouhodobé variace - inverze





VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE – PALEOMAGNETISMUS

Obor, který na základě měření magnetizace hornin studuje historii
zemského magnetického pole



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE – PALEOMAGNETISMUS
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VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE – PALEOMAGNETISMUS



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE – PALEOMAGNETISMUS

Křivky zdánlivého putování pólu

Rekonstrukce poloh kontinentů



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE – PŮVOD

• Permanentně magnetované jádro (od 16. století)
(teplota je vyšší než Curieho teplota železa, nevysvětluje variace)

• Samobudící dynamo (20. léta 20. století)
(princip: diskové dynamo – rotující disk v počátečním

slabém poli)

• Konvektivní dynamo v kapalném vnějším jádře
poháněné termální a kompozitní konvekcí

• Cowlingův teorém (1934) – axisymetrické magnetické
pole nemůže být generováno dynamovým procesem
s axisymetrickým uspořádáním proudění

• Braginskij (1964) – kinematický model téměř symetrického dynama

• První numerické simulace – Glatzmaier a Roberts (1995), Kageyama a Sato (1995)



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE – NUMERICKÉ MODELY

Rovnice + hraniční podmínky



SOUSTAVA ROVNIC POPISUJÍCÍ KONVEKCI V PLÁŠTI  

1. rovnice kontinuity

2. pohybová rovnice

3. rovnice přenosu tepla
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SOUSTAVA ROVNIC POPISUJÍCÍ MAGNETOKONVEKCI

V JÁDŘE



SOUSTAVA ROVNIC POPISUJÍCÍ MAGNETOKONVEKCI

V JÁDŘE

1. rovnice kontinuity

2. pohybová rovnice

3. rovnice přenosu tepla

4. rovnice magnetické indukce
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VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE – NUMERICKÉ MODELY

• Nelze řešit 2D (Cowlingův teorém) – 1. modely až v 90. letech

sférické 3D

Glatzmaier a Roberts, 1995



VNITŘNÍ MAGNETICKÉ POLE – NUMERICKÉ MODELY

Radiální složka B na povrchu

Radiální složka B na CMB

Délkově zprůměrované magnetické pole v jádře



NUMERICKÉ MODELY - INVERZE

Glatzmaier a Roberts, 1995

1000 let



NUMERICKÉ MODELY - INVERZE

Glatzmaier a kol., 1999



NUMERICKÉ MODELY - INVERZE

Glatzmaier a kol., 1999



INVERZE – VLIV NÍZKOVISKOZNÍHO POSTPEROVSKITU?
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Vývoj množství postperovskitu s časem



INVERZE – VLIV NÍZKOVISKOZNÍHO POSTPEROVSKITU?

Vývoj množství postperovskitu s časem
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Vliv na inverze?



Vnitřní pole                                             Vnější pole

~ 98 % celkového pole                            1-2% celkového pole (roční průměry)

pomalé změny                                         rychlé změny

(charakteristické časy > 1 rok)                 ionosféra, magnetosféra

VNĚJŠÍ MAGNETICKÉ POLE 



VNĚJŠÍ MAGNETICKÉ POLE - MAGNETOSFÉRA 



VNĚJŠÍ MAGNETICKÉ POLE 

• Silně proměnlivé (krátkodobé variace s amplitudou až 1000 nT)

• PRAVIDELNÉ VARIACE:  
- způsobené proudy vyvolanými v ionosféře díky  pravidelnému ohřívání 
a ochlazování

- nejvýznamnější denní variace díky ohřevu ionosféry a slunečním slapům
(pohyb ionizovaných částic napříč siločárám zemského pole, indukce 
proudových smyček)



VNĚJŠÍ MAGNETICKÉ POLE 

• Silně proměnlivé (krátkodobé variace s amplitudou až 1000 nT)

• NEPRAVIDELNÉ VARIACE:  
- bouře vyvolané nárazy slunečního větru na magnetosféru
- během zvýšené intenzity slunečního větru pronikání částic slunečního větru 

do magnetosféry
- vznik prstencového proudu a jemu odpovídající variace magnetického pole
- polární záře – pronikání částic slunečního větru do narušeného zemského pole

do horních vrstev ionosféry v polárních oblastech, excitace, záře



VNĚJŠÍ MAGNETICKÉ POLE – VARIACE

Variace vnějšího původu indukují elektrické proudy ve vodivém plášti Země

Sekundární (indukované) magnetické pole

Sekundární pole závisí na vodivosti  – inverze magnetických variací 
a odvození modelů vodivosti pláště

Problém: skin efekt (magnetické pole se zdrojem vně se ve vodiči zeslabuje, při 
vysokých frekvencích malá hloubka průniku, krátkoperiodické variace přinášejí 
informace o vodivosti do hloubek maximálně 1000 km)




