
MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 

  Katedra aplikovanej a 

environmentálnej 
geofyziky 

 

 

 RNDr. Kamil Rozimant, PhD 
 

 

 G-341, kl.364 



Zemské Magnetické Pole (ZMP) slúžilo 
najprv na navigáciu 

Prvým magnetickým prístrojom bol kompas 
 (využívaný už od r.2637 pred n.l.) 

Merania ZMP prebiehajú už od r.1540 

Postupnosť vývoja prístrojov: 
 magnetické váhy (Z, H a komb.) 

 magnetometre typu fluxgate (od r. 

 protónové magnetometre (od r. 

 absorpčné m. (od r. 

 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
úvod 



22222
ZHZYXFT 

DHX cos

DHY sin

IFF sin

IHZ tan

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
merané zložky ZMP 



Magnetická búrka 

Mikropulzácie 

Variácie počas 3 dní: 

- v našich zemepisných šírkach 

  - v oblasti rovníka 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
zmeny ZMP 



MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
úvod 

Sú založené na rôznych 

fyzikálnych princípoch a 

umožňujú merať:  

 Veľkosť hodnoty vektora T 

(skalárne m.) 

 Velkosť jednotlivých zložiek 

ZMP X,Y,Z,H (vektorové m.) 

 

Základom sú prístroje pre pozemné 

merania, ktoré sa potom 

adaptujú na meranie v iných, 

náročnejších podmienkach 

 



MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
rozdelenie 

Základné oblasti použitia: 

 

 Prístroje na zisťovanie magnetických 
parametrov minerálov a hornín (laboratórne, 
terény kapameter) 

 

 Prístroje na meranie parametrov 
magnetického poľa Zeme (observačné, 
prospekčné) 

 



MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
laboratórne 

Zisťujú sa magnetické parametre minerálov a hornín 

 Merajú sa parametre - , Mn , Mi , Tc , Hc , príp. iné. 

 Vzorky na meranie vektorových parametrov musia byť priestorovo 
orientované (pri odbere) a opracované do tvaru kocky. 

 

Používané metódy: 

 Magnetometrické metódy 

  astatický magnetometer  (vektorové m.) 

  

 Indukčné metódy 

  balistická m.  

  rotačný magnetometer (spinner m., rock generátor- vektorové m.) 

  striedavý mostík (AC bridge, len  a jej anizotrópia) 

  

 

 



MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
observačné, prospekčné 

 Rozdelenie podľa princípu merania 1:  
magnetické váhy (s magnetickým systémom) 

   

podľa konštrukcie 

• britové /Schmidtove/ dvojlamelový systém 

• torzné /Fanselauove/ na torznom vlákne 

podľa meranej zložky 

• Z váhy 

• H váhy 

• kombinované 

podľa spôsobu merania 

• s meraním odchylky systému 

• kompenzačné 
  

indukčné m. (s rotujúcou cievkou) 

   !! Tieto prístroje sa už v súčasnosti nepoužívajú   

 

 



MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
observačné, prospekčné 

 Rozdelenie podľa princípu merania 2:  
  magnetometre 

 

 fluxgate (s ferosondou, permalloyovou s., Forsterovou s.)  

  

 atómové (kvantové) (využívajú Larmourovu frekvenciu cca 3,5 Hz/nT) 

    protónové (voľná precesia protónov) 

      protónové - typu Overhauser 

     absorpčné (elektrónová rezonancia - Zeemanov efekt, optické  
  pumpovanie - K, Rb,  Cs) 

   SQUID (kryogénne, supravodivé - Josephsonov efekt) 

 

 s Hallovou sondou (Hallov efekt) 

  

 



MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
rozdelenie 

podľa oblasti použitia: 

 

 Observačné 

 fluxgate 

 protónové 

 

 Terénne (prospekčné): 

 fluxgate 

   protónové    

 absorpčné  

     

T 



podľa meranej zložky: 

 vektorové (X,Y,Z,H - fluxgate) 

 skalárne (T - atómové) 

 

podľa meranej veličiny: 

 sólové 1 sonda (magnetometre - X,Y,Z,H,T) 

 gradientové 2 sondy (gradientometre) 

  (dT/dz alebo dT/dx) 

    ! odpadá potreba opravy na variácie 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
rozdelenie 



Podľa miesta merania: 
 

 pozemné 

 morské (podmorské) 

 letecké 

 družicové 

 vrtné 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
rozdelenie 



Vektorový magnetometer 
 
Použitá Sonda (ferosonda, permalloyova s., Forsterova s.) 
Orientácia sondy musí byť v smere meranej zložky. 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
fluxgate 



• Bez pritomnosti vonkajsieho magnetickeho pola 

je saturacia v oboch pasikoch symetricka, ale 

opačného znamienka, v sek.cievke sa neindukuje 

ziadna EMS 

 

• Ak je pritomne vonkajsie magneticke pole s 

komponentou paralelnou s obomi pasikmi 

nastava v nich posunuta, nesymetricka saturacia 

 

• Výška vzniknutých napäťových impulzov  v 

sek.cievke je umerná intenzite zložky ZMP 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
fluxgate 

Technický princíp: 



Protónová sonda 

PVC nádoba s kvapalinou (proton 

rich fluid– napr. metylalkohol, 

petrolej)  

Gradientometer PMG-1 
 (Geofyzika, Brno) 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
protónové 

 !Veľký gradient v rôznych častiach 

sondy a otrasy pôsobia rušenie.  



Schéma zapojenia: 
 
 

Voľná precesia 
protónov 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
protónové 



Technický princíp: 

•Na sondu sú navinuté závity cievky. Pri sýtení cievky sa 

protóny zorientujú do smeru približne kolmého k T (t.j. 

polarizujú sa).  

•Po vypnutí umelého poľa konajú protóny precesný pohyb 

okolo smeru T po určitý čas s merateľnou frekvenciou (v 

dôsledku interferencie magnetických polí susedných častíc 

– protóny postupne vypadávajú z fázy). Frekvencia voľnej 

precesie protónov je úmerná veľkosti ZMP.  

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
protónové 



Typ Overhauser 

 

Zmeny oproti klasickému protónovému m.: 

• Do kvapaliny sondy sa pridáva iná kvapalina bohatá na 
elektróny (voľné radikály). Touto kombináciou sa zvýši 
polarizácia až 5000 krát.  

• Na generovanie umelého (sýtiaceho) poľa sa používa 
rádiová frekvencia. 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
protónové 



Schéma sondy 
   Cs, Rb, K 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
absorpčné 



1. Účinkom svetelného lúča vhodnej frekvencie sa vyvolá vybudenie a 

prechod elektrónov v obale jadra určitého prvku (napr. Cs) zo základného 

stavu (do vyššej energetickej hladiny). Tento proces sa nazýva optické 

pumpovanie. Tieto sa potom vracajú samovoľne naspäť a zachytia sa 

sčasti na vyššej podhladine. 

2. V systéme je zavedený okruh spätnej väzby za účelom vytvorenia 

kvantového mechanického oscilátora rezonujúceho na frekvencii úmernej 

intenzite ZMP. Táto rezonančná frekvencia (cca 3,5 Hz/nT) je nazývaná 

ako Larmourova frekvencia (LF). 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
absorpčné 

Technický princíp 1: 



3. Energia vyžiarená z Cs lampy spôsobí, že elektróny Cs v absorbčnej 

banke zorientujú svoje spinové momenty do smeru ZMP (optické 

pumpovanie), v tomto momente absorpcia v banke je nízka a fotodióda 

prijíma maximum svetla a následne poskytuje najvyšší výstupný prúd. 

Tento prúd sa zavádza spätne do cievky obklopujúcej absorpčnú banku. 

Ním generované magnetické pole spôsobí, že jednotná orientácia 

spinových momentov elektrónov v smere ZMP sa poruší. 

4. Po porušení stavu optického pumpovania, elektróny znovu interagujú zo 

žiarením Cs lampy, čím sa zvýši absorpcia a zníži sa prúd fotodiódy. 

Takýmto spôsobom sa celý systém dostáva do oscilácie a prúd 

fotodiódy osciluje na určitej kritickej frekvencii.  

5. Táto kritická frekvencia (LF) je proporcionálna intenzite pôsobiaceho 

ZMP, po jej zosilení a odčítaní je možné odvodiť veľkosť ZMP.  

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
absorpčné 

Technický princíp 2: 



Základné parametre: 
 

 Rýchlosť vzorkovania (sample rate) 
 0,2Hz – 2Hz – 10Hz (5s  -  0,1s) 
 Rozlíšenie (resolution)   0,25nT - 0,001nT 
   
 Absolútna chyba/chod (abs.error/drift) 
  
 Šum (prístroja) (noise) 
  
 Citlivosť (sensitivity)   0,25nT - 0,001nT 
  
 Chyba senzora (heading error) 
  
 Mŕtvy uhol (dead zone)   320° - 0° 

 
 Presnosť (accuracy)   0,2 – 0,01 nT 

 
 Tolerancia na gradient    5000nT/m - 50000nT/m 
  

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
parametre 



Fluxgate : 
 

Výhody - 
 Vektorové meranie 

 Semikontinuálne meranie (do 
1000Hz) 

 Slabé rušenie vyšším gradientom 

 Jednoduchosť a cena 
 

Nevýhody – 
 Nižšie rozlíšenie a presnosť 

vysokých hodnôt 

 Vyšší chod (drift) 

 Vplyv vyššej teploty 

 Oblasť použitia 

najmä na merania: 

 

• Observačné 

• Prospekčné  

 

Banské merania 

Geotechnické aplikácie 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
porovnanie 



Protónový m. : 
 

Výhody - 

 Senzor nemá mŕtvy uhol 

 Zanedbateľný chod 

 Jednoduchosť a cena 

 

Nevýhody – 

 Vysoká citlivosť na vyššie gradienty 
a vedenia VN 

 Nízka rýchlosť vzorkovania (1-3 Hz) 

 Relatívne nízka citlivosť (1 nT) 

 Vysoká spotreba energie 

 Oblasť použitia 

najmä na merania: 

 

• Prospekčné pozemné 

 

Ložiskový prieskum 

IG, HG a  Environment. 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
porovnanie 



Overhauser : 
 

Výhody (oproti protónu) 
 Vyššia citlivosť 

 Silnejší užitočný signál (100x), teda nížšia 
hladina šumu 

 Vyššia rýchlosť vzorkovania (5-10 Hz) 

 Znížená spotreba energie (4x) aj váha 

 polarizácia a meranie môžu prebiehať 
súčasne  

 tolerancia na gradient vyššia (3x) 

 

Nevýhody  
 Nižššia odolnosť voči vysokým gradientom 

(ako Absorpčný) 

 Relatívne  

 Oblasť použitia na 

merania: 

 

• Observačné 

• Monitorovacie 

• Prospekčné pozemné 

• Prospekčné morské 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
porovnanie 



Absorpčný : 
 
Výhody - 
 Vysoká presnosť a rozlíšenie aj vo 

vysokých hodnotách 
 Nízka hladina šumu 
 Vysoká rýchlosť vzorkovania (do 100 Hz) 
 Vyššia odolnosť voči vysokým 

gradientom 
 
Nevýhody – 
 Senzor má mŕtvy uhol 
 Chyby v dôsledku zmeny orientácie 

senzora (niektoré typy) 
 Potreba kalibrácie (niektoré typy) 
 Spotreba energie 
 Vysoká cena  

 Oblasť použitia 

najmä na merania: 

 

• Prospekčné pozemné 

• Prospekčné letecké 

• Prospekčné morské 

 

Mikromagnetické – 
archeo, UXO a Envi 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
porovnanie 



Orientácia osi sondy 

 Do smeru meranej zložky 

 
Fluxgate 

Protónové  

Orientácia osi sondy 

(vhodný je väčší uhlový rozdiel medzi 

smerom osi a vektora T)  

 Rovník - vertikálne 

 Póly  - horizontálne 

 SR - horizontálne 

 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
orientácia sondy 



Akčný rádius sondy 

Absorpčné  

Smer vektora T musí spadať 
do akčného rádiusu sondy 
 
t.j. do „medzikuželia“    
15 - 75  od osi sondy 
 
 stred 45  (+ - 30) 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
orientácia sondy 



Scintrex Envimag (absorpčný)   sólový - gradientový 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
meranie 



Okrem pozemných meraní sa realizujú aj merania na iných 
miestach so zložitejšími podmienkami.  

Rôzne rušivé vplyvy potom znižujú ich presnosť. 
 

Vyžadujú si: 
• úpravu metodiky merania 
• zložitejšie spracovanie 
• zavedenie dodatočných opráv 

• presnú polohu prístroja 

• smer a rýchlosť pohybu 

• zmenu výšky. 

Pri meraní tiažového zrýchlenia za pohybu je potrebné určiť: 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE  
iné miesta merania 



Aeromagnetika 
 rôzne typy lietadiel 

 rôzne výšky nad reliéfom 
cca  20 – 400m 

 konštantná n.v. (napr. 
1000m) 

 kombinácia s inými 
netódami 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
letecké 



 Magnetometre: 

 Bartington Instr. (USA)-  

 GEM (USA) -  

 Geometrics (USA)-  

 Scintrex (Can)–  

 GF Instruments (CZ) - PM2 
(protónový gradiometer) 

MAGNETICKÉ PRÍSTROJE 
výrobcovia 

 Kapametre: 

 Bartington Instr. (terénny)  


