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Увод 

 

Планета Земља је окружена магнетним пољем, које је резултат више чинилаца 

различитог порекла. Први од њих је главно поље, које настаје у Земљином течном језгру 

геодинамо механизмом, а затим поље коре, које настаје од намагнетисаних стена у 

Земљиној кори. Спољашње магнетно поље потиче од електричних струја у јоносфери и 

магнетосфери услед интеракције соларног електромагнетног зрачења и сунчевог ветра са 

магнетним пољем Земље. Последњи чинилац је магнетно поље које је резултат процеса 

електромагнетне индукције која потиче од електричних струја индукованих у кори и 

горњем делу омотача језгра услед промена спољашњег магнетног поља у току времена. Да 

би се могла сагледати и разумети целокупна слика о магнетном пољу Земље потребно је 

првенствено проучити унутрашњу структуру планете, а затим и различите теорије о 

пореклу и карактеристикама магнетизма које су се смењивале кроз историју.  

У првом делу рада биће речи о магнетном диполу, на основу кога се описује 90% 

Земљиног унутрашњег поља. Магнетно поље је вектор који поседује интензитет, правац и 

смер, а Максвелове једначине електродинамике се могу искористити за комплетно 

описивање понашања електромагнетног поља. Веома битно поглавље биће посвећено и 

објашњењу порекла магнетног поља, које првенствено потиче од електричних струја у 

језгру Земље. Такође ће бити дато објашњење за различите врсте варијација магнетног 

поља Земље, од секуларних односно вековних до дневих, затим објашњења магнетних 

бура и поларне светлости, док су управо геомагнетне опсерваторије пројектоване за 

континуално праћење промена магнетног поља Земље. 

Други део рада је посвећен намагнетисању материјала од којих је Земља сачињена. 

Биће речи од магнетној сусцептибилности која мери степен намагнетисања супстанци у 

датом пољу; затим о магнетним особинама минерала и подели на дијамагнетике, 

парамагнетике и феромагнетике, а посебна пажња ће бити обраћена на феромагнетне 

минерале у магматским, седиментним и метаморфним стенама; као и о индукованој и 

реманентној магнетизацији. Важан део је посвећен и геометрији магнетних тела под 

површином и начинима њиховог мапирања, док ће посебан акценат бити стављен на 

палеомагнетизам, његове карактеристике, порекло и значај за изучавање осталих грана 

географије, а посебно палеогеографије. 

У последњем делу је дата геомагнетна карта Србије на којој су приказане 

аномалије вертикалне компоненте Земљиног магнетног поља и која је израђена на основу 

података добијених терестричким премером тачака првог и другог реда и тачкама 

регионалног премера, а констатоване аномалије су одраз утицаја различитих, често 

сложених односа стена у Земљиној кори и на њеним површинским деловима. 
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1. Унутрашња структура Земље 

 

У првих неколико деценија 20. века рад сеизмолога је значајно побољшао нашу 

слику о Земљиној унутрашњости. Када сеизмички талас прелази из једне материје у другу 

његова брзина, која зависи од особине материје кроз коју се талас креће, нагло се мења, а 

путања таласа савија. Проучавајући забележене земљотресе широм света сеизмолози су 

успели да на основу тих података и разних израчунавања дођу до открића да у Земљиној 

унутрашњости постоје специфичне дубине на којима се брзина таласа нагло мења, а 

таласи преламају. На тим дубинама се налазе границе између сфера које се називају 

сеизмичким дисконтинуитетима. Они раздвајају Земљину унутрашњост на јасне омотаче и 

то су: кора, омотач или мантл (горњи и доњи), спољашње и унутрашње језгро. 

 

 
Слика 1. Унутрашња структура Земље. 

(www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/natural_hazards/tectonic_plates_rev1.shtml) 

 

Земљина кора је чврст, спољашњи омотач планете. Може бити континентална кора 

која покрива 30% површине Земље, и океанска која покрива преосталих 70%. 

Континентална кора је знатно дебља и испод планинских венаца може да достигне 

дебљину од 70 km. Изграђена је од гранита и стена одговарајућег састава, а густина јој је 

око 2.7 g/cm3. Океанска кора има дебљину од 6 до 10 km, изграђена је од базалтоидних 

стена, а њена густина износи око 3 g/cm3. Испод коре се налази зона у којој сеизмички 

таласи нагло мењају брзину – Мохоровичићев дисконтинуитет или мохо површ 

(Јовановић и Срећковић-Батоћанин, 2006). 
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Омотач Земље, који се налази испод мохо површи до дубине од 2900 km, може да 

се подели на више зона. Горњи слој је у чврстом стању перидотитског састава. Испод 

чврстог окамењеног омотача налази се астеносфера која се налази у пластичном или 

полупластичном стању, што омогућава да се у њој дешавају пластичне деформације и 

конвекциона струјања материје узрокована евентуалним топлотним поремећајима. Доњи 

омотач је у чврстом стању и простире се од 670 до 2900 km, где сеизмички таласи нагло 

мењају брзину – Вихерт-Гутенбергов дисконтинуитет, који одваја омотач од језгра 

(Marshak & Pluijm, 2004). 

Земљино језгро је пречника 3480 km и првенствено се састоји од гвожђа и никла. 

Оно се може поделити на спољашње и унутрашње језгро, густине 10 g/cm3, односно 13 

g/cm3. Сеизмички P-таласи (лонгитудинални таласи) пролазе и кроз спољашње и кроз 

унутрашње језгро, док сеизмички S-таласи (трансверзални таласи) пролазе само кроз 

унутрашње језгро, не и кроз спољашње. Како се S-таласи не простиру кроз течност дошло 

се до закључка да је спољашње језгро у течном (растопљеном) стању. Сматра се да управо 

кретање растопљеног гвожђа у спољашњем језгру генерише Земљино магнетно поље.   

 
Слика 2. Детаљнији приказ Земљиних сфера и граница између њих.  

(Marshak & Pluijm, 2004) 
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2. Историјски развој проучавања магнетизма 

 

 Магнетизам је особина неког материјала да привлачи гвожђе, челик и друге 

материје. Ову особину поседују магнети, неки метали и минерали, а може се произвести и 

електричном струјом. Развој разумевања магнетизма у целини и Земљиног магнетизма 

има веома дугу историју. Сматра се да реч магнет потиче од Магнезије, античког грчког 

града у Анатолији (данашња Турска) где су се између осталих уобичајених стена могли 

наћи ситни делови минерала магнетита. Платон је писао о магнетном привлачењу 

одређених стена, али иако је и Грцима и Римљанима ова појава магнетног привлачења 

била позната нема података о томе да су били упознати са поларитетом или могућношћу 

коришћења компаса за одређивање правца магнетног поља Земље (Lanza & Meloni, 2006). 

Најранија појава магнетног компаса је кинески компас Si Nan измишљен између 

300 и 200 година п.н.е. (Campbell, 2003). Компас се састојао од магнетне кашике која се 

окретала по равној плочи и оријентисала у правцу север – југ. Компас је донет у Европу 

током 12. века где се први пут помиње 1190. године. Непознато је како је доспео у Европу, 

али најчешће се сматра да су га донели Арабљани морским путем. У Кини се сматрало да 

је особина усмерења ка југу основна, док је у Европи игла бродског компаса показивала 

север. Ова разлика је веома значајна због утицаја који је имала на европске теорије о 

магнетној усмерености. 

 
Слика 3. Највероватније најранији облик компаса – магнетна кашика на равној плочи;  

уска дршка кашике показује југ.  

(Campbell, 2003) 

 

Почетком 13. века филозофија о магнетној усмерености предлагала је да игла 

компаса показује ка поларној звезди. Пошто је, за разлику од осталих звезда, поларна 

звезда фиксирана, закључено је да магнет којим се игла протрља добија своја својства од 

ове звезде. Енглез Роџер Бејкон и Француз Петрус Перегринус су, напротив, ово 
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оспоравали. Петрус Перегринус био је први у Европи који је дефинисао концепт 

поларитета у свом делу Epistola de Magnete 1269. године (Lanza & Meloni, 2006). Он је 

открио магнетне меридијане и показао неколико начина за одређивање позиције полова 

магнетног тела. Поред тога открио је и диполну природу магнета, да је магнетна сила 

најјача и вертикална на половима, и постао први који је формулисао закон да се исти 

полови одбијају а супротни привлаче. 

 Прва мерења деклинације у Европи вршио је Георг Хартман у Риму око 1510. 

године. Такође је пронашао и магнетну инклинацију 1544. године, што се зна на основу 

писма које написао наредне године (Lanza & Meloni, 2006). Међутим, то писмо није 

пронађено све до 1831. тако да његово откриће није имало утицаја на проучавање 

магнетизма Земље. Роберт Норман је наново открио магнетну инклинацију 1576. год. 

Године 1634. Хенри Гелибранд, профосер астрономије, први је открио да се магнетна 

деклинација мења током времена. 

 Герхард Меркатор, математичар и географ, био је први који је изумео картографско 

представљање преко меридијана и паралела који се секу под правим угловима. Он је 

схватио да ако се све магнетне линије дуж којих се магнетне игле поравнавају продуже 

преко целе површине Земље, оне ће се пресећи у једној тачки која се назива магнетни пол, 

и који се разликује од географског пола. Меркатор је сматрао да то место на Земљи 

представља извор силе привлачења магнетних игли. 

 Вилијам Гилберт сматра се оцем науке о магнетизму. Његово дело De Magnetе, 

објављено 1600. године (Lanza & Meloni, 2006), представља збир знања из његовог 

времена, као и сопствених експеримената. Он је био први који је описао Земљино 

магнетно поље као огроман магнет са хоризонталним пољем на екватору и са два 

супротно оријентисана вертикална поља на половима.  

 Прву геомагнетну мапу нацртао је Едмунд Халеј. У периоду између 1698. и 1700. 

године Халеј је био постављен за капетана брода Paramour на два путовања Атлантским 

океаном. Ово су била прва путовања специјално предузета у научне сврхе која су довела 

до прве мапе деклинације на Земљи, која је објављена 1702. године (Campbell, 2001).  

Следећа група значајних открића везаних за магнетизам дошла је од Мајкла 

Фарадеја, енглеског физичара и хемичара. Фарадеј се фокусирао на спознавање односа 

између магнетног поља и електричне струје. Године 1821. развио је први електрични 

мотор, а 1831. године је конструисао електрични динамо, претечу модерног генератора 

(Campbell, 2001). 
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Слика 4. Репродукција Халејеве мапе деклинације за Атлантски океан.  

(Lanza & Meloni, 2006) 

 

 

 Карл Фридрих Гаус је 1838. године објавио математички метод за анализирање 

посматраног магнетног поља, на основу кога је могуће одредити колико од измереног 

магнетног поља на површини Земље долази од извора у њеној унутрашњости (Lanza & 

Meloni, 2006). Гаус је такође заслужан и за побољшање осетљивости инструмената за 

посматрање поља. Уз то, успоставио је и велику кооперативну интернационалну мрежу 

опсерваторија са циљем да се потврди глобална распрострањеност природних поремећаја 

поља. 

 До средине 19. века били су откривени многи закони електромагнетизма за 

описивање одвојених понашања наелектрисања, електричне струје и поља. Године 1893. 

све ове законе објединио је Џејмс Клерк Максвел, шкотски физичар и математичар. 

Максвелове једначине су први пут показане Краљевском друштву 1864. и описују 

понашање и везе електричног и магнетног поља, као и њихову интеракцију са материјом 

(Campbell, 2001). 

 Најзад, модерно доба геомагнетизма дошло је са публикацијама Сиднија Чепмена. 

Чепмен је проучавао магнетне олује и ауроре, развијајући теорије које би објасниле њихов 

однос са интеракцијом Земљиног магнетног поља и соларног ветра. Уз помоћ колеге 

Џулијуса Бертела, Чепмен је 1940. објавио књигу у два дела на тему геомагнетизма која је 

постала основни уџбеник наредне две деценије. 
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3. Магнетно поље Земље 

 

Планета Земља окружена је магнетним пољем. Магнетно поље је резултат више 

чинилаца различитог порекла. Сваки од чинилаца се може на први поглед сагледати 

одвојено, где сваки од њих има одговарајући извор: 

а) Главно поље, које настаје у Земљином течном језгру геодинамо механизмом; 

б) Поље коре, које настаје од намагнетисаних стена у Земљиној кори; 

в) Спољашње магнетно поље, које потиче од електричних струја у јоносфери и 

магнетосфери услед интеракције соларног електромагнетног зрачења и сунчевог ветра са 

магнетним пољем Земље; 

г) Магнетно поље, које је резултат процеса електромагнетне индукције која потиче од 

електричних струја индукованих у кори и горњем делу омотача језгра услед промена 

спољашњег магнетног поља у току времена. 

Магнетно поље посматрано на површини Земље знатно варира и по интензитету и 

по правцу. За разлику од убрзања земљине теже, које је усмерено скоро вертикално у 

односу на површину Земље, усмерење магнетног поља мења се од скоро хоризонталног на 

екватору, до приближно вертикалног на половима (сл. 5). Промена у јачини гравитационог 

поља је само око 0.5% (од 9,78 - 9,83 m/s2) , за разлику од дуплирања магнетног поља (≈ 30 

000 nT на екватору и 60 000 nT на половима) (Lillie, 1999).  

Геофизичке методе засноване на мерењу промене магнетног поља имају значајне 

примене. Аномалије које се уочавају у Земљином магнетном пољу дају информације о 

геометрији намагнетисаних тела у њеној кори, као и дубину на којој се налазе извори тих 

аномалија. Најдубљи извори аномалија се налазе на Киријевој дубини, испод које су стене 

исувише топле да би задржале јак магнетизам (Киријева температура). Проучавање стена 

које су перманентно намагнетисане (палеомагнетизам) даје информације о старости стена, 

географској ширини на којој су формиране и о релативном положају континената у 

прошлости. 

 
Слика 5. Магнетно поље показује јаке варијације интензитета и правца. (Lillie, 1999) 
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Око 98% Земљиног магнетног поља је унутрашњег порекла, за које се мисли да 

настаје кретањем течног метала у језгру; преосталих 2% је спољашње, соларног порекла. 

За разлику од гравитационог поља, које је у основи стално, магнетно поље има различите 

типове варијација као што су секуларне (вековне, стогодишње) и дневне варијације. 

Мерења у Европи вршена од 17. века показују да се правац магнетног поља постепено 

померао у правцу запада брзином од 0.2° годишње. Укупна јачина поља се такође 

смањила за око 8% у последњих 150 година (Lillie, 1999). Уз то, неколико фактора 

узрокују и дневне, месечне, сезонске, годишње као и варијације магнетног поља са дужим 

периодима. Такође постоје и спорадичне варијације („магнетне олује“) које тренутно 

пертурбују поље. 

 

 

3.1 Аксијални диполарни модел 

 

Магнетни дипол, нагнут под углом од 11.5° у односу на Земљину осу ротације, 

може се искористити за описивање око 90% Земљиног унутрашњег поља. Са таквим 

моделом, магнетно поље Земље је аналогно пољу магнетне шипке. Магнетни дипол 

поседује два намагнетисања једнака по интензитету али супротног знака. У пракси свака 

магнетна шипка би се могла сматрати диполом, и уколико се она поломи на два дела не 

добијају се два различита намагнетисања већ два нова дипола. Хомогена Земља са таквим 

диполом би имала северни и јужни магнетни пол („геомагнетни полови“) раздвојени под 

тачно 180°. 

Међутим, комплексан извор магнетног поља Земље ствара линије силе које знатно 

одступају од тог једноставног дипола. Стварни северни и јужни магнетни полови (односно 

место где је поље вертикално) нису раздвојени под 180° већ доста одступају и од 

геомагнетних и од географских полова. 

Главно магнетно поље има порекло у струјама спољашњег течног језгра Земље, 

које попримају своје основно усмерење преко осе ротације Земље. Да би се повезала сва 

мерења магнентог поља извршена на Земљи развијен је метод који треба да опише 

систематско понашање поља на сферној површини. Сферична хармонијска анализа даје 

математички приказ целокупног главног поља било где на Земљи користећи само малу 

табелу бројева. Ова анализа се такође користи за доказивање да главно поље Земље 

углавном потиче од процеса у унутрашњости, а да само мањи део поља настаје од струја у 

даљем окружењу око Земље. Сферична хармонијска анализа дели допринос поља на 

диполне, квадриполне, октополне итд. компоненте. Највећа од њих, диполна компонента, 

омогућава да се успостави геомагнетни коородинатни систем, преко географских 

координата, који помаже истраживачима да лако организују и објасне разноврсне 

геофизичке појаве.  
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Слика 6. Магнетни дипол у средишту круга који представља Земљу са одговарајућим географским и 

магнетним половима. На површини Земље геомагнетни полови су само идеални ентитети који одговарају 

најбољем диполном моделу. Северни и јужни магнетни полови су мерљиве тачке (подручја) где је I = ±90°. 

Аналогно са географским екватором може се повући и геомагнетни екватор за геомагнетну ширину од 0°. 

(Lanza & Meloni, 2006) 
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Циљ је представити магнетни дипол када не постоји магнетна супстанца која 

одговара наелектрисањима, тако да се касније може разумети порекло главног поља у 

токовима течне материје у спољашњем језгру Земље.  

 
Слика 7. Координатни систем за кружну струју i, полупречника b, површине A. Приказани су 

вектори магнетног поља B за правце r  и θ у односу на ортогонални координатни систем x, y, z. 

(Campbell, 2003) 

 

На слици 7. струја i се креће у X – Y равни по кружној путањи која затвара 

површину А, полупречника b, нормалну на правац Z. Нека P буде било која тачка на 

растојању r од центра кружнице и на растојању R од елемента струје који се креће на 

растојању ds. Закон електромагнетике за израчунавање елемента поља dB на основу струје 

која пролази кроз проводник ds је: 

 
где је α угао између ds и R, тако да је dB усмерен у правцу у ком би се десни завртањ 

кретао када би се окретао од ds (у правцу кретања струје) ка R (усмерен ка P). Магнетне 

особине средине означене су са μ0, који се назива пермеабилност вакуума. Да би се 

израчунале компоненте r и θ магнетног поља B, у било којој тачки простора око кружнице, 

са поједностављеним условима где је r ≫ b, користе се закони електромагнетике и 

сабирају се dB доприноси поља за сваки елеменат удаљености око кружнице, након чега 

се добија: 
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 Исти облик за поље се може добити уколико се помоножи струја i с површином А, 

тако да се добија магнетни диполни моменат М:  
 

М = iA 

или 

M = md 

 

где d постаје еквивалент поделе хипотетичих магнетних полова јачине m. 

 Максвелове једначине показују да је:  

 
где се V назива магнетни скаларни потенцијал. Затим се може написати, за област без 

струје (где је ротор В једнак нули): 

 
и добити решење за дипол: 

 
 Према првој апроксимацији, магнетно поље Земље се у простору понаша као 

магнетни дипол. На површини Земље r = a, тако да је: 

 
и 

 
 

где је константа H0 = Z0 /2. Укупна јачина поља F је: 
 

F = √𝐻2 + 𝑍2 

 

 У просеку, око 90% магнетног поља Земље је диполарно тако да се може користити 

апроксимација где је H0 = 3.1 x 104 gamma, за приближне моделе поља. За претходне 

једначине потребно је подсетити се да је sin(90°) = 1, sin(0°) = 0, cos(90°) = 0 i cos(0°) = 1. 

За јужну хемисферу, где је 90° < θ ≤ 180°, sin (180° ─ θ) = sin(θ) и cos(180° ─ θ) = ─cos(θ). 

То значи да је интензитет магнетног поља Земље на екватору (θ = 90°) само H0, а на 

половима (θ = 0° или 180°) само 2 H0. 
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3.2  Јачина и правац магнетног поља 

 

Магнетно поље је векторско поље, и карактерише се својим интензитетом и 

правцем. На слици 8. приказани су елементи магнетног поља Земље. У тачки P на Земљи 

представљене су три осе које су усмерене ка географском северу (x), географском истоку 

(y) и на доле по вертикали (z). Вектор Земљиног магнетног поља F може бити пројектован 

дуж ове три осе чиме се добијају три магнетне компонетне X, Y и Z. F формира са 

хоризонталном површином угао I, односно инклинацију; H је хоризонтална пројекција 

вектора F, а угао D, деклинација, је угао између H и X. 

Магнетна инклинација је угао који игла компаса заклапа са хоризонталном 

површином тла. Игла компаса стоји вертикално према тлу на северном магнетном пољу 

(инклинација је +90°), и право на горе на јужном магнетном полу (инклинација је -90°). На 

магнетном екватору, хоризонтална игла компаса указује на инклинацију од 0°. 

Угао између игле компаса и правог (географког) севера указује на магнетну 

деклинацију. Северни магнетни пол лежи отприлике дуж линије (то је грубо лук великог 

круга) која пролази кроз централни део САД-а и иде до географског северног пола; игла 

компаса би показивала прави север дуж те линије. У северозападном делу САД-а игла 

компаса одступа за око 20° на исток од географског севера (Lillie, 1999). 

 

 
Слика 8. Елементи магнетног поља Земље.  

(Lanza & Meloni, 2006) 

 



Магнетно поље Земље, порекло и карактеризација 

 

 

16 
 

Веза између XYZ компонената и HDZ компонента је следећа: 

X = H cos(D), Y = H sin(D) 
 

Интензитет (F) вектора укупног магнетног поља (или укупна јачина поља) је: 

F = √𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2 = √𝐻2 + 𝑍2 
 

Магнетна инклинација се може представити као: 
𝑍

𝐻
 = tan(I) 

 

Промена X и Y компонената у H и D компоненте је: 

Х = √(𝑋2 + 𝑌2), D = tan-1 (Y/X) 
 

Код сферних координата Земље постоје три значајне компоненте: угао (θ) од географског 

северног пола дуж меридијана, угао (φ) источно од референтног меридијана дуж 

упоредника, и радијална дистанцу r од центра Земље. На површини Земље (где x, y, и z 

одговарају –θ, φ и –r), поље B, у сферном координатном ситему постаје: 

Bθ = ─X, Bφ = Y и Br = ─Z 

Сферни θφr систем се користи за математичке поступке код сферне анализе, док XYZ 

координатни ситем постаје приоритетан код већине модерних дигиталних опсерваторија. 

Јачина магнетног поља је резултат мерења квантитета који се назива „густина 

магнетног флукса“, а јединице за јачину поља су се мењале током година. Тренутно, 

најчешће коришћена јединица је gamma или γ, док се у SI систему користи Tesla. 

B = 104 Gaus 

B = 1 Weber/m2  

B = 109 gamma 

B = 1 Tesla 

Аксијални диполни модел поједностављује дискусију о Земљином укупном пољу 

због тога што се једначине могу извести тако да описују јачину и правац поља. Са таквим 

моделом интензитети хоризонталног FH, вертикалног FZ и укупног вектора поља F су: 
 

FH =   

 

FZ =   

 

F =  

где је: 

 R = полупречник Земље 

 М/R3 = интензитет укупног поља на магнетном екватору 

 φ = магнетна ширина (за осу која је нагнута 11.5° у ондносу на праву осу ротације)   
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Магнетна инклинација за аксијални дипол такође системски варира са магнетном 

ширином као: 

tg¡ = 2tg φ 
 
 Једначина која изражава интензитет укупног поља (F, B) показује да, за разлику од 

гравитационог поља које се смањује по стопи од 1/R2, магнетни интензитет опада за 1/R3. 

Стога показује да се од вредност од F = М/R3 ≈ 30 000 nT на магнетном екватору (φ = 0°), 

укупни интензитет поља удвостручује до око 60 000 nT на магнетном полу (φ = 90°). 

Земљино поље, иако комплексно, приближно је аксијалном диполарном моделу.  

Огроман Максвелов допринос разумевању електромагнетних појава био је у томе 

што је показао да се сва мерења и закони понашања поља могу извести из неколико 

компактних математичких израза. Полазећи од једне од ових једначина, уз претпоставку 

да се јављају само занемарљиве промене електричног поља и да су електричне срује на 

граници између Земље и њене атмосфере релативно занемарљиве, добијамо на површини 

Земље: 
 

 
 

где i, j, k представљају три ортогонална правца, а δ указује на то да су коришћени 

парцијални изводи. Ова једначина се чита као ротор B једнак нули што на основу 

математичких веза значи да поље може да се добије од „негативног градијента скаларног 

потенцијала“ тако да је: 

 
На основу које следи да магнетно поље нема извора (полова): 

 
Ова једначина се чита као „дивергенција поља је нула“. Када се ове једначине обједине 

добија се: 

 
што се чита као „Лапасијан скалара V је нула“. Ова потенцијална функција важи и на 

сферној површини кроз коју је протиче струја. У сферном координатном систему ова 

једначина се може написати као: 
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где су r, θ и φ географске координате са центром у Земљином средишту и то r радијална 

дистанца, θ износи 90° - географска ширина и φ представља географску дужину. 

Решење ове једначине за скаларни потенцијал V се тражи у облику производа три 

израза, где је први само функција r, други је само функција θ, и трећи само функција φ. 

 
Решење потенцијалне функције V за главно магнетно поље Земље које задовољава ове 

услове предложио је Гаус 1838. године у форми конвергентног низа: 

 
где ∑ представља суму чланова по n које иде од 1 до екстремно великог броја, и где је a 

полупречник Земље, Re. Решење у облику низа има особину да електромагнетни закони 

важе за свако појединачно n, када би једино тај одговарајући члан доприносио пољу. 

Решавање ове једначине омогућава израчунавање јачине компонената магнетног поља на 

било ком месту на Земљи. 

Постоје две серије у низу за потенцијал V. Чланови прве су сразмерни са rn. Како се 

r повећава, овај члан постаје све већи и већи, што значи да се приближавамо струјном 

извору спољашњег поља у правцу растућег r. Овај члан се назива члан спољашњег извора 

потенцијалне функције, Ve. У другој серији, члан (1/r)n постаје већи и већи како се r све 

више смањује, што значи да се приближавамо струјном извору унутрашњег поља у правцу 

смањивања r. Овај члан је назван члан унутрашњег извора потенцијлне функције, Vi. 

Чланови једначине означени са S(θ,φ) представљају скуп посебне класе функција који се 

називају Лежандрови полиноми. 

Када је V одређено на основу мерења поља на Земљи, анализе показују да у основи 

сви доприноси долазе од Vi  дела функције. За сад нека та величина буде само V, а 

унутрашњи део се може написати преко Лежандрових полинома  

 
Чланови g𝑛

𝑚 и h𝑛
𝑚 представљају константе и називају се Гаусовим коефицијентима (видети 

Прилог 1), као знак Гаусовог доприноса развоју ове аналитичке технике за геомагнетизам. 

 Да би се израчунале компоненте поља X, Y и Z из таблице Гаусових коефицијената 

потребно је прво израчунати потенцијалну функцију из:  

 
 

са косинусним и синусним деловима збира датих као:  



Магнетно поље Земље, порекло и карактеризација 

 

 

19 
 

 
где су N и M највеће вредности за n и m, а Re радијална локација анализе површине за 

одређивање поља нпр. просечан полупречник Земље који износи 6371.2 km. Из 

претходних једначина добијају се компоненте поља у сферним координатама: 

 
где X, Y и Z одговарају компонентама главног поља –Bθ, Bφ и –Br.   

За одговарајуће представљање геомагнетног поља неопходна су три услова: 

потребно је користити функције које задовољавају претходна решења Максвелових 

једначина за поље, потребно је користити поља која могу да буду реалне представе 

континуалног размештаја струјања-извора, и простор посматрања треба да раздваја 

унутрашње и спољашње изворе са занемарљивим протоком струје између њих. 

Група моделара геомагнетног поља која припада Међународној асоцијацији за 

геомагнетизам и аерономију периодично испитује тачност репродукције стварних 

одредница поља различитих репрезентација поља. Они су одредили најбоље Гаусове 

коефицијенте који представљају одређени период (углавном на сваких 5 година) и то 

назвали IGRF (International Geomagnetic Reference Field). Такође када су нека истраживања 

завршена IGRF је промењено или модификовано у DGRF (Definitive Geomagnetic 

Reference Field). Табела приказује само један узорак Гаусових коефицијената, до шестог 

степена и реда, израчунатих за DGRF или IGRF моделе поља од 1900 до 2000., док 

последња колона табеле приказује стопу годишње промене (секуларне варијације) 

коефицијената (Прилог 1). 
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3.3  Карактеристике магнетног поља 

 

Како би се могао визуелизовати геомагнетни координатни систем може се 

замислити мрежа ширине и дужине урезана у пластични омотач који прекрива лопту која 

представља Земљу. Полови ове мреже могу се померити у било који жељени положај. 

Уколико се налазе на положају полова Земљине осе ротације ова пластична мрежа постаје 

географска ширина и дужина. Уколико се налазе на геомагнетним половима, мрежа 

постаје геогмагнетни координатни систем. Све што је потребно да би се дефинисале 

геомагнетне координате за сферу је положај диполног пола и избор почетне тачке 

геомагнетне дужине. 

На тај начин се геомагнетна ширина θ' дефинише као угао који радијус вектор 

тачке посматрања повучен из центра Земље заклапа са магнетним екватором, док је 

геомагнетни диполни екватор линија на површини Земље за коју је диполна инклинација I 

= 0°. Геомагнетна дужина φ дефинише се као угао који магнетни меридијан повучен кроз 

тачку посматрања заклапа са меридијаном равни која пролази кроз северни гаомагнетски 

и јужни географски пол. Геомагнетни полови су две тачке продора Земљине магнетне осе 

кроз њену површину. Године 1996. геомагнетни северни пол био је близу 79.3° на северу и 

71.5° на западу, недалеко од Тулеа, Гренланд. Геомагнетни јужни пол у том периоду био 

је на 79.3° на југу и 108.5° на истоку, недалеко од станице Восток, Антарктик (Campbell, 

2003). Локација геомагнетног пола може се добити из Гаусових коефицијената: 

 
Ови полови су смештени симетрично на Северној и Јужној хемисфери. Слика 9. показује 

како су се прва три Гаусова коефицијента, који се користе за израчунавање дипола, 

мењала током година. Одговарајуће промене у локацији полова су уцртане на картама са 

слике 10. 

  
Слика 9. Промена три прва Гаусово коефицијента главног поља од 1900. до 2000. године. 

(Campbell, 2003) 
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Слика 10. Промена локације три пола, на јужној и северној хемисфери 

(Campbell, 2003) 

 

Магнетни диполни моменат М добија се преко Гаусових коефицијената из 

једначине:  

 
где је Re изражено у метрима, а пермеабилност вакуума μ0 = 4π x 10-7. Слика 11. приказује 

варијације диполног момента. Земља се тренутно очигледно налази у периоду наглог 

опадања поља. Таква смањења диполног момента дешавала су се и у прошлости. 

Повремено након минимума у односу између доприноса диполног и мултиполног поља 

следи реверзија диполног поља. 

 
Слика 11. Диполни моменат магнетног поља Земље од 1600. до 2000. године. 

(Campbell, 2003) 
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3.4  Мапирање магнетног поља 

 

Мапирање променљивог поља Земљине површине било је неопходна и редовна 

улога великих нација света још од раних дана глобалног истраживања. Типично се за 

мапирање користе изомагнете које представљају линије које спајају места једнаких 

повећања магнетног поља. Деклинација магнетног поља је најбоље представљена на 

навигационим картама које користе Меркаторову пројекцију (упоредници и меридијани се 

секу под правим углом; раздаљина између упоредника се повећава од екватора ка 

половима у истој пропорцији као што се шире и меридијани) због тога што су на таквим 

картама очувани азимутни односи. Због доследности, и остале компоненте поља се 

приказују помоћу ове пројекције. 

Током година развили су се називи за посебне типове карата изомагнетних линија: 

изоклине – линије које на картама повезују једнаке инклинације магнетног поља, 

изодинаме – повезују једнаке интензитете компонената магнетног поља (F, H, X, Y, Z), 

изогоне – повезују једнаке деклинације (D), 

изопоре – повезују једнаке секуларне варијације компонената магнетног поља. 

 За разумевање карата магнетног поља потребно је знати степен и ред Гаусових 

коефицијената који су коришћени, а ова информација је важна да би се могла проценити 

просторна резолуција поља приказаног на карти. Такође, битно је знати и период (датум за 

који је измерено поље прилагођено) да би се узело у обзир да ли је нека значајна промена 

требало да се уочи од настанка карте. 

 

 
Слика 12. Интензитет хоризонталне компоненте (H) главног магнетног поља за 2000 годину.  

(Campbell, 2003) 
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Слика 13. Деклинација (D) главног магнетног поља за 2000. годину. 

(Campbell, 2003) 

 

 
Слика 14. Вертикална компонента (Z) главног магнетног поља за 2000. годину.  

(Campbell, 2003) 
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Слика 15. Интензитет укупног поља (F) за 2000. годину.  

(Campbell, 2003) 

 

 Када се компоненте диполног поља одстране из модела, преостали делови чине 

недиполно поље, приказано на слици 16. Чини се као да се ове линије тренутно померају 

према западу по стопи од око 0.2° или 0.3° сваке године, приметно брже него диполни део. 

Такав померај би узроковао да аномалије направе пун круг око Земљине кугле за 1000 до 

2000 година, да није чињенице да облик аномалија може значајно да се промени за мање 

од 100 година. Овај померај може да буде бржи на већим географским ширинама. Узрок 

овог помераја приписан је различитим брзинама ротације омотача језгра, спољашњег и 

унутрашњег језгра. У просеку се недиполне компоненте мењају за око 50 nT годишње. 

Постоје неки докази да се облик аномалија драстично мења када пролазе преко области 

Пацифичког океана. Недиполне компоненте доприносе у просеку око 10% главном пољу; 

на неким местима овај однос је мањи, али на другим он може да износи и чак 30% 

магнетног поља (Campbell, 2003). Северна хемисфера садржи мање недиполних аномалија 

него јужна хемисфера. Прецизна мерења магнетног поља Земље могућа су тек у 

последњих 100 година, тако да је наше разумевање ових регионалних особина знатно 

ограничено. 
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Слика 16. Недиполно поље из модела за 2000. годину за укупни интензитет (nT). 

(Campbell, 2003) 

 

 Модели магнетног поља Земље обично се не израчунавају изнад степена и реда 10 

или 12 збот тога што се, на отприлике тој тачки, сматра да виши полиноми садрже велики 

део аномалија Земљине коре. Аномалије мале величине, испод 100 km (локалне 

аномалије), углавном су повезане са геолошким особинама Земљине површине. Таква 

континентална поља (аномалије) потичу од струја које у проводном материјалу у  Земљи 

индукују спољашњи извори поља или магнетизација стена настала у раној фази 

формирања те посматране области. Утицај поља оваквих аномалија углавном нагло 

нестаје са порастом надморске висине. Међутим, постоје места интензивних магнетних 

поља која се јављају у областима великих проводљивости и феромагнетних наслага. 
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3.5  Геомагнетне опсерваторије 

 

 Геомагнетне опсерваторије су грађевине пројектоване за континуални мониторинг 

магнетног поља Земље. То се добија стандардним бележењем временских варијација 

природног магнетног поља, као и мерењем апсолутног нивоа магнетног поља у свим 

његовим елементима. 

 Привремене вариометарске станице су мање ограничене грађевине где су магнетни 

инструменти постављени за ограничен временски период у различитим деловима света, 

обично за бележење брзих и наглих временских варијација спољашњег порекла. Друга 

примена привремених магнетних станица је на пример истраживање просторне структуре 

геомагнетних бура или реконструкција јоносферских или магнетосферских електричних 

струја. 

 Континуални дугорочни мониторинг магнетног поља Земље се спроводи у многим 

опсерваторијама широм света. Број локација где се то спроводи, од времена Гауса, 

порастао је на око 150 (сл. 17). Многе геомагнетне опсерваторије су у том временском 

раздобљу прикупиле више од једног, или у неколико изузетних случајева, два века 

магнетних података. Изузетно изванредни случајеви су на пример веома дуге временске 

серије Лондона и Париза за угаоне елементе магнетоног поља Земље које датирају из 

средине 16. века (Lanza & Meloni, 2006). Графички подаци магнетних елемената наспрам 

времена, користећи податке осперваторија, користе се за изучавање секуларних 

варијација, спорих непредвидивих промена свих магнетних елемената. 

 

 
Слика 17. Геомагнетне опсерваторије у свету. 

(Lanza & Meloni, 2006) 
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 Од самог почетка теренског истраживања магнетног поља знало се да геомагнетне 

осперваторије морају бити лоциране даље од јаких природних поремећаја као што су 

вулкани или лежишта магнетних минерала, да би се могао регистровати просечан ниво 

поља неке веће области. У данашње време јаки поремећаји природног магнетног поља 

услед електрификације, посебно трамваја, подземне и надземне железнице, веома су 

ограничили могућност постављања или чак одржавања активности магнетних 

опсерваторија у многим развијеним земљама.  

 Да би се олакшала размена података и омогућила доступност геомагнетних 

резултата скоро у реланом времену, данас је у функцији међународни координациони 

програм између свих светских магнетних опсерваторија који се назива INTERMAGNET1. 

Овај програм је олакшао успостављање глобалне мреже кооперативних дигиталних 

магнетних опсерваторија, усвајајући модерне стандардне спецификације за опрему за 

мерење и регистровање. Како је подигнут ниво и напор потребан за управљање 

осперваторијама, геомагнетни институти такође врше магнетна мерења на изолованим 

тачкама, у такозваној магнетној мрежи. Ове тачке су означене на картама и обилазе се на 

сваких неколико година (обично у интервалу од пет година), када се поново врше мерења 

магнетних елемената. Збот тога се ове тачке обично и називају поновним станицама. Са 

овим додатним информацијама, подаци из геомагнетних опсерваторија су допуњени тако 

да се могу добити потпуне информације о понашању секуларних варијација на великим 

површинама око опсерваторија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Интернет страница: www.intermagnet.org 
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4. Порекло магнетног поља Земље 

  

На основу напред описане анализе магнетног поља Земље методом сферних 

хармоника, Гаус је у 19. веку аналитички демонстрирао да се порекло магнетног поља 

налази унутар Земље. Та идеја није била прихваћена од целокупне научне заједнице, због 

одређених појава. На пример, иако веома спора, уочена временска варијација елемената 

поља није се уклапала са другим појавама везаним за унутрашње порекло поља. Типичне 

манифестације унутрашњег порекла показивале су у просеку очигледну временску 

непроменљивост, а све познате унутрашње појаве показивале су високу стабилност. Поврх 

тога, тада уочене брзе временске варијације магнетног поља нису се појављивале у складу 

са унутрашњим извором поља. На пример, најбрже временске варијације показивале су 

евидентну корелацију са соларном активношћу. Стога је порекло поља остало 

неразјашњено, а могућност да се извор поља налази изван Земље, чак иако је било 

супротно од Гаусових резултата, није остала искључена. 

Магнетне особине гвожђа и његово изобиље на Земљи довели су до раних 

претпоставки да је Земља један велики магнет. Ова хипотеза је одмах одбачена због једне 

физичке особине. Сви материјали губе своја магнетна својства на високим температурама. 

На тој Киријевој температури, која је карактеристична за сваки феромагнетни атом, 

магнетни моменти постану насумично оријентисани, што поништава магнетизацију. Та 

температура је око 770°С за гвожђе и 675°С за магнетит (Fe3O4). Температура Земљине 

унутрашњости се повећава са дубином, а изотерма Киријеве температуре за материјале 

Земље достиже се у просеку на дубини од око 25 km. Киријева температура се повећава са 

притиском (који се такође повећава са дубином), али таква промена је постепена. На 

граници Земљиног језгра, где температуре могу да буду близу 3000°С, Киријева 

темепратура за гвожђе није много већа од 780°С. У просеку на дубини од 25 km 

температура је виша од Киријеве температуре скоро свих познатих феромагнетних 

минерала (Lanza & Meloni, 2006). Затим се поставило питање да ли извор главног 

магнетног поља може да буде Земљина кора на дубини мањој од дубине Киријеве 

тепературе. Када су материјали за које се знало да постоје у кори испитани, дошло се до 

закључка да њихова укупна магнетизација, у најбољем случају, незнатно доприноси 

диполном пољу. 

 На почетку 20. века нови подстицај истраживању порекла Земљиног магнетног 

поља потекао је од сеизмологије. Првобитни процес гравитационог убрзања који је 

формирао нашу сферичну планету узроковао је да се густина, притисак и температура 

повећавају са дубином. Ове особине су узроковале модификацију и одвајање првобитних 

материја од којих је Земља сачињена тако да се њихове карактеристике и понашање 

мењају у отрилике концетричним слојевима. Огроман контраст у саставу се јавља на 

граници између језгра и омотача; две суседне области имају различиту хемију, динамику и 

физичко стање. Хипотеза да наша планета поседује течно језгро, углавном састављено од 

материјала високе електричне проводљивости као што је гвожђе, обновила је хипотезу о 
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унутрашњем пореклу поља, али другачијег типа: магнетно поље генерисано електричним 

струјним системом. Ова теорија је посебно била заснована на могућности постојања 

кретања проводног флуида дубоко у Земљи који може да произведе електричну струју, 

која затим генерише магнетно поље. Садашње магнетно поље не може да буде остатак 

неког давног процеса, потребан је континуални рад динама. Укратко, може се 

претпоставити да овај динамо функционише кроз дисторзију и амплификацију 

иницијалног магнетног поља услед магнетохидродинамичне интеракције са кретањем 

плазме која чини флуидно језгро Земље. Овако генерисано поље се „троши“ током 

времена, захваљујући омском расипању у проводнику. За његово одржавање неопходно је 

поставити хипотезу о његовом континуалном обнављању путем неког другог вида 

енергије.   

 Идеју о самоодрживом магнетном динаму у Земљи предложио је Лармор 1919. 

године, али она није одмах прихваћена; осим тога, 1933. Ковлинг је показао да се поље са 

аксијалном симетријом не може одржати кретањем флуида исте симетрије (Lanza & 

Meloni, 2006). Пред крај 50-их година 20. века било је могуће демонстрирати постојање 

хомогеног самоодрживог динама, што је отворило пут једној од најфасцинантијих поља у 

теоретској геофизици. Међутим, било је такође јасно да је увођење динамо теорије за 

објашњење магнетних поља Земље и Космоса представљало веома комплескну тему.  

 Сада се сматра да је кретање флуида, у течном спољашњем језгру Земље, 

покренуто од стране гравитационе енергије која се ослобађа при узлазном кретању 

лакших елемената и порасту унутрашњег језгра са очвршћавањем тежих састојака. Ово 

кретање је уређено сферичним обликом Земље и силама које настају под утицајем 

Земљине ротације. Верује се да интеракције на граници између језгра и омотача 

доприносе особинама недиполног поља.   

 
4.1 Основне једначине магнетохидродинамике 

 

 Основна једначина магнетохидродинамике је једначина кретања нестишљивог 

електричног флуидног проводника зароњеног у магнетно поље. То је онда типична 

Навијер-Стоукс једначина модификована за постојање магнетног поља (Lanza & Meloni, 

2006): 

 
 

где   означава притисак;    је ротација Земље;    представља запремину сила;   је 

коефицијент кинематичке вискозности;  је    густина,   брзина флуида и   густина 

електричне струје. 
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Друга основна једначина магнетохидронимаке је: 

 
где σ означава специфичну електричну проводност флуида, а μ магнетну пермеабилност 

посматраног флуида. Према овој једначини временске варијације Земљиног магнетног 

поља, могућност његовог повећања и смањења, повезани су са брзином кретања флуидног 

проводника присутног у језгру. Ради илустрације ове ситуације може се рећи да повећање 

или смањење поља настаје због услова нестабилности представљене са два члана са десне 

стране друге једначине. Први члан се назива дифузивним и изражава могућност да на 

датом месту магнетно поље опада у одређеном времену; заправо члан 1/μσ се такође 

назива магнетном дифузијом. Други члан, напротив, може се назвати адвективним и 

изражава блиску везу имеђу поља и кретања флуида, што заправо може повећати магнетно 

поље на рачун кинетичке енергије флуида. Укратко, друга магнетохидродинамичка 

једначина, која се назива и једначина индукције, говори о томе да се унутар Земљиног 

језгра локалној модификацији магнетног поља могу приписати само два узрока: дифузија 

и адвекција. Поврх тога, ово се може још више поједноставити уколико се каже да је, у 

случају високо електричне проводљивости за коју се може разумно претпоставити да 

постоји у Земљином језгру, дифузивни члан знатно мање важности од адвективног члана. 

 Под одговарајућим условима веома високе електричне проводљивости, дифузивни 

члан друге једначине у екстремном случају може бити занемарен. Стога су временске 

варијације поља у том случају повезане једино са конфигурацијом брзине флуида. У овим 

условима добија се такозвана хипотеза замрзнутог флукса магнетног поља. Концепт 

замрзнутог магнетног поља дао је физичар Алфвен који је био први који је показао да се 

линије силе магнетног поља флуида који се креће, у случају савршене елетричне 

проводљивости, могу сматрати замрзнутим у флуиду; стога промене у магнетном пољу у 

потпуности настају услед адвекције поља захваљујући току флуида, где линије магнетног 

поља играју улогу маркера кретања флуида (Lanza & Meloni, 2006).  

 Када је магнетно поље зароњено у флуидни проводник, магнетно поље се може 

транспортовати и деформисати кретањем флуида, у одговарајућим условима 

димензионалних фактора, брзине и електричне проводљивости флуида. Такође се може 

рећи да је, у савршеном проводнику, излазни флукс магнетног поља из површине флуида 

у кретању константан. 

 Основна предност увођења једначине индукције у динамо теорију је да она смањује 

релевантне количине, као што су све променљиве динамо проблема, на само два вектора 

количина: магнетно поље и брзина флуида или, прецизније, поље брзине флуида. 

Међутим, да би се елиминисао дифузивни члан из једначине индукције, извршена је 

претпоставка да флуид у језгру поседује бесконачну проводљивост. Овакав услов се 

назива магнетохидродинамички услов. Очигледно, обзиром да је ово стање нереално, мора 

се заменити екстремно високом али не и бесконачном проводљивошћу. Битна последица 
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увођења оваквог ограничења је лагано слабљење поља са временом, односно то је 

дифузивни члан који мора бити уравнотежен континуалним обнављањем поља кроз 

динамо процес. 

 
4.2 Основни динамо модели 

 

  Магнетно поље може бити генерисано уколико постоји интеракција између 

кретања флуида и магнетног поља, што за последицу има размену енергије између 

кинетичке енергије флуида и магнетног поља. Уколико геометрија кретања флуида 

показује градијент брзине, у оквиру хипотезе о магнетохидродинамичким условима, то 

доводи до концентрације линија магнетног поља, а стога и до повећања интензитета 

магнетног поља. Може се уочити да се у том случају енергија магнетног поља повећала 

(већа густина линија поља) где је градијент брзине присутан на рачун кинетичке енергије 

флуида. Постоји неколико проблема у динамо теорији. Један је порекло енергије 

неопходне за рад динама, други проблем је како демонстрирати да је одређена 

конфигурација кретања флуида унутар језгра у стању да генерише поље измерено на 

површини Земље. За решавање другог проблема до сада су разрађене многе теорије које 

су доказале могућност стварања магнетног поља са одређеним кретањем флуида. Неки 

емпиријски бројеви се користе за описивање комплексне динамике кретања флуида. 

Рејнолдсов број је један пример. Рејнолдсов број је дефинисан у условима неких 

геометријских параметара флуида и, према његовој вредности, кретање флуида је 

ламинарно или турбулентно. У случају када је флуид зароњен у магнетно поље, магнетна 

брзина Vm = 1/μσ се користи за дефинисање такозваног магнетног Рејнолдосвог броја 

(Lanza & Meloni, 2006). 

 
где L и V означавају геометријску скалу и типичну брзину кретања флуида. Укратко, ови 

бројеви изражавају везу између геометријских детаља кретања флуида и његове брзине. 

 У оквиру динамо теорије, кретања за која се сматра да стварају динамо ефекат могу 

бити и турбулента. До турбуленције долази када, у датој тачки флуида, брзина једног од 

његових елемената насумично варира не показујући корелацију са брзином осталих 

делова у флуиду, што је у супротности са типичним ламинарним током спорог и 

организованог кретања. Турбулентна кретања карактеришу честице, покренуте ротациним 

вртложним кретањима, која стварају вртлоге. Флуидни вртлози имају високу стабилност и 

кроз флуид се крећу као да су индивидуалне честице. Вредност Рејнодсовог броја одређује 

квантитативну границу између ламинарног и вртложног режима. Када једном крене 

вртложни режим, присуство блиске корелације између његове брзине и турбуленције, 

доводи до још једног важног динамо ефекта, спиралности, што преставља конкретан 
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пример турбуленције. Постојање спиралности представља испољавање јаког трансфера 

кинетичке енергије од запреминског кретања флуида на флуидне вртлоге. Други важан 

фактор у развоју турбулентног динама било је увођење апроксимације електродинамичног 

средњег поља. У α-динаму електормоторна сила настала услед турблентних кретања 

паралелна је магнетном пољу. 

 
4.3 Динамо енергија 

 

 Иако је много детаља динамо теорије остало неразјашњено, или тек треба да се 

развије, данас ипак постоји довољно знања из области физике које одређују процес 

стварања Земљиног магнетног поља у језгру. Електрични струјни систем, који настаје 

динамо ефектом, би нестао за 1000 до 10 000 година да се константно не обнавља неким 

енергетским извором. Предложене су различите врсте извора енергија за одржавање 

електричних струјних система у језгру, а неки од њих су: 

1. Гравитационо спуштање тежих елемената из течног дела језгра у унутрашњи чврсти 

део; у овом процесу унутрашње чврсто језгро се повећава, а у течном језгру се 

механички ствара механизам конвекције. Ова солидификација (очвршћавање) такође 

ослобађа енергију због латентне тополоте солидификације. 

2. Термална конвекција која настаје услед могућег радиоактивног извора у језгру. Овај 

ефекат се, међутим, сматра мање ефикасним него композицијска конвекција 

претходно поменута, посебно са механичке тачке гледишта. 

3. Упаривање између омотача језгра и језгра због прецесије Земљине осе, иако многи 

аутори сматрају да ово није довољно ефикасно за динамо са енергетске тачке 

гледишта.  

Као закључак може се рећи да је терестрички динамо у основи заснован на 

следећим принципима: 

а) Солидификација унутрашњег језгра због повећања састава и одговарајућим 

ослобађањем лакших елемената унутар течног језгра. 

б) Комбинација конвекције настале унутар језгра и Земљине ротације стварају 

комплексан образац кретања течног језгра који је неопоходан за самоодржавање рада 

динама. 

в)  Рејнолдсов магнетни број Rm = (L V)/νm који изражава скаларне факторе од којих 

зависи динамо (димензије, брзина флуида и магнетна вискозност) мора бити већи од 

10. Кретање мора бити турбулентно са спиралношћу. 

г)   Генерисано магнетно поље је у суштини диполарно са торусним делом који остаје 

ограничен у језгру.  
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Ова специфична геометрија унутар Земље игра важну улогу у комплексном динамо 

процесу. Брза ротација флуида унутар Земље приморава да његово кретање има 

цилиндричну симетрију. Присуство унутрашњег језгра такође условљава одржавање 

конвекције дуж ролни које би, у чисто хидронимичком случају (тј. у одсуству магнетног 

поља) отприлике биле облика цилиндричних стубова паралелних са осом ротације и 

тангенцијално постављених у односу на унутрашње језгро (сл. 18). Кретање проводног 

флуида представља струје које генеришу геомагнетно поље. Веома је вероватно да је, због 

скоро цилиндричне симетрије кретања флуида, геомагнетно поље трајно дипиоларно. 

 
Слика 18. Конвекцијски стубови у сфери која брзо ротира у унутрашњем чврстом језгру. 

(Lanza & Meloni, 2006) 

 

 

 Са тачке гледишта физике не постоји ниједан разлог због кога би магнетно поље 

Земље било наклоњено неком одређеном поларитету, и не постоји неки основни разлог 

зашто се поларитет не би мењао. Узимајући у обзир цилиндричну симетрију динамике 

флуида језгра могуће је видети да динамо може да створи поље било ког смера у односу 

на осу ротације.  
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5. Варијације Земљиног магнетног поља 

 

 Елементи магнетног поља Земље могу се мерити одговарајућим инструментима на 

свакој тачки Земљине површине. Таква мерења, вршена на различитим тачкама у дугом 

низу година, показују да се вектор магнетног поља мења. Промене које су констатоване, 

мање или више природног карактера, неправилне су и различите јачине.  

Анализе промена Земљиног магнетног поља у дужем временском периоду показују 

да егзистира један постојан, непроменљив део, на који се суперпонирају различите 

промене геомагнетног поља са периодом од око 11 година (Старчевић и Ђорђевић, 1998). 

Постојани део поља назива се главним магнетним пољем Земље, док је други део изазван 

променљивим пољима различитих амплитуда, фаза и периода. Главно магнетно поље 

Земље је збир поља хомогено намагнетисане Земље (диполно поље) и поља изазваног 

нехомогеностима у дубљим деловима Земље (недиполно поље или поље континената). 

Променљиви део магнетног поља потиче од узрочника у дубљим и горњим слојевима 

Земљине коре као и поља насталог услед сунчеве активности, зрачења, магнетног поља 

Сунца, соларног ветра и слично. Запажено је да су амплитуде променљивих поља знатно 

мање од интензитета главног магнетног поља, а периоде су од неколико година до десетих 

делова секунде. 

Временске варијације Земљиног магнетног поља се могу поделити у две групе: 

варијације које имају унутрашње порекло и варијације које имају спољашње порекло. 

Иако је понекад тешко одредити тачну границу између ових варијација обично се сматра 

да варијације са периодом краћим од пет година имају спољашње порекло. Варијације са 

периодом дужим од пет година обично се називају секуларним (вековним) варијацијама и 

унутрашњег су порекла. Постоје још неке класификације геомагнетских варијација, као 

што је класификација приказана у табели 1. извршена према временском домену. 

 

Табела 1. Класификација геомагнетских варијација (Старчевић и Ђорђевић, 1998) 
 

Тип варијација Периода Амплитуда 

Сунчева циклична варијација 11 година 20 nT 

Годишња варијација 1 година 5 nT 

Полугодишња сезонска варијација 6 месеци 5 nT 

Редовна дневна варијација 1 дан  

Мирни дани 1 дан 30 – 60 nT 

Поремећени дани 1 дан 10 – 20 nT 

Лунарна (месечева) варијација 1 дан 1 – 5 nT 

Изненадни (нагли) почетак 2 – 5 минута 10 – 100 nT 

Ефекат сунчевих хроносферских ерупција 10 – 20 минута 10 nT 

Пулсације 0,2 – 600 секунди 10 nT 
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5.1 Секуларне (вековне) варијације 

 

 Проучавање карактера Земљиног магнетног поља на основу систематских 

регистровања на магнетским опсерваторијама и мерењима на површини Земље протеже се 

кроз раздобље од неколико векова. Ова дугогодишња испитивања показала су да 

геомагнетно поље у току дугог временског периода садржи један постојан део – главно 

магнетно поље, на које се суперпонирају варијације различитих амплитуда и периода. 

Споре временске промене Земљиног магнетног поља, које трају неколико деценија и 

више, а при томе имају исти знак и смер, означавају се као секуларне (вековне) варијације. 

Појам вековне промене, односно вековне или секуларне варијације дефинише промену 

средњих годишњих вредности компонената геомагнетног поља у току године. Промене се 

изражавају у nT на годину или минутама на годину. 

 Претпоставља се да крива секуларних варијација има периодични карактер. На 

основу великог броја мерених вредности Земљиног магнетног поља на одређеној 

опсерваторији, могуће је извршити обраду тих података. Најчешће су то статистичке 

методе из којих се добијају највероватније периодичне промене (могу бити 

дугопериодичне, годишње, дневне и слично) као и ирегуларне варијације. 

 Одређивање елемената магнетног поља Земље пре инструменталних мерења 

могуће је помоћу других техника, на пример помоћу магнетизма стена и магнетних 

особина артифаката. У последњих 160 година забележен је пад вредности магнетног 

момента дипола Земље од 9,6 x 1022 на 7,8 x 1022 А m2, док је угао између осе дипола и 

Земљине осе ротације остао скоро непромењен (11.5°). Штавише, дипол показује 

прецесионо кретање око осе ротације чиме је северни геомагнетни пол померио своју 

позицију са 63.5° западне географске дужине 1830. године на 71.6° западне г.д. 1990. 

године (сл. 19). За последњих хиљаду година постоје докази да је данашњи тренд опадања 

вредности магнетног момента почео пре око 2000 година када је имао вредност око 11 x 

1022 А m2, а сматра се да магнетно поље Земље има диполни карактер најмање последњих 

пола милиона година (Lanza & Meloni, 2006). 
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Слика 19. Померање геомагнетног пола на северној хемисфери 

(http://appinsys.com/globalwarming/earthmagneticfield.htm) 

  

 

Посматрајући мапе контура деклинације различитих епоха уоченo је јасно 

померање скоро свих линија деклинације ка западу. Халеј је био први који је показао 

контуре деклинације на својој мапи Атлантског океана на самом почетку 18. века. Ова 

појава је такође позната и као западни помак (сл. 20) и могуће га је уочити и данас на 

простору Атлантског океана и Европе (Lanza & Meloni, 2006). Сматра се да западни помак 

настаје услед варијација недиполног дела поља. Што се тиче јачине магнетног поља, 

различита осматрања дала су доказе о смањењу енергије диполног дела, али у исто време 

недиполни део поља показује повећање енергије, да би се надоместило диполно смањење. 

Међутим, недавне процене показују да укупна енергија највероватније опада. 
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Слика 20. Западни помак Земљиног магнетног поља приказан на три мапе деклинације  

из 1600., 1800. и 1990. године.  

(Lanza & Meloni, 2006) 
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5.2 Дневне варијације 

 

 Варијације геомагнетног поља са периодама једнаким трајању сунчевог дана 

називају се дневне варијације. Карактеристика је да се добро запажају на магнетометрима. 

У зависности од Сунчеве активности, дневне варијације деле се на мирне (Sq) и 

поремећене (Sd). Мирне дневне варијације су представљене серијом средње часовних 

вредности у локалном соларном времену за пет магнетски мирних дана. Анализом 

магнетограма може се утврдити да просечна Sq варијација одговара нормалној варијацији 

која се дешава редовно скоро сваког дана и има правилну форму. Поремећене дневне 

варијације представљају се средње часовним вредностима за пет магнетски поремећених 

дана. Међутим, за разумевање ових варијација потребно је кратко објашњење неких 

појмова као што су соларни ветар, магнетосфера и јоносфера. 

 
5.2.1 Соларни ветар и магнетосфера 

 

Соларно електромагнетно зрачење редовно прати и континуална емисија 

јонизованог гаса који се назива соларни ветар, који у суштини представља ширење 

Сунчеве короне. Због изузетно високе температуре, соларни ветар напушта непосредну 

близину Сунца, простире се кроз међупланетарни простор и такође утиче на Земљу. 

Соларни ветар се пре свега састоји из електрона, протона, језгара хелијума, као и тежих 

елемената, и константо се емитује са површине Сунца са просечном брзином од 1.5 

милиона km/h. Соларни ветар није униформан, иако је увек усмерен од Сунца, његова 

брзина у односу на Земљу се мења и варира од 270 km/s у ралативно хладној плазми, до 

650 km/s у топлој и тањој плазми (Merrill & McFadden, 1996). Пошто се соларни ветар 

састоји од наелектрисаних честица, он ступа у интеракцију са геомагнетним пољем. 

Далеко од Земље на страни Сунца, магнетно поље Земље је слабо и потиснуто је од стране 

соларног ветра. Ближе Земљи јачина поља је довољна да магнетни притисак делује као 

баријера и примора соларни ветар да се раздвоји и протиче око Земље. При томе се 

формира шупљина кроз коју продире мали део соларног ветра, унутар које је смештено 

геомагнетно поље и управо се та шупљина назива магнетосфером. Магнетосфера 

представља област око планете Земље, изнад спољашњих слојева атмосфере и јоносфере, 

која садржи магнетно поље Земље и зависи од њега. 
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Слика 21. Илустрација магнетосфера Земље.  

(www.nasa.gov/mission_pages/themis/auroras/northern_lights_multi.html) 

  

 

У спољашњим слојевима магнетосфере облик магнетних линија је у различитој 

мери деформисан. Наиме, на дневној страни Земље, магнетосфера се у време мирних 

периода на Сунцу простире до приближно десет Земљиних радијуса (Rz), док је њен 

радијус у време бурних Сунчевих периода око 6 Rz. У тој области магнетосфера је 

ограничена и затворена, а линије силе магнетног поља имају мање-више исту форму. На 

ноћој страни Земље магнетосфера је делимично затворена у унутрашњим слојевима, док 

се у спољашњим слободно шири. Магнетне линије су јако издужене и стварају магнетни 

реп, који по свом облику подсећа на реп комете. Његова дужина износи преко 1000 Rz при 

чему се постепено слива у међупланетарно магнетно поље где долази до делимичног 

затварања магнетних линија поља. На овој страни у екваторијалној равни сусрећу се 

линије магнетног поља које улазе у реп и излазе из њега па се стога магнетно компензују, 

стварајући магнетно неутрални слој (Lanza & Meloni, 2006).  

 Овакав несиметричан облик магнетосфере на дневној и ноћној страни последица је 

интеракције магнетног поља Земље и соларног ветра, који са собом носи магнетно поље 

Сунца. Честице соларног ветра налећу на Земљу, и њено магнетно поље и разрађена 

атмосфера нагло се супротстављају кретању плазме соларног ветра, тако да се на дневној 

страни магнетосфере формира ударни талас на чијем  фронту долази до успоравања 

плазме и њеног сабијања. Смањује се брзина усмереног кретања честица, али расте 

њихова брзина хаотичног кретања. То је праћено порастом њихове температуре и до 

неколико милиона степени. Ствара се прелазна област у којој соларни ветар бочно 

обилази магнетосферу. У овој области долазе до изражаја турбулентна кретања 

наелектрисаних честица. Између прелазне области и магнетосфере настаје магнетопауза, 
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односно област у којој су магнетни притисци Земљиног поља и поља соларног ветра 

уравнотежени. Ударни фронт се налази на неколико десетина хиљада километара испред 

магнетопаузе. 

 
 

Слика 22. Магнетосфера Земље. Соларни ветар обликује Земљино магнетно поље 

 различито од обичне диполарне структуре.  

(Lanza & Meloni, 2006) 

 

  

Унутар магнетосфере кретање јона и електрона је ограничено локалним Земљиним 

магнетним пољем. Основни модел кретања је ротација око линија магнетног поља са 

истовременим кретањем честица дуж линија магнетног поља што честицама даје спиралну 

путању. Крећући се на овај начин честице, како долазе у области јачег магнетног поља, 

успоравају своје кретање, а могу чак и потпуно да стану и почну кретање у супротном 

смеру, као да се честице одбијају од тих области. На тај начин су електрони и јони дуго 

заробљени, одбијајући се из једне у другу хемисферу. На тај начин Земља је окружена 

радијационим појасевима, у којима се могу издвојити две области. Унутрашњи 

радијациони појас откро је Ван Ален (по коме су појасеви и добили име) и он је релативно 

компактан и простире се до једног Rz изнад екватора. Изван њега налази се велика област 

спољашњег радијационог појаса који садржи јоне и електроне много мањих енергија, чији 

број значајно варира, повећавајући се када магнетна олуја убаци нове честице из репа, а 

затим број опет постепено опада (Lanza & Meloni, 2006). 
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5.2.2 Поларна светлост 

 

 Један део високоенергетских честица соларног ветра продире до магнетосфере и 

почиње да се спирално креће дуж линија магнетног поља Земље. У областима полова, где 

су линије поља најгушће, ове честице доспевају до нижих слојева атмосфере и ту се 

сударају са атомима и молекулима ваздуха. При томе долази до ексцитације и емисије 

фотона. Емитовано зрачење је познато као поларна светлост, а ова појава се на северној 

хемисфери назива aurora borealis, а на јужној хемисфери aurora australis (Merrill & 

McFadden, 1996). Боја ауроре зависи од боје светлости најинтензивнијих линија у 

спектрима зрачења погођених честица. Уколико је погођен атом кисеоника светлост може 

бити црвена или жуто-зелена; ако је побуђен атом азота резултат је плава светлост. 

 Поларна светлост се јавља на великим географским ширинама, тачније област 

аурора се простире од 60° северне и јужне геомагнетне ширине до полова, са максимумом 

у близини 65° геомагнетне ширине где се на тај начин формира аурорални овал. Поларна 

светлост може бити у облику вишебојних бразди, савијених трака, драперија, лукова, 

крунастих мрља, зракастих снопова и пламенова, итд. Лукови поларне светлости 

паралелни су геомагнетној ширини. Ти лукови су често стотинак метара до неколико 

километара дуги са ширином од једва неколико стотина метара. Доња граница ових 

облика је оцртана, док горња граница није сасвим одређена. Поларна светлост се 

појављује на висинама око 100 km, док се горњи крајеви могу наћи на висинама од 

неколико стотина километара. Максимални интензитет ове светлости је на 90 до 130 km, а 

изнад ове области интензитет постепено опада.  

 Максимум појављивања арурора прати једанаестогодишњи циклус Сунчеве 

активности. Тенденција њиховог појављивања на 27 дана повезана је са периодом 

ротације Сунчеве површине. Постоје два сезонска максимума која се приближно 

поклапају са равнодневницама. Поларна светлост се у областима аурора најчеће појављује 

око поноћи локалне временске зоне. 

 
 

Слика 23. Aurora australis – поглед на поларну светлост изнад Антарктика са сателита IMAGE (Imager for 

Magnetopause-to-Aurora Global Exploration) 

(www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/gallery/20050107-image.html) 
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5.2.3 Јоносфера 

 

 У циљу разумевања мирних дневних варијација у наредном поглављу потребно је 

додатно објаснити особине јоносфере. Јоносфера је слој који представља прелазну зону, 

односно доњу границу магнетосфере и налази се на висини између 60 и 1000 km изнад 

површине Земље. Назив потиче од јона, односно атома који је постао наелектрисан 

губитком или стицањем једног или више ектрона негативног наелектрисања. Јонизација 

тог слоја потиче од интеракције соларног ултраљубичастог зрачења са различитим 

састојцима атмосфере. Додатна јонизација настаје услед космичког зрачења, ерупција на 

Сунцу и бомбардовања честицама геомагнетних олуја и аурора. У јоносфери, јони и 

електрони су присутни у довољној количини да могу да модификују ширење 

електромагнетних таласа. Јоносфера се на тај начин понаша као површина од које се 

одбијају радио таласи. Јоносфера је између 50 и 1500 km изнад Земљине површине 

подељена на D област (50 – 90 km), E област (90 – 120 km) и F област (120 – 1500 km) 

(Lanza & Meloni, 2006). На довољно високим фреквенцијама радио таласи могу да прођу 

кроз све три области. Гранична вредност фреквенције одаслатих радио таласа на којој 

почиње рефлектовање од било које области назива се критична фреквенција продирања. 

Густина електрона расте од D до F области где око средине дана обично достиже вредност 

105 – 106 по cm3. Током ноћи D и Е област нестају, највише услед нагле рекомбинације 

јона и и електрона приликом судара на нижим нивоима јоносфере након заласка Сунца. 
 

 
 

Слика 24. Јоносфера - D област (50 – 90 km), E област (90 – 120 km) и F област. 

(www.eoearth.org/view/article/162262/) 
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5.2.4 Мирне дневне варијације 

 

 Дневне варијације Сунчевог зрачења су директно повезане са електричном 

проводљивошћу горњих слојева атмосфере и са кретањем атмосферског гаса линијама 

Земљиног магнетног поља. Ова кретања и њихове комплексне интеракције са пољем 

стварају електрични струјни систем у јоносфери који се може детектовати на површини 

Земље као спора модулација трију компонената Земљиног магнетног поља. Ова 

модулација се може јасно уочити само када нема додатних јачих поремећаја насталих 

услед других феномена у магнетосфери и за њих се вежу мирне Sq
2 варијације. 

Најефективнија област проводљивости је између 90 и 120 km надморске висине у E-

области, где се претпоставља да се налазе струје одговорне за мирне варијације (Sq). Ова 

варијација је ограничена на дневне сате (обданицу), док је током ноћи занемарљива. 

Неким данима се може јасно уочити, али је обично „заклоњена“ ирегуларним 

(поремећеним) варијацијама које је делом деформишу, међутим дозвољавајући с времена 

на време уочавање њених основних карактеристика. 

 Јоносферске струје, које су узрок мирних дневних варијација, формирају велике 

затворене „петље“ на осунчаној страни Земље. Ове „петље“ су симетричне у осносу на 

екватор у време равнодневице (еквиноција), а њихови центри су у близини локалног 

поднева на средњим ширинама. У овим областима дневни ход хоризонталног магнетног 

поља достиже приближно 50 nT, док су у зимским месецима ове вредности нешто ниже 

(Старчевић и Ђорђевић, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Sq – Solar quiet 
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5.2.5 Поремећене дневне варијације. Магнетне буре. 

 

 Магнетне буре или магнетне олује су апериодичне и потпуно непредвиђене 

варијације Земљиног магнетног поља. Могу да настану изненадно (магнетне буре са 

изненадним, наглим почетком – SSC буре3) и да изазову наглу промену интензитета поља, 

и до 500 nT за мање од једног сата. Ако се промене поља дешавају постепено и трају од 

неколико до четрдесетосам сати, онда су то магнетне буре са постепеним почетком и 

одликују се глобалним карактером (Старчевић и Ђорђевић, 1998). Број и интензитет 

магнетних бура варира током једанаестогодишњег циклуса Сунчеве активности. 

 Магнетне буре су условљене изузетно јаким процесима, који се дешавају на Сунцу 

(Сунчеве ерупције), при којима Сунце избацује у космички простор моћне флуксеве 

наелектрисаних честица. Резултат оваквог узајамног дејства интензивних флуксева 

Сунчеве плазме са магнетосфером Земље је нагла деформација и збијање магнетосфере, 

услед чега се јачина магнетног поља на површини Земље скоковито увећава. Тај скок се 

назива изненадни (нагли) почетак. Он изазива интензиван упад наелектрисаних честица 

непосредно у магнетосферу Земље. При томе протони и електрони у магнетосферској 

плазми ротирају око магнетних линија сила, при чему образују екваторијални струјни 

прстен пречника приближно 4 до 5 пречника Земље. 

 Типичне магнетне буре састоје се из три фазе. Временски интервал између 

изненадног почетка и тренутка смањивања интензитета поља означава се као почетна 

фаза. Траје од један до шест часова. Смањивање интензитета поља може да траје до пет 

дана. У следећој фази региструју се варијације геомагнетног поља различитих амплитуда 

и периода. Ова фаза магнетне буре назива се главна фаза. Тада се могу уочити типично 

структуриране ауроре и интензивне електричне стурје. После ње постепено почиње 

обнова поља, а интензитет се враћа на просечну вредност. То је фаза смиривања и траје од 

неколико сати до неколико дана. Енергија магнетне буре подељена је између аурора, 

стварања магнетосферских струја и магнетосферских просеца. 

Карактеристично је да се у време магнетних бура највише мења интензитет 

хоризонталне компоненте, док су промене вертикалне компоненте и деклинације 

занемарљиве. Ова појава се тумачи меридијалним правцем тока струјних линија које су 

паралелне површини Земље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 SSC – Sudden Storm Commencement 
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6. Магнетизација Земљиних материјала 

 

 Поред спољашњих утицаја који су поменути у претходној глави, на магнетно поље 

Земље утичу и материјали (стене, седименти...) који се налазе у њеној кори. Због тога је 

Земљино магнетно поље локално пертурбовано материјалима који су способни да се 

намагнетишу. Пертурбације (одступања) у правцу поља могу се приказати приношењем 

перманентног магнета око компаса; инклинација и деклинација игле компаса се мењају у 

зависности од положаја магнета (сл. 25). На исти начин се правац и интензитет укупног 

магнетног поља Земље мало промени када се на или испод Земљине површине појаве 

намагнетисане стене. Због тога је важно разумети склоност различитих врста материјала 

према магнетизацији и како магнетизација локално утиче на Земљино поље. 

 

 
Слика 25. а) Игла компаса реагује на Земљино магнетно поље. 

 б) магнет узрокује локално скретање (девијацију) Земљиног поља. 

(Lillie, 1999) 

 

Магнетне особине материје зависе од чињенице да елементарне честице у атомима 

и молекулима поседују своје магнетне моменте. Према Радерфордовом моделу укупни 

магнетни момент атома је збир момената спина језгра и орбиталног и спинског момента 

електрона (Lanza & Meloni, 2006). У многим случајевима момент спина језгра може да се 

занемари, због тога што је мањи за два реда величине од момента спина електрона. 

Обзиром да су електрони распоређени по орбиталама у складу са Паулијевим принципом 

(да свака орбитала може да има највише два електрона која ротирају у супротном смеру), 

у многим случајевима магнетни моменти електрона се међусобно поништавају. Укупни 

момент атома зависи од броја електрона и њихове расподеле по орбиталама. Његова 

пројекција на правац спољашњег магнетног поља може бити једнака нули или 

целобројном умношку вредности Боровог магнетона (ећ/2me). 
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Магнетни момент тела коначних димензија представља векторски збир магнетних 

момената његових атома. Ако је момент атома једнак нули онда је укупни моменат узорка 

нула; уколико је момент атома различит од нуле може се десити да у општем случају 

момент узорка поново буде једнак нули. Вибрације настале од термалне енергије узрокују 

да се правац оријентације магнетног момента атома континуално мења. Статистички збир 

појединачних момената је нула због тога што су у сваком тренутку распоређени у 

насумичном правцу (сл.26.а); у следећем тренутку правац сваког појединачног атома се 

променио, али је укупан размештај идаље насумичан тако да је стога и укупан момент 

једнак нули (сл.26.б). За макроскопски узорак који поседује укупни магнетни момент мора 

да постоји приоритетни правац поравнања за микроскопске моменте, који може да потиче 

од две различите појаве: 

 

1. Спољашње магнетно поље H4. У овом случају атомски моменти теже да се оријентишу 

у правцу поља (сл.26.в), што је положај минималне потенцијалне енергије. Услед 

термалног кретања, одређени број атома излази из ове равнотеже и њихови моменти се 

поново оријентишу насумично. Ипак, правац магнетног поља је онај који је 

приоритетан, и у било ком тренутку одређен број момената ће бити паралелан са 

пољем тако да то повећава укупни магнетни момент M = nmtanh(μ0H / kBT), где је n 

укупан број атома, m магнетни момент атома, kB = 1.38 x 10-23 Ј/К Болцманова 

константа и T апсолутна температура. Онда очигледно магнетни момент узорка може 

да варира од M = 0 у одсуству спољашњег поља, до M = nm уколико је поље толико 

јако да се оријетишу сви атомски моменти. У општијем случају је M ≠ 0 и вектор 

намагнетисања се може дефинисати као магнетни момент по јединици запремине J = 

M/V; овај вектор је такође пропорционалан спољашњем магнетном пољу J = χH, а 

константа пропорционалности се назива магнетна сусцептибилност. 

2. Силе магнетне интеракције између електрона. Неке кристалне супстанце поседују 

веома густу структуру и као последица тога јаку интеракцију између магнетног 

момента спина електрона, што узрокује спонтана поравнања самих момената и стога се 

јавља магнетизација Ј чак и у одсуству спољашњег магнетног поља. 

 

 

 

                                                           
4 Симбол H се користи за хоризонталну компоненту Земљиног магнетног поља F, H = FcosI. 
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Слика 26. Атомски магнетни моменти у чврстом телу. Оријентација момента је насумична (а) и варира од 

једног до другог тренутка (б). Укупни магнетни момент је једнак нули. У присуству спољашњег магнетног 

поља (в) део момената се поравна са пољем и чврсто тело добија индуковану магнетизацију. 

(Lanza & Meloni, 2006) 

 

 

 Јединица SI система за интензитет магнетног поља и магнетизацију је ампер/метар 

(1 A/m = 1 Cs-1m-1), док је магнетна сусцептибилност бездимензионална. Јединица 

магнетне индукције је тесла (Т). 

 Интензитет и правац магнетизације која се индукује у материјалу зависи од 

интензитета и правца спољашњег (околног) поља и од способности материјала да се 

намагнетише: 
 

      = χ amb 

где је: 

  = индукована магнетизација у материјалу 

 χ = магнетна сусцептибилност материјала 

 amb = вектор јачине спољашњег поља 
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 Магнетна сусцептибилност мери степен намагнетисања супстанци у датом пољу. 

Укупна сусцептибилност стене је приближно једнака сусцептибилности једног (или више) 

магнетних минерала, која се множи са процентом присуства тог минерала у стени а затим 

дели са 100. Ултрабазичне и базичне магматске стене (перидотит, базалт, габро), које су 

богате магнетитом, имају високу сусцептибилност у поређењу са киселим магматским 

стенама (гранит, диорит) (Lanza & Meloni, 2006). 

 

 

Табела 2. Магнетна сусцептибилност појединих минерала (Lanza & Meloni, 2006) 
 

Минерали Магнетна сусцептибилност χ 

Дијамагнетци ≈ -10-5 

Доломит -4 x 10-5 

Калцит -1,5 x 10-5 

Кварц -1,5 x 10-5 

Калијиски фелдспати -1,5 x 10-5 

Гипс -1,5 x 10-5 

Лед -10-5 

Парамегнетици ≈ +10-4 

Моноклинични пироксен 0,2 – 6 x 10-4 

Ортопироксен 10 – 30 x 10-4 

Амфиболи 1 – 10 x 10-4 

Биотит 8 – 30 x 10-4 

Мусковит 0,4 – 7 x 10-4 

Хлорит 0,7 – 15,5 x 10-4 

Оливини -0,13 – 50 x 10-4 

Гранати 5 – 60 x 10-4 

Илменит 3 – 35 x 10-4 

Феромагнетици ≈ +10-1 

Гетит 0,02 x 10-1 

Хематит 0,01 – 0,5 x 10-1 

Пирит 0,5 – 3 x 10-1 

Магнетит 10 – 100 x 10-1 

 

  

Магнетна сусцептибилност зависи од много фактора, који се генерално могу 

сврстати у три категорије: минералошки, геолошки и остали фактори. Минералошки су 

следећи: 

Количина феромагнетске фракције – магнетна сусцептибилност је директно 

пропорционална садржају феромагнетске фракције у неком материјалу (стени или 

формацији). 
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Фактор величине зрна – магнетна сусцептибилност је обрнуто пропорционална величини 

зрна, односно смањење величине честице у великој мери смањује ефективну 

сусцептибилност. 

 У геолошке факторе спадају: 

Топлотни ефекат – са повећањем температуре континуално се повећава и пермеабилност 

магнетичних материјала, све док се не достигне она температура после које наступа нагло 

смањење пермеабилности. Неколико степени после ове Киријеве температуре запажа се да 

феромагнетични материјали потпуно губе своје магнетске особине. 

Напони – силе које утичу на стварање планина, раседање и набирање утичу и на 

намагнетисање стена што најчешће значи и промену интензитета магнетизације. 

Структурни покрети – геолошка активност често уме да изазове оштре деформације и 

превртање лежишта или дајкова. У тим случајевима обично долази до нереалних 

(великих) магнетизација. 

Распадање – магнетизација опада у великој мери када се магнетит распадањем претвори у 

лимонит или хематит (двовалентно у тровалентно гвожђе). 

Метаморфизам – супротно од распадања. На контактима и на местима где је дошло до 

динамо-метаморфних процеса код седиментних и других стена, двовалентно гвожђе је 

промењено у тровалентно, тако да се концентрације магнетичних минерала често налазе 

близу интрузивних тела.  

Концентрација – магнетичних минерала повећава магнетизацију контактно метаморфних 

зона и акумулација црних пескова у наносима. Такве концентрације могу да поприме 

облике дајкова, испуњених пукотина, плочастих жица или неправилних маса.  

Положај плочастих концентрација – положај (пад и правац) плочастих концентрација 

магнетичних материјала може да буде значајан, јер се одражава на тип изазваних 

магнетских аномалија. Неке феромагнетичне масе довољно су концетрисане да Земљино 

магнетно поље изазива њихово намагнетисање. 

Топографија – горњи део магнетичног рудног тела манифестоваће се на веома различите 

начине у зависности од тога да ли се оно налази на стрмој падини, на врху брда, на коси 

или у долини. 

 Метеоролошки фактор представљен је муњама – струје велике јачине које настају 

при пражњењу облака изазивају јака магнетна поља. Ова поља утичу на локално 

намагнетисање огољених стена. 
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6.1 Магнетне особине минерала 

 

 Врста магнетизма коју минерал показује у присуству спољашњег магнетног поља 

заивиси од његове магнетне сусцептибилности. Ако се стена која садржи дати минерал 

нађе у спољашњем магнетном пољу ( amb) она постаје намагнетисана, а интензитет њене 

магнетизације ( ) је пропорционалан укупној сусцептибилности тела. 

 Дијамагнетизам (сусцептибилност χ ≈ -10-5) Дијамагнетски минерал, као што је 

халит (камена со), има негативну магнетну сусцептибилност, и добија индуковану 

магнетизацију супротног смера од спољашњег поља (сл.27.а). Слаба магнетизација 

настала је променом електронских орбитала када је сила спољашњег поља дејствовала на 

материјал. Сусцептибилност од само -10-5 значи да је магнетизација реда величине 1/100 

000 јачине спољашњег поља. 

 Парамагнетизам (сусцептибилност χ ≈ +10-4) Магнетна сусцептибилност 

парамагнетских минерала је позитивна; они стичу намагнетисање паралелно са 

спољашњим пољем (сл.27.б). Магнетизам се јавља када су магнетни моменти атома делом 

поравњани у присуству спољашњег поља. Већина минерала испољава овакав вид слабог 

магнетног својства. 

 Феромагнетизам (сусцептибилност χ ≈ +10-1) У неким металним минералима који 

су богати гвожђем, кобалтом, манганом или никлом, атомски магнетни моменти се јако 

поравњају са спољашњим пољем (сл.27.в). Сусцептибилност реда величине 10-1 указује на 

то да је магнетизација истог правца као спољашње поље и да поседује 1/10 његовог 

интензитета. У неким околностима индукована магнетизација може да заостане у 

феромагнетским материјалима, чак и након уклањања спољашњег поља (трајна 

магнетизација) (Lillie, 1999). 

 
Слика 27. Врсте магнетног понашања  

а) Дијамагнетици стичу слабу магнетизацију супротуну од спољашњег поља;  

б) Магнетизација парамагнетика је слаба, али је у истом правцу као и спољашње поље;  

в) Јака магнетизација истог правца као и спољашње поље јавља се код феромагнетика. 

(Lillie, 1999) 
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6.2 Феромагнетни минерали у стенама 

 

 Највећи део геолошких информација које се могу добити при магнетном 

истраживању стена садржан је у веома малом или чак минималном делу феромагнетних 

минерала које стена поседује. У овом поглављу следи кратак преглед најчешћих 

феромагнетних минерала присутних у различитим врстама стена. 

 
7.2.1 Магматске стене 

 

 У овом случају два основна фактора су хемијски састав магме, који одређује врсту 

оксида који се кристализује, и положај консолидације и хлађење магме, што одређује 

хемијску, минералошку и термалну еволоуцију кристала на температури дате средине. 

Oријентација стога зависи од тога о којој се врсти магматске стене ради: 

 Базичне и киселе стене. Базичне стене имају релативно висок садржај Fe-Ti оксида, 

до 5%, као и висок садржај Ti – титанохематити имају сличан састав као илменит, 

док титаномагнетит има јако променљив садржај Ti. Садржај Fe-Ti оксида код 

киселих стена је мањи од 0,1%, са мањим садржајем Ti: титаномагнетит има састав 

близак магнетиту, а хематит се може појавити уз илменит. 

 Ефузивне (изливне) и интрузивне (дубинске) стене. Ефузивне стене се брзо хладе, а 

димензије кристала Fe-Ti оксида су мале, од делићи који могу бити мањи од 1 µm 

до делића димензија 0,1 – 0,001µm. Током кристализације и хлађења физичко-

хемијски услови су врло променљиви па примарни оксиди могу претрпети 

радикалну трансформацију, у исто време или након консолидације на неком месту. 

Интрузивне стене имају веома спор процес хлађења, посебно ако су утиснуте у 

доњи део коре, а димензије кристала се крећу од 10 до 100 µm. 

 

Fe-Ti оксиди магматских стена почињу да се кристалишу на температурама преко 

1000 °С за које је потпуно чврст раствор могућ у оквиру сваке серије титаномагнетита и 

титанохематита. На нижим температурама, од 700°С, мешање није више потпуно и 

дифузија Fe и Ti катјона у сваком зрну доводи до ексолуције, са стварањем мањих области 

где сваку карактерише различит садржај ова два катјона. 

Код ефузивних стена постоји бржа трансформација првенствено повезана са 

оксидацијом. Код површинских стена, лава и вулканокластичних стена, висока 

непостојаност кисеоника доводи до феномена деутеричне оксидације, који се јавља на 

температурама од 700 – 600 °С, стога знатно изнад Киријеве температуре Fe-Ti оксида. 

Такав процес доводи до значајних промена магнетних својстава, као што је изражено 

смањење магнетизације уколико је оксидација значајна. У случају субмаринског базалта 

оксидација се, изазвана присуством воде и топлотом, јавља на ниским температурама, Т< 
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250 °С, при чему се титаномагнетит трансформише у титанохематит (Lanza & Meloni, 

2006). 

Базалт средњеокеанског гребена поседује титаномагнетит са високим садржајем Ti 

и отуда је Киријева тачка <200 °С. Кристали су веома малих димензија, због брзог 

хлађења. Због тога поседује велике вредности реманентне магнетизације. Површински 

базалт и андезит садрже титаномагнетите богатије гвожђем, са Киријевом тачком > 500 

°С. Вредности сусцептибилности и реманентне магнетизације су мање него код базалта 

срењеокеанског гребена. Површинска консолидација доводи до јаке дегазације и 

различите стопе хлађења између горњег и средњег дела тока. Димензије и оксидација 

зрна, а стога и магнетних својстава, може системски да варира у складу са позицијом у 

самом току, посебно за случај тока веће дебљине. 

Интрузивне стене типа габро, посебно у континенталној кори, карактерише 

титаномагнетит малог садржаја титана. Ове стене имају велике вредности 

сусцептибилности, али мале вредности реманентне магнетизације. Посебност ове стене 

преставља могуће присуство многих минерала, поврх свега плагиокласа и пироксена, са 

интрузијама магнетита димензија мањих од 1 µm. 

Киселе стене углавном садрже мале количине титаномагнетита сиромашног 

титаном. Вредности сусцептибилности и реманентне магнетизације могу бити ниске, у 

ефузивним стенама такође као последица мање више наглашене деутеричне оксидације 

титаномагнетита. Гранити поседују разне магнетне особине у зависности од њиховог 

порекла. Гранит S-типа5 (седиментни протолит) највише садржи илменит, а гранит I-типа6 

(магматски протолит) магнетит. Као последица тога, сусцептибилност је веома ниска код 

гранита S-типа, а висока код гранита I-типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Од sedimentary (eng.) 
6 Од igneous (eng.) 
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6.2.2 Седиментне стене 

 

 Феромагнетни минерали седиментних стена могу бити детрични, аутигени7 и 

настали у процесу дијагенезе8. Најчешћи детрични минерали су титаномагнетити и 

титанохематити и њихово изобиље у стени зависи првенствено од њиховог изобиља у 

матичним стенама. Због тога алеврит9 и пешчар имају екстремно променљиве вредности 

сусцептибилности и реманентне магнетизације: веома ниске уколико ове стене потичу од 

распадања гранитних стена, више ако су везане за базалтне вулкане и веома високе 

уколико су настале разарањем масива серпентинита, чије стене могу да имају посебно 

висок садржај магнетита. 

 Удаљеност између места порекла и места таложења има важну улогу у опсегу 

процента Fe-Ti оксида у седименту. Њихова зрна имају густину од 5000 kg/m3 па се због 

због тога могу наталожити пре силиката (минерали силицијума). Поред тога веома мала 

зрна могу бити транспортована хиљадама километара, као у случају вулканоклстичних 

стена насталих ерупцијом вулкана. 

 Феромагнетни минерали неконсолидованих седимената су у нестабилном стању, 

због тога што су веома осетљиви у присуству воде и у оксидо-редукционој средини. Због 

тога детрични материјал може бити потпуно трансформисан и формирани аутигени 

минерали који нису нужно стабилни и који се онда могу мењати током времена. У 

следећој фази процес дијагенезе, са протоком флуида, повећањем притиска и температуре, 

може даље да доводе до промене магнетних својстава седиментне стене. 

 Карбонатне стене имају екстремно низак садржај феромагнетних минерала па су то 

и стене са најмањим вредностима сусцептибилности и реманентне магнетизације. 

Најраспрострањенији минерали су Ti-магнетит детричног порекла и Ti-хематит, који 

највероватније представља његову дијагенетску трансформацију, посебно у виду пигмента 

који стени даје црвенкасту боју. Седименти дубоких океана имају веома комплексну 

магнетну минералогију због многих фактора као што су детрични удео, стопа 

седиментације, садржај органске материје и растварање повезано са дубином. 

 У земљишту, примарни феромагнетни минерали детричног порекла потичу од 

распадања матичне стене и одражавају њену минералогију. Они се обично налазе у 

изобиљу у земљиштима која потичу од вулканских стена (магнетит) или црвеног пешчара 

(хематит). Секундарни минерали се формирају путем комплексних хемијских и 

биолошких процеса, који такође зависе и од климе, pH вредности земљишта, влажности и 

садржаја органске материје. Ови процеси делују не само на примарне феромагнетне 

минерале, већ и на елементарно гвожђе садржано у многим силикатима. У зависности од 

                                                           
7 Аутигени минерали су минерали који настају приликом настанка саме стене (Јовановић и Срећковић – 

Батоћанин, 2006). 
8 Дијагенеза је процес окамењивања или литификације растресите невезане стенске масе након чега настају 

чврсте седиментне стене (Јовановић и Срећковић – Батоћанин, 2006). 
9 Алеврит (силт или муљ) – најважнија стена из ове групе је лес који настаје везивањем еолског материјала у 

степским подручјима са бујном вегетацијом (Јовановић и Срећковић – Батоћанин, 2006). 
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матичне стене, физичко-хемијских услова и педогенетских процеса могу бити формирани 

гетит, хематит или магнетит. 

 
6.2.3 Метаморфне стене 

 

 У овом случају фактори од значаја су: хемијско – минерални састав протолита, 

степен метаморфизма (притисак и температура), присуство и врста флуида, стрес или 

усмерени притисак као последица тектонских покрета, временска секвенца метаморфизма, 

на пример како притисак и температура варирају током времена и када почињу да се 

формирају нови феромагнетни минерали.  

 Један случај је формирање серпентинита променом перидотита. Када после 

кристализације ултрабазичне магме и образовања перидотитских стена заостане извесна 

количина лакоиспарљивих компонената, пре свега воде, на температури од око 400 °С 

отпочеће хидротермални преображај примарних минерала. Главни састојци перидотита 

оливин и ортопироксен у оваквим условима, при високој температури и примајући воду, 

прелазе у серпентинске минерале, чиме ће комплетна перидотитска маса бити 

трансформисана у серпентините. Овај процес, који објашњава настанак Слоја 3 у 

океанској кори, посебно је развијен код сепрентинита који су укључени у орогене појасеве 

и који потичу од тектонско-метаморфних процеса. Оливин садржи одређену количину 

гвожђа што доводи до стварања магнетита (Lanza & Meloni, 2006). 
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6.3 Врсте магнетизације 

 

 Магнетизација стена се јавља на два начина: може бити индуковано дејством 

тренутног магнетног поља Земље или је, на други начин, индукована у неком тренутку у 

прошлости током очвршћавања стене. 

 Индуковани магнетизам. Земљино укупно магнетно поље је спољашње поље које 

може проузроковати тренутно намагнетисање стена (сл.28.а). Када престане дејство 

спољашњег поља индуковани магнетизам може да се изгуби. Интензитет и правац 

индукованог поља зависи од интенизитета и правца спољашњег поља и од магнетне 

сусцептибилности стене. 

Реманентна магнетизација. Када се стена формира, магнетни домени неког 

минерала (посебно магнетита) понашају се као игла компаса, оријентишући се у правцу 

спољашњег магнетног поља. Како стена очвршћава оријентација магнетних домена може 

остати утиснута у стени. Реманентна магнетизација остаје и након што се спољашње поље 

промени (сл.28.б); обично је пет пута већа него магнетизација индукована присутним 

пољем. 

 

 
 

Слика 28. Врсте магнетизације  

а) У присуству спољашњег магнетног поља може доћи до индуковања магнетизације у материјалу. 

Материјали обично губе своју индуковану магнетизацију по престанку дејства спољашњег поља. 

 б) Неки материјали остају намагнетисани и након престанка дејства спољашњег магнетног поља, 

задржавајући реманентну магнетизацију. 

(Lillie, 1999) 



Магнетно поље Земље, порекло и карактеризација 

 

 

56 
 

6.4 Објашњење индукованих магнетних аномалија 

 

Индукована магнетизација је резултат деловања спољашњег магнетног поља; 

магнетизација заузврат доводи до локалног поља око намагнетисаног тела. У одсуству 

реманентне магнетизације, укупно магнетно поље које се уочава у близини магнетног тела 

(сл. 29)  је збир Земљиног магнетног поља у датој тачки и поља индукованог у магнетном 

телу (Lillie, 1999): 
 

    = amb + ind 

где је: 

  = укупно магнетно поље 

 amb = Земљино магнетно поље у датом месту 

 ind = индуковано магнетно поље 
 

 Локалне пертурбације у Земљином пољу стога дају индикације о присуству 

материјала који поседују магнетну сусцептибилност испод површине. Такви материјали 

могу бити проучавани одузимањем средње вредности Земљиног поља у датом региону од 

укупног поља, на тај начин дајући вредност индукованог поља које окружује материјал: 

  

   ind =  - amb   

 

  

 Иако је укупно магнетно поље вектор ( ), са интензитетом и правцем, истраживање 

подповршинске сусцептибилности може се постићи једноставним мерењем само интензитета 

укупног поља (F). Укупна аномалија поља (ΔF) се израчунава одузимањем интензитета Земљиног 

поља ( amb) од F (сл. 29.в):   

ΔF = F - amb 
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Слика 29. Укупна магнетна аномалија поља настала услед присуства локалног магнетног тела. 

а) Магнетно поље Земље има интензитет од неколико хиљада nT.  

б) Тело магнетизације  је окружено индукованим магнетним пољем.  

Укупно магнетно поље које проистиче је збир локалног и индукованог поља. 

 в) Одузимањем интензитета Земљиног поља од укупног поља даје укупну аномалију поља (ΔF). 

Профил ΔF стога одражава ефекат индукованог поља.  

(Lillie, 1999) 
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6.5 Геометрија магнетних тела под површином 

 

 Магнетизација се индукује у материјалу у складу са правцем и интензитетом 

Земљиног магнетног поља и са магнетном сусцептибилношћу (χ) материјала. На основу 

слике 30. се види да, због тога што се Земљино поље налази под променљивим углом 

(инклинацијом) у односу на површину Земље, облик индуковане магнетне аномалије 

зависи од географске ширине. Индукована магнетизација унутар тела је паралелна 

Земљином пољу ( amb), у складу са  = χ amb. Магнетизација  заузврат доводи до 

индукованог поља ( ind). На местима где ( ind) пресеца површину са компонентом у истом 

правцу као и amb укупна аномалија поља (ΔF) је позитивна. У областима где ind има 

компоненту која је супротна од amb, ΔF је негативно. Због тога су за исто тело магнетне 

аномалије уочене на магнетном северном полу (сл.30.а) и на магнетном екватору (сл.30.б) 

доста различите. 

Иако су предузета нека магнетна мерења на површини, употреба авиона се 

показала врло ефекасна у покривању великих области и прикупљању велике количине 

података. Таква аеромагнетна истраживања мере интензитет (F), али не и правац укупног 

магнетног поља. На основу тих мерења, заједно са познавањем локалног интензитета 

Земљиног магнетног поља (Famb), одређује се укупна магнетна аномалија поља (ΔF) на 

датој локацији (Lanza & Meloni, 2006). 

 Даље моделовање магнетних аномалија може се користити за објашњавање 

расподеле нијанси у магнетној сусцептибилности Δχ под површином. Међутим, магнетне 

аномалије које потичу од истог тела могу варирати по облику и амплитуди у зависности 

од магнетне ширине. Такође треба поменути и да је реманентна магнетизација често 

много јача од оне индуковане Земљиним пољем. Ако су реманентна и индукована 

магнетизација истог правца њихов збирни ефекат може се укључити бирајући 

еквивалентну сусцептибилност у сврху модела. 
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Слика 30. На различитим магнетним ширинама магнетне аномалије истог магнетног тела (тј. 

тела потпуно истог облика, величине, дубине и магнетне сусцептибилности) су прилично 

другачије. а) На магнетном северном полу Земљино магнетно поље ( amb) је јако (≈ 60 000 nT) и 

усмерено на доле (магнетна инклинација I = 90°). Тамо где је индуковано поље ( ind) усмерено 

као и amb укупна аномалија поља (ΔF) је позитивна. Негативне укупне аномалије поља јављају 

се тамо где се два поља међусобно супротстављају. б) На магнетном екватору amb је 

хоризонтално (I = 0°) и слабије (≈ 30 000 nT). Магнетизација је мања, што доводи до слабијег 

индукованог поља. Укупна аномалија поља стога има нижу амплитуду него у случају (а). ind се 

супротставља amb изнад тела што доводи до негативних вредности ΔF. 

(Lillie, 1999) 
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Слика 31. Типичан шаблон лета при аеромагнетном мерењу.  

Линије лета су нанете на географску карту острва Рос, Антарктик. 

(Lanza & Meloni, 2006) 

 

 

 
Слика 32. Фотографија хеликоптера који носи опрему за мерење у акцији. Сензор магнетног инструмента се 

налази на сигурном одстојању од хеликоптера да би се избегли вештачки магнетни ефекти. 

(Lanza & Meloni, 2006) 
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6.5.1 Мапирање магнетних тела 

 

Магнетизам је користан инструмент за мапирање материјала који поседују 

сусцептибилност или реманентну магнетизацију која је у супротности са околним 

стенама, као и за разликовање врста интрузивних тела (стене које су убачене под 

притиском у постојећи слој). Магматске стене обично садрже велике количине магнетита, 

укључујући високу магнетизацију. Со показује дијамагнетска својства, индукујући слабо 

поље супротног смера од Земљиног поља. Као и магматске интрузије, и интрузије соли се 

могу препознати помоћу експеримената сеизмичке рефракције као материјал велике 

брзине простирања. Потенцијална теренска истраживања могу да доведу до уочавања две 

различите особине; велика густина и висока магнетна сусцептибилност магматских 

интрузија производе јаку гравитацију и магнетне аномалије, у поређењу са гравитационим 

минимумом и умањеним магнетним аномалијама које настају у интрузијама соли мале 

густине и ниске сусцептибилности. 

 
6.5.2 Дубина основног магнетног слоја 

 

Висок садржај феромагнетних минерала доводи до високог нивоа магнетизације. 

Басени кристаластих стена, које су обично веће базичности од належућих наслага 

седимената, стога су главни извор магнетних аномалија у некој области. Амплитуде и 

градијенти магнетних аномалија опадају како се извор налази све дубље испод површине 

у посматраној тачки. Дубина басена у некој области се дакле може одредити проучавајући 

образац магнетних аномалија. Области са високим амплитудама магнетних аномалија, 

кратким таласним дужинама и оштрим градијентом указују на плитке басене; у областима 

где се басен налази дубоко магнетне аномалије су умањене. 

 
6.5.3  Киријева дубина 

 

Минерали који показују јака феромагнетна својства на ниским температурама 

имају слабије парамагнетне особине када су на температури вишој од Киријеве 

температуре (Lillie, 1999). Са повећањем дубине повећава се и температура у складу са 

геотермалним градијентом. На већим дубинама од Киријеве дубине стене губе свој јаки 

магнетизам како се загревају изнад Киријеве температуре (≈600°С за већину стена). 

Области са високим геотермалним градијентом стога имају плитко дно магнетног басена у 

поређењу са хладнијим областима. Облик магнетних аномалија због тога може да се 

користи за мапирање приближних дубина на којима стене достижу температуру од око 

600°С. 
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6.6 Сателитска магнетна мерења 

 

 Вештачки сателити су дали значајан допринос обогаћењу знања о Земљином 

магнетном пољу. Подаци које прикупи сателит обезбеђују глобалну покривеност 

морфологије Земљиног магнетног поља за кратко време у односу на временске варијације 

Земљиног магнетног поља, као што су на пример секуларне варијације. Глобална 

сателитска мерења тог поља (нпр. секуларне варијације) се спроводе на одређен 

временски период, као и на различитим висинама због елиптичности орбите сателита. 

Затим се врши обрада мерења и своде се на исти временски период и на исту надморску 

висину. Из вредности које се добијају изводи се глобална мапа Земљиног магнетног поља, 

а затим се даље обрађује у складу са потребама.  

Сателитски подаци о магнетизму се могу користити у различитим истраживањима 

магнетног поља. Из сателитских мапа магнетног поља могу се проучавати модели 

геодинама. Такође се сателитска мерења могу користити за проучавање поља литосфере 

која садржи значајан део корисних геолошких информација. На крају, ова сателитска 

мерења су значајна и за проучавање тектонике, за рударство и проналажење нафте, као и 

за боље разумевање природе и еволуције целокупне литосфере. Магнетна мерења 

употпуњују и петролошка истраживања, омогућујући идентификацију минерала, нафте, 

археолошких артифакта, а од недавно се користе и за истраживање геофизике животне 

средине (Lanza & Meloni, 2006). 
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Слика 33. Мапа укупног интензитета аномалије магнетног поља Земље на надморској висини  

од 400 km добијена из сателитских података. 

(Lanza & Meloni, 2006) 

 

 
Слика 34. Мапа рељефа са укупним интензитетом аномалије магнетног поља Земље у Италији и  

околним морима добијена са тла и поморских мерења. 

(Lanza & Meloni, 2006) 
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7. Палеомагнетска истраживања 

 

 Палеомагнетска испитивања базирана су на својству стена да поседују магнетску 

меморију, тј. да „памте“ карактер магнетног поља Земље у моменту стварања. Реманентна 

магнетизација у стенама бележи информације о правцу према северном магнетном полу у 

време кад је дошло до очвршћавања стене. Истраживања палеомагнетизма стога могу да 

укажу на старост стена и можда наговесте географску ширину области у време формирања 

стене. 

 Укупна магнетизација материјала је векторски збир индуковане и реманентне 

магнетизације:  

      = ind + rem 

где је: 

 = укупна магнетизација материјала 

 ind= индукована магнетизација материјала 

 rem= реманентна магнетизација материјала 

 

Стога укупно поље на датој локацији представља локално поље које се може изразити као 

збир индуковане и реманентне магнетизације и Земљиног магнетног поља:  

 

     = amb + ind + rem  

где је: 

  = интензитет и правац укупног магнетног поља 

 amb = Земљино магнетно поље у датој области 

 ind = магнетно поље настало услед индуковане магнетизације 

 rem = магнетно поље настало услед реманентне магнетизације 

 

Након што се интензитет Земљиног магнетног поља (Famb) одузме од интензитета укупног 

поља (F), укупна аномалија поља (ΔF) је функција интензитета индукованог и 

реманентног поља. У многим случајевима је реманентна магнетизација неколико пута јача 

од индуковане магнетизације, тако да укупна аномалија поља одражава компоненту 

палеомагнетизма. 
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7.1 Типови реманентне магнетизације 

 
 Стене представљају скуп дијамагнетских, парамагнетских и феромагнетских 

минерала. Дијамагнетски и парамагнетски минерали стичу магнетизацију када су 

изложени спољашњем магнетном пољу. На датој температури они имају константну 

сусцептибилност, добијајући магнетизацију која је линеарно пропорционална спољашњем 

магнетном пољу. Магнетизација нестаје када престане дејство спољашњег поља. 

Феромагнетски материјали, међутим, задржавају сталну, перманентну (или реманентну) 

магнетизацију чак и када престане дејство спољашњег поља. Постоје неколико начина 

којим материјали могу да поприме реманентну магнетизацију. 

1. Термореманентна магнетизација ( TRM). На високој температури феромагнетски 

материјал показује парамагнетна својства. Како се стене хладе испод Киријеве 

температуре, неки минерали (посебно магнетит) мењају своја својства из парамагнетских 

у феромагнетске. Стене добијају већу, термореманентну магнетизацију (Lillie, 1999), 

како се магнетни домени оријентишу према Земљином магнетном пољу (сл. 35.а).  

Уобичајено погрешно схватање термореманентне магнетизације је да су кристали 

минерала оријентисани према магнетном пољу Земље док се ток лаве хладио и 

стврдњавао. Заправо, ток лаве је, мада идаље топао, прилично тврд (кристали насумице 

очвршћавају на појединим местима) пре него што се створи реманентна магнетизација; 

кристали не могу да се ротирају да би се поравнали са Земљиним магнетним пољем. 

Уместо тога, магнетни моменти у скупу минералних зрна добијају одступање од правца 

Земљиног магнетног поља током хлађења. Термореманентна магнетизација је стога 

статистичка термодинамичка појава; резултат је чињенице да магнетно зрно има нешто 

мало нижу енергију конфигурације када су се његови магнетни моменти поравнали са 

Земљиним магнетним пољем. 

2. Детрична реманентна магнетизација или магнетизација таложењем ( DRM). 

Формирање седиментних стена је дуг и комплексан процес, узрокован физичким и 

хемијским процесима који доста варирају у зависности од седиментационе средине и 

имају релативно дуго трајање. Када се седименти слегну у води, феромагнетна минерлана 

зрна (посебно магнетит и хематит) теже да се оријентишу упоредо са магнетним пољем 

Земље (сл.35.б). На тај начин стена стиче детричну реманентну магнетизацију (Lillie, 

1999). Треба нагласити да је детрична реманентна магнетизација пасивна оријентација под 

дејством спољашњег поља на већ намагнетисана зрна: палеомагнетска истраживања 

седиментних стена, стога, имају фундаменталну улогу у приказивању постојања поларних 

реверзија, тј. обртања магнетних полова, због тога што се детрична реманентна 

магнетизација обрнуте поларности могла стећи само у пристусву поља супротног смера. 

3. Хемијска реманентна магнетизација ( CRM).  Док се јони таложе у раствору, 

формирајући феромагнетне минерале, магнетни домени у кристалу минерала првенствено 

се оријентишу према магнетном пољу Земље (сл.35.в). Тако стена поприма хемијску 

реманентну магнетизацију. Палеомагнетизам у континенталним седиментима богатим 
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гвожђем се генерално ствара на овај начин. Ова „црвена лежишта“ су одговорна за велики 

део палеомагнетних посматрања на копну, олакшавајући палеомагнетну стратиграфију и 

изучавања палео-ширина; црвена боја потиче од феромагнетног минерала хематита (Lillie, 

1999). 

4. Вискозна реманентна магнетизација ( VRM). Ову врсту магнетизације стене стичу 

дугим боравком у магнетном пољу Земље које се мења у геолошком времену. То је 

секундарна магнетизација код стена и најчешће је паралелна правцу данашњег поља на 

месту где се налази. Везује се за процес вискозне дифузије и термалне агитације 

(Старчевић и Ђорђевић, 1998). 

5. Изотермна магнетизација  ( IRM). То је нестабилна реманентна магнетизација и 

индукује се при излагању стена или узорака (првенствено у лабораторијама) изузетно 

јаким магнетним пољима у кратком времену. Изотермна магнетизација природног порекла 

настаје услед удара грома: електрична струја интензитета реда величине ≈ 100 А пролази 

кроз тло у неколико милисекунди и генерише веома јако магнетно поље које стенама даје 

изотермну магнетизацију насумичног правца и веома јаког интензитета (Старчевић и 

Ђорђевић, 1998). 

 
 

Слика 35. Типови реманентне магнетизације. За сваки тип, јачина, правац и смер магнетизације остаје и 

након престанка дества спољашњег магнтног поља или промене његовог правца. а) Термореманентна 

магнетизација б) Детрична реманентна магнетизација в) Хемијска реманентна магнетизација. 

(Lillie, 1999) 
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7.2 Објашњење палеомагнетизма 

 

 Палеомагнетизам у стенама може да омогући одређивање старости стена 

(геохронологија, палеомагнетна стратиграфија), као и одређивање позиција 

континенталних плоча у време када је стена формирана (палеоширина). 

 Систематска проучавања магнетизације стена на основу узорака прикупљених на 

различитим деловима Земље и одређивање апсолутне старости тих стена, указала су да 

постоји извесна ритмичност у карактеру главног магнетног поља. Магнетни домени у 

минералима, попут игле компаса, показују према северном магнетном полу у нормалној 

конфигурацији која данас постоји. Међутим, у прошлости је долазило до обртања вектора 

магнетног поља, тако да су домени минерала били магнетизовани у супротном правцу. 

Наиме, може се рећи, да је у последњих 700 000 година магнетно поље Земље истог 

карактера (смера) као и данас, док је пре тога приближно 1 800 000 година карактер поља 

био реверзан. Пре овог периода магнетно поље је имало нормалан карактер (Gupta, 2011). 

То значи да постоји периодична промена карактера Земљиног магнетног поља током целе 

геолошке историје Земље.  

 Појаву реверзне магнетизације први је 1906. године уочио Бринес проучавајући 

реманентну магнетизацију лаве из Централног масива у Француској (Gubbins & Herrero-

Bervera, 2007). Каснија проучавања су непобитно показала да приближно половина свих 

стена има нормално (које одговара садашњем смеру магнетног поља), а друга половина 

реверзно намагнетисање.  

 Да би се доказала реверзија геомагнетног поља, мора да се докаже да реверзна 

реманентна магнетизација дате стене није могла да настане услед неких физичко – 

хемијских процеса. Најчешће, већина процеса аутореверзности се одиграла током времена 

које није примерено времену лабораторијских испитивања. Због тога, да би се доказала 

реверзибилност магнетног поља Земље, примењују се метода стратиграфске корелације 

стена исте старости које су стваране на огромним удаљеностима. Такође, проучава се 

реманентна магнетизација истоветних стена створених при истим условима и које не 

показују никакве друге минеролошке и петролошке разлике. Најубедљивији пример 

реверзије је да седименти из области Антарктика и Камчатке показују исте законитости 

промене геомагнетног поља са серијом излива на Хавајима и Исланду, који су стварани у 

истом временском интервалу, јер нема механизма који би у петролошки битно различитим 

стенама на тако великој удаљености истовремено условио појаву аутореверзије. 

 Неке анализе показују да се интензитет геомагнетног поља смањује вишеструко 

током неколико хиљада година пре него што наступи реверзија, при чему се правац и смер 

поља не мењају. Затим наступа период „осциловања“ осе вектора поља са амплитудом од 

око 30°, а после тога пуна реверзија. При завршетку процеса (3 – 5 хиљада година), поље 

стиче свој нормални интензитет. За то му је потребно око десет хиљада година. Не зна се 

да ли је поље диполно и у време самог процеса реверзије. Статистички није утврђено да 
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било која од две поларности има дуже време трајања, тј. да је просечно време трајања неке 

од поларности дуже. 

 

 
Слика 36. Модел Земљиног магнетног поља добијен суперкомпијутером. Са леве стране се налази нормално 

диполарно магнетно поље, типично за дужи период између реверзија поларитета. Са десне стране је приказ 

сложеног магнетног поља које Земља поседује током поремећаја услед реверзије. 

(www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/29dec_magneticfield.html) 

  

 

Мисија Европске свемирске агенције10 под називом SWARM покренута је 2013. 

године у циљу изучавања магнетног поља Земље. На основу података прикупљених у овој 

мисији установљено је да интензитет магнетног поља у последњих неколико стотина 

година опада. Нучници који спроводе истраживања идаље нису сигурни због чега се то 

дешава, а једно од објашњења за ову појаву представља и могућност предстојеће реверзије 

вектора магнетног поља. Међутим, као што је већ реченом такве реверзије нису 

изненадне, веће је потребно да протекне неколико хиљада година да би дошло до 

потпуног обртања полова.  

Користећи посматрања обртања полова, развијена је Геомагнетна временска скала 

поларитета (сл. 37.), која покрива период од последњих 160 милиона година. Скала је 

заснована на више различитих метода, укључујући а) изучавања реманентне 

магнетизације код геолошки младих магматских стена (старих мање од 5 милиона година) 

чија је старост изотопно утврђена; б) изучавање морских магнетних аномалија, праћено 

палеонтолошким датирањем седимената и датирањем базалта нађеног у пројекту DSDP 

(Deep Sea Drilling Project) на основу калијума и аргона. 

                                                           
10 European Space Agency (ESA) 
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Слика 37. Геомагнетна временска скала поларитета за последњих 160 милиона година. Црне траке 

приказују периоде нормалног поларитета, док беле приказују обрнути поларитет. Бројеви магнетних 

аномалија се налазе са леве стране колона; одговарајућа старост у милионима година је са десне стране. 

(McElhinny & McFadden, 2000) 
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7.2.1 Истраживања океанског дна 

 

 Помоћу поморских магнетних истраживања добијени су недвосмислени докази о 

померању континената, тектонским покретима и ширењу морског дна. Магнетометри на 

бродовима детектовали су симетричне шаблоне магнетизације, само неколико десетина 

метара ширине. Ови шаблони су настали током хлађења вреле магме која се изливала из 

области раздвајања средњеокеанских гребена. Национални економски интереси су 

иницирали екстензивна истраживања континенталног шелфа бродовима за координирана 

поморска сеизмичка и магнетна мерења. Магнетометри које бродови носе су обично 150 

до 300 m удаљена од брода, а површинска океанска мерења врше се на дубини од око 15 m 

чиме се постиже стабилизација мерења. Дубокоокеански магнетометри се налазе на 

дубини од 900 m. Компензација за перманентну и индуковану магнетизацију брода и за 

вртложне струје слична је као и код авиона и ослања се на стандардну калибрацију 

гемагнетне опсерваторије (Campbell, 2003). 

 

Слика 38. Шема магнетометара које вуче брод и који региструју магнетне траке  

на океанском дну настале услед ширења Земљине коре у којима су поравнања поља  

остала забележена током првобитног хлађења магме.  

(Campbell, 2003) 

 

 

Океанско дно показује колико су магнетни подаци корисни за бележење старости 

појединих материјала на Земљи. У областима средњеокенаских гребена које представљају 

зоне ширења и раздвајања континената, истопљени материјал омотача језгра, на 

температурама изнад Киријеве на којој се магнетизација губи, полако се утискује у гребен 

и стврдњава, и тако добија јаку термореманентну магнетизацију (сл.40.а). Стога је запис 

нормалног и реверзног поларитета запечаћен у базалту океанског слоја 2 (сл.40.б). 
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Реманентна магнетизација океанског базалта доводи до повећања и смањења укупног 

магнетног поља Земље. Профили укупних аномалија поља забележени дуж 

средњеокеанских гребена због тога показују наизменичне максимуме и минимуме који 

представљају време када је океански слој био нормално или супротно поларисан (сл.40.в). 

 Окретање (обртање) магнетног поларитета који су уочени дуж средњеокеанских 

гребена поклапају се са подацима пројекта DSDP, показујући да океански седименти и 

базалт испод њих постају постепено старији како се иде све даље од оса средњеокеанских 

гребена (Lillie, 1999). Старост океанских стена може зато да се закључи из шаблона 

уочених магнетних аномалија, а повезано са Геомагнетном временском скалом поларитета 

(сл.41). 

 Наизменичне траке позитивних и негативних магнетних аномалија показују 

невероватну симетрију на супротним странама средњеокеанских гребена (сл.39). Та 

симетрија је сведочење у прилог идеји о стварањеу нове литосфере на границама плоча 

које се разилазе. Ширине аномалија указују на брзину којом се плоче разилазе дуж 

средњеокеанских гребена; уске аномалије показују споре стопе разилажења, а шире брже 

стопе. 

  

 
 

Слика 39. Теоријски модел формирања магнетних трака.  

Нова океанска кора која се континуално формира на врху средњеокеанског гребена хлади се и постаје све 

старија како се одмиче од врха гребена заједно са морским дном које се шири:  

а) гребен који се раздваја пре 5 милиона година; б) пре око 2 до 3 милиона година; в) данас.  

(http://pubs.usgs.gov/publications/graphics/Fig7.gif) 
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Слика 40. Палеомагнетна поравнања дуж средњеокенаског гребена.  

а) Попречни пресек литосфере који показује слојеве базалта и габра. 

 б) Изглед коре изблиза. Црна стрелица на оси гребена приказује магнетизацију која је поравњана са 

нормалним поларитетом, паралелна данашњем магнетном пољу. Даље од осе наизменичне траке окренутог 

(беле стрелице) и нормалног поларитета одражавају периодична обртања магнегног поља.  

в) Шаблон магнетне аномалије дуж средњеокеанског гребена. Наизменичне траке океанске коре са 

нормалном (црне стрелице) и обрнутом (беле стрелице) магнетизацијом представљају узрок одговарајућим 

позитивним и негативним укупним магнетним аномалијама поља. 

(Lillie, 1999) 
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Слика 41. Профил магнетне аномалије и модел Пацифичко – Антарктичког гребена.  

Уочени профил укупног поља магнетне аномалије налази се у узајамној вези са израчунатим профилом на 

основу модела поларног обртања. Модел укључује периоде нормалног (црно) и обруног (бело) 

палеомагнетизма према Геомагнетној временској скали поларитета. Називи се односе на магнетне епохе из 

временске скале; бројеви представљају старост у милионима година (Ма).  

(Lillie, 1999) 

 

 

 

7.2.2 Палеомагнетска стратиграфија 

 

Слојеви седимената могу добити реманентну магнетизацију детричним и 

хемијским механизмом. Старост одређених слојева у редоследу слојева може се стога 

одредити упоређујући уочену реверзибилност поларитета са Геомагнетном временском 

скалом поларитета. Ова техника је посебно корисна уколико се делови профила могу 

повезати са изотопским датирањем вулканског пепела који се налази између слојева. 
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7.2.3 Изучавања палеоширина 

 

Реманентна магнетизација седиментних и вулканских стена бележи магнетну 

инклинацију у време када је стена формирана. Инклинација се са друге стране може 

довести у везу са магнетном ширином стене у време када је формирана:  

 

tan¡ = 2 tanφ 

 

Једначина претпоставља да магнетизација стене бележи оригинални магнетни правац у 

време формирања, да се поље понаша као геоцентрични дипол и да су секуларне 

варијације усредњене (Lillie, 1999). Стене које су формиране у близини магнетног 

екватора би имале реманентну магнетизацију која би била хоризонтално оријентисана; 

магнетизација ближа магнетним половима била би стрмија. Магнетна инклинација уочена 

код слојева седимената стога указује на магнетну ширину области у време када се слој 

наталожио. Уколико се континентална плоча на којој се слој формирао помера ка другој 

ширини, инклинација реманентне магнетизације би се разликовала од данашњег 

магнетног поља Земље. 
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8. Геомагнетна карта Србије 

 

 Геомагнетна карта аномалија вертикалне компоненте Земљиног магнетног поља 

израђена је  на основу података добијених терестричким премером тачака првог и другог 

реда и тачкама регионалног премера. Констатоване аномалије су одраз утицаја 

различитих, често сложених односа стена у Земљиној кори и на њеним површинским 

деловима.  

 Уколико се пође од претпоставке да је геомагнетно поље у директној вези са 

генезом, литолошким саставом, тектонским односима и начином појављивања стенских 

маса на површини или њиховим положајем у потповршинским деловим терена, онда се на 

простору Србије могу издвојити: 

 аномалије вертикалне компоненте које захватају подручја претежно мирног поља, и 

 аномалије вертикалне компоненте које припадају зонама хетерогеног геомагнетног 

поља са израженим градијентом (Старчевић и Ђорђевић, 1998). 

Ове аномалије су релативно ограниченог пространства. Оба типа аномалија су последица 

савременог стања у геодинамичком развоју Земљине коре и горњег омотача. 

 Када се посматра геомагнетска карта аномалија вертикалне компоненте Земљиног 

магнетног поља, уочавају се шест веома маркантних аномалијских зона (сл. 42): 

А – Копаоничка аномалијска зона 

B – аномалијска зона Тимочке еруптивне области 

C – Маљенско-сувоборска аномалијска зона 

D – Старовлашка аномалијска зона 

E – аномалијска зона лецког андезитског комплекса 

F – Пећко-ђаковачко-ораховачка аномалијска зона 

 

Копаничка аномалијска зона карактерише се изразито хетерогеним геомагнетним 

пољем. У оквиру ове зоне регистровано је мноштво аномалија високих вредности, оба 

знака, као последица веома сложених геолошких и структурних односа, при чему 

преовлађују магматске стене. У области копаоничке аномалијске зоне сучељавају се 

делови двеју већих геотектонских јединица: североисточни обод Динарида – Вардарска 

зона. На изглед геомагнетног поља сигурно су утицали: вулкански комплекс централне 

Рогозне, ултрамафински масив, Жељинско-копаонички антиклиноријум, Блажевска 

потолина и Расинско-топлички синклиноријум. 
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Слика 42. Распоред аномалијских вредности вертикалне компоненте на територији Србије. 

(Старчевић и Ђорђевић, 1998) 
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 Тимочка еруптивна област се одликује изразито хетерогеним геомгнетним пољем. 

Овакво поље је последица велике разноврсности и сложености у погледу геолошке грађе и 

структурних односа. Максималне вредности геомагнетног поља су, углавном, у 

централним деловима еруптивне области, док се геомагнетни минимум везује за ободне 

делове. Линеарност геомагнетног поља тимочке еруптивне области репрезентује природу 

и карактер Карпатско-балканског лука. Посебна карактеристика Карпатско-балканског 

лука је полифазно изливање, што најчешће проузрокује повећану концентрацију 

феромагнетичних минерала. Они су у стању да створе деформисана магнетна поља са 

високим вредностима елемената магнетног поља Земље. Изразит пример је један од 

највећих у светским размерама – Злотска геомагнетска аномалија. Њен интензитет је на 

нивоу нормалног поља. Код неких елемената мегнетног поља Земље пример је још 

изразитији. Тако, вредности за деклинацију достижу и близу 90° у односу на нормалних 

неколико степени. Појављивање делова тимочке еруптивне области ка југоистоку је 

тектонског порекла, док опадање интензитета аномалија вертикалне компоненте указује 

на смањење феромагнетичних минерала, а то даље значи и слабљење вулканске 

активности. 

 Маљенско-сувоборска аномалијска зона обухвата планински ултрамафитски и 

мафитски масив Маљена и Сувобора. На овом простору констатована је доста широка 

геомагнетска аномалијска зона чије је генерално пружање сагласно протезању присутних 

планинских венаца, а то значи запад, северозапад-исток-југоисток. Унутар ове зоне 

разликујемо два типа аномалија: осе изразитих максимума вертикалне компоненте 

ореијентишу се у правцу североисток-југозапад, а са нешто нижим вредностима су 

управне на претходне. То је последица директне зависности интензитета и распореда 

аномалијских зона од степена серпентинизације. Карактер распрострањења зона 

аномалија вертикалне компоненте над Маљеном указује на добро очуван положај и 

карактер перидотита. За разлику од Маљена, тектонски односи у области Сувобора су 

много компликованији. Наиме, познато је да је овај масив бројним раседима раскомадан у 

већи број блокова. Поред тога, Сувобор је и ротиран у односу на Маљен, што потврђују и 

облици и карактери аномалија вертикалне компоненте магнетног поља. 

 За Старовлашку аномалијску зону можемо да кажемо да се јасно издвајају две 

карактеристичне подзоне: западна, у којој се смењују екстреми вертикалне компоненте и 

источна подзона ултрабазита Златиборског масива. Сукцесивно смењивање изолованих 

аномалија оба знака вертикалне компоненте магнетног поља Земље у западној подзони 

формира доминанту регионалну геомагнетску линеарну зону генералног правца пружања 

север-југ. Узрочници ових аномалија су јурски перидотити, серпентинисани перидотити и 

серпентинити непознате старости. Што се тиче регионалних аномалија златиборског 

масива последица су серпентинисаних перидотита. Посебно су карактеристични ободни 

делови ултрамафитског масива Златибора, где уочавамо читав низ геомагнетских 

екстрема. То указује како на зоне различитог степена серпентинизације, тако и на оне где 

су присутни тектонски разломи у ултрамафитима. 
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 У Лецко-андезитском комплексу резултати геомагнетских испитивања указују да 

су аномалије вертикалне компоненте магнетног поља Земље одраз изражене вулканске 

активности. Геомагнетно поље је веома хетерогено, као резултат утицаја андезитских 

стена различитог састава, што у крајњој линији значи постојање изливних творевине 

неуједначене магматске сусцептибилности. На геомагнетно поље, такође, утичу и 

разламања, интензивна ерозивна дејства, као и хидротермалне промене и постмагматски 

процеси који су се одвијали у овој области. Нарочито су изражене аномалије везане за 

постојеће калдере, као што су Ђавоља Варош, Туларе и Гајтан. 

 Пећко-ђаковачко-ораховачка аномалијска зона представља, у геолошком смислу, 

продужетак ултрамафитског масива Мирдита зоне у Албанији. Ови ултрамафити у 

појединим деловима веома дубоко задиру у Земљину кору. Међутим, у областима веома 

изражених геомагнетних аномалија, и по пространству и по интензитету, ови ултрамафити 

су релативно плитки и повлата су магнетичнијим дијабазима, базалтима и 

андензитбазалтима, чији се само мали делови могу пратити на површини. Пространство 

аномалија вертикалне компоненте магнетног поља Земље пећко-ђаковачко-ораховачке 

зоне је много веће него што би се на основу геолошке карте могло закључити. На основу 

тога може се тврдити да су узрочници ових аномалија на већим дубинама. Ораховачки и 

ђаковачки ултрамафитски масиви, као и делови метохијског ултрамафитског комплекса, 

одвојени су ужом депресијом насталом услед тектонских кретања у миоцену и испуњена 

је седиментима терцијара. Веома је добро уочљива зоном нижих вредности вертикалне 

компоненте магнетског поља Земље. 

 Остатак територије Србије, а нарочито велики седиментациони басени, махом су у 

зонама са претежно мирнијим геомагнетним пољем. То су простране зоне аномалија 

вертикалне компоненте позитивног знака и углавном ниског интензитета праћене 

одговарајућим аномалијама негативног знака. Указују на присуство стенских маса које су 

ближе површи са равномерном расподелом магнетичних минерала. Међутим, овакав тип 

аномалија може се тумачити и присуством узрочника из различитих дубина Земљине 

коре. У том случају узрочници могу да буду и са различитим магнетским својствима (нпр. 

палеозојски шкриљци – седименти неогена и квартара) са различитих дубина, тако да је 

аномалија њихов укупни утицај. У том случају главни носиоци аномалија су узрочници из 

дубљих делова Земљине коре или близина горњег омотача. 

 У зони претежно мирног геомагнетног поља констатовано је и присуство аномалија 

издуженог облика интензитета који доста одступа од околине. Оне су индикатори 

разломних зона. Најзначајније су у ширем подручју Фрушке Горе, северно од Ковина и у 

поморавском-шумадијском региону. Од посебног су значаја када се јављају у домену 

терцијарних бесена. У том случају се очекује присуство интрузивних магматских тела 

испод седиментних наслага. Она су последица последње фазе вулканске активности 

везане за терцијарни магнетизам. Аномалије овог типа су познате у Мачви (Дубље код 

Шапца), код Београда, Врања, Гамзиграда, али и Краљева, Чачка, Лесковца. 
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Закључак 

 

Као што је већ речено, планета Земља поседује магнетно поље, а у раду су детаљно 

описане његове основне карактеристике. Као прво дат је опис унутрашње структуре 

Земље, као и историјски развој проучавања магнетизма. Затим су приказане опште 

информације које се тичу магнетног поља, описана је његова јачина и правац, дате су 

једначине које га комплетно описују, као и начини мапирања магнетног поља. Поред тога, 

дато је објашњење порекла поља и варијација које магнетно поље показује.  

У другом делу било је речи о магнетизацији Земљиних материјала и магнетним 

особинама минерала. Описани су феромагнетни минерали у магматским, седиментним и 

метаморфним стенама. Дато је објашњење индукованих магнетних аномалија и геометрије 

магнетних тела под површином. Посебан део посвећен је палеомагнетским 

истраживањима, објашњењу овог појма, врстама реманентне магнетизације и методама 

њиховог изучавања. У последњем поглављу дат је осврта на геомагнетну карту Србије 

која приказује аномалије вертикалне компоненте Земљиног магнетног поља 

Око 98% Земљиног магнетног поља је унутрашњег порекла, за које се 

претпоставља да настаје кретањем течног метала у језгру. Магнетно поље Земље се ствара 

у спољашњем течном језгру путем процеса самоодржавајућег динама, тј. електричне 

струје у растопљеном гвожђу које се споро креће генеришући магнетно поље. Уз то, 

додатни извори магнетног поља, који чине 2%, представљају магнетно поље Земљине 

коре, као и јоносфера и магнетосфера.  

Магнетни дипол, нагнут под углом од 11.5° у односу на Земљину осу ротације, 

може се искористити за описивање око 90% Земљиног унутрашњег поља. Магнетно поље 

је векторско, и карактерише се својим интензитетом и правцем, док су у раду приказане 

најважније једначине помоћу којих се оно може описати. Битна улога у томе припада 

Гаусовим коефицијентима, на основу којих је могуће израчунати вредности компонената 

X, Y и Z магнетног поља Земље за различите временске периоде.   

Анализе промена Земљиног магнетног поља у дужем временском периоду показују 

да егзистира један постојан, непроменљив део, који се назива главно магнетно поље, али и 

да постоје различите промене, тј. варијације геомагнетног поља са периодом од око 11 

година, као и секуларне и дневне варијације. Променљиви део магнетног поља потиче од 

узрочника у дубљим и горњим слојевима Земљине коре као и поља насталог услед 

Сунчеве активности, зрачења, магнетног поља Сунца, соларног ветра и слично. 

Поред тога, устоновљена је и извесна ритмичност у карактеру главног магнетног 

поља, односно да је у прошлости долазило до обртања вектора магнетног поља. Такве 

реверзије дешавају се на 200 000 до 300 000 година, мада је од последњег таквог догађаја 

протекло више од 700 000 година. Оно што је запажено у последњих неколико стотина 

година је да интензитет магнетног поља Земље слаби, што се можда може објаснити 

предстојећом реверзијом. 
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Магнетно поље Земље се може посматрати и као заштитни омотач који окружује 

планету, штитећи је од космичке радијацији и наелектрисаних честица које бомбардују 

Земљу путем соларног ветра. Без овог одбрамбеног механизма, атмосфера какву познајемо 

не би постојала, чинећи живот на Земљи практично немогућим. Међутим, и без обзира на 

то, соларне олује имају потенцијал да узрокују нестанак струје и прекид комуникација, 

као и да оштете сателите који орбитирају око Земље. Мисија SWARM би управо требало 

да помогне у унапређењу разумевања како планета Земља функционише. SWARM 

сателити су пројектовани да прецизно измере магнетне сигнале који долазе из Земљиног 

језгра, коре, омотача језгра, океана, јоносфере и магнетосфере. Анализирањем ових 

информација требало би да се стекне нови увид у многе природне процесе, од оних који се 

дешавају дубоко у унутрашњости планете до појава насталих соларном активношћу, а то 

би за узврат допринело и бољем разумевању самог магнетног поља Земље.  
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Прилог 

 

Прилог 1. Табела Гаусових коефицијената (Campbell, 2003) 
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