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Abstract 
To monitor change of presence, location, shape also small magnetized 

and paramagnetic objects can be in the Earth's magnetic field, as well as in the 
local magnetic field. The basic condition of using magnetometry when solving 
tasks is the magnetic contrast of single objects towards surroundings. 

The contribution shows the possibility of identifying cyclic and acyclic 
movements in the area 6x6x4m (standard office space). For measurement was used 
triaxial magnetometer with a sensitivity of 2 nT and range 0-250Hz. The 
evaluation was carried out in time and frequency area.  

The subject of experiment was monitoring interactions by sources in 
defined area. Dependence of distance and induction of selected objects was 
monitored. Monitored area wasn't  magnetically shielded and therefore was also 
monitored potential effect by other sources outside of the monitored space. 
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Úvod  

 
Elektromagnetizmus je jedným z fenoménov, ktorý je prítomný v celom 

vesmíre. Na úrovni makroobjektov tento princíp je využívaný v predmetoch dennej 
potreby (reproduktor, obrazovka, elektromagnety, indukčné ohrevy,..). Na úrovni 
mikroobjektov je možné využiť elektromagnetické vlastnosti v širokom spektre, 
v elektrotechnike, diagnostike parametrov technických systémov. Prevažná väčšina  
živočíchov (80 %) využíva magnetizmus pri migrácii [1]. 

Skutočnosť, že intenzita zemského magnetického poľa (ZMP) kolíše 
s časom sa zistila už pred niekoľkými storočiami. Denné variácie spôsobujú zmeny 
intenzity v jednotkách až desiatkach nT, magnetické búrky v stovkách nT. Majú 
pôvod v procesoch prebiehajúcich v kozmickom priestore. Druhou skutočnosťou 
ovplyvňujúcou lokálne magnetické pole sú zmeny v prúdení hmoty vo vonkajšom 
jadre Zeme [2]. 
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Predkladaný príspevok poukazuje na možnosť využitia magnetických 
vlastností telies pre ich identifikáciu, určenie ich polohy, ak sa nachádzajú v ZMP. 
Základnou podmienkou využitia magnetometrie pri riešení úloh je magnetický 
kontrast týchto telies voči okoliu.  

Druhou možnosťou je ich lokálna identifikácia vo vybraných miestach 
v lokálnom magnetickom poli. 

 
 

1  Použitý princíp 
 

Teoretické a experimentálne poznatky o elektromagnetických javoch, 
aplikovateľné pre technickú prax, zhrnul do ucelenej teórie J.C.Maxwell [3]. 
Maxwellove diferenciálne rovnice (1) až (4), vyjadrujú závislosť elektrických 
a magnetických javov. Elektrické a magnetické pole sú špeciálnymi prípadmi 
elektromagnetického poľa. Niektoré charakteristiky majú zhodné a v niektorých sú 
unikátne (špecifické). 

 

      (1) 
                                 (2) 

                                (3) 
                        (4) 

 

kde:  
E (r, t)    intenzita elektrického poľa                             [V.m-1] 
H (r, t) intenzita magnetického poľa                           [A.m-1] 
D (r, t) elektrická indukcia                              [C.m-2] 
B (r, t) magnetická indukcia                                      [T] 
j (r, t)  prúdová hustota                                [A.m-2] 
ρ (r, t) objemová hustota elektrického náboja                          [C.m-3] 
r          polohový vektor      
t  čas   

 
Permitivita, permeabilita, konduktivita popisujú elektrické a magnetické 

vlastnosti prostredia. Pre permitivitu prostredia ε platí: 
  

ε  =  ε0 · εr                           (5) 
 

kde ε0 = 8.85.10-12 [Fm-1] je permitivita vákua a εr je relatívna permitivita. 
Obdobne pre permeabilitu prostredia platí: 
 

μ  =  μ0 ·μr                   (6) 
 

kde μ0 = 4π.10-7 [Hm-1] je permeabilita vákua a μr je relatívna permeabilita.  
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Permitivita, permeabilita a konduktivita prostredia sú vo všeobecnosti 
tenzory, pretože sú funkciami priestorových súradníc. Z tohto pohľadu sa môže 
prostredie klasifikovať na homogénne, nehomogénne, izotropné a anizotropné.  

S ohľadom na využiteľnosť je potrebné spomenúť aj Curieho-Weissov [4] 
zákon, ktorý hovorí, že magnetická susceptibilita χ paramagnetickej látky závisí od 
jej teploty podľa vzťahu: 

 

χ  =  C/(T – Tc)              (7) 
 

kde Tc je kritická teplota, pri ktorej daná látka prechádza z feromagnetickej na 
paramagnetickú a C je Curieho konštanta. Curieho teplota je pre železo 770°C, 
nikel 358°C, u niektorých zliatin 60°C až 37°C [5]. Nad Curieho teplotou sú 
magnetické dipólové momenty orientované náhodne, chaoticky, bez preferovaného 
smeru. Pri ochladení feromagnetika pod Curieho teplotu sa momenty spontánne 
zorientujú do jediného smeru. Hovoríme o spontánnom narušení symetrie, pretože 
nemagnetická fáza má vyššiu symetriu (všetky smery sú ekvivalentné, a pole je 
izotropné), než magnetická (s preferova-ným smerom spontánnej magnetizácie). 

Podľa hodnoty magnetickej susceptibility je možné rozdeliť materiály na: 
 diamagnetické  (χ < 0), 
 paramagnetické                (0 <χ  < 1), 
 feromagnetické  (χ> 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1  
Vzťah teploty a vlastností látky 

 
 
Diamagnetické látky vykazujú zápornú magnetickú susceptibilitu, intenzita 
indukovaného poľa v nej pôsobí v opačnom smere ako intenzita primárneho poľa. 
Jedná sa o látky z hľadiska možností lokalizácie klasickými magnetickými 
meraniami málo používané.   
Paramagnetické látky majú magnetickú susceptibilitu kladnú a intenzita 
indukovaného poľa pôsobí v tom istom smere, ako intenzita primárneho poľa. 
Tieto látky vykazujú určitý magnetický moment aj bez prítomnosti primárneho 
poľa a ich poznanie je dôležité aj pre vyhodnotenie magnetických meraní. 

Neel teplota 

Feromagnetické
Paramagnetické

Teplota  [K]

Diamagnetické  

Curie teplota

χ 
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Feromagnetické látky majú magnetickú susceptibilitu kladnú a vysokú, intenzita 
indukovaného poľa pôsobí v tom istom smere ako intenzita primárneho poľa a 
zosiľuje ho. Tieto látky často vykazujú značný magnetický moment aj bez 
prítomnosti primárneho poľa. 

Na základe súčasných predstáv o elektrónovej štruktúre atómov a o stavbe 
látok, všetky materiály sú magnetické [6]. Elektróny, protóny aj neutróny, ako 
stavebné častice atómov sú totiž nositeľmi vlastných magnetických momentov − 
spinov. Elektróny, ako nabité častice sa pohybujú, čím vytvárajú magnetický 
moment.   

Matematický aparát pre opis magnetického poľa v priestore s viacerými 
zdrojmi a ich interakciou je zložitý. Súčasné metódy riešenia sústav nelineárnych 
diferenciálnych rovníc majú matematické, ako aj numerické obmedzenia. 
Vyžadujú zjednodušenia reálneho stavu a fyzikálnych modelov. Medziodborové 
prístupy [7], [8] využívajú nástroje, ktoré urýchľujú a zjednodušujú výpočet. Jedná 
sa predovšetkým o oblasť deterministického chaosu a fázových skokov v procese 
popisu kauzálnej závislosti sledovaných  javov [8], [9]. 

Vyššie uvedené skutočnosti je možné využiť pri identifikácii pohybu 
objektov a ich vlastností v reálnom priestore. Jedná sa prevažne o deje, ktoré nie je 
možné dostatočne dobre monitorovať video prostriedkami.  

Objekty, obsahujúce mäkké a tvrdé feromagnetiká, môžu vytvárať tak 
statické ako aj dynamické magnetické polia. Intenzita týchto polí klesá 
so vzdialenosťou od objektu. Nakoľko všetky tieto objekty sa nachádzajú v ZMP, 
veľkosť výsledného magnetického poľa meraného magnetometrom je určená 
vektorovým súčtom vlastného poľa objektu a ZMP. Tento vektorový súčet je 
ovplyvňovaný aj magnetickým pozadím v konkrétnom mieste. Feromagnetické 
objekty môžu mať permanentnú magnetizáciu, alebo magnetizáciu indukovanú 
ZMP. Permanentná magnetizácia nezávisí na prítomnosti vonkajšieho 
magnetického poľa, preto ak objekt rotuje, bude rotovať aj pole spôsobené 
permanentnou magnetizáciou.  Indukovaná magnetizácia závisí na smere a veľkosti 
ZMP a magnetických vlastnostiach objektu. Relatívne príspevky týchto dvoch 
magnetizácií je možné určiť sériou meraní zahŕňajúcich rotácie objektu okolo 
jednotlivých osí. Ak je magnetizovaný objekt dostatočne ďaleko od sondy 
(minimálne dvojnásobok najväčšieho rozmeru objek-tu), vytvorené magnetické 
pole môže byť aproximované dvoma magnetickými dipólmi. Jeden reprezentuje 
permanentnú magnetizáciu a druhý indukovanú magnetizáciu. Vlastnosť 
magnetického dipólu, ktorá charakterizuje pole generované objektom, je dipólový 
moment.  

Na obr. 2 [10] sú vybrané hodnoty magnetickej indukcie tvorenej 
konkrétnymi predmetmi bežnej praxe,  ako aj indukované magnetické pole 
jednotlivých orgánov ľudského tela. 
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2  Proces identifikovania objektov 

 
Pre využitie v oblasti objektovej bezpečnosti je možné využiť princíp 

zmeny magnetickej indukcie, ktorý reprezentuje konkrétnu zmenu stavu spôsobenú 
objektom v reálnom priestore. V reálnom priestore E3 v konkrétnom čase t existuje 
teda stav definovaný množinou hodnôt Ω∈E3(t,Bx,By,Bz), ktorá sa mení a vytvára 
sprostredkovaný obraz Ψ∈(t,u,v,z). Relácia medzi obrazom a zobrazením sa 
nazýva  transformáciou.    

 

Ω ∈ E3 (t, Bx, By, Bz)  →  Ψ∈ (t, u, v, z)         (8) 
 

kde:  
t čas       
Bx,By,Bz magnetická indukcia v smeroch x,y,z 
u,v,z  parametre zobrazenia 

 
Cieľom transformácie je vytvoriť nástroj pre analyzovanie príslušných 

zmien, ktoré sa sledujú s ohľadom na rovnice (1) až (4). Nakoľko sledované deje 
sa sledovali pod Curieho teplotou, rovnicu (7) nie je nutné, zohľadniť.  

Pri určovaní parametrov prostredia s ohľadom na povahu sledovaných 
dejov (v prvom kroku sa zvolili cyklické pohyby s cieľom sledovania frekvencie a 
amplitúdy príslušného kmitania) sa využila rýchla Fourierova transformácia (FFT). 
Reálny proces je transformovaný do frekvenčnej oblasti, v zmysle rovnice (8), kde 
sa analyzujú sledované cyklické zmeny prislúchajúce konkrétnym zdrojom. 
Pohybom v sledovanom priestore boli aj acyklické deje, ktoré sa sledovali 
v časovej oblasti. 

Obr 2 Hodnoty magnetickej indukcie vybraných
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Obr. 2 
Hodnoty magnetickej indukcie vybraných objektov 
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Postprocesing umožňuje sledovať aj iné parametre procesu. Tento druh 
úloh sa aplikuje pre úlohy modelovania konkrétnych stavov za predpokladu 
poznania pôsobenia zdrojov na okolie.  

Popri frekvenčnej analýze zmena magnetickej indukcie, popisovaná 
výsledným vektorom magnetickej indukcie, umožňuje sledovať aj zmenu polohy 
voči okoliu.  

Pre praktické aplikácie je nutný nasledovný postup : 
1.  Nutnosťou je poznať počiatočný stav v konkrétnom priestore  a čase. Tento 

stav je definovaný konkrétnou hodnotou, ktorá je funkciou konkrétneho času 
t1, polohy určenou technológiou GPS, magnetického pozadia (šumu): 

 

 Ω1 ∈ E3 (t1, Bx1, By1, Bz1)                      (9) 
 

2.  V konkrétnom čase tn sa sledujú hodnoty:  
 

Ωn ∈ E3 (tn, Bxn, Byn, Bzn)                              (10) 
 

3.  Výsledná zmena, ktorá sa vyhodnocuje, je daná zmenou medzi stavom  Ω1 a 
Ωn.  Táto zmena sa sleduje sprostredkovane na základe rovnice (8), (9), (10) 
a rovníc (2), (3). 

 
 

3  Opis použitej aparatúry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 
Princíp činnosti sondy magnetometra 

 
 

Prístroje série VEMA-041 sú určené pre vektorové merania 
a osciloskopické zobrazenia vývoja magnetickej indukcie stacionárneho a 
nízkofrekvenčného poľa [11,12], pre tvorbu a záznam súborov časových a 
priestorových meraní, ako aj analýzu v časovej, frekvenčnej a priestorovej oblasti. 
Prístroj umožňuje merať súčasne tri, užívateľom definované zložky vektora 
magnetickej indukcie. Sondy sú tvorené jadrom z amorfnej, magneticky mäkkej 
kovovej zliatiny, využívajú striedavú magnetizáciu do saturácie, obr. 3, čo 
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umožňuje dosiahnuť rozlišovaciu schopnosť v jednotkách nT. Magnetometer 
pracuje s konštantnou vzorkovacou frekvenciou 1kHz, do 250 Hz pri citlivosti 
≥ 2 nT. Pre postprocesing a analýzy je možné exportovať namerané dáta 
v štandardných súboroch, obmedzením je len kapacita média, na ktoré je 
zapisovaný záznam. Základné prevádzkové parametre magnetometra VEMA-
041sú uvedené v tab. 1.  
 

Tabulka 1 
Základné parametre magnetometra VEMA-041[12] 

 
rozsah ± 100 μT 
citlivosť priamych meraní ≥ 2,0 nT / 1 kHz 
citlivosť strednej hodnoty ≥ 0,2 nT / 5 Hz 
vzorkovacia frekvencia 1 kHz 
frekvenčný rozsah 0 - 250 Hz 
drift ofsetu (15 min. po zapnutí) ± 100 nT 
chyba linearity (max.) 0,5 % 
teplotný rozsah meraní +10 až +40 °C 
sieťové napájacie napätie  230 V / 50Hz / 15VA – adaptér 
batériové aku. napájanie 12 V /500 mA 
rozmery prístroja 390 x 180x 70 [mm] 
hmotnosť 2,8 kg 
pracovná poloha Vodorovná 
počet sond 3 
komunikačné rozhranie  USB 2.0 (3.0) 

 
V tab. 2 sú uvedené minimálne požiadavky na počítač, na ktorý je možné 

inštalovať softvér používaný pre merania a vyhodnocovania signálov 
z magnetometra.  

 
Tabulka 2 

Minimálne parametre počítača pre pripojenie k VEMA-041 [12] 
 

CPU dvojjadrový procesor s ekvivalentným výkonom 
ako Intel Core i3-2310M  

RAM 2GB DDR3 
CPU Intel HD 3000 
HDD SATA II 
OS Linux Ubuntu 11.10 

 
Následné vyhodnotenie a spracovanie je možné na základe prepojenia so 

štandardnými štatistickými programami. Vyhodnocovanie (v reálnom čase, ako aj 
postprocesing) sa uskutočňuje programom QtVema (open source). Umožňuje 
spracovanie dát získaných z magnetometra. Primárnou funkciou programu je 
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vizualizácia spracovaných dát pre používateľa a ich ukladanie do súboru podľa 
zvoleného časového plánu. Dáta z magnetometra sú spracovávané v reálnom čase 
po dávkach a sú zobrazované v osciloskopickom režime na obrazovke. Doplnkové 
funkcie programu sú zobrazenie FFT, korelačná funkcia a zobrazenie výsledného 
vektora magnetickej indukcie v priestore. Na obr. 4 je zobrazenie magnetometra 
a vyhodnocovacieho softvéru.  
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 4 
Meracia zostava s vyhodnocovacím programom 

 
 
4  Meranie vybraných parametrov magnetického poľa objektu   

 

 
 

Z1 - priestor 1x1x1m 
Z2 - umiestnenie kyvadla (vzdialenosť 3,5m od počiatku) 
Z3 - poloha meracej aparatúry v miestnosti 

 
Obr. 5 

Dispozičné riešenie sledovaného priestoru a predmetov 
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Meranie sa uskutočnilo v priestore štandardnej kancelárie, obr. 5, 
súradnice polohy GPS (φ 48°43′, λ 21°14′) a výška 230 m.n.m., rozmery 
kancelárie 6x5,8x3,4m. Táto špecifikácia polohy súvisí s hodnotou ZMP 
v konkrétnom mieste (pri meraniach sa sleduje zmena lokálneho poľa). 
V kancelárii sa nachádzali bežné kancelárske zariadenia, napájanie výpočtovej 
techniky, audiovizuálna technika (počas merania bola zapnutá). Umiestnenie 
počiatku súradnicového systému je znázornené na obr. 5. 

 
4.1  Meranie a overenie predpokladov 

 
Meranie 1 
Úlohou merania bolo : 

I -  sledovanie vzájomného ovplyvňovania sa zdrojmi v definovanom priestore 
1x1x1m a následne v celom priestore kancelárie. Sledovala sa závislosť 
vzdialeností a indukcie vybraných objektov s ohľadom na definovaný 
priestor.   

II -  sekundárnou úlohou bolo sledovanie štandardných elektrických zdrojov 
s frekvenciou 50Hz a ich prvá až piata harmonická a ich subharmonické. 

III -  vyvrátiť, potvrdiť predpoklad o potenciálnom ovplyvnení iným zdrojom 
mimo sledovaný priestor a ich vplyv na sledovaný priestor (priestor nebol 
magneticky odtienený). 

 
Postup merania  
Pre overenie predpokladov sa využil jednoduchý model, ktorý je 

zobrazený na obr. 6a, b. Postup merania bol nasledovný: 
1.  preskúšala sa funkčnosť sond a bola vykonaná kalibrácia meracieho 

zariadenia, 
2. zistili sa parametre ZMP, 
3. definovala sa poloha vzťažnej sústavy v sledovanom priestore, obr. 5, a 

umiestnili sa do jej počiatku sondy, 
4. vykonalo sa ciachovanie na štandardný zdroj magnetickej indukcie. 

Verifikovali sa aj zdroje pracujúce na frekvencii 50Hz (FFT spektrum) 
v celom priestore 6x5,8x3,4m, 

5. na zobrazovacích jednotkách, obrázky v tab. 4 (LCD televízor, monitor 
počítača) sa sledovali priebehy zmien magnetickej indukcie v jednotlivých 
smeroch v časovej a frekvenčnej oblasti (frekvenčné spektrá) a 
zaznamenávali sa časové priebehy magnetickej indukcie v smeroch x,y,z, 
frekvenčné spektrá a výsledný vektor indukcie v závislosti na čase pre 
vybrané pohyby objektov v priestore na diskovú jednotku,  
5.1 užšia sieť priestoru bola ohraničená rozmerom 1x1x1 m, obr. 5, 
vyhodnotili sa  namerané údaje,  
5.2 širšia sieť priestoru bola definovaná celým sledovaným priestorom 
6x5,8x3,4m, 

6. vyhodnotili sa merania uskutočnené pri použití rôznych telies v konkrétnych 
miestach sledovaného priestoru. Telesami, ktoré kmitali (cyklický pohyb, 
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B 
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obr. 6a) boli postupne matica M4,M8, neodymová gulička K-05-C, ktorej 
parametre sú v tab. 3 [13]. Magnetické vlastnosti matiek v porovnaní 
s neodymovou guličkou sú zanedbateľné. Matka slúžila ako objekt pre 
uchytenie magnetickej guličky. Porovnávali sa hodnoty indukcií matíc 
a sústavy matica a gulička pri pohyboch. Acyklický pohyb sa uskutočňoval 
gúľaním neodymovej guličky na rastri sledovaného priestoru, obr 6b. Použili 
sa aj rôzne magnetické a zmagnetizované predmety, ktoré sa gúľali, posúvali 
v rôznych rovinách sledovaného priestoru. 

 
Tabulka 3 

Parametre neodymovej guličky  K-05-C [13] 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

označenie  K-05-C
tvar guľa 
priemer 5 mm 
dovolená odchýlka +/- 0,1 mm 
materiál NdFeB (Neodymium Iron Boron) 
typ povlaku  chrómom pokovovaný nikel (Ni-Cu-Ni-Cr) 
nosnosť magnetu (prídržná sila) 400 g                                   
hmotnosť 0,4974 g  
maximálna  pracovná teplota 80 °C 
remanencia Br (12900-13200 G)                1,29-1,32 T 
koercitívna sila normálna Hcb (10.8-12.0 kOe)                  860-955 kA.m-1 
koercitívna sila vnútorná Hci (Hci   ≥12 kOe)                    ≥955 kA.m-1 
maximálny energetický súčin (BxH)max 40-42 MGOe     318-334 kJ.m-3 

Obr.6b Sledovaný pohyb po krivke 
             

y
0.5 m

z x

0.5 m

                    Obr. 6a 
Sledovaný cyklický rotační pohyb 

Obr. 6b 
Sledovaný pohyb po krivke 
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Úloha I,II,III  
V tab. 4 sú vybrané sledované stavy s dôvodom ich sledovania. 

Tabulka 4 
Vybrané sledované stavy, merania úlohy I,II,III v priestore podľa obr. 5 

 
Znázornenie príslušného merania Popis merania 

Skúšobné telieska v sledo-
vanom priestore. Porovnanie 
magnetickej indukcie pri 
kmitaní jednotlivých teliesok. 
Kmitajúce matky vykazovali 
nevýrazné hodnoty 
v porovnaní  
s neodymovou guličkou. 
Pohľad na dispozíciu 
miestnosti a umiestnenie 
snímačov. Definovanie užšieho 
a širšieho priestoru. Vzájomná 
poloha osí snímačov. Farba osí 
odpovedá farbe spektra a 
časového 
záznamu na 
nižšie uvedených 
obrázkoch.  
Zobrazenie časového a 
frekvenčného záznamu. 
Frekvencia pozadia, 50Hz a jej 
harmonické (prvá až tretia). 
Spektrálna čiara 50Hz 
odpovedá zdrojom napájania 
spotrebičov v sledovanom 
priestore. 
Kmitanie matice M8 s neody-
movou guličkou. Frekvencia 
pozadia 50Hz má nižšiu ampli-
túdu ako frekvencia kmitavého 
pohybu matice s guličkou. 
Pohyb matice bol cyklický, 
obr. 6a, v rovine rovnobežnej 
s rovinou |x,y| vzdialenej 
o 5cm nad rovinou |x,z|.  
Sledovanie približovania a 
vzdiaľovania kmitajúcej 
sústavy a merani indukcie pri 
tomto vzdiaľovaní. Teliesko 
konalo cyklický rotačný pohyb 
s frekvenciou 1Hz, čo je 
evidentné vo frekvenčnom 
spektre. Pozorovala sa aj  
frekvencia 50Hz. 

 
 
 
 

y
z 

x 
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Zhrnutie 
- zdroje pracujúce s frekvenciou 50Hz vytvárajú prvú až tretiu harmonickú. 

Potrebné je v procese merania odfiltrovať tieto frekvencie a ich 
subharmonické, 

- bežné kovové predmety, ktoré boli zmagnetizované sú identifikovateľné do 
vzdialenosti 2m aj bez odfiltrovania frekvencií 50Hz a jej harmonických, 

- pre rýchle rozpoznanie pozadia a šumu je možné využiť štandardnú 
autokorelačnú funkciu, ktorá je v softvérovom balíku a vyhodnotenie je 
možné v reálnom čase, 

- cyklické pohyby je vhodné vyhodnocovať FFT. Reálne objekty konajú 
v priestore prevažne pohyby po krivke. Po vyhodnotení spektier a stavov 
definovaných rovnicami (8) a (9) je možné určiť tieto pohyby, ktoré sú nad 
hranicou šumu, 

- problematiku definovania šumu je nutné vnímať v kontexte technických 
možností merania a možného doplnkového merania iných veličín.     

 
 Meranie 2  

Úlohou merania bolo : 
IV -  overiť predpoklad, či je možné snímaním zmeny magnetickej indukcie 

v jednotlivých smeroch x,y,z určiť polohu predmetov v konkrétnom priestore. 
Pre tento účel sa použili kovové predmety, ako aj feromagnetický materiál 
(neodymová gulička, parametre sú v tab. 3). Meranie sa uskutočnilo vo 
vybraných bodoch sledovaného priestoru zobrazeného na obr. 5, body 
Z1,Z2,Z3. Postup merania bol identický ako pri prvom meraní. V tab. 5 sú 
vybrané sledované stavy s dôvodom ich sledovania. 

 
Tabulka 5 

Vybrané sledované stavy, merania úlohy IV v priestore podľa obr. 5 
 

Znázornenie príslušného merania Postup merania 
Príprava sond a meranie gradientu 
v smere osi x. Sondy boli 
umiestnené 30cm a následne 1m 
od seba. Sledoval sa časový, ako aj 
frekvenčný záznam pri cyklickom 
kmitavom pohybe neodymovej 
guličky (vlastnosti podľa tab. 3.) a 
matky M4. 

Kmitanie neodymovej guličky 
a matky M8. Sledovala sa dráha 
bodov v priestore s ohľadom na 
vzťažnú sústavu a ZMP. Farebnosť 
určuje zmenu intenzity indukcie 
v osiach x,y,z pri krúživom 
pohybe.  
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Znázornenie príslušného merania Postup merania 
Pozorovanie funkčnej závislosti 
vzdialenosti kmitajúceho 
predmetu od vzťažného súradného 
systému. 
Pozorovanie frekvencie 50Hz 
a frekvencie kmitania objektu. 
Pozorovanie trajektórie 
výsledného rotujúceho vektora  
magnetickej indukcie. 
Pohyb po krivke neodymovej 
guličky  a časový záznam 
odpovedajúci tomuto pohybu. 
Časový záznam bol zazna-
menávaný pre postprocesing. 
Sledoval sa pohyb do vzdialenosti  
±3m od vzťažného systému 
s variovaním teliesok. 
Sledovanie zmeny polohy 
telefónu a príslušnej magnetickej 
indukcie  v časovom zázname, vo 
vzdialenosti 1m od sond. 
Sledovali sa zmeny polohy 
častí a celého mobilného telefónu. 

Kmitanie s dvoma až piatimi 
neodymovými guličkami vo 
vzdialenosti 3m od počiatku 
súradnicového systému. 
Bod Z3 zobrazený na obr. 5. 
Konal sa cyklický rotačný ako 
a pohyb po krivke. 

Sledovanie zmeny tvaru a vektora 
výslednej magnetickej indukcie 
v priestore s ohľadom na zmenu 
indukcie spôsobenú neodymovým 
telesom (súbor guličiek) 
v jednotlivých smeroch. Zmena 
z štvorcového profilu na plochý 
pri zachovaní dĺžky.  
Sledovanie zmeny tvaru neody-
movového telesa (rotačný skrut-
kový pohyb častí telesa) a pozo-
rovanie zmeny indukcie 
s ohľadom na zmenu polohy 
v jednotlivých smeroch. 
Farebnosť určuje zmenu indukcie. 
Tvar špirály zmenu polohy 
jednotlivých častí telesa. 
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Zhrnutie 
- cyklicky pohybujúce sa (kmitajúce objekty) je možné vhodne identifikovať 

prostredníctvom spektier magnetickej indukcie, 
- pohybujúce sa predmety, ktoré nevykonávajú opakovaný cyklus sú 

identifikovateľné prostredníctvom časového záznamu, ktorý je nutné 
vyhodnocovať inými nástrojmi ako je frekvenčné a fázové spektrum, 

- v reálnom čase je pohyb možné identifikovať prostredníctvom výsledného 
vektora magnetickej indukcie. Pre tieto účely sa ukazuje vhodné využiť 
kombináciu matematického aparátu (morfologický popis súvislosti 
v priestore) [14] a reálnych výsledkov zo snímania v reálnom čase,  

- overila sa funkčná závislosť pre možnú identifikáciu pasívnych a aktívnych 
zdrojov (pozorovanie rôznych výkonov, frekvencií a vzdialeností od vzťažnej 
sústavy) v rôznych bodoch sledovaného priestoru (až do hraníc 6x5,8x3,4m), 

- aj pasívne objekty (telefón s vybranou batériou) sú pri zmene polohy 
identifikovateľné, nakoľko samotné konštrukčné riešenie plošných dosiek, 
reproduktorov, kovových častí telefónu, indukujú hodnoty identifikovateľné 
do vzdialenosti 1,5m,  

- pohyby po krivke a im príslušné zmeny je nutné vyhodnocovať z časových 
spektier, kde sú evidentné zmeny magnetickej indukcie už aj v procese 
reálneho pozorovania.   

 
 
5  Matematický aparát pre popis súvislosti zmien polohy a 

magnetického poľa 
 

Matematický aparát pre opis dynamiky elektromagnetického poľa 
vychádza z rovníc (1) až (4). Nižšie uvedený popis s ohľadom na využitie princípu 
merania magnetometrom poukazuje na okruh úloh, ktoré je v budúcnosti možné 
podrobne matematicky opísať. 

Popis formuluje základné typy úloh: 
- kmitavý cyklický pohyb, obr. 6a, 
- silové pôsobenie pohybujúceho sa magnetického telieska v ZMP. 

V okolí trvalých a dočasných magnetov sa nachádza magnetické pole. 
Každé magnetické pole má silové účinky na okolité telesá, charakterizuje ho 
intenzita a smer. Magnet v stabilnej polohe je zdrojom stacionárneho 
magnetického poľa a magnet v pohybe je zdrojom nestacionárneho magnetického 
poľa. Pre takéto magnetické polia sú charakteristické fyzikálne veličiny, ktoré ho 
kvantitatívne opisujú. V našej úvahe sme za zdroj nestacionárneho poľa použili 
kmitajúce telesá, ktoré vykonávali rotačný cyklický pohyb okolo osi z, obr. 6a 
a boli umiestnené v bode Z1, zobrazenom na obr. 5.  

Jednotlivé sondy umiestnené v smeroch x,y,z, obr. 6a,b, sa umiestnia do 
počiatku vzťažnej sústavy, bod [0,0,0], obr. 5. Priemet osi, okolo ktorej rotujú 
rôzne sledované objekty do roviny sond |x,y| označme ako bod S=[x,y,z]. 
Súradnice tohto bodu sú známe. Pre súradnice rotujúceho telesa Tn=[xn,yn,zn],  
ktoré vykonáva  cyklický pohyb platí:  
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xn = x – r · sin α      (11) 
yn = y – r · cos α     (12) 
zn = l + z – l · cos β     (13) 

 

kde: 
r    vzdialenosť miesta, v ktorom sa určuje poloha telesa a priemetu osi,    
l    dĺžka osi, 
α   uhol v rovine sond |x,y|, nadobúda hodnoty z intervalu 〈0,2π〉 je to uhol 

medzi smerom magnetickej indukcie a smerom indukovaného prúdu,  
β  je uhol v rovine sond |x,z|, nadobúda hodnoty z intervalu 〈0,π/2〉.   

 

Vektor magnetickej indukcie je kolmý na rotujúci vektor ST. Vektor 
magnetickej indukcie B výsledného magnetického poľa v danom bode je daný 
vektorovým súčtom magnetických indukcii  magnetických polí teda: 

 

B = Bx + By + Bz                   (14) 
 

Keďže intenzita poľa klesá so vzdialenosťou od objektu, to znamená, že 
na základe zmeny magnetickej indukcie v jednotlivých smeroch x,y,z možno určiť 
polohu bodu Tn=[xn,yn,zn]. Trajektória výsledného rotujúceho vektora ST je daná 
vektorovým súčtom vektora vlastného poľa sledovaného objektu, ZMP a taktiež 
vektorom magnetickej indukcie iných zdrojov. 

 
 

6  Záver  
 
Magnetické pole je dynamické pole s lokálnymi nelinearitami a 

extrémami, napriek tomu je možné definovať aj v takýchto poliach závislosti. 
Snímanie magnetického poľa umožňuje nepriamo a bezkontaktne merať 
charakteristiky smeru, orientáciu, prítomnosť, rotáciu, uhol i elektrický prúd na 
základe vyhodnocovania zmien, ktoré v magnetickom poli pozorovaný objekt pri 
svojej činnosti vyvoláva. Preto sú magnetické merania využiteľné vo veľmi 
širokom aplikačnom spektre [15]. 

Vyhodnotenie jednotlivých pokusov poukázalo na možnosti uplatnenia 
monitorovania polohy, prítom-nosti zmien a tvaru objektov na úrovni meraných 
hodnôt 10-6 - 10-9 T.  

Z vykonaných meraní plynú následné možnosti: 
- do vzdialenosti ±1m od počiatku vzťažnej sústavy je možné monitorovať 

zmenu prítomnosti, polohy, tvaru aj malých zmagnetizovaných objektov a 
predmetov. Súčasné technológie výroby neodymov umožňujú vytvoriť 
ľubovoľné tvary a rozmery objektov, zanedbateľnej hmotnosti (0,5g), ktoré je 
možné lokálne identifikovať,   

- do vzdialenosti ±3m od počiatku vzťažnej sústavy je možné monitorovať 
cyklické a acyklické pohyby, bežne používaných zariadení a predmetov 
dennej potreby. Postačuje zmena polohy predmetu. Aj bežné predmety napr. 

→
→

→ → → →

→
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telefón bez batérie pri pootočení vytvára do vzdialenosti 1,5m magnetickú 
indukciu, ktorá je identifikovateľná na úrovni 10-8T,  

- prevažná časť elektrických zariadení pracujúcich na frekvencii 50Hz 
prejavujúcej sa 1. až 3. harmonickou frekvenciou. Tieto frekvencie majú 
cyklický charakter a sú jasne identifikovateľné vo frekvenčnom  spektre, 

- identifikovanie objektov prostredníctvom magnetických polí je možné použiť 
v kombinácii s inými fyzikálnymi princípmi za účelom zvýšenia spoľahlivosti 
a zníženia nákladov (princíp redundancie a súčasnej diverzifikácie), 

- v rámci postprocesingu je vhodné venovať sa v budúcnosti analytickým 
metódam založených na rovnici (8), 

- na základe prvotného merania je možné umiestniť vzťažnú sústavu tak, aby 
bolo možné merať aj gradient indukcie v príslušnom smere. Toto umiestnenie 
umožní merať špecifické acyklické pohyby, akými je napr. pohyb objektov za 
sebou s rovnakou trajektóriou, nakoľko výsledný vektor indukcie je 
superpozíciou pohybu týchto dvoch objektov. Meranie gradientu umožní 
rozpoznať takéto pohyby, 

- v prípade monitorovania väčších priestorov je vhodné vytvoriť špecifickú 
kombináciu snímania a počtu sond v konkrétnom priestore až do veľkosti 
bunky 6x6x6m,  

- možnosťou pre identifikovanie objektov je aj vytvorenie aktívnych zdrojov 
v nízkofrekvenčnej oblasti (napr. do 25Hz), ktoré budú identifikovateľné na 
základe príslušnej frekvencie, príslušnej harmonickej aj v rámci šumu. 

 
 

Résumé 
The evaluation of individual experiments has pointed to possibilities of 

applying monitoring of location, the presence of changes and shapes at the 
measured values of 10-6 - 10-9 T. From the measurements result the following 
possibilities: 
- within ± 1 m from the reference system it is possible to monitor the change of 

the presence, location, shape and also small paramagnetic and magnetic 
objects with weight up to 0,5g, 

- within ± 3 m monitoring cyclic and acyclic movements of everyday usage 
objects. Even everyday objects such as phone without  battery in rotation 
creates into distance of 1,5m magnetic induction which is identifiable at the 
level of     10-8T, 

- the major part of the electrical equipments operates at a frequency of 50Hz 
demonstrated by 1st  and 3rd  harmonic frequency.  These frequencies have 
cyclic character and are clearly identified in the frequency spectrum, 

- identifying objects through magnetic fields can be used in combination with 
other physical principles in order to increase reliability and to reduce 
costs (principle of redundancy and present diversification), 

- the post-processing is relevant to the future analytical methods based on 
equation (8), 
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- on the base of the initial measurements  reference system can be positioned in 
order to measure the   induction gradient in specific direction. This location 
enable to measure specific acyclic movements, such as e.g. movement of the 
objects in a row with the same trajectory, since the resulting induction vector 
is a movement superposition of these two objects. Gradient measurement will 
enable to detect such move- ments, 

- in case of monitoring large area it is appropriate to create a 
specific combination of monitoring concrete space till the cell size of 6x6x6m,  

- possibility is also to create active sources in the low frequency area (e.g. to 
25Hz), which will be identi-fiable on the basis of the specific frequency, the 
relevant harmonic also in the noise. 
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