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Περίληψη

Το μαγνητικό πεδίο της Γης αποτελεί μια αξιόπιστη και διάχυτη στο περιβάλλον πη-

γή πληροφορίας, απαραίτητη για τον προσανατολισμό και την πλοήγηση αποδημητικών

πληθυσμών. Η λειτουργία της μαγνητικής πυξίδας, ως πυξίδα κλίσης, αποτελεί βασικό

σύστημα προσανατολισμού απαραίτητο για την ερμηνεία και κατανόηση της στρατηγικής

που ακολουθούν τα πτηνά στη διάρκεια της πλοήγησης τους. Η ύπαρξη ενός βιοφυσι-

κού μηχανισμού, ως υποδοχέας λήψης και επεξεργασίας της μαγνητικής πληροφορίας

είναι απαραίτητη. Απαίτηση που ικανοποιεί ο μηχανισμός των μακρομορίων radical pairs

μέσω της αλληλεπίδρασης τους με εφαρμοζόμενα μαγνητικά πεδία. Προτείνουμε δυο

μοντέλα πλοήγησης που ερμηνεύουν τη λειτουργία της μαγνητικής πυξίδας, έχοντας ως

αισθητήρια όργανα ένα σύστημα μορίων rp, τοποθετημένο σε ένα μοριακό υπόστρω-

μα (αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού). Θα δείξουμε πως για διανυσματικά πεδία,

έντασης αντίστοιχης του γεωμαγνητικού, παράγονται διαφορετικά προϊόντα (yields), δια-

μορφώνοντας κατάλληλα τη μαγνητική πληροφορία, απαραίτητη για την πλοήγηση τους

σε διαφορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Σκοπός εργασίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας νέας τακτικής πλοήγησης της

μαγνητικής πυξίδας των αποδημητικών πτηνών με τη δημιουργία ενός μοντέλου πλοήγη-

σης που βασίζεται στο βιοχημικό μηχανισμό του μορίου radical pair, ερμηνεύοντας τις

μεταναστευτικές διαδρομές που διαγράφουν τα πτηνά σε διαφορετικά γεωγραφικά μήκη

και πλάτη.

Το μοντέλο της μετανάστευσης, σύμφωνα με τους Ορνιθολόγους, αφορά την τα-

κτική γεωγραφική μετακίνηση πληθυσμών προς το βορρά, για την αναπαραγωγή τους

στο αρκτικό καλοκαίρι και την επιστροφή τους για διαχείμαση το φθινόπωρο. Απο-

τελεί μέθοδο προσαρμογής, ώστε να επιτευχθεί η αναπαραγωγή τους σε περιοχές ή

τοποθεσίες που δεν απειλείται η επιβίωση τους λόγω των δυσμενών κλιματικών και δια-

τροφικών συνθηκών. Αρχίζουν και ολοκληρώνουν τη μετανάστευση τους εγκαίρως,

συνήθως χωρίς καθυστέρηση. Οι διαδρομές που ακολουθούν διαφέρουν ανάλογα την

περίοδο μετανάστευσης (άνοιξη,φθινόπωρο) και το είδος των αποδημητικών πληθυσμών.

Διαθέτουν την ικανότητα συνεχόμενης πτήσης (36-50 ώρες), διασχίζοντας χιλιάδες χι-

λιόμετρα (2000-3000 km) σε απρόσιτες περιοχές, χωρίς διακοπή. Εντυπωσιακό είναι το

είδος του χαλικοκυλιστή Arenaria interpres που ολοκλήρωσε για δεύτερη φορά κυκλική

διαδρομή των 27000 km έχοντας ως αφετηρία την Αυστραλία και τελικό προορισμό τη

Ρωσία (Σιβηρία).
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Η μεταναστευτική συμπεριφορά που εμφανίζει ένα ευρύ σύνολο αποδημητικών πληθυ-

σμών, έχει προκαλέσει το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον των επιστημόνων, τουλάχιστον

τα τελευταία 150 χρόνια. Η αποδημητική περίοδος διαρκεί περίπου από 8 εβδομάδες μέχρι

και 3 μήνες, με αρκετές διαφοροποιήσεις. Ανάλογα των αποστάσεων που διανύουν, δια-

κρίνονται σε δύο κατηγορίες: αποδημητικά πτηνά μεγάλων και μικρών αποστάσεων. Πει-

ραματικά έχει μελετηθεί περισσότερο η κατηγορία των μεγάλων αποστάσεων, κάνοντας

χρήση ειδικά τροποποιημένων διατάξεων (Κεφάλαιο 2), για τη μελέτη των μηχανισμών

προσανατολισμού που αξιοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας μεταναστευτικής περιόδου.

Ο von Middendorff (1859) επισήμανε για πρώτη φορά τη χρησιμότητα του γεω-

μαγνητικού πεδίου ως πηγή πληροφορίας προσανατολισμού και το 1966 αποδείχθηκε

πειραματικά, από τους Wiltschko και Merkel, η εγγενής κατοχή της μαγνητικής πυ-

ξίδας. Με τον όρο μαγνητική πυξίδα αναφερόμαστε στην ικανότητα προσανατολισμού

που εμφανίζουν οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί, καθώς τις απαραίτητες πληροφορίες για

την πλοήγηση τους τις λαμβάνουν από το μαγνητικό πεδίο της Γης. Το διάνυσμα του

γεωμαγνητικού πεδίου τους παρέχει πληροφορίες για την κατεύθυνση τους, χρησιμεύον-

τας ως «πυξίδα», ενώ η ένταση και κλίση του πεδίου χρησιμεύουν ως συντεταγμένες,

κατάλληλες για το σχηματισμό ενός είδους «χάρτη» πλοήγησης (Κεφάλαιο 2). Απο-

δείχθηκε πως η μαγνητική πυξίδα λειτουργεί ως πυξίδα κλίσης· πυξίδα ευαίσθητη στην

κλίση των δυναμικών γραμμών του πεδίου, εξάγοντας πληροφορίες για την κατεύθυνση

τους (γεωγραφικό μήκος).

Ωστόσο, η λειτουργία της μαγνητικής πυξίδας δεν επαρκεί για την κατανόηση και

ερμηνεία της ακρίβειας που εμφανίζουν στην πλοήγηση τους. Απαιτείται η ύπαρξη ενός

βιοφυσικού μηχανισμού, που βασίζεται σε ειδικούς υποδοχείς λήψης του μαγνητικο-

ύ πεδίου, επιτρέποντας την επεξεργασία, μέτρηση και ερμηνεία των πληροφοριών που

λαμβάνουν από την κλίση του πεδίου. Μέχρι σήμερα, ανάμεσα στις θεωρίες των βιοφυ-

σικών μηχανισμών που έχουν προταθεί έχουν ξεχωρίσει δυο (Κεφάλαιο 3). Ο πρώτος

μηχανισμός (magnetite-based magnetoreception) βασίζεται στη χρήση σωματιδίων μα-

γνητίτη ως «μαγνητόμετρα» και ο δεύτερος μηχανισμός (radical ion pair model) στη

χρήση φωτουποδοχέων (μορίων rp) όπου μέσω της αλληλεπίδρασης των μορίων με το

εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο, επιτρέπεται η μεταφορά και επεξεργασία της μαγνητικής

πληροφορίας.
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Προτείνουμε δύο μοντέλα πλοήγησης, που βασίζονται στη λειτουργία του βιοχημικού

μηχανισμού radical-pair (Κεφάλαιο 4). Συγκεκριμένα με την τοποθέτηση ενός συστήμα-

τος rp, ως σύστημα αισθητήριου οργάνου, σ ένα μοριακό υπόστρωμα (αμφιβληστροειδή

χιτώνα του οφθαλμού) και την εφαρμογή διανυσματικού πεδίου έντασης αντίστοιχης του

γεωμαγνητικού, παράγονται διαφορετικά προϊόντα (yields). Θα δείξουμε πως μέσω της

διαφοράς των yields (πρώτο μοντέλο) και μέσω του ρυθμού μεταβολής του yield ως

προς τη γωνία στροφής του αισθητήρα (δεύτερο μοντέλο), εξάγονται οι απαραίτητες

πληροφορίες για την ερμηνεία μιας νέας τακτικής πλοήγησης της μαγνητικής πυξίδας,

διαγράφοντας πορείες σε διαφορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη, επαληθεύοντας πει-

ραματικά δεδομένα βιολόγων ερευνητών.
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Κεφάλαιο 2

Προσανατολισμός

μεταναστευτικών πτηνών

Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου θα αναφερθούμε εν συντομία στις επικρατέστερες θε-

ωρίες των μηχανισμών που ερμηνεύουν τη μετανάστευση αποδημητικών πληθυσμών,

σύμφωνα με τις πειραματικές μελέτες βιολόγων ερευνητών. Αρχικά παρουσιάζουμε τις

πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της μεταναστευτικής συμ-

περιφοράς που εκδηλώνουν όταν υποβληθούν σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές και

μαγνητικές συνθήκες. Ακολουθεί σύντομη αναφορά στις δυο προτεινόμενες θεωρίες

στρατηγικής πλοήγησης και ακρίβειας προσανατολισμού καθώς και στους μηχανισμούς

πυξίδας που αξιοποιούνται στη διάρκεια της μετανάστευσης τους, ανάλογα των πλη-

ροφοριών που λαμβάνουν. Στο τρίτο μέρος, αναπτύσσουμε τον τρόπο χρήσης και τη

σημαντικότητα του μηχανισμού της μαγνητικής πυξίδας και της πυξίδας κλίσης, απαρα-

ίτητες για την κατανόηση του μοντέλου πλοήγησης που προτείνουμε.
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2.1 Πειραματικές μέθοδοι

2.1.1 Δακτυλίωση (Bird Banding )

Το 1899 ο Δανός Hans Christian Mortensen, εισήγαγε την πειραματική μέθοδο bird

banding (δακτυλίωση), θέλοντας να βεβαιωθεί αν το είδος των πτηνών (European Star-

lings - Ψαρόνια) που επέστρεφε κάθε χρόνο, την ίδια εποχή στην αυλή του, ήταν το

ίδιο. Τοποθετώντας δακτυλίους από αλουμίνιο σε κάποια από αυτά και αναγράφοντας

τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό τους μέρος την τοποθεσία εύρεσης τους,

πραγματοποίησε την πρώτη πειραματική μέθοδο για τη μελέτη του προσανατολισμού των

μεταναστευτικών πτηνών. Ακολούθησαν εντατικές μελέτες και μικρές διαφοροποιήσεις,

ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ακρίβεια στην λειτουργία της μεθόδου. Η μέθοδος

που ακολουθείται είναι η εξής: τα πτηνά παγιδεύονται σε ειδικά δίχτυα και με εξαιρε-

τική προσοχή τοποθετούνται στο πόδι τους (σε κάθε ένα ατομικά) ειδικός μεταλλικός

δακτύλιος.

Σήμερα αποτελεί βασική επιστημονική μέθοδο εξασφαλίζοντας τη συγκέντρωση πλη-

ροφοριών για τις περιοχές διαχείμασης και αναπαραγωγής διαφόρων μεταναστευτικών

πληθυσμών, χωρίς να παρέχει πληροφορίες για τους μηχανισμούς προσανατολισμού που

χρησιμοποίησαν.

2.1.2 Τεχνική Emlen (Emlen funnels)

Μια αξιόπιστη και καθιερωμένη τεχνική στον τομέα της έρευνας που αποσκοπεί στη με-

λέτη προσανατολισμού των μεταναστευτικών πτηνών αποτελούν οι κώνοι Emlen.Ονομάστηκαν

χάριν του J.T. Emlen που εισήγαγε τη συγκεκριμένη τεχνική το 1966 [1]. Είναι ειδικά

τροποποιημένες διατάξεις, σχήμα ανεστραμμένου κώνου, κλίσης 450, διάμετρο βάσης

10cm και διάμετρο του πάνω μέρους περίπου 35 cm (σχ. 2.1).

Αρχικά καλύπτοντας τη βάση της διάταξης με ένα λεπτό στρώμα από μελάνι μελέτη-

σαν τις κατευθυντήριες επιλογές κάθε πτηνού ξεχωριστά, σύμφωνα με τα ίχνη που απο-

τυπώθηκαν στο εσωτερικό της διάταξης. Σήμερα καταγράφονται αυτόματα οι κινήσεις

τους, με χρήση υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στη διάταξη [2], λαμβάνοντας επεξερ-

γασμένα τα αποτελέσματα προσανατολισμού τους. Προσομοιώνοντας το πάνω μέρος της
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Σχήμα 2.1: Διάταξη Emlen funnel

διάταξης με διαφορετικά εποχιακά μοτίβα (π.χ έναστρο,ομιχλώδες περιβάλλον) και ρυθ-

μίζοντας εξωτερικούς παράγοντες όπως την ένταση του μαγνητικού πεδίου, κατέγραψαν

τη συμπεριφορά που εμφάνισαν σε κάθε περίπτωση (σχ. 2.2). Δικαιολογημένα αποτελεί

έγκυρη πειραματική μέθοδος μελέτης προσανατολισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στον

ερευνητή να μελετήσει τις κατευθυντήριες προτιμήσεις και τις στρατηγικές πλοήγησης

που χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια της προσομοιωμένης μετανάστευσης.

2.2 Στρατηγική Πλοήγησης

Αρκετά μεταναστευτικά είδη πτηνών κατά τη διάρκεια της πλοήγησης τους, εντοπίζονται

σε περιοχές μεγάλης έκτασης προς εκτεταμένη αναζήτηση τροφής, έχοντας απομακρυν-

θεί αρκετά από τον τελικό τους προορισμό. Ο μηχανισμός που ερμηνεύει τις διορθώσεις

των χωρικών μετατοπίσεων και την επαναφορά τους στη σωστή πορεία πλοήγησης,

προτάθηκε από τον Kramer (1952) [3], ως μηχανισμός «χάρτης - πυξίδα» (map-and-

compass). Ο «χάρτης» τους δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουν τη γεωγραφική θέση

του προορισμού τους και να μετατοπιστούν π.χ πιο βόρεια ή πιο ανατολικά, ενώ η «πυ-

ξίδα» να καθορίσουν με ακρίβεια την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. Το αρχικό

μοντέλο μηχανισμού γενικεύτηκε αργότερα σε απλό μοντέλο πυξίδας.

Μέχρι σήμερα, η ερμηνεία της στρατηγικής που ακολουθείται από τα πτηνά στη

διάρκεια της πλοήγησης τους, έχει αποτελέσει θέμα έντονου προβληματισμού και αμφι-

σβήτησης στο κύκλο των ερευνητών [14], [15], [16], [17]. Κυριάρχησαν δύο διαφορετικές
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Σχήμα 2.2: Αριστερά: δείγμα καταγραφής μεταναστευτικής «ανησυχίας». Δεξιά: δια-
νυσματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Το μήκος κάθε γραμμής είναι ανάλογο της
μεταναστευτική τους ανησυχίας υποδεικνύοντας την κατευθυντήρια προτίμηση τους όταν
τοποθετήθηκαν σε διατάξεις Emlen και μελετηθούν στις ακόλουθες συνθήκες: (A) τε-
χνητό περιβάλλον απουσία μαγνητικού πεδίου, (B) φυσικό γεωμαγνητικό περιβάλλον,
(C) τεχνητό περιβάλλον ανεστραμμένου πεδίου 180o.

θεωρίες:

• True navigation

• Vector navigation (clock-and-compass model)

Η πρώτη θεωρία εξετάζει την ικανότητα διόρθωσης πιθανών κατευθυντήριων μετατο-

πίσεων που εμφανίζουν τα πτηνά στην πρώτη τους μεταναστευτική προσπάθεια, χωρίς

τη καθοδήγηση των πιο έμπειρων [18]. Η δεύτερη θεωρία συγκρίνει τα αποτελέσματα του
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μαθηματικού μοντέλου, που αναπτύχθηκε για τη μελέτη του μεταναστευτικού προγράμ-

ματος, με τα πειραματικά δεδομένα που έλαβαν από τις δακτυλιώσεις και επανακτήσεις

(ringing recoveries).

2.2.1 True Navigation

Βασική προϋπόθεση για την ισχύ της θεωρίας [14], αποτελεί η κατοχή έμφυτης πυξίδας

και χάρτη. Με τον όρο «χάρτη» αναφερόμαστε στην εγγενή γνώση είτε συστημάτων

συντεταγμένων (γεωγραφικό μήκος, πλάτος) των περιοχών διαχείμασης, είτε συγκε-

κριμένων σημείων ή περιοχών. Τους επιτρέπει την αναγνώριση και διόρθωση πιθανών

αποκλίσεων από την κύρια πορεία τους ελαχιστοποιώντας κατευθυντήρια λάθη.

Επομένως, σύμφωνα με το μεταναστευτικό πρόγραμμα της θεωρίας, τα πτηνά δια-

τηρούν σταθερό προσανατολισμό προς την επιθυμητή περιοχή διαχείμασης τους, δια-

γράφοντας πορείες μεταβλητής κατεύθυνσης εξαιτίας των συνεχών διορθώσεων που

προκύπτουν στη διάρκεια της πλοήγησης τους.

2.2.2 Vector navigation (clock-and-compass model)

Σύμφωνα με τη θεωρία της στρατηγικής Vector navigation, τα μεταναστευτικά πτηνά

κατέχουν τουλάχιστον δυο μηχανισμούς προσανατολισμού: πυξίδα (compass) και έμφυτο

χρονοδιάγραμμα (clock). Σε αντίθεση με την υπόθεση της προηγούμενης θεωρίας, τα

πτηνά δεν κατέχουν κάποιο αρχικό σύστημα αναφοράς (χάρτη) αλλά χρησιμοποιούν τις

πυξίδες, που δεν επηρεάζεται από τη γεωγραφική τους θέση, για να ορίσουν σταθερή

κατεύθυνση στην μεταναστευτική τους πορεία.

Το μαθηματικό μοντέλο της θεωρίας που αναπτύχθηκε από τον H. Mouritsen, προ-

βλέπει τις αναμενόμενες κατανομές προσανατολισμού συναρτήσει της απόστασης που

καλύφθηκε από τα πτηνά και της ακρίβειας στην κατεύθυνση ανά μεταναστευτικό βήμα.

Περιγράφει το μεταναστευτικό τους πρόγραμμα, ως μια σειρά από μη σχετιζόμενα μεταξύ

τους μεταναστευτικά βήματα, προσανατολισμένα σε σταθερή κατεύθυνση, ακολουθών-

τας ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα [19]. Η διάρκεια και το μήκος κάθε βήματος

καθορίζεται από το έμφυτο χρονοδιάγραμμα που διαθέτουν, γιαυτό και αντιστοιχεί σε

διάνυσμα με μήκος και κατεύθυνση (διανυσματική ανάλυση) [20], [21]. Η κατεύθυνση
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κάθε διανύσματος (βήματος) αλλάζει μια ή δυο φορές, στη διάρκεια μιας μεταναστευ-

τικής περιόδου. Κάθε μεταναστευτικό βήμα που πραγματοποιείται δεν ακολουθεί την

ίδια κατεύθυνση με το προηγούμενο επομένως εμφανίζεται απόκλιση στην επιλεγμένη

κατεύθυνση (κύρια κατεύθυνση). Η εμφάνιση της απόκλισης μπορεί να οφείλεται σε

διάφορους παράγοντες, όπως στα κατευθυντήρια λάθη κατά την πλοήγηση τους, την

ένταση του ανέμου, την τοπογραφία κ.α χωρίς να έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης των

αποκλίσεων. Σε αντίθεση με την προηγούμενη θεωρία, τα πτηνά διατηρούν σταθερό

προσανατολισμό, διαγράφοντας πορείες σταθερής κατεύθυνσης.

2.3 Μηχανισμοί Πυξίδας

Σύμφωνα με τις θεωρίες στρατηγικής πλοήγησης, η κατοχή ενός μηχανισμού πυξίδας ε-

ίναι απαραίτητη για τον καθορισμό της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουν στη διάρκεια

της μετανάστευσης τους. Ανάλογα των πηγών που αξιοποιούν για τη λήψη των κατάλλη-

λων πληροφοριών κατεύθυνσης και ανεξάρτητα της θέσης που βρίσκονται, διακρίνονται

σε δύο συστήματα πυξίδας: ουράνιας και μαγνητικής.

Στη συνέχεια της ενότητας, ακολουθεί η σύντομη περιγραφή του μηχανισμού «ου-

ράνιας πυξίδας», σύμφωνα με την εξαιρετική ανάλυση των βιολόγων ερευνητώνW. Wil-

tschko, R. Wiltschko που αποτέλεσε κύριο αντικείμενο της ερευνητικής τους μελέτης

τα τελευταία χρόνια [4], [5], [6].

2.3.1 Ουράνια Πυξίδα (Celestial Compass)

Σύμφωνα με το μηχανισμό της «ουράνιας» πυξίδας, τα πτηνά εντοπίζουν τη γεωγραφική

τους θέση μέσω είτε της αζιμουθιακής θέσης του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας είτε

από τη φάση περιστροφής των αστερισμών στη διάρκεια της νύχτας. Διακρίνεται στους

ακόλουθους δύο υπομηχανισμούς: την ηλιακή και αστρική πυξίδα προσανατολισμού.

Ηλιακή Πυξίδα (Sun Compass)

Η χρήση της ηλιακής πυξίδας, δίνει τη δυνατότητα προσανατολισμού μέσω της αναγνώρι-

σης της αζιμουθιακής θέσης του ήλιου που διαγράφει πορεία τόξου, στη διάρκεια της
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ημέρας. Απαιτείται η ύπαρξη έμφυτου χρονοδιαγράμματος (internal clock) για το σωστό

εντοπισμό της θέσης του ήλιου, που δεν αποτελεί σταθερό στοιχείο προσανατολισμού

αφού είναι ανάλογο του γεωγραφικού πλάτους και της εποχής [6].

Το εσωτερικό τους ρολόι, βασίζεται στους ετήσιους και ημερήσιους ρυθμούς που δια-

τηρούν κατά τη διάρκεια της πλοήγησης τους, αντισταθμίζοντας χρονικές αλλαγές, που

προκύπτουν κατά τη διέλευση τους σε διαφορετικά γεωγραφικά μήκη. Πειράματα προ-

σανατολισμού [7] που πραγματοποιήθηκαν σε περιστέρια, έδειξαν ότι ο προσανατολισμός

είναι ανάλογος της μετατόπισης χρόνου που εκτέθηκαν.

Αστρική Πλοήγηση (Star Compass)

Η αστρική πλοήγηση μελετήθηκε για τα είδη που μεταναστεύουν τη νύχτα. Λαμβάνουν

πληροφορίες για το γεωγραφικό τους πλάτος μεσώ της γεωγραφικής διαμόρφωσης και

περιστροφής των αστερισμών (βόρειου και νότιου γεωγραφικού ημισφαιρίου), χωρίς να

κατέχουν κάποια έμφυτη γνώση για τη σύσταση τους. Σύμφωνα με τα πειράματα των

Potapov [8] και Emlen [9] κάθε μεταναστευτικό είδος πιθανότατα έχει αναπτύξει διαφο-

ρετικές στρατηγικές, ανάλογα τους αστερισμούς.

Επομένως, οι πληροφορίες που λαμβάνουν από το φυσικό περιβάλλον και αξιοποιο-

ύνται με χρήση είτε της αστρικής είτε της ηλιακής πυξίδα επηρεάζουν, όπως αναφέραμε

τον προσανατολισμό τους, αλλά δεν αρκούν για τον καθορισμό της σωστής πορείας

πλοήγησης και εντοπισμού του τελικού σημείου προορισμού. Κύριος παράγοντας προ-

σανατολισμού και καθορισμού της μεταναστευτικής πορείας τους αποτελεί η δράση του

μαγνητικού πεδίου της Γης, μέσω χρήσης της μαγνητικής πυξίδας, συγκεκριμένα μέσω

της πυξίδας κλίσης, όπως θα αναφερθούμε αναλυτικά στην επόμενη ενότητα.

2.3.2 Μαγνητική πυξίδα

Η Γη έχει ένα εγγενές μαγνητικό πεδίο, που παράγεται στον πυρήνα του πλανήτη. Η μα-

θηματική περιγραφή του κυρίως μαγνητικού πεδίου δεν είναι απλή, γι αυτό η προσέγγιση

του γίνεται συνήθως με ένα διπολικό μαγνητικό πεδίο (Παράρτημα Αʹ) προσανατολισμένο

με τέτοιο τρόπο ώστε η διπολική του ροπή να δείχνει προς το γεωγραφικό Νότο εμφα-

νίζοντας απόκλιση περίπου 11o μοιρών από τον άξονα περιστροφής της Γης (σχ. 2.3).

10



Οι δυναμικές γραμμές του πεδίου, εξέρχονται από το Νότιο μαγνητικό πόλο, κινούνται

περιφερειακά γύρω από τη Γη και εισέρχονται στο Βόρειο μαγνητικό πόλο. Η συνολική

ένταση του πεδίου [10] είναι μέγιστη στους πόλους (0.6G), όπου οι δυναμικές γραμμές

είναι κάθετες στην επιφάνεια (κλίση 900) και ελάχιστη στον μαγνητικό ισημερινό (0.3G)

όπου είναι παράλληλες στην επιφάνεια της Γης (κλίση 00). Η γωνία που σχηματίζε-

ται μεταξύ του διανύσματος του μαγνητικού πεδίου με τον ορίζοντα ονομάζεται γωνία

κλίσης· οι δυναμικές γραμμές ίσης κλίσης ταυτίζονται με τις δυναμικές γραμμές ίσου

γεωγραφικού πλάτους.

Σχήμα 2.3: Μαγνητικό Πεδίο Γης.

Επεκτείνοντας το νοητό άξονα του γεωμαγνητικού διπόλου εντοπίζουμε τους γεω-

μαγνητικούς πόλους, Βόρειο και Νότιο, να απέχουν μεταξύ τους 180o. Οι γεωγραφικές

συντεταγμένες στο βόρειο και νότιο ημισφαίριο είναι αντίστοιχα 80.1o N, 72.3o W και

80.1o S, 107.7oW . Ο γεωμαγνητικός ισημερινός συμπίπτει με τον ισημερινό του γεωμα-

γνητικού διπόλου.
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Το μαγνητικό πεδίο της Γης, αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο σύστημα με ποικίλες

διακυμάνσεις (χρονικές και χωρικές), που οφείλονται κυρίως στις συγκεντρώσεις σιδη-

ρομαγνητικών υλικών που εντοπίζονται κάτω από το φλοιό της γης αλλά και της ηλιακής

μαγνητικής δραστηριότητας. Αντιπροσωπεύει μια αρκετά αξιόπιστη πηγή πληροφορίας,

διάχυτη στο περιβάλλον, απαραίτητη για τον προσανατολισμό των μεταναστευτικών πτη-

νών. Το διάνυσμα του γεωμαγνητικού πεδίου παρέχει πληροφορίες για την κατεύθυνση

τους, χρησιμεύοντας ως πυξίδα, ενώ οι χωρικές κατανομές της ολικής έντασης και κλίσης

του πεδίου, χρησιμεύουν ως συντεταγμένες, κατάλληλες για τον σχηματισμό ενός χάρτη

πλοήγησης.

Ο Middendorff (1859) πρότεινε να μετονομαστεί η έννοια της μαγνητικής πληρο-

φορίας σε μηχανισμό μαγνητικής πυξίδας, ως βασικό σύστημα προσανατολισμού των

αποδημητικών πτηνών. Τα πτηνά διαθέτουν την έμφυτη ικανότητα να αντιλαμβάνονται

τις μεταβολές στην ένταση και κλίση του γεωμαγνητικού πεδίου, προσαρμόζοντας ανάλο-

γα την πορεία τους. Αποδείχθηκε πειραματικά, στη μελέτη του μεταναστευτικού είδους

European Robins, με την τοποθέτηση πηνίων Helmholtz στις πειραματικές διατάξεις fun-

nels, προκαλώντας την περιστροφή του πεδίου, εξαιτίας της περιστροφής συγκεκριμένης

γωνίας του διανυσματικού πεδίου με το επίπεδο του ορίζοντα [11]. Διατηρώντας την

ίδια τιμή έντασης και κλίσης με το γεωμαγνητικό και περιστρέφοντας τον γεωμαγνητικό

βορρά κατά 1200 νοτιοανατολικά, παρατήρησαν ότι το συγκεκριμένο είδος, προσάρμο-

σε απόλυτα την πορεία του στην αλλαγή κατεύθυνσης του διανυσματικού πεδίου (σχ.

2.4). Μέχρι σήμερα έχουν μελετηθεί περισσότερα από 20 είδη μεταναστευτικών και μη

πτηνών, διαφορετικών ιδιοτήτων και κατηγοριών, επαληθεύοντας την έμφυτη ικανότητα

προσαρμογής τους που εμφανίζουν στις μεταβολές πεδίου.

Πυξίδα κλίσης (Inclination Compass)

Η μελέτη της αρχής λειτουργίας της μαγνητικής πυξίδας που κατέχουν αποδημητικοί

πληθυσμοί, αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Καταρχάς τα αποτελέσματα των πειρα-

μάτων που έγιναν στα European Robins έδειξαν πως η μαγνητική πυξίδα λειτουργεί ως

πυξίδα κλίσης· ευαίσθητη στη κλίση του διανυσματικού γεωμαγνητικού πεδίου και όχι

στην πολικότητα του. Ενδεικτικά, αναστρέφοντας την κάθετη συνιστώσα του πεδίου
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Σχήμα 2.4: Προσανατολισμός των European Robins με το μαγνητικό πεδίο. Αριστερά:
μαγνητικό πεδίο Γης. Δεξιά: τεχνητό πεδίο ίδιας έντασης και κλίσης με το γεωμαγνητι-
κό, μετατοπισμένο κατά 1200 νοτιοανατολικά. Τα τρίγωνα στην περιφέρεια του κύκλου
συμβολίζουν την κατεύθυνση που προτίμησαν καθένα ατομικά και τα βέλη το μέσο δι-
άνυσμα ως προς τον κύκλο ακτίνας 1 [12].

παρατηρούμε αναστροφή της πορείας τους (σχ. 2.5). Αντίθετα η ταυτόχρονη αναστρο-

φή της οριζόντιας και κάθετης συνιστώσας δεν επηρεάζει την πλοήγηση τους, διότι

διατηρείται σταθερή η κλίση του πεδίου. Επομένως ανάλογα τη γωνία κλίσης, προσανα-

τολίζονται προς τους πόλους (μαγνητικό πεδίο με φορά προς τα κάτω) ή τον ισημερινό

(μαγνητικό πεδίο με φορά προς τα πάνω).

Μέσω της συνεχώς μεταβαλλόμενης γωνίας που σχηματίζεται μεταξύ των δυναμικών

γραμμών του πεδίου και του ορίζοντα, εξάγουν πληροφορίες για το γεωγραφικό μήκος

και μέσω της μεταβαλλόμενης ισχύς του πεδίου, που είναι πιο ισχυρό στους πόλους

και πιο ασθενές στον ισημερινό, για το γεωγραφικό πλάτος. Η πλοήγηση τους προς

τους πόλους ή προς τον ισημερινό υποδεικνύεται στη μια περίπτωση από τη διατομή

των δυναμικών γραμμών με τον ορίζοντα και στη δεύτερη περίπτωση από την απόκλιση

της γωνίας κλίσης. Επομένως, ακολουθώντας τη μικρότερη γωνία κλίσης (σχ. 2.5)

κατευθύνονται προς τον ισημερινό και μέσω της μεγαλύτερης προς τους πόλους (βόρειο

ή νότιο) [4].

Ωστόσο όταν βρεθούν κοντά στους πόλους ή στον ισημερινό η πυξίδα κλίσης γίνεται

διφορούμενη ως προς την επιλογή της σωστής πορείας πλοήγησης. Η κάθετη ευθυγράμ-

μιση των δυναμικών γραμμών στους πόλους και η παράλληλη ευθυγράμμιση τους στον
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Σχήμα 2.5: Πυξίδας κλίσης και προσανατολισμός των European Robins στις ακόλουθες
συνθήκες: (αριστερά προς δεξιά) γεωμαγνητικό πεδίο, αναστροφή οριζόντιας και κάθε-
της συνιστώσας πεδίου [4] (N: βορράς, S: νότος, He : διάνυσμα του γεωμαγνητικού
πεδίου, H: διάνυσμα του πειραματικού μαγνητικού πεδίου, Hh και Hv: οριζόντια και
κάθετη συνιστώσα το μαγνητικού πεδίου αντίστοιχα, g: βαρύτητα, p και e: πορεία προς
τους πόλους και πορεία προς τον ισημερινό αντίστοιχα.

ισημερινό, καθιστά δύσκολη την επιλογή τους. Σύμφωνα με την έρευνα του Wiltschko

[13] δείχθηκε πως η πυξίδα κλίσης των πτηνών «προσαρμόζεται» στις μεταβολές του μα-

γνητικού πεδίου χωρίς να επηρεάζει τον προσανατολισμό τους, όσο το μαγνητικό πεδίο

της Γης παρέχει κατευθυντήριες πληροφορίες.

Συνεπώς, ο μηχανισμός της πυξίδας κλίσης αποτελεί βασικό μηχανισμό πλοήγησης

για τα πτηνά που εντοπίζονται τόσο στο νότιο όσο και βόρειο ημισφαίριο της Γης. Στην

περίπτωση ενός πτηνού του βόρειου ημισφαιρίου που συνηθίζει να μεταναστεύει προς το

νότο, αν το μεταφέρουμε στο νότιο ημισφαίριο, θα διαπιστώσουμε πως η πορεία πλοήγη-

σης του παραμένει ανεπηρέαστη, καθώς θα συνεχίσει να μετακινείται προς τον ισημερινό

το φθινόπωρο και όχι προς νοτιότερες περιοχές όπως προβλεπόταν. Εξίσου σημαντικό

χαρακτηριστικό του μηχανισμού είναι πως παραμένει ανεπηρέαστος στις μετατοπίσεις

του βόρειου και νότιου μαγνητικού πόλου.
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Κεφάλαιο 3

Βιοφυσικοί μηχανισμοί

΄Οπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι απαραίτητες πληροφορίες προσανατο-

λισμού και πλοήγησης των αποδημητικών πληθυσμών παρέχονται μέσω της έντασης και

της κλίσης του διανυσματικού μαγνητικού πεδίου της Γης. Η αξιοποίηση των πληρο-

φοριών πραγματοποιείται μέσω χρήσης της μαγνητικής πυξίδας που κατέχουν, η σημαν-

τικότητα της οποίας έγκειται στη λειτουργία της ως πυξίδα κλίσης· πυξίδα ευαίσθητη

στην κλίση του πεδίου. Παραμένει να μελετήσουμε τους βιοφυσικούς μηχανισμούς που

υποκινούν το μηχανισμό, συγκεκριμένα τα αισθητήρια όργανα που λειτουργούν ως υπο-

δοχείς λήψης για την επεξεργασία της μαγνητικής πληροφορίας. Αν και μέχρι σήμερα

δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως οι δομές των μαγνητικών αισθητήρων, έχουν προταθεί τα

ακόλουθα μοντέλα, βασιζόμενα σε διαφορετικές αρχές της Φυσικής:

• διεργασίες που περιέχουν σωματίδια εμπλουτισμένα σε σίδηρο· σωματίδια μαγνη-
τίτη (magnetite model)

• αλληλεπιδράσεις βιομορίων με το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο (radical pair mo-

del)

Ακολουθεί η περιγραφή των μηχανισμών, εστιάζοντας στη μεθοδολογία του μηχανισμού

(r-p), απαραίτητος για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των μοντέλων πλοήγησης

που προτείνουμε.
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3.1 Σωματίδια μαγνητίτη

Ο μαγνητίτης είναι ένα σιδηρομαγνητικό ορυκτό του σιδήρου με χημική μορφή Fe3O4.

Οι μαγνητικές ιδιότητες που εμφανίζει, είναι ανάλογες του σχήματος και του μεγέθους

των σωματιδίων που το αποτελούν και θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά μαγνητικά

ορυκτά που βρίσκονται στη γη.

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του μαγνητικού πεδίου με τα spin των παρακείμενων α-

τόμων του μορίου, οδηγεί στη δημιουργία διακριτών περιοχών μαγνητισμού (domains)

με το υλικό να εμφανίζει ομοιόμορφη μαγνήτιση, όταν ευθυγραμμιστούν οι μαγνητικές

ροπές μεταξύ των ατόμων προς την ίδια κατεύθυνση. Στα μεγάλου μήκους σωματίδια

οι πολλαπλές περιοχές (multi domain) μαγνητισμού, είναι αυθαίρετα μαγνητισμένες, με

αποτέλεσμα να μειώνουν την ομοιόμορφη μαγνήτιση του υλικού. Σωματίδια της τάξης

των 0.01 μm με 1 μm, συνήθως περιλαμβάνουν μια «μονο-περιοχή» (single domain) μα-

γνήτισης και συμπεριφέρονται ως μικροί μόνιμοι μαγνήτες. Πολύ μικρότερου μεγέθους

σωματίδια, προσανατολίζονται αρκετά εύκολα υπό τη δράση μαγνητικού πεδίου εμφα-

νίζοντας έντονη μαγνήτιση 1, και αυξημένη μαγνητική ευαισθησία.

Ο προσανατολισμός ορισμένων βακτηρίων (magnetostatic bacteria) και αλγών [22],

αποδείχθηκε ότι βασίζεται στην ύπαρξη αλυσίδων single domain μαγνητίτη που συμπε-

ριφέρονται ως μαγνήτες, ευθυγραμμίζοντας τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με τις δυνα-

μικές γραμμές του γεωμαγνητικού πεδίου. ΄Ιδιες περιοχές μαγνήτισης εντοπίστηκαν και

στα πτηνά, κοντά στην περιοχή των οσφρητικών νεύρων, μεταφέροντας τις πληροφορίες

που λαμβάνουν από το γεωμαγνητικό πεδίο στον εγκέφαλο, μέσω του τριδύμου νεύρου.

Η ανάλυση τέτοιων δομών οδηγεί στη δημιουργία μοντέλων επιτρέποντας τη λεπτομερή

περιγραφή του μηχανισμού και την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την επίδραση

διαφορετικής έντασης μαγνητικών πεδίων. Για παράδειγμα, μελετήθηκε ο προσανατολι-

σμός τους υπό τη δράση ισχυρών μαγνητών και η επίδραση ισχυρών μαγνητικών παλμών

σε δομές μαγνητίτη (απομαγνήτιση).

΄Οσον αφορά τη διαδικασία προσανατολισμού των πτηνών, ο βιοφυσικός μηχανισμός

μαγνητικών αισθητήρων που βασίζεται στο μαγνητίτη, δε θεωρείται αποτελεσματικός.

Σύμφωνα με πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε πτηνά, αναισθητοποιώντας το πάνω

1εν απουσία εξωτερικού πεδίου οι μαγνητικές ροπές των ατόμων στρέφονται σε τυχαίες κατευθύνσεις
λόγω των θερμικών διακυμάνσεων
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μέρος του ράμφους τους, έδειξαν ότι ο προσανατολισμός τους δεν επηρεάστηκε από την

απουσία των σωματιδίων. Ωστόσο είναι σημαντική η παρουσία τους ως μαγνητόμετρα,

κυρίως για την καταγραφή των μεταβολών της έντασης του πεδίου και του σχηματισμού

ενός χάρτη πλοήγησης.

3.2 Radical pair model

Το μοντέλο του βιοχημικού μηχανισμού radical pair (rp) προτάθηκε για πρώτη φορά

από τον Shulten στις αρχές του 1980[23] και διευρύνθηκε από τους Ritz, Adem και

Shulten το 2000[24]. Βασίζεται στην δράση μικρής έντασης εφαρμοζόμενου πεδίου σε

ζεύγη ιόντων (μόρια rp), που σύμφωνα με τη θεωρία τους, είναι τοποθετημένα στο

αμφιβληστροειδές χιτώνα του οφθαλμού με τη μορφή φωτοϋποδοχέων. Τα radicals είναι

μόρια με περιττό αριθμό ηλεκτρονίων [25] [26], μη-συζευγμένων ηλεκτρονικών spins ,

που μπορεί να βρεθούν σε δύο πιθανές καταστάσεις spin: ↑ spin (↑↑ singlet state, ολικού
S = 0)ή ↓ (↓ ↓ triplet state, ολικού S = 1) 2.

Στο σχήμα 3.1 αναπαρίσταται μια απλή μορφή του βιοχημικού μηχανισμού, περιλαμ-

βάνοντας τα ακόλουθα στάδια:

- διέγερση του ουδέτερου μορίου (DA) μέσω της απορρόφησης φωτονίου: DA
hv→

D∗A

- δημιουργία ενός ζεύγους ιόντων ([•D++•A−]S) singlet συζευγμένης κατάστασης

spin, μέσω της μεταφοράς φορτίου από το δότη στον αποδέκτη.

- σύζευξη μονήρη ηλεκτρονίων των πυρήνων (δότη και αποδέκτη) μέσω των μαγνη-

τικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται στο μόριο rp με τη δράση εξωτερικά

2

|S > =
1√
2
(| ↑, ↓> −| ↓, ↑>)

|T+ > = | ↑, ↑>

|T > =
1√
2
(| ↑, ↓> +| ↓, ↑>)

|T
−
> = | ↓, ↓>
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εφαρμόσιμου μαγνητικού πεδίου, προκαλώντας την αλληλομετατροπή των singlet

και triplet (S ←→ T ) καταστάσεων spin.

- δημιουργία ουδέτερων προϊόντων singlet (triplet) κατάστασης spin με ρυθμό επα-

νασύνδεσης kS(kT ).

Photo-Excited
Neutral 

Donor-Acceptor 
Molecule 

MAGNETIC

INTERACTIONS

[ A
+

]D +
_ T

[ A
+

]D +
_ S

singlet products triplet products

kS kTcharge recombination

Radical-Ion-Pair Space

Neutral Chemical products Space

+* AD

AD

hν
Neutral 

Donor-Acceptor
Molecule 

Σχήμα 3.1: Μηχανισμός radical pair

Το μόριο rp της singlet-κατάστασης επανασυνδέεται με ρυθμό επανασύνδεσης kS,

δίνοντας ουδέτερα προϊόντα σε singlet-κατάσταση και αντίστοιχα ο ρυθμός επανασύνδε-

σης του μορίου στην triplet-κατάσταση είναι kT , δίνοντας ουδέτερα προϊόντα σε triplet-

κατάσταση. Ως (yields) της αντίδρασης ορίζουμε τα προκύπτοντα προϊόντα (singlet-

triplet κατάστασης), απαραίτητα για τη μέτρηση της ευαισθησίας που εμφανίζει το μόριο

rp όταν δράσει εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Επομένως, το singlet(triplet) yield απο-

τελεί το ποσοστό των μορίων rp που έχουν επανασυνδεθεί μέσω του singlet(triplet)

καναλιού, σε χρόνο άπειρο και ορίζεται ως:

YS(T )[
0/0] = 100

∫

∞

0

kS(T ) < QS(T ) > dt (3.1)

Η μετατροπή S ←→ T είναι μια σύμφωνη κβαντική διαδικασία και τα μόρια rp ταλαν-

τεύονται μεταξύ των S και T καταστάσεων σε διάφορες συχνότητες που καθορίζονται
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από την ένταση των μαγνητικών αλληλεπιδράσεων. Οι μαγνητικές αλληλεπιδράσεις που

αναπτύσσονται στο μόριο (αλληλεπίδραση της υπέρλεπτης υφής και Zeeman) και οφε-

ίλονται στη δράση εξωτερικά εφαρμόσιμου μαγνητικού πεδίου και στην αλληλεπίδραση

με γειτονικά πυρηνικά spin, παρουσιάζονται στη συνέχεια του κεφαλαίου.

3.2.1 Αλληλεπίδραση Zeeman

Η αλληλεπίδραση Zeeman μεταξύ των μη-συζευγμένων ηλεκτρονικών spin με το εφαρμο-

ζόμενο μαγνητικό πεδίο συνεισφέρει σημαντικά στην επίδραση μαγνητικών φαινομένων.

Αρχικά εφαρμόστηκε στο πλαίσιο μελέτης της ατομικής Φυσικής, με την εισαγωγή ενός

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου στις εξισώσεις κίνησης, καθιστώντας το αντιπροσωπευ-

τικό φαινόμενο για τη μελέτη της επίδρασης μαγνητικών πεδίων. Η αλληλεπίδραση

Zeeman μορίου γνωστής ηλεκτρονικής κατάστασης έχει τη μορφή:

ĤZ = µBgŜ ·B = −γh̄Ŝ ·B h̄=1→ −γh̄Ŝ ·B (3.2)

όπου γ = −µBg/h̄ ο γυρομαγνητικός λόγος των ηλεκτρονίων, ge ≃ 2.00232 και γe ≃
−1.761× 1011rad/sT . Τα πυρηνικά spin υπάγονται σε αλληλεπιδράσεις Zeeman με τον

γυρομαγνητικό τους λόγο να είναι συνήθως τρεις με τέσσερις τάξεις μικρότερος του γe,

επομένως τις θεωρούμε αμελητέες.

Η αλληλεπίδραση Zeeman στην περίπτωση των μορίων radical pairs με δυο ηλε-

κτρόνια έχει τη μορφή:

ĤZ =
∑

X=A,D

µBg
(X)Ŝ(X) ·B (3.3)

έχουμε θεωρήσει ότι δρα ίδιας έντασης πεδίου στον αποδέκτη (Α) και στο δότη (D). Για

μικρής έντασης πεδία, θεωρούμε g(A) = g(D) = ge.

Η μορφή του όρου αλληλεπίδρασης στη σχέση 3.3 εισάγει τη σημαντικότητα του Δg-

μηχανισμού. Ηλεκτρόνια με διαφορετικούς g-παράγοντες περιστρέφονται σε διαφορετικές

συχνότητες γύρω από τον άξονα που ορίζει ένα εξωτερικά εφαρμόσιμο μαγνητικό πεδίο.

Αυτό οδηγεί στην μετατροπή των S ←→ T καταστάσεων με ρυθμό µB(g
(A)−g(D)

)B/h̄

που είναι γραμμικά ανάλογος του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου.
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3.2.2 Αλληλεπίδραση υπέρλεπτης υφής

Μέσω της αλληλεπίδρασης υπέρλεπτης υφής προκαλείται η σύζευξη των ηλεκτρονικών

spin με το εσωτερικό μαγνητικό πεδίο που αναπτύσσεται από τα πυρηνικά spin που

περιβάλλουν το μόριο. Περιλαμβάνει τους ακόλουθους δυο όρους.

Τη διπολική αλληλεπίδραση των μαγνητικών ροπών (μονήρη ηλεκτρόνια) με τους

πυρήνες και την αλληλεπίδραση επαφής Fermi · η μαγνητική αλληλεπίδραση ενός ηλε-

κτρονίου που βρίσκεται μέσα σένα πυρήνα ατόμου με τον πυρήνα.

Η χαμιλτονιανή υπέρλεπτης υφής για ένα μόριο rp έχει την ακόλουθη μορφή:

ˆHHF =

nA
∑

k=1

Ŝ(A) ·A(A)
k · ÎAk +

nD
∑

l=1

Ŝ(D) ·A(D)
l · ÎDl (3.4)

με nA, nD ο αριθμός των πυρήνων δότη και αποδέκτη αντίστοιχα. IAk , I
D
l πυρηνικό spin

και A(A)
k , A

(D)
k τανυστές σύζευξης υπέρλεπτης υφής με ηλεκτρονικό spin . Στη δική μας

περίπτωση έχουμε συζεύξεις υπέρλεπτης υφής μόνο με τις παράλληλες συνιστώσες των

ηλεκτρονικών και πυρηνικών spins, επομένως οι τανυστές σύζευξης γίνονται διαγώνιες

μήτρες 3× 3 και η εξίσωση (3.4) γίνεται:

ˆHHF =
∑

X=A,D

nX
∑

k=1

Ŝ(X) ·









a
(X)
k,xx 0 0

0 a
(X)
k,yy 0

0 0 a
(X)
k,zz









· ÎXk (3.5)

΄Ενα μόριο rp δημιουργείται σε singlet-κατάσταση π.χ μια γραμμική υπέρθεση των

ηλεκτρονικών spin-καταστάσεων (|S(D) >
⊗ |S(A) >) μηδενικής στροφορμής. Εν α-

πουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, η μετατροπή S ←→ T κατάστασης προκαλείται

από τα πυρηνικά spin κάθε ηλεκτρονίου. Η επίδραση του τανυστή της αλληλεπίδρασης

υπέρλεπτης υφής είναι αντίστοιχη της δράσης ενός μαγνητικού πεδίου που είναι ανάλογο

της σταθεράς της υπέρλεπτης υφής και έχει την ίδια κατεύθυνση με εκείνη της ανισο-

τροπικής υπέρλεπτης υφής. Γι αυτό αντιμετωπίζουμε την υπέρλεπτη υφή σαν ένα τοπικό

μαγνητικό πεδίο.
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Κεφάλαιο 4

Μηχανισμοί πλοήγησης

Η υλοποίηση των μοντέλων πλοήγησης που ερμηνεύουν τις μεταναστευτικές διαδρο-

μές που διαγράφονται από τους αποδημητικούς πληθυσμούς, συνοψίζεται στα ακόλουθα

βήματα:

- Η μαθηματική περιγραφή του γεωμαγνητικού πεδίου, αποτελεί μια αρκετά σύνθετη

και πολύπλοκη διαδικασία, γι αυτό προτιμήθηκε στη μελέτη μας μια απλούστερη

περιγραφή του πεδίου που βασίζεται στην προσέγγιση του μαγνητικού διπόλου.

Το εξωτερικό πεδίο που αισθάνεται το πτηνό είναι το γεωμαγνητικό (σχ. 4.1)

το μέτρο και η κατεύθυνση του οποίου μεταβάλλει τη δυναμική των μεταβάσεων

μεταξύ των καταστάσεων spin που αναπτύσσονται στο μόριο rp. Η μαθηματική

περιγραφή της διπολικής προσέγγισης παρατίθεται στο Παράρτημα Αʹ.

- Ορίσαμε νέο σύστημα συντεταγμένων για το μόριο rp, που θεωρητικά εντοπίζεται

πάνω στο πτηνό, απαραίτητο για τον υπολογισμό των singlet-triplet yields. Η

ανάλυση των αξόνων έχει ως εξής: Ο x άξονας βρίσκεται σταθερά στο επίπεδο

που εφάπτεται στην επιφάνεια της Γης με διεύθυνση Βορράς-Νότος. Ο z άξονας

παραμένει κάθετος στο εφαπτόμενο επίπεδο και ο y άξονας κάθετος στους δυο

προηγούμενους (σχ. 4.2). Προβάλλοντας το διάνυσμα του μαγνητικού πεδίου

στο νέο σύστημα αξόνων, παρατηρούμε πως στον Ισημερινό μόνο η προβολή της

x−συνιστώσας δίνει μη μηδενική τιμή και στους Πόλους μόνο η προβολή της
z−συνιστώσας. Επομένως το πτηνό στη διάρκεια της πορείας του κατά μήκος
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Σχήμα 4.1: Προσομοίωση μαγνητικού πεδίου Γης ακτίνας 6350km, μέτρου 0.6 G στους
πόλους και 0.3 G στον ισημερινό. Οι δυναμικές γραμμές εξέρχονται από τον Νότιο γεω-
μαγνητικό πόλο και εισέρχονται στον Βόρειο γεωμαγνητικό πόλο (Ο Βόρειος γεωμαγνη-
τικός πόλος είναι το σημείο στην επιφάνεια της Γης όπου το διάνυσμα του μαγνητικού
πεδίου είναι κατακόρυφο με φορά προς τα κάτω.)

ενός μεσημβρινού αποκτά πληροφορία για το μέτρο και τη διεύθυνση του πεδίου

(σχ. 4.3)

- Το μαθηματικό μοντέλο βασίζεται στο μηχανισμό rp και περιγράφεται από την

ακόλουθη master equation

dρ

dt
= − i

h̄
[H, ρ]− −

kS
2
[ρ,QS]+ −

kT
2
[ρ,QT ]+ (4.1)

όπου H(t) η χαμιλτονιανή που περιγράφει την αλληλεπίδραση spin με το μαγνη-

τικό πεδίο (Zeeman) και τα πυρηνικά spin που το περιβάλλουν (υπέρλεπτη υφή)

και ρ(t) πίνακας πυκνότητας. Οι δύο τελευταίοι όροι περιγράφουν την απώλεια

μορίων rp λόγω επανασύνδεσης φορτίου από το singlet-triplet κανάλι, με ρυθμούς
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επανασύνδεσης kS και kT αντίστοιχα.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό των yields και στα δύο

μοντέλα πλοήγησης, των οποίων η ανάλυση ακολουθεί στις επόμενες ενότητες,

βασίζεται στην εξής διαδικασία: Αρχικά από τη master equation (εξ. 4.1) υπο-

λογίσαμε τον πίνακα πυκνότητας ρ(t) και εισάγωντας το αποτέλεσμα στη σχέση

ορισμού (εξ. 4.2) του yield, υπολογίσαμε την προκύπτουσα τιμή του για κάθε

μοντέλο αντίστοιχα.

YS =

∫

∞

0

kSTr[ρ(t)QS] =

∫

∞

0

kS < QS >t (4.2)

Σχήμα 4.2: Προβολές του διανυσματικού μαγνητικού πεδίου στο σύστημα συντεταγ-
μένων του πτηνού. Αριστερά: Προβολή διανυσματικού πεδίου στο επίπεδο xz. Δεξιά:
Στροφή πτηνού και αλλαγή προβολών του πεδίου στο επίπεδο xy

4.1 Μοντέλα πλοήγησης

4.2 Μετάβαση σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη

Σύμφωνα με τη θεωρία του μηχανισμού rp που αναπτύξαμε στην ενότητα 3.2, η λειτουρ-

γία του μηχανισμού βασίζεται στην αλληλεπίδραση των μακρομορίων με το εφαρμοζόμενο
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Σχήμα 4.3: Σύστημα συντεταγμένων μορίου.

μαγνητικό πεδίο. Απαιτείται η απορρόφηση ενός φωτονίου για τη μετάβαση του μορίου

σε διεγερμένη κατάσταση και το σχηματισμό ζευγών ιόντων singlet-κατάστασης (ολι-

κού S = 0) και triplet-κατάστασης (ολικού S = 1). Η επίδραση του μαγνητικού πεδίου

συμβάλλει στην μετατροπή των καταστάσεων spin, και η εξάρτηση των singlet(triplet)

yields από το μαγνητικό πεδίο παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την πλοήγηση

των πτηνών 1

Στο πρώτο μοντέλο πλοήγησης, υποθέσαμε την ύπαρξη δύο μορίων rp στον αμφι-

βληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού του πτηνού (σχ. 4.4) τοποθετημένα σε συμμετρικές

θέσεις (δεξί και αριστερό ημισφαίριο) σχηματίζοντας γωνία 45o με τον κεντρικό άξονα.

1Κάθε μόριο rp χαρακτηρίζεται από τον τανυστή υπέρλεπτης υφής που είναι πίνακας 3 × 3. ΄Ενα
μόριο rp είναι ευαίσθητο στη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου όταν τα διαγώνια στοιχεία του τανυστή
έχουν διαφορετικές τιμές.
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Η πληροφορία που λαμβάνει το πτηνό για την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου είναι

ανάλογη της διαφοράς των yield (singlet ή triplet) των δύο αισθητήρων, που μεταφράζε-

ται σε πληροφορία για την πλοήγηση τους.

Signal ∼ yieldleft − yieldright = ∆Y (4.3)

RP RP

B

RP RP

B

άξονας 
ματιού

δεξιός
αισθητήρας

αριστερός
αισθητήρας

a b

Σχήμα 4.4: Τοποθέτηση αισθητήρων σε συμμετρικές θέσεις στον αμφιβληστροειδή χι-
τώνα του οφθαλμού. Αριστερά: αισθητήρες με ίδιο yield (ευθυγράμμιση κεντρικού άξονα
οφθαλμού με το μαγνητικό πεδίο). Δεξιά: αισθητήρες με διαφορετικό yield.

Πιο αναλυτικά, όταν το διάνυσμα του μαγνητικού πεδίου βρεθεί παράλληλο με τον

κεντρικό οπτικό άξονα (σχ. 4.4), η προβολή του πεδίου στο σύστημα αξόνων του κάθε

αισθητήρα θα είναι ίδια. Επομένως, το προκύπτον yield των δυο αισθητήρων θα δώσει

ίδια τιμή, με τη διαφορά τους (εξ. 4.3) να είναι μηδενική (∆Y = 0). ΄Οταν μεταβληθεί

η ευθυγράμμιση του διανύσματος του μαγνητικού πεδίου με τον κεντρικό άξονα, τότε

η προβολή του πεδίου στο σύστημα αξόνων ενός εκ των δύο αισθητήρων, θα δώσει

μεγαλύτερη τιμή yield ως προς τον άλλον, άρα και η διαφορά τους θα είναι μη μηδενική

(∆Y 6= 0).
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Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του μοντέλου είναι η διαφορά των yield να πα-

ραμένει μηδενική, απαίτηση που ικανοποιείται όταν το διάνυσμα του πεδίου είναι συνεχώς

παράλληλο στον κεντρικό οπτικό άξονα. Επομένως, το πτηνό μεταβάλλει συνεχώς την

κατεύθυνση της πορείας του, με αποτέλεσμα να πλοηγείται πάνω στον ίδιο μεσημβρινό,

λόγω της κυλινδρικής συμμετρίας του πεδίου 2 (φ = σταθερό).

Συνεπώς, όσο διατηρείται μηδενική η διαφορά των yield, το πτηνό μεταβαίνει σε

περιοχές διαφορετικού γεωγραφικού πλάτους, διατηρώντας σταθερό γεωγραφικό μήκος

στη διάρκεια της πλοήγησης του. Ο υπολογισμός των yield έγινε σύμφωνα με τη διαδι-

κασία που περιγράψαμε στο εισαγωγικό τμήμα του κεφαλαίου.

4.3 Μετάβαση σε διαφορετικά γεωγραφικά μήκη

και πλάτη

Ο δεύτερος μηχανισμός πλοήγησης αποβλέπει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου

λήψης της μαγνητικής πληροφορίας από το γεωμαγνητικό πεδίο, που «θωρακίζεται»

μέσω του μηχανισμού rp, επιτρέποντας την πλοήγηση τους σε διαφορετικά γεωγραφικά

μήκη και πλάτη.

Το yield είναι άμεσα εξαρτώμενο από το μέτρο και τη διεύθυνση του πεδίου. Για

μικρής έντασης πεδία (π.χ γεωμαγνητικό), κάθε μεταβολή της διεύθυνσης του πεδίου

προκαλεί αλλαγή στο yield, που οφείλεται στον εκφυλισμό των triplet-καταστάσεων.

Απαίτηση ικανή, για τη δημιουργία ενός μοντέλου που αποτελείται από ένα αισθητήρα

0

90-90
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90-90
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0

90-90
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Σχήμα 4.5: Σάρωση του ορίζοντα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

2Το διάνυσμα του γεωμαγνητικού πεδίου έχει συνιστώσα από το Νότο προς το Βορρά και όχι από
Ανατολή προς Δύση, επομένως οι πορείες των πτηνών διαγράφονται σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη,
διατηρώντας σταθερό γεωγραφικό μήκος.
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(μόριο rp), δίνοντας τη δυνατότητα μελέτης του ρυθμού μεταβολής yield άρα και εξαγω-

γής συμπερασμάτων για την πλοήγηση των πτηνών.

Ειδικότερα, το πτηνό αποκτά πληροφορία για τη μεταβολή του yield, μέσω της «σάρω-

σης» του ορίζοντα, που πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (σχ. 4.5) ).

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η ύπαρξη ενός αισθητήρα τοποθετημένο στο πίσω

μέρος της ίριδας του οφθαλμού του πτηνού (σχ. 4.6), επιτρέποντας την καταγραφή της

μεταβολής του ρυθμού yield συναρτήσει της γωνίας στροφής του.

R
P

B

R
P

B

Σχήμα 4.6: Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου με ένα αισθητήρα (μόριο rp).
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Σχήμα 4.7: Μεταβολή yield συναρτήσει της γωνίας σάρωσης για τρία διαφορετικά γεω-
γραφικά πλάτη (μαύρη: 30o, κόκκινη: 45o, μπλε: 60o)
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Η αλλαγή θέσης του αισθητήρα μέσω της διαδικασία σάρωσης, προκαλεί μεταβο-

λή στη τιμή του yield του αισθητήρα (σχ. 4.7). Επομένως, αν η πληροφορία (σήμα

του αισθητήρα) είναι ανάλογη της μεταβολής του yield ως προς τη γωνία και η πορεία

του πτηνού μεταβάλλεται ώστε να μεγιστοποιείται η μεταβολή (∂Y
∂θ
), τότε η διαδρομή

που θα διαγράψει δεν θα περιοριστεί πάνω σε έναν μεσημβρινό, αλλά θα πλοηγηθεί σε

διαφορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη.

Στο σχήμα 4.8 απεικονίζεται η προσομοίωση πραγματικής μεταναστευτικής διαδρο-

μής έχοντας υποθέσει τα εξής: το μόριο rp έχει μόνο ένα πυρηνικό spin, η σταθερά της

υπέρλεπτης υφής έχει μη μηδενικό στοιχείο το axx = 20 MHz και ρυθμούς επανασύνδε-

σης kS = kT = 1 MHz.
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Σχήμα 4.8: Προσομοίωση μεταναστευτικής πορείας πτηνών. Κόκκινη γραμμή: μετανα-
στευτική διαδρομή, πράσινο και μπλε βέλος: πορείες από την Ισπανία στη Σουηδία και
αντίστροφα

Σε αντίθεση με το πρώτο μοντέλο πλοήγησης που επιτρέπει την ερμηνεία μετανα-

στευτικών διαδρομών που διαγράφονται πάνω σε ένα μεσημβρινό, στο δεύτερο μοντέλο
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επιτύχαμε την προσομοίωση διαδρομής πραγματικής πλοήγησης, μεταβαίνοντας σε δια-

φορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη, σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα που λάβαμε

από ερευνητικές μελέτες βιολόγων ερευνητών.
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Κεφάλαιο 5

Συμπεράσματα

5.1 Σύνοψη

Το μαγνητικό πεδίο της Γης παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον προσανατολισμό

των αποδημητικών πτηνών. Η έμφυτη κατοχή μαγνητικής πυξίδας, που λειτουργεί ως πυ-

ξίδα κλίσης, συμβάλλει καθοριστικά στην κατανόηση της στρατηγικής που ακολουθούν

τα πτηνά στη διάρκεια της πλοήγησης τους ωστόσο, υστερεί ως προς την ερμηνεία του

τρόπου λήψης και επεξεργασίας της μαγνητικής πληροφορίας. Επομένως, απαιτείται η

ύπαρξη του βιοφυσικού μηχανισμού radical pair που βασίζεται στην αλληλεπίδραση των

μακρομορίων με το γεωμαγνητικό πεδίο, αποτελώντας βασικό μηχανισμό λειτουργίας

των μοντέλων πλοήγησης που αναπτύξαμε. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον

υπολογισμό των yields και στα δυο μοντέλα πλοήγησης περιγράφθηκε στο εισαγωγικό

μέρος του Κεφαλαίου 4.

- Στο πρώτο μοντέλο, ερμηνεύσαμε μεταναστευτικές διαδρομές σε διαφορετικά γεω-

γραφικά πλάτη, διατηρώντας σταθερό γεωγραφικό μήκος. Υποθέσαμε την ύπαρξη

δυο αισθητήρων (μόρια rp) τοποθετημένων συμμετρικά στον οφθαλμό του πτηνού

και μελετήσαμε τον τρόπο λήψης και επεξεργασίας της πληροφορίας που έλαβαν

υπό την επίδραση του διανυσματικού πεδίου, μέσω της προκύπτουσας διαφοράς

των yields (singlet-triplet).
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- Στο δεύτερο μοντέλο, επιτύχαμε την ερμηνεία μεταναστευτικών διαδρομών σε δια-

φορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Η λήψη της πληροφορίας πλοήγησης είναι

ανάλογη του ρυθμού μεταβολής του yield ως προς τη γωνία στροφής του αι-

σθητήρα. Βασική απαίτηση του μοντέλου είναι η ύπαρξη ενός αισθητήρα και η

«σάρωση» του ορίζοντα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για τον εντοπισμό του

μέγιστου ρυθμού μεταβολής του yield, επιτρέποντας τη μετάβαση τους σε διαφο-

ρετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη.

5.2 Μελλοντική έρευνα

Σημαντική κατεύθυνση για μελλοντική έρευνα της μελέτης της μαγνητικής πυξίδας,

δίνοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας και ερμηνείας πιο σύνθετων τροχιών, επιτυγχάνον-

τας με ακρίβεια την προσέγγιση μεταναστευτικών διαδρομών που διαγράφουν αποδημη-

τικοί πληθυσμοί, αποτελεί η αλλαγή στην τιμή της σταθεράς της υπέρλεπτης υφής του

μορίου rp. Επομένως, για axx = 10 MHz και διατηρώντας σταθερούς τους ρυθμούς
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Σχήμα 5.1: Διαφορετική εξάρτηση yield από τη γωνία στροφής του αισθητήρα.

επανασύνδεσης (kS = kT = 1 MHz) παρατηρούμε διαφορετική εξάρτηση του yield από
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τη γωνία στροφής του αισθητήρα όπως χαρακτηριστικά απεικονίζεται στο σχ. 5.1.

Η μεταβολή στα γεωγραφικά πλάτη είναι εμφανής καθώς μεταβαίνουμε από τον ισημε-

ρινό (έντονες ταλαντώσεις ως πρός τη γωνία στροφής του αισθητήρα) πρός τους πόλους

(φθίνουσες ταλαντώσεις), γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη πρόσθετης πληροφορίας

απαραίτητη για την ερμηνεία πλοήγησης με χρήση μαγνητικής πυξίδας. Επομένως, προ-

σφέρεται η δυνατότητα περαιτέρω μελέτης για την ανάπτυξη και ερμηνεία νέων τακτικών

πλοήγησης, επιτρέποντας την προσομοίωση μεταναστευτικών διαδρομών που προσεγ-

γίζουν με ακρίβεια τις πραγματικές.
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Παράρτημα Αʹ

Κεντρικό γεωμαγνητικό δίπολο

Αʹ.1 ΄Ενταση και διεύθυνση πεδίου

Το μαγνητικό πεδίο της γης είναι διανυσματικό μέγεθος με μέτρο και διεύθυνση. Για την

πλήρη περιγραφή ενός σημείου στο χώρο χρειαζόμαστε τις μετρήσεις τριών ορθογώνιων

συνιστωσών, X, Y και Z. Η ανάλυση των συνιστωσών του διανυσματικού γεωμαγνητικού

πεδίου απεικονίζονται σχηματικά στο σχ. Αʹ.1.

−→
F : διάνυσμα του ολικού μαγνητικού πεδίου

−→
H : διάνυσμα της οριζόντιας συνιστώσας του ολικού πεδίου

−→
X : διάνυσμα της οριζόντιας συνιστώσας με διεύθυνση προς Βορρά

−→
E : διάνυσμα της οριζόντιας συνιστώσας με διεύθυνση προς ανατολή

−→
Z : διάνυσμα της κατακόρυφης συνιστώσας του ολικού πεδίου

D: γωνία μαγνητικής απόκλισης, μεταξύ του Βορρά και της οριζόντιας προβολής

του πεδίου και υπολογίζεται θετικά από Βορρά προς Ανατολή.

I: γωνία μαγνητικής έγκλισης (κλίσης), μεταξύ της επιφάνειας της Γης (ορίζοντας)

και του πεδίου. ΄Εχει θετική τιμή κάτω από το επίπεδο xy.
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Σχήμα Αʹ.1: Ανάλυση συνιστωσών του διανυσματικού μαγνητικού πεδίου με κατευθύν-
σεις πρός Βορρά (X), Ανατολή (Y)και Νότο (Z) αντίστοιχα.

Η ολική ένταση, απόκλιση και κλίση του πεδίου υπολογίζονται αριθμητικά από τις

ορθογώνιες συνιστώσες σύμφωνα με τις ακόλουθες σχέσεις:

D = arctan(Y/X) (Αʹ.1)

I = arctan(Z/H) (Αʹ.2)

F =
√

(H2 + Z2) =
√

(X2 + E2 + Z2) (Αʹ.3)

H =
√

(X2 + Y 2) (Αʹ.4)
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Αʹ.1.1 Διπολική Προσέγγιση

Η πηγή του γεωμαγνητικού πεδίου εντοπίζεται στο εσωτερικό του πλανήτη. Μελέτες

έδειξαν πως η διεύθυνση του πεδίου έχει αντιστραφεί αρκετές φορές. ΄Ηδη από το

μέσα του 19o αιώνα ο Carl Friedrich Gauss υποστήριξε ότι το μαγνητικό πεδίο της

Γης προκύπτει από το άθροισμα των κατανομών φορτίων (εξωτερικές και εσωτερικές

περιοχές). Αν τα ηλεκτρικά ρεύματα I που αναπτύσσονται στην περιοχή που θέλουμε να

μελετήσουμε θεωρηθούν αμελητέα τότε:

∇×B = µ0I = 0 (Αʹ.5)

όπου µ0 η διαπερατότητα του κενού.

Το μαγνητικό πεδίο γράφεται ως κλίση του βαθμωτού δυναμικού V ικανοποιώντας

την εξίσωση Laplace :

B(r, θ, φ) = −∇V (r, θ, φ) (Αʹ.6)

∇2V = 0 (Αʹ.7)

Η γενική λύση της εξίσωσης Laplace εκφράζεται ως μια σειρά σφαιρικών αρμονικών.

Χρησιμοποιώντας σφαιρικές συντεταγμένες (r, θ, φ) προκύπτει η ακόλουθη σχέση:

V (r, θ, φ) = Re

k
∑

n=1

(
Re

r
)n

n
∑

m=0

(gmn cosmφ+ hm
n sinmφ)Pm

n cosθ (Αʹ.8)

με Re η ακτίνα της Γης (Re = 6371km ) και (r, θ, φ) οι γεωκεντρικές συντεταγμένες

όπου r ακτίνα σε χιλιόμετρα, θ το συμπληρωματικό γεωγραφικό πλάτος (co-latitude)

και φ το γεωγραφικό μήκος. Οι τιμές των Gaussian συντελεστών gmn , h
m
n βασίζονται

στο μοντέλο του γεωμαγνητικού πεδίου IGRF (International Geomagnetic Reference

Model) 1 της International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) και

1http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html
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παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

g/h n m 2010

g 1 0 -29496.6

g 1 1 -1586.3

h 1 1 4944.4

Τα Pm
n cosθ αντιστοιχούν στις Schmidt, ψευτο-κανονικοποιημένες (quasi-normalized)

συναρτήσεις Legendre βαθμού n και τάξης m χρήσιμες για τον καθορισμό του πεδίου

σε οποιοδήποτε σημείο στο χώρο.

Αʹ.1.2 Παράγωγα της βαθμωτής συνάρτησης δυναμικού

Οι συνιστώσες του μαγνητικού πεδίου υπολογίζονται από τη μερική παραγώγιση της

συνάρτησης του βαθμωτού δυναμικού [27].

Br = −
∂V

∂r
=

k
∑

n=1

(
Re

r
)n+2(n+ 1)

n
∑

m=0

(gmn cosmφ+ hm
n sinmφ)Pm

n cosθ (Αʹ.9)

Bθ = −
1

r

∂V

∂θ
= −

k
∑

n=1

(
Re

r
)n+2

n
∑

m=0

(gmn cosmφ+ hm
n sinmφ)

∂Pm
n cosθ

∂θ
(Αʹ.10)

Bφ = − 1

rsinθ

∂V

∂φ
= − 1

sinθ

k
∑

n=1

(
Re

r
)n+2

n
∑

m=0

m(−gmn cosmφ+ hm
n sinmφ)Pm

n cosθ

(Αʹ.11)

Αʹ.1.3 Πολυώνυμα Legendre

Ο υπολογισμός των Pn(u) Legendre πρέπει ικανοποιεί την ακόλουθη σχέση:

(1− 2ux+ x2)−1/2 =
∞
∑

n=0

Pn(u)x
n (Αʹ.12)

όπου προκύπτει η σχέση του Rodrigues:
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Pn(u) =
1

2nn!
(
d

du
)n(u2 − 1)n (Αʹ.13)

με τους πρώτους τέσσερις όρους των πολυωνύμων:

Po(u) = 1P1(u) = uP2(u) = (3u2 − 1)/2P3(u) = (5u3 − 3u)/2 (Αʹ.14)
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