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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ
1.1.1. Βασικές Στοιχεία Του Μαγνητικού Πεδίου
Όλα τα πετρώµατα εµφανίζουν κάποιες µαγνητικές ιδιότητες λόγω της παρουσίας
διαφόρων οξειδίων του σιδήρου, παρόλο που στη σύσταση τους κυριαρχούν τα µη
µαγνητικά ορυκτά. Η µαγνήτιση αυτών των ορυκτών ονοµάζεται ‘απολιθωµένος
µαγνητισµός’ και αν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας του πετρώµατος
λειτουργεί ως ‘απολιθωµένη πυξίδα’ η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε να
καθοριστούν τόσο η διεύθυνση όσο και η ένταση του γεωµαγνητικού πεδίου στο
παρελθόν (Hall & Evans 1995). Η µελέτη του απολιθωµένου µαγνητισµού ονοµάζεται
παλαιοµαγνητισµός και αποτελεί µία µέθοδο διερεύνησης της ιστορίας του
γεωµαγνητικού πεδίου όπως αυτή καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των γεωλογικών
αιώνων. Αντίθετα ο αρχαιοµαγνητισµός έχει σαν αντικείµενο τη µελέτη της
παραµένουσας µαγνήτισης στα αρχαιολογικά αντικείµενα και δοµές και συνεισφέρει έτσι
στη γνώση του γεωµαγνητικού πεδίου κατά τους πρόσφατους ιστορικούς χρόνους
δίνοντας πληροφορίες άµεσου αρχαιολογικού και γεωφυσικού ενδιαφέροντος (Anson
and Kodama 1987, Παπαδόπουλος 1997). Κατά τον Παπαδόπουλο (1997) ωστόσο οι
τεχνικές που εφαρµόζονται στις αρχαιοµαγνητικές µελέτες δε διαφέρουν από αυτές του
παλαιοµαγνητισµού.
Τα βασικά στοιχεία του γεωµαγνητικού πεδίου είναι η απόκλιση D και η έγκλιση I
(Σχήµα 1.1). Η απόκλιση είναι η γωνία µεταξύ της συνισταµένης των συνιστωσών Χ, Υ
του οριζόντιου επιπέδου (οριζόντια συνιστώσα Η της έντασης του πεδίου) και της
συνιστώσας Χ του βορρά. Η έγκλιση είναι η γωνία µεταξύ της διεύθυνσης της ολικής
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µαγνήτισης T και του οριζόντιου επιπέδου (IGRF 2009). Όλα τα στοιχεία που
συλλέχθηκαν από την περιοχή µελέτης (Παράρτηµα ΙV) συνοψίζονται στον Πιν. 1.
Πίνακας 1. Μετρήσεις της έγκλισης και απόκλισης σε διάφορες θέσεις
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Σύµφωνα µε τους Anson and Kodama (1987), η µαγνήτιση αυτών των ορυκτών
ονοµάζεται ‘απολιθωµένος µαγνητισµός’ και αν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της
δηµιουργίας του πετρώµατος λειτουργεί ως ‘απολιθωµένη πυξίδα’. H πυξίδα αυτή µπορεί
να χρησιµοποιηθεί ώστε να καθοριστούν τόσο η διεύθυνση όσο και η ένταση του
γεωµαγνητικού πεδίου στο παρελθόν (Aidona et al. 1996).

Σχήµα 1.1. Στοιχεία του γεωµαγνητικού πεδίου σύµφωνα µε τους Hall & Evans (1995). Η
απόκλιση είναι η γωνία µεταξύ της συνισταµένης των συνιστωσών Χ, Υ του οριζόντιου
επιπέδου (οριζόντια συνιστώσα Η της έντασης του πεδίου) και της συνιστώσας Χ του
βορρά (Anson and Kodama 1987).
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