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  كلمة ٥٠٠  ىدالملخص ال یتع

  ملخص الرسالة
من أھم األدوات التي تم استخدامھا الستكشاف ) الماجنیتومیترات ( تعتبر أجھزة قیاس مجال المغناطیسیة األرضیة 

وخاصة تلك األنواع التي تقوم بتسجیل ، الظواھر الدینامیكیة للریاح الشمسیة  وتفاعلھا مع الغالف المغناطیسي األرضي
وفي النھایة یتم تحلیل تلك البیانات التي تم رصدھا للتفریق بین تركیب الظواھر العرضیة ، المجال المغناطیسي بدقة عالیة

  .العواصف المغناطیسیة الرئیسیة والثانویة، وانتشارھا وخصائصھا وكیفیة تولیدھا والتنبؤ بھا ومن  أمثلة تلك الظواھر

وھما جزء محطات ، جامعة حلوان –ئي ولذلك كان لوجود محطتي أسوان والفیوم التابعتین لمركز الطقس الفضا
. جامعة علي مستوي العالم ٥٠بالتعاون مع   ٢٠٠٥مشروع ماجداس والتي قامت جامعة كیوشوا الیابانیة بأنشائة عام 

ً لدقة البیانات التي تقوم ، (ULF)الدافع لدراسة الظواھر المغناطیسیة المختلفة مثل النبضات ذي التردد المنخفض  ونظرا
  .٢٠٠٩وحتي أكتوبر  ٢٠٠٨بتسجیلھا خالل الفترة من نوفمبر األجھزة 

 Pi 2( أھتمت الدراسة بدراسة تلك األنواع من النبضات وخاصة النبضات الغیر منتظمة من النوع الثاني  
Pulsations  ( ،للسببین التالیین ً ً أرتباطھا باالضطرابات في المجال المغناطیسي، نظرا وي والتي تعتبر كمؤشر ق، أوال

ً كیفیة تولید وانتشار تلك النبضات عند ، علي بدایة العواصف الثانویة وخاصة عند مناطق خطوط العرض المنخفضة ثانیا
  .تلك المناطق مازالت موضوع دراسة ذو أھمیة

وقد لوحظ خالل تلك الفترة أن النبضات التي تمت دراستھا في المركبة األفقیة للمجال المغناطیسي لألرض لھا 
ً ، لشكل والسعة الموجیة والترددنفس ا مللي ھرتز عند النشاط المغناطیسي 9.7 وأن معظم  تردد تلك النبضات تقریبا

ً السعة الموحیة لتلك ، لألحداث التي تمت دراستھا. بالتوقیت المحلي ٢٢المنخفض مع زیادة وحیدة للتردد عند الساعة  وأیضا
أیضا تبین من خالل تلك الدراسة ان تردد تلك النبضات تمیل الي . تصف اللیلالنبضات تمیل إلي الزیادة كلما اقتربنا من من

ً وعند الساعة  وتعتبر ھذه أحدي خصائص المجال الموجودة علي ، بالتوقیت المحلي ٢١الزیادة في الساعة الخامسة صباحا
  .ات السطحیةوالتي تسمي بالموج) Plasmapause(السطح  الفاصل بین البالزماسفیر والماماجنیتوسفیر 

ً تبین من خالل ھذة الدراسة أن   Kpیزداد ترددھا بزیادة النشاط المغناطیسي والذي یقاس بــــ   Pi 2أیضا
Index  ولذلك تمت دراسة النبضات التي ، والتي من خاللھا نستبعد الموجات السطحیة كمولد محتمل لمثل تلك النبضات

والذي یقترح أن یكون ، وجد بأن تردد الحدث الثاني في أغلب الحاالت أكبر من األول ظھرت في صورة متتالیة وقد
رنین /انضغاط البالزماسفیر نتیجة الزیادة في مستوي النشاط یعمل علي زیادة تردد تلك النبضات مما  یقترح أن اھتزاز

أحدھما عند بدایة النھار واألخر عند الغروب  تمت دراسة حدثین، ولكي نؤكد ذلك االقتراح. الفجوة ھو المولد لتلك النبضات
وقد تبین ان الحدثین لھما نفس   Kp Indexبشرط أن یكونا لھما نفس مستوي النشاط المغناطیسي والتي تم قیاسھ بـــ 

زاز ولذلك فھذه الحالة تستبعد الموجات السطحیة و تدعم اھت، التردد مع زیادة في السعة للحدث التي تم رصده عند الغروب
  .الفجوة او البالزماسفیر كمولد لتلك النوع من النبضات عند منطقة خطوط العرض المنخفضة

وقد ، أیضا تمت دراسة النبضات الغیر المنتظمة التي ظھرت فى العاصفة المغناطیسیة في بدایة ونھایة العاصفة
أكبر من التي ظھرت في نھایة العاصفة   Kp =6تبین أن تردد النبضات التي تمت دراستھا في بدایة العاصفة عندما كان 

ً یرجح ان یكون اھتزاز الفجوة ،   Kp=2 عندما كان  أن یكون المولد لتلك النوع من   Cavity Resonanceوذلك أیضا
  .  Plasmaspheric Cavity resonance النبضات وخاصة 

لدراسة انھ یوجد فرق بین وقت بینت ا. أما عن انتشار تلك النوع من النبضات بین محطتي الفیوم وأسوان
ً عند محطة الفیوم ٥٠الي  ١٠ظھورھم  یتراوح بین  ً كلما ، ثانیة في أغلب األحیان تظھر أوال وھذا الفرق یقل تدریجیا
  . أقتربنا من منتصف اللیل

  


