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 قسم أبحاث الشمس والفضاء

 مكرم إبراهيم خليل . د.أ

  القسم رئيس
 

طبيعياً لتاريخ مصر العريق في مجال األرصاد الفلكية واستكشاف  امتدادايمثل قسم أبحاث الشمس والفضاء 

فلقد دأب المصريون القدماء منذ آالف السنين علي التطلع للسماء ومراقبة .  الكون ودراسة طبيعة األرض

تحركات الشمس والقمر واألجرام السماوية األخرى وربطوا في عقائدهم بين األرض والسماء وعرفوا أن الشمس 

يتكون قسم أبحاث الشمس والفضاء من معملين يتكون كل . لمتحكم في معظم الظواهر الطبيعية علي األرضهي ا

 :منهما من عدة وحدات علمية

 معمل ابحاث الشمس .1

  معمل أبحاث الفضاء .2

 الىتخصصات متشابهة لما لهما من والروئ و األهدافنظرا لما لمعملى أبحاث الشمس و الفضاء من تقارب فى و

حيث يهتم معمل بحوث الشمس بدراسات عن طبيعة الشمس والطاقة الشمسية لما لها من تطبيقات هامة . حد كبير

من  و. الطيف الشمسىوالنشاط فى دراسة وكذلك . وخصوصا فيما يتعلق بتكنولوجيا الخاليا الشمسية وتطبيقاتها

الفضاء فيهتم بدراسة  أبحاثبالنسبة لمعمل  وأما.  هى الليزر الشمسى وتطبيقاته أيضاضمن التخصصات الهامة 

. الصناعية وما يتعلق بها من القوى الطبيعية المؤثرة عليها والتى تتسبب فى اقالقات بمداراتها األقمارحركة 

من البيانات فى عمل الدراسات المتنوعة فى مجالى الفلك  الليزر واالستفادة بأشعةالصناعية  األقماروكذلك رصد 

. النانوتكنولوجىدارسة المواد النانومترية باستخدام وحدة  من مهام معمل أبحاث الفضاء أيضا و. ءوالجيوفيزيا

بما فى ذلك  دراسة البالزما )دراسة البيئة الفضائية يهتم بالفضاء ف أبحاثمن اهتمامات معمل  األخروالجزء 

 .  راسة البالزما الفضائيةالصناعية حيث يوجد بالمعمل وحدة لد األقمارعلى  وتأثيرها( الفضائية 
 

 شمسأبحاث المعمل ب االتجاهات البحثية :أوال
تركز االتجاهات البحثية فيي معميل أبحياث الشيمس عليى مجياالت علميية عريضية ذات طيابع تطبيقيي يتعليق بدراسية ت

باإلضافة إلى دراسة   ،كمصدر شبه أزلي للطاقة الشمسية وكذلك دراسة الشمس كجسم فيزيائي كأحد النجوم ،الشمس

وتأثيرات الشمس على البيئة الفضائية حولنا وانعكاس ذلك عليى التقيدم فيي مشيروعات  ،العالقة بين الشمس واألرض

عالوة على تتبع الظواهر الشمسية المختلفة وعمل النماذج الفيزيائية لها ومردوها على بعض أوجه  ،الفضاء وإعماره

 ركييزو ي. ذي يتطلييب التوسييع المسييتمر فييي األبحيياث الشمسييية وأرصييادها المختلفييةالحييياة علييى األرض وهييو األميير اليي

 -:هيالمعمل على عدة اتجاهات بحثية أساسية 

 
  الفيزياء الشمسية. 

  اإلشعاع الشمسي. 
  الطاقة الشمسية. 

  األرضية -العالقات الشمسية. 

 الفلك اإلسالمي. 
  الفلك األثري. 
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 الفيزياء الشمسية –االتجاه األول  
يقييوم المعمييل بدراسيية الشييمس كجسييم فضييائي ميين الناحييية الفيزيائييية حيييث يقييوم بمتابعيية دورات النشيياط الشمسييي 

كمييا تجييرى دراسييات عليهييا للتنبييؤ بمييدى شييدة النشيياط الشمسييي .  الصييىرى والكبييرى عيين طريييق األرصيياد اليومييية

عيالت والفتائييل و ألسيينة اللهييب والريييا  نفجييارات والشييكمييا يقييوم المعمييل بدراسيية اإل.  أثنيياء دورة نشيياطها مسييتقبالً 

الشمسية، باإلضافة إلى دراسية المقيذوفات الكتليية اإلكليليية ودراسية النشياط الشمسيي وتيأثيره عليى البيئية األرضيية 

 .وكذلك الدراسات التحليلية للطيف الشمسيي

 

 اإلشعاع الشمسي –االتجاه الثاني  
الكليي والمباشير )توجد بالمعمل وحدة تشيمل عيدة محطيات لتسيجيالت اإلشيعاع الشمسيي لدراسية مركباتيه المختلفية 

كما يقوم المعمل بعمل دراسات على التلوث البيئي باستخدام قيم اإلشعاع .  في األطوال الموجية المختلفة( والمشتت

وذليك فيي أمياكن متفرقية مين مصير، وخاصية األمياكن  الشمسي وقيـــاس نسب الملوثـيـات الموجيودة فيي الهــيـواء،

أيضياً تيتم دراسية عالقية الملوثيات الهوائيية عليي التىييرات فيي الطقيس . التي تتميز بنشاط سيكاني وصيناعي مكثيف

 .والمناخ

     

                حورطم ىسرممحطة اإلشعاع الشمسي ب                محطة اإلشعاع الشمسي بحلوان                 

          

 الطاقة الشمسية –االتجاه الثالث  
مختبير أبحيياث وتطييوير )  يوجيد بالمعمييل وحيدة خاصيية لفبحياث فييي مجيال الطاقيية الشمسيية تشييمل أربيع مختبييرات

( الخاليييا الشمسييية ومختبيير الليييزر الشمسييي اختبيياراتالخاليييا الشمسييية، مختبيير تىليييف الخاليييا الشمسييية، مختبيير 

وهدفها إجراء دراسات معملية لالستخدامات المثلى لهذه الطاقية كمصيدر للطاقية الجدييدة والمتجيددة بميا ييتالءم ميع 

 :وحدة على محاور عدة منهاو تشتمل ال, مناخ مصر وإمكانياتها

   

  المختلفة من الخاليا  الشمسية السليكونية عاألنوادراسات معملية لتطوير وإنتاج. 

  الفوتوفلتية واألنظمةوحقلية للخاليا الشمسية  عياريهقياسات. 

  لتصييميمات وحييدات الطاقيية الشمسييية لتوليييد الكهربيياء عيين طريييق الخاليييا الشمسييية بأنواعهييا  ةتطبيقيييدراسييات

 .المختلفة

  دراسيات تطبيقييية إليجيياد أفضييل المواقييع والزوايييا للمجمعيات والوحييدات الشمسييية لالسييتفادة المثلييى ميين الطاقيية

 .الشمسية
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  دراسة توليد أشعة الليزر باستخدام المركزات اإلشعاعية الشمسية. 

  دراسييات تطبيقييية لتصييميمات المركييزات والمجمعييات الشمسييية لتعظيييم االسييتفادة ميين الطاقيية الشمسييية بشييقيها

 .الضوئي والحراري

    دراسة توليد غاز الهيدروجين بالطاقة الشمسية باستخدام الخاليا الشمسية والتطبيقات الحديثية فيي خالييا حير

 .الوقود الهيدوجيني

 

 أرضية -الشمس  عالقات –االتجاه الرابع  

 -:يقوم المعمل بدراسة تأثير الشمس كنجم على بعض الظواهر المشاهدة على األرض مثل

 
 النشاط الزلزالي. 

 الشمسييية علييي مىناطيسييية األرض وقيييم المجييال المىناطيسييي لييفرض والتىيييرات  دراسيية تييأثير االنفجييارات

 .وبالزما االيونوسفير( المجنيتوسفير)الفيزيائية في طبقات الىالف الجوي لفرض مثل الىالف المىناطيسي 

 دراسة  تأثير الشمس على المدى الطويل على تقلبات الطقس والتىيرات المناخية. 

 ي على االتصاالت السلكية والالسلكية والتيارات الكهربيية وأنابييب البتيرول وتحدييد أنسيب تأثير النشاط الشمس

 .أالماكن لتمديد هذه األنابيب

 تأثير النشاط الشمسي على المركبات الفضائية و سفن الفضاء و برامج غزو الفضاء. 

 نهر النييل وكيذلك تأكيل طبقية  دراسة  العالقة بين النشاط الشمسي على المدى الطويل والفيضانات مثل فيضان

 .األوزون

 دراسة تأثير االشعاع الشمسي على الكائنات الحية.   

 

 الفلك اإلسالمي –االتجاه الخامس  
توجيد بالمعميل وحيدة خاصيية للحسيابات الفلكيية التيي تشييمل دراسيات حيول مواقييت الصييالة ومطيالع األهلية وأوائييل 

والعبييور وحسيياب األوقييات المماثليية  واالقتييران والخسييوف كالكسييوفالشييهور العربييية والظييواهر الفلكييية المختلفيية 

 .لوقوع بعض الجرائم من الناحية الضوئية والتي تساعد النيابات العامة وكذلك تحديد اتجاه القبلة للمساجد الجديدة

 

 الفلك األثري –االتجاه السادس  
مثل اتجاهات اآلثار واألهرامات والمعابد الفرعونيية توجد بالمعمل كذلك دراسات بحثية تُعنى بدراسة اآلثار الفلكية 

وتلقي هيذه الدراسيات الضيوء عليى عليوم ومعتقيدات األقيدمين مميا قيد يسياهم فيي فهيم .  وعالقاتها بالشمس والنجوم

 .تطور حضاراتهم عبر التاريخ ويوِجد الحلقات المفقودة في كثير من فترات التاريخ القديم
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 أبحاث الفضاءمعمل ب ثيةاالتجاهات البح -:ثانيا   

حركية مين دراسية ة باألقميار الصيناعية تعلقيالممجياالت العليى فضياء تركز االتجاهات البحثية فيي معميل أبحياث الت

خاصية الوالدراسات بأشعة الليزر رصد األقمار الصناعية وكذلك . الصناعية والقوى المؤثرة على مداراتهااألقمار 

والىيير عاملية بؤ بمواقيع األقميار الصيناعية العاملية نالتوأيضا الدراسات الخاصة بي.  األرصاد من نتائج بالتطبيقات 

البيئة  ات نظرية و عملية عندراس ومن االتجاهات البحثية بالمعمل أيضا  .  تعتبر فى عداد الحطام الفضائى والتى

 .الفضيياء يعرامشيكبيير فيى  التيى تسياهم اليى حيدوعليى األقميار الصيناعية والمركبيات الفضيائية  وتأثيرهيا الفضيائية

يمكين تركيزهيا عليى المعميل فاالتجاهيات البحثيية ب مين ثيم،و. وايضا الدراسات المتعلقة بجسيمات النيانو وتطبيقاتهيا

 -:مايلى

 

 دراسة حركة األقمار الصناعية. 

 األرصادتحليل بيانات و رصد األقمار الصناعية بالليزر. 
  الفضائيةبيئة الفضائية وتأثيرها على المركبات ال. 

  وتطبيقاتها تكنولوجى جسيمات النانو. 
 الحسابات المدارية.   

 

 دراسة حركة األقمار الصناعية –االتجاه األول  
دراسات حول اتيزان المركبيات الفضيائية وكذلك . والقوى المؤثرة عليهاالصناعية  األقماروتتمثل فى دراسة حركة 

الخاصة بالظواهر المصاحبة لحركية األقميار الصيناعية مثيل أزمنية  الحساباتو. وطر  التحكم في وضع الهيئة لها

 لفقمارموقع محدد البصمة األرضية تحديد . زمن المرور فو  نقطة محدده من سطح األرض وشروقها وغروبها 

حسياب مواقيع األقمييار ( مثيل الميدارات المتجمييدة ) تصيميم األقمييار الصيناعية للمهيام الخاصيية . الصيناعية المختلفية

 .الصناعية العاملة وكذلك الىير عاملة والتى تعتبر فى عداد الحطام الفضائى

 

 وتحليل بيانات األرصاد رصد األقمار الصناعية بالليزر – ثانىاالتجاه ال 
الصييناعية بأشييعة الليييزر باسييتخدام المحطيية اآللييية والتييى يييتم بواسييطتها رصييد األقمييار  األقميياروتتمثييل فييى رصييد 

 أشيعةأثير الىيالف الجيوى عليى تيدراسية  وكيذلك.كيليومتر 0666الصناعية العالية االرتفاع والتى تصل مداها اليى 

نتييائج رصييد  نعي مييت عيدة دراسيياتتوقيد  . الصييناعية األقمييارتحليييل بيانيات  طير  دراسييات مختلفية عيينو .اللييزر

 -:منهاوالصناعية بالليزر  األقمار

 تعين المسافات علي سطح الكرة األرضية. 

 دراسة تأثير الىالف الجوي علي حركة األقمار الصناعية. 

 الصناعيةراسة تأثير ضىط اإلشعاع الشمسي المباشر علي حركة األقمار د. 

  دراسات جيوديسية خاصة بتعين إحداثيات محطات الرصد.   

  خاصة بحركة األقمار الصناعية وتعين مداراتهادراسات. 

  األرضيةدراسة تحركات القشرة. 
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 بيئة الفضائية وتأثيرها على المركبات الفضائيةال – ثالثاالتجاه ال 
تعتبر دراسات البيئة الفضائية وتأثيراتها المختلفة علي األقمار الصناعية من االتجاهات البحثية التي يهتم بدراستها 

خاصة االكسجين )حيث تسهم المكونات المختلفة للبيئة الفضائية، كالبيئة الفضائية المحايدة . معمل أبحاث الفضاء

شمس وكذلك الحطام الفضائي، في اختيار األجزاء الكهربية و والجسيمات ذات الطاقات العالية من ال( الذري

كما يهتم المعمل بدراسة العالقة بين أحداث الجسيمات الشمسية . الخاليا الشمسية والمواد المكونة للقمر الصناعي

المقاسة علي األرض والنشاط الشمسي والنشاط ما بين الكواكب المرتبط به، حيث أن كل منهم من المكونات 

تأثير البالزما على بعض مواد  وأيضا .ألساسية للنماذج التي تستخدم للتنبؤ بوصول هذه الجسيمات إلي األرضا

لمركبات الفضاء وكذلك تأثير البالزما على الخاليا الشمسية ذات خصائص تحاكى الخاليا المستخدمة  األسطح

 هيهذه الوحدة ومن الدراسات الحالية ل .على مركبات الفضاء و األقمار الصناعية

  لبالزمييييا بكييييل خصائصييييها المختلفيييية و محاكاتهييييا ببالزمييييا الفضيييياء تجريبييييية خاصيييية بتوليييييد ادراسييييات

 .فى المدارات المختلفة

 وكيييذلك فيييى الميييواد  التيييى  .لبالزميييا و تأثيرهيييا عليييى بعيييض ميييواد األسيييطح لمركبيييات الفضييياءدراسيييات ل

 .تدخل فى تصنيع هوائي األقمار الصناعية

 ذات خصيييائص تحييياكى الخالييييا  والكهروضيييوئية و تأثيرهيييا عليييى الخالييييا الشمسيييية لبالزميييادراسيييات ل

 .المستخدمة على مركبات الفضاء و األقمار الصناعية

  دراسييييات للبالزمييييا علييييى بعييييض الييييدوائر المتكامليييية و بعييييض االلكترونيييييات كنمييييوذج مسييييتخدم ضييييمن

 .المركبة الفضائية ونظم التحكم فى تكوين

 
 

 وتطبيقاتها تكنولوجىجسيمات النانو –رابعاالتجاه ال 
 لتحضييير  النييانو تكنولييوجى وهييى وحييدة ذات طبيعيية خاصيية يوجييد بالمعمييل  وحييدة بحثييية وهييى عبييارة عيين وحييدة 

وإخضياع ( مىناطيسة –كهربية  –ضوئية )وتستخدم فى دراسة الخصائص لجسيمات النانو . جسيمات النانومتريةال

وقيد تميت . الخالييا الشمسيية والفوتوفلتيية والمجسيات لالمختلفية لعليوم الفضياء مثيتليك الدراسيات لتسياير التطبيقيات 

وييتم عميل اغشيية رقيقية مكونيه مين تليك الميواد   . بالفعل تحضير مواد نانومترية للكادميوم سييانيد واليذهب والفضية

  .وذلك ألهميتها القصوى فى تطبيقات علوم الفضاء
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 الحسابات المدارية – دسسااالتجاه ال 
لفضاء لما لها من معمل أبحاث االهامة بالفضاء من األنشطة  المدارية وديناميكاتعتبر الدراسات المتعلقة بالحسابات 

تتبع األجسام التى تشكل خطرا فى وكذلك ختلفة ملمهام الل فى تصميم المدارات المناسبة لفقمار الصناعيةة أهمي

الصناعية التي يمكن ان تهوى أو تسير إلى  ألقمارأو ا ،المذنبات أو النيازك  وأعلى األرض مثل الكويكبات 

 ى يمكن ان تشكل خطرا على األرضحيث تكون مدارات هذه  األجسام  خارج نطا  السيطرة والت  .االضمحالل

الشديد من  النفايات الفضائية خسائر كبيرة مادية وبشرية حال اصطدامها باألرض أو اقترابهاهذه  حيث تسبب

 .األقمار الصناعية العاملة

 

  -:تقوم هذه الوحدة بالتالىو

  دراسات مدارية لحساب مدارات األقمار الصناعية ومحطات الفضاء وكذلك القوى المختلفة المؤثرة على

 .األجسام الفضائية بصفة عامة 

  األقمار الصناعية والمحطات الفضائية إلطال الحسابات المختلفة الالزمة.  

  وإنشاءالحسابات الخاصة بالحطام الفضائى واألقمار الصناعية المحطمة أو التى فى طريقها للتحطم 

 . قواعد البيانات الخاصة بذلك

 طبيعة ومدارات وأعداد األجسام الطبيعية الخطرة والمناطق المحتمل سقوطها دراسات على رصد و

 . فوقها

   م بكافة الحسابات المتعلقة بدراسات األقمار الصناعية برامج خاصة بالحاسب اآللى للقيا وإنشاءتصميم

 .واألجسام الفضائية وأيضا الحسابات الفلكية بلىات البرمجة المختلفة

 

  قسم أبحاث الشمس والفضاء  رئيس
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