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 ناسا ائلەم بوشلۇقىدىكى ائلەم ۇئچقۇرلىرى بىلەن قانداق ائالقىلىشىدۇ؟
 

 ئەركىن سىدىق
 سېنتەبىر-23يىلى -2017

 
« ى تورى چوڭ قۇر ائلەم بوشلۇق»يەر شارى يۈزىدىكى وئرۇنالر بىلەن ائلەم بوشلۇقىدىكى ائلەم ۇئچقۇرلىرى وئتتۇرىسىدىكى ائالقە 

(Deep Space Network دەپ ائتىلىدىغان بىر خەۋەرلىشىش تورى ائرقىلىق ئەمەلگە ائشۇرۇلىدىغان بولۇپ، بۇ تورنى مەن )
 120بىرىدىن -چوڭ پونكىتى بار بولۇپ، ۇئالر يەر شارىغا بىر 3ىئشلەيدىغان ناسا مەركىزى ج پ ل باشقۇرىدۇ.  بۇ تورنىڭ يەر شارىدا 

دۇرۇلغان ھالدا وئرۇنالشتۇرۇلغان.  شۇنداق بولغاندا يەر شارى ۆئز وئقىدا ائيلىنىپ قەيەرگە كەلگەن بولۇشىدىن گرادۇس ائرىلىق قال
قەتئىينەزەر، بۇ پونكىتتىن بىرەرسى ائلەم بوشلۇقىدىكى ائلەم ۇئچقۇرلىرىغا سىگنال ماڭدۇرۇپ، ۇئ يەردىن كەلگەن سىگنالنىمۇ 

اليدۇ.  ۇئالرنىڭ بىر  ى ائمېرىكىنىڭ كالىفورنىيە شتاتىدا. ىئككىنچىسى ىئسپانىيەنىڭ مادرىد شەھىرىگە يېقىن بىر چوقۇم قوبۇل قىال
جايدا.  ۈئچىنچىسى بولسا ائۋىسترالىيەنىڭ كانبېرا شەھىرىگە يېقىن بىر جايدا.  بۇ تور خەۋەرلىشىشنى مىكرو دولقۇن بىلەن 

رقىلىق ىئشقا ائشۇرىدىغان بولۇپ، ۇئ يەر يۈزىدە كۆپلىگەن رادىئو مىللىمېتىرلىق دولقۇننى ۆئز ىئچىگە ائلغان رادىئو دولقۇنى ائ
 دولقۇنى ائنتېننالىرىنى ىئشلىتىدۇ. بۇ تورغا تەۋە نەرسىلەردىن سۈنئىي ھەمراھالرمۇ بار.

 
ن بولۇپ، مېتىر )بىرىنچى ۋە ىئككىنچى رەسىم( كېلىدىغا 70كالىفورنىيە بىلەن ىئسپانىيەدىكى ئەڭ چوڭ ائنتېننانىڭ دىائمېتىرى 

مېتىرلىق  70مېتىر كېلىدۇ )ۈئچىنچى ۋە تۆتىنچى رەسىم(.  ناسا دىكىلەر ھازىر مۇشۇ  34مېتىرى بولسا ’ائۋىسترالىيەدىكىنىڭ دىائ
ناملىق ىئككى ائلەم ۇئچقۇرلىرى بىلەن « سەپەرچى»مىليارد كىلومېتىر يىراقلىققا بېرىپ بولغان  20ائنتېننا ائرقىلىق بىزدىن 

 ىدۇ.خەۋەرلىشىۋات
 

مىڭ كىلومېتىر ائرىلىققا ماڭىدۇ.  شۇڭالشقا بىز دۇنيانىڭ ھەر قانداق  300نۇر ۋە رادىئو دولقۇنلىرىنىڭ ھەممىسى ھەر بىر سېكۇنتتا 
 8يېرىدىن ۋەتەنگە تېلېفون قىلساق، سىگنالنىڭ يېتىپ بېرىشى ۈئچۈن بىر سېكۇنتمۇ ۋاقىت كەتمەيدۇ.  قۇياشتىن چىققان نۇر بىزگە 

كۈنى ساتۇرننىڭ ىئچىگە -15مىنۇتتا يېتىپ بارىدۇ.  مۇشۇ ائينىڭ  8يېتىپ كېلىدۇ.  مارسقا سىگنال ماڭدۇرساق، كەم دېگەندە مىنۇتتا 
مىنۇتتا يېتىپ  82ناملىق ائلەم ۇئچقۇرى ماڭدۇرغان سىگنال بىزگە « كاسسىنى»كىرىپ، ۆئز ھاياتىنى ائخىرالشتۇرغان ناسانىڭ 

ناملىق ىئككى ائلەم « سەپەرچى»مىنۇتتا يېتىپ بارغان ىئدى.  ناسانىڭ  82سىگنالمۇ ۇئنىڭغا كەلگەن، ھەمدە بىز ماڭدۇرغان 
كۈندە يېتىپ بارىدۇ.  ۇئالر  46مىليارد كىلومېتىر يىراقلىقتا بولۇپ، بىز ۇئالرغا سىگنال ماڭدۇرساق ۇئالرغا  20ۇئچقۇرى ھازىر بىزدىن 

 دۇ.كۈندە يېتىپ كېلى 46ماڭدۇرغان سىگنالمۇ بىزگە 
 

يىللىقىنى خاتىرىلىگەن بولۇپ،  50ياسالغانلىقىنىڭ « چوڭ قۇر ائلەم بوشلۇقى تورى »دىكابىر كۈنى -24يىلى -2013ناسا دىكىلەر 
 تۆۋەندىكى ۇئلىنىشتا ائشۇ مۇناسىۋەت بىلەن ىئشلەنگەن بىر ۋىدېئو فىلىمى بار:

https://www.space.com/24083-nasas-deep-space-network-50-years-of-interplanetary-wifi-video.html 
 

 ئەگەر ىئنگلىزچە بىلسىڭىز ماۋۇ ۇئلۇنۇشتىمۇ بىزنىڭ ىئدارە چىقىرىپ قويغان ۇئچۇرالر بار:
https://deepspace.jpl.nasa.gov/ 

 
قاتناش ائيدا شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن، مەك تەپنىڭ وئرۇنالشتۇرۇشى بىلەن شاڭخەي -1يىلى -1983مەن 

ىئدى.  « مىكرو دولقۇن تېخنولوگىيىسى ۋە ائنتېننا»ۇئنىۋېرسىتېتىگە بېرىپ، بىر يىل بىلىم ائشۇردۇم. مېنىڭ شۇ چاغدا ۆئگەنگىنىم 
 ياپوندىمۇ ىئككى يېرىم يىل مۇشۇ ساھەدە تەتقىقات ېئلىپ باردىم. شۇڭالشقا مىكرو دولقۇن ساھەسىدە بىر قىسىم بىلىملىرىم بار.

 
شنى نۇر دولقۇنى ائرقىلىق ېئلىپ بارغاندا، خەۋەرلىشىش سىغىمىنى ناھايىتى زور دەرىجىدە ۆئستۈرگىلى بولىدۇ.  شۇڭا ناسا خەۋەرلىشى

 ھازىر ائلەم ۇئچقۇرلىرى ائرا ېئلىپ بېرىلىدىغان خەۋەرلىشىشنى الزېر نۇرى ائرقىلىق ېئلىپ بېرىش تەتقىقاتىنى ېئلىپ بېرىۋاتىدۇ.  نۇر 
مەيدۇ، ھەمدە ائتموسفېرادىن ۆئتكەندە نۇر دولقۇنلىرى بىر ائز بۇزغۇنچىلىققا ۇئچرايدۇ.  شۇڭالشقا ائدەتتە ائلەم بۇلۇتالردىن ۆئتەل
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بوشلۇقى بىلەن يەر يۈزى وئتتۇرىسىدىكى خەۋەرلىشىشكە نۇر دولقۇنى ىئشلىتىلمەيدۇ.  ئەمما بۇلۇت ۋە ائتموسفېرانىڭ رادىئو 
الشقا ائلەم بوشلۇقى بىلەن يەر يۈزى وئتتۇرىسىدىكى خەۋەرلىشىشكە رادىئو دولقۇنى دولقۇنلىرىغا يامان تەسىرى يوق.  شۇڭ

 ىئشلىتىلىدۇ.
 

مەن بۇرۇن باشقىالر بىلەن بىرلىشىپ قۇرغان بىر شىركەت شەھەرلەردىكى بىر بىنا بىلەن يەنە بىر بىنا وئتتۇرىسىدىكى خەۋەرلىشىشنى 
ەلىپ بارىدىغان ۈئسكۈنە ياساشنى مەقسەت قىلغان.  ۇئ شىركەت مۇۋەپپەقىيەتلىك ھاۋا ائرقىلىق ماڭدۇرۇلغان الزېر نۇرى بىلەن ئ

بولمىدى.  ئەمما ھازىر ائشۇنداق ۈئسكۈنىنى باشقىالر ىئشلەپ چىقارغان بولۇپ، ۇئنى ىئشلىتىدىغان وئرۇنالر خېلى كۆپ. بولۇپمۇ 
داق ۈئسكۈنىلەرنى بىر كۈن ىئچىدىال ىئشقا سالغىلى بولىدۇ.  ياپوندا شۇنداق.  ۇئ بىر جۈپ كىچىك تېلېسكوپتىن تۈزۈلگەن بولۇپ، ۇئن

ئەگەر يەرگە نۇرلۇق تاال كۆمۈپ، ىئككى بىنا وئتتۇرىسىدا خەۋەرلىشىش تورى قۇرماقچى بولسا، ۇئنىڭغا نەچچە ائي ۋاقىت كېتىدۇ.  
 ائز خەۋىرىم بار. قىسقىسى، مېنىڭ الزېر نۇرى ائرقىلىق ېئلىپ بېرىلىدىغان خەۋەرلىشىش تورلىرىدىنمۇ بىز

 

   
 ىئككىنچى رەسىم, بىرىنچى رەسىم
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 تۆتىنچى رەسىم, ۇئچىنچى رەسىم

 
 
 

 
 بەشىنچى رەسىم
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 ائلتىنچى رەسىم

 

 
 يەتتىنچى رەسىم

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deep_Space_Network 
 


