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 ماڭا يېڭىدىن بېرىلگەن مۇكاپاتالر ھەققىدە
 

 ئەركىن سىدىق
 كۈنى-01 ئاينىڭ-8يىلى -4102

 
 

-01ۋە  -04ئاينىڭ -8يىلى -4102بىزنىڭ ئىدارىمىز قارمىقىدىكى ئىككى باشقارما 
ئاشۇ مۇراسىمالردا ماڭا بىر دى. ئۆتكۈزمۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمى ئايرىم ھالدا -كۈنلىرى ئايرىم

ردىن بولۇپ، جەمئىي ئىككى دانە مۇكاپات بېرىلدى. مەن مەزكۇر يازمىدا ئوقۇرمەنلەرگە ئورۇن بى
 ئاشۇ مۇكاپاتالر بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان بىر قىسىم ئەھۋالالرنى قىسقىچە سۆزلەپ بېرىمەن.

 
ھازىر مەن ئېلىپ بېرىۋاتقان ئاساسىي تەتقىقات تاشقى پالنېتىالرنى تاپىدىغان ئالەم 

لىرى ھەققىدە بولۇپ، مەن ئاشۇنداق تېلېسكوپنىڭ اليىھىلىرىنىڭ بىرى بولغان تېلېسكوپ
«Lyot Coronagraph( »0- )ئۇنىڭ يەنە بىرى بولغان  ۋەاليىھە«PIAA Coronagraph( »4-

ئايدا ماڭا -8يىلدىن ئاشقان ئىدى. ئۆتكەن يىل  1اليىھە( بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقىلى 
«Visible-Nulling Coronagraph » اليىھە ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ -1دەپ ئاتىلىدىغان

ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچە بۇ اليىھىنىڭ تېخنىكىلىق ئاالھىدىلىكى -04يىل  شۇبېرىپ، 
ھەققىدە بىر تولۇق مەلۇماتنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈش ۋەزىپىسى بېرىلدى. گەرچە بۇ اليىھە ئۈستىدە 

بولغان بولۇپ، ئۇ ھەقتە بىزنىڭ ئىدارىدىكى  يىلدەك ۋاقىت 01تەتقىقات ئېلىپ بېرىلىۋاتقىلى 
ئېالن قىلىنغان  بىر قانچە نەپەر مۇتەخەسسىسلەر تەرىپىدىن خېلى كۆپ ئىلمىي ماقالىلەر

بولسىمۇ، ئاشۇ پرىنسىپ ئاساسىدا ياسىلىدىغان تېلېسكوپنىڭ فۇنكسىيىسى كومپيۇتېردا بىر 
ىپ بېقىلمىغان ئىدى. بۇ اليىھىنىڭ ( قىلىنsimulationئاخىر تەقلىد )-قېتىم تولۇق، باشتىن

دەپ « Interactive Data Language, IDL»بارلىق كومپيۇتېر پروگراممىلىرى ئىنگلىزچە 
بۇ تېلېسكوپ اليىھىسىمۇ نىسپەتەن ئاتىلىدىغان بىر كومپيۇتېر تىلىدا يېزىلغان بولۇپ، ماڭا 

نىڭدىن باشقا تەتقىقات يېڭى، بۇ كومپيۇتېر تىلىمۇ يېڭى ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە مېنىڭ بۇ
تۈرلىرىدىمۇ بىر قىسىم ۋەزىپىلىرىم بار ئىدى. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئىشقا جىددىي تۇتۇش قىلدىم 

 01)بۇ ئارىلىقتا ھېچ قانداق ئۇيغۇرچە ماقالىلەرمۇ يازمىدىم(. ئاخىرقى بىر ئاي ئىچىدە كۈنىگە 
ۇ ئىشلىدىم. شۇنداق يەكشەنبە دەم ئېلىش كۈنلىرىم-سائەتتىن كۆپرەك ئىشلىدىم. شەنبە

باش ئىشخانىسىدىنمۇ ئادەم كېلىپ  NASAئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدىكى -04قىلىپ، ئۆتكەن يىل 
قاتنىشىپ، ئوخشىمىغان اليىھىلەر ئۈستىدە ئومۇميۈزلۈك باھاالش ئېلىپ بېرىلىدىغان بىر 

. شۇ چە ئىشلەپ، بۇ ۋەزىپىنى تاماملىدىمىك 1يىغىن بولىدىغان كۈنى مەن ئەتىگەن سائەت 
دىن ئاشقاندا مەن قىلغان  8يېرىمدا ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئىشقا كېلىپ، سائەت  1كۈنى سائەت 

 نەپەر خادىمغا دوكالت بەردىم. 011ئىشىمدىن تەخمىنەن 
 

مەزكۇر تەتقىقات تۈرىگە تەقسىم قىلىنغان باشقا بارلىق خادىمالرمۇ ماڭا ئوخشاش ياكى 
 مەندىنمۇ ئۆتە ھالدا قاتتىق ئىشلىدى.

 
دېگەن « دەرىجىدىن تاشقىرى خىزمەت كۆرسەتكەن خادىم»مانا مۇشۇنداق ئىشلىگەنلەرگە 

مۇكاپات بېرىلگەن بولۇپ، مەن ئاشۇ قېتىمقى خىزمەتكە ئاالھىدە تۆھپە قوشقان بىر گۇرۇپپا 
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كىشىلەرنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتىم بىلەن بۇ قېتىم ئاشۇنداق مۇكاپاتتىن ئىككىسىگە 
 بېرىلدى. رەسىملەردە-4ۋە  -0ۇكاپات تۆۋەندىكى ئېرىشتىم. بۇ ئىككى م

 

 
 رەسىم: ئەركىن سىدىققا بېرىلگەن مۇكاپاتنىڭ بىرى.-0

 

 
 رەسىم: ئەركىن سىدىققا بېرىلگەن مۇكاپاتنىڭ يەنە بىرى.-4

 
 

 تاشقى پالنېتىالرنى تېپىشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسى. 1
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تەخەسسىسلەر ھېسابالش ئېلىپ تاشقى پالنېتىالرنى تېپىش ئىنتايىن قىيىن. بەزى مۇ
بېرىپ، بۇ ئىشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسىنى مۇنداق بىر ئىشقا ئوخشاتتى: ئەگەر سىز يەر يۈزىدە 

تېغىنىڭ  ياماالىھكىلومېتىر كېلىدىغان  01تۇرۇپ، يەر يۈزىدىن ھېسابلىغاندىكى ئېگىزلىكى 
چۇقۇرنى -مۇدۇردىكى ئۈستىگىز چوققىسىدا تۇرغان بىر تال ئىنسان چېچىنىڭ ېئەڭ ئ

كۆرەلەيدىغان تېلېسكوپتىن بىرنى ياسىسىڭىز، سىز ئاشۇ تېلېسكوپ بىلەن تاشقى پالنېتىالرنى 
مىكرومېتىرغىچە  081مىكرومېتىردىن  01بىۋاسىتە كۆرەلەيسىز. ئىنسان چېچىنىڭ توملۇقى 

 011چۇقۇرنىڭ ئېگىزلىكى بۇ يەردە -دىكى مۇدۇرئۈستىكېلىدىغان بولۇپ، ھەر بىر چاچنىڭ 
 نانومېتىر، دەپ پەرەز قىلىندى. 

 
 تاشقى پالنېتىالرنى تېپىشتا، بىز مۇنداق ئىككى چوڭ قىيىنچىلىققا دۇچ كېلىمىز:

 
يۇلتۇزنىڭ نۇرىنىڭ كۈچلۈكلۈكى ئۇنى ئوربىتىالۋاتقان پالنېتا نۇرىنىڭ كۈچلۈكلۈكىدىن . 0

 مىليارد ھەسسە كۈچلۈك بولۇشى 01
 
 ۋاتقان پالنېتىنىڭ ئارىلىقىنىڭ ئىنتايىن يېقىن بولۇشى. يۇلتۇز بىلەن ئۇنى ئوربىتىال4
 

بىزنىڭ قۇياشقا ئوخشاش يۇلتۇزالر ئۆزلۈكىدىن نۇر چىقىرىدىغان بولۇپ، بىزنىڭ يەر شارى ۋە 
ئاي شارىغا ئوخشاش پالنېتىالر ۋە ئۇالرنىڭ ھەمراھلىرى ئۆزلۈكىدىن نۇر چىقارمايدۇ. بىز 

يغا چۈشۈپ، ئاي قايتۇرغان نۇر بولۇپ، بىز ئاينىڭ پەقەت كۆرىدىغان ئاينىڭ نۇرى قۇياش نۇرى ئا
قۇياش نۇرى چۈشكەن قىسمىنىال كۆرەلەيمىز. شۇڭا ئاينىڭ شەكلى ھەر كۈنى ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. 
قۇياش نۇرى بىلەن ئاي قايتۇرغان نۇرنىڭ كۈچلۈكلۈكىنى سېلىشتۇرساق، كۆرۈنىدىغان نۇر 

نانومېتىر كېلىدۇ( قۇياش نۇرى ئاي  011 – 211ۇنلۇقى دولقۇنى ئىچىدە )بۇ نۇرالرنىڭ دولقۇن ئۇز
مىليارد ھەسسە كۈچلۈك بولىدۇ. يەنى، تاشقى يۇلتۇزالرنىڭ نۇرى ئاشۇ يۇلتۇزالرنى  01نۇرىدىن 

مىليارد ھەسسە كۈچلۈك. بۇ بىز دۇچ  01ئوربىتىالۋاتقان تاشقى پالنېتىالرنىڭ نۇرىدىن 
 قىيىن ئۆتكەل.-0كېلىدىغان 

 
قىيىن ئۆتكەل بولسا، يەر شارىنىڭ ئەتراپىدىكى بىر ئالەم -4دىغان بىز دۇچ كېلى

تېلېسكوپى بىلەن كۆزەتكەندە، تاشقى يۇلتۇزالر بىلەن ئۇالرنى ئوربىتىاليدىغان تاشقى پالنېتىالر 
 ئارا چاپلىشىپ قالغان بولىدۇ.-ئۆز

 
 1111تەخمىنەن  بىز بىر ئىنتايىن قاراڭغۇ ئاخشىمى ئاسمانغا قاراپ، يۇلتۇزالرنى سانىساق،

دانە يۇلتۇزنى سانىيااليمىز. بۇ يۇلتۇزالرنىڭ ئىچىدىكى بىزگە ئەڭ يېقىن يۇلتۇزنىڭ بىز بىلەن 
نۇر يىلى كېلىدۇ. يەنى، بىز ئاخشىمى كۆرىدىغان يۇلتۇزالرنىڭ ئىچىدىكى  2.44بولغان ئارىلىقى 

زگە قاراپ مېڭىشقا يىل بۇرۇن بى 2.44بىزگە ئەڭ يېقىن بولغان يۇلتۇزنىڭ نۇرى بۇنىڭدىن 
يىلدىن بۇرۇنقى ھالىتى  2.44باشلىغان، ياكى بىزنىڭ كۆرگىنىمىز ئاشۇ يۇلتۇزنىڭ بۇنىڭدىن 

بولىدۇ. بىز ئاخشىمى كۆرىدىغان قالغان يۇلتۇزالر بۇنىڭدىنمۇ يىراقتا بولۇپ، بەزىلىرىنىڭ بىز 
 بىلەن بولغان ئارىلىقى بىرەر يۈز نۇر يىلى كېلىشىمۇ مۇمكىن. 

 
دېگىنىمىز ئۇزۇنلۇق بىرلىكى بولۇپ، ئۇ نۇرنىڭ بىر يىل ئىچىدە باسىدىغان « يىلىنۇر »

 مىڭ كىلومېتىر ئارىلىققا ماڭىدۇ. شۇڭا  111مۇساپىسىنى كۆرسىتىدۇ. نۇر ھەر بىر سېكۇنتتا 
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 كۆپەيتىش بەلگىسى(« X)»كىلومېتىر  X 41 X 41 X 42 X 141 111111بىر نۇر يىلى = 

 
 .تەڭ كىلومېتىرغا مىليون 011 تەخمىنەن دېگىنىمىز يىلى نۇر بىر، يەنى

 
قاراڭ. مەن بۇ يەردە بىر مىسال سۈپىتىدە، سىزگە بىر تاشقى يۇلتۇز  ەرەسىمگ-1تۆۋەندىكى 

بىلەن ئۇنى ئوربىتىالۋاتقان بىر تاشقى پالنېتا ھاسىل قىلىدىغان بۇلۇڭنى ھېسابالپ بېرەي. بىر 
نۇر يىلى بولۇپ، ئۇ يۇلتۇزنى  01( Aتاشقى يۇلتۇزنىڭ يەر شارى بىلەن بولغان ئارىلىقى )

( كۈن بىلەن يەر Bتاشقى پالنېتىنىڭ ئاشۇ يۇلتۇز بىلەن بولغان ئارىلىقى )ئوربىتىالۋاتقان بىر 
شارىنىڭ ئارىلىقى بىلەن ئوخشاش بولسۇن. ئۇ ھالدا بىز يەر شارىدا تۇرۇپ ئاشۇ تاشقى يۇلتۇز 

( نىڭ كەڭلىكى Cبىلەن ئاشۇ تاشقى پالنېتىغا قارىغان ۋاقىتتا بۇ ئىككىسى ياسىغان بۇلۇڭ )
مىڭغا بۆلگەنگە  01ولىدۇ. يەنى، بۇ قىممەت تەخمىنەن بىر گرادۇسنى گرادۇس ب 1.1111.0

 مىڭدىن بىر قىسمىغا تەڭ. 01تەڭ. ياكى، بىر گرادۇسنىڭ 
 

گرادۇسقا تەڭ. بۇ  1.گرادۇسقا تەڭ. بىر تىك بۇلۇڭ  141ياسايدىغان بۇلۇڭ  ەكرىبىر چەمب
 ئارقىلىق چۈشەندۈرۈلدى. رەسىم-1ئەھۋال تۆۋەندىكى 

 
 تاشقىي ۋاقىتتا قارىغان بىلەن تېلېسكوپى ئالەم بىز، چۈشەندۈرگىنىمدەك يۇقىرىدا

، بولغاچقا كىچىك ئىنتايىن بۇلۇڭالر قىلغان ھاسىل يۇلتۇزلىرى ئانا ئۇالرنىڭ بىلەن پالنېتىالر
 ۋۇجۇتقا قىممەتنى ئىككى مۇنداق ئىپادىلەيدىغان بۇلۇڭنى ئاشۇ كەسىپتىكىلەر بىزنىڭ

 :كەلتۈرگەن
 
(0 )mas  :ئىنگلىزچە سۆز بۇ «milli-arc-second »بولۇپ تۈزۈلگەن ھەرىپىدىن باش نىڭ ،

 ئۆلچەش بۇلۇڭنى ئادەتتە بىز، يەنى.  كېلىدۇ توغرا دېگەنگە «سېكۇنت-ياي-مىللى» ئۇيغۇرچىدا
-ياي 41 گرادۇس بىر، بولۇپ ئىشلىتىدىغان بىرلىكنىمۇ دېگەن «سېكۇنت-ياي» ئۈچۈن

.  بولىدۇ تەڭ سېكۇنتقا-ياي-مىللى 0111 بولسا سېكۇنت-ياي بىر.  بولىدۇ تەڭ سېكۇنتقا
 ياكى سېكۇنتقا-ياي-مىللى 1.24 گرادۇس 1.1111.0 چىققان ھېسابالپ يۇقىرىدا شۇڭالشقا

«1.24 mas  »بولىدۇ تەڭ قا. 
 
 (4)l/D  :يەردىكى بۇ «l »بولۇپ قىلىدىغان ۋەكىللىك ئۇزۇنلۇقىغا دولقۇن ھەرىپى ،D 

 ئەگەر.  قىلىدۇ ۋەكىللىك دىيامېتىرىغا ئەينىكىنىڭ ئاساسىي تېلېسكوپنىڭ بولسا ھەرىپى
 تېلېسكوپ(، تەڭ مېتىرغا-نانو مىليارد بىر مېتىر بىر) مېتىر-نانو 111 ئۇزۇنلۇقى دولقۇن

 :بولىدۇ مۇنداق بۇلۇڭ ىرىدىكىيۇق، بولىدىكەن مېتىر 4 دىيامېتىرى ئەينىكىنىڭ ئاساسىي
1.1111.0 gradus = 0.000091 x (3.14/180)  x 2 / (550e-9) l/D = 5.78 l/D  
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 ياكى  4l/D بۇلۇڭى ياسىغان بىلەن يۇلتۇزى ئانا تېلېسكوپ بولغان ياسىماقچى ھازىر بىز
1l/D  ئېتەلەيدۇ پەرق پىالنېتىالرنىمۇ بولغان. 

 

 
 .رەسىم-1

 
-دېمەك، يەر شارى يۈزىدە ياكى ئۇنىڭ ئوربىتىسىدا تۇرۇپ، ھېلىقى بىر جۈپ تاشقى يۇلتۇز

بىرىگە چاپلىشىپ تۇرغاندەك كۆرۈنىدىغان -پالنېتىغا قارايدىغان بولساق، بۇ ئىككىسى بىر
بولۇپ، بىزنىڭ ئاشۇ تاشقى پالنېتىنى تاپماقچى بولغىنىمىز، ئاشۇ تاشقى يۇلتۇزنىڭ نۇرىنىڭ 

 ىكى بىر تال قارا چېكىتنى ئىزدىگەن بىلەن باراۋەردۇر.ئىچىد
 
 

 نىڭ ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈلۈشى« قاراڭغۇ رايون». تېلېسكوپتا بىر 2
 

دانە تاشقى پالنېتىالر بايقالغان بولۇپ، ئۇالر خۇددى  0011ھازىرغا قەدەر تەخمىنەن 
اقال ئۇالر تېلېسكوپ غا ئوخشاش ناھايىتى چوڭ تىپتىكى گاز پالنېتىالردۇر. شۇند« يۇپىتېر»
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ھازىر تېخى ئۇنداق تېلېسكوپ مەۋجۇت  — بىلەن بىۋاسىتە كۆرۈش ئارقىلىق بايقالغان ئەمەس
 ئەمەس. ئۇ تاشقى پالنېتىالر تۆۋەندىكىدەك ۋاسىتىلىك ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ بايقالغان:

 
ئۇنداق چوڭلۇقتىكى پالنېتىالر يۇلتۇزنىڭ ئالدىغا ئۆتكەندە، يۇلتۇزنىڭ ئالەم تېلېسكوپى ( 0

پىرسەنتتىن بىر پىرسەنتكىچە ئاجىزاليدۇ. بىر قىسىم تاشقى  1.0 بىلەن ئۆلچەنگەن نۇرى
 پالنېتىالر مۇشۇ ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ بايقالغان. 

 
ر ئانا يۇلتۇزنى ئايلىنىپ ئوربىتىلىغاندا، ئانا ( يەنە بىر تەرەپتىن، ئاشۇنداق چوڭ پالنېتىال4

يۇلتۇز ئاشۇ ئاشۇ پالنېتىنىڭ تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىدە ئازراق مىدىراليدۇ. يۇلتۇزنىڭ تەۋرەش 
دەۋرىنىڭ ۋاقىت ئۇزۇنلۇقى ۋە تەۋرەش دەرىجىسى قاتارلىق ئۇچۇرالردىن پايدىلىنىپ، ئۇنى 

ئانا يۇلتۇزنى بىر قېتىم تولۇق ئايلىنىپ كىچىكلىكى، -ئايلىنىۋاتقان پالنېتىنىڭ چوڭ
چىقىشقا كېتىدىغان ۋاقتى قاتارلىق قىممەتلەرنى ھېسابالپ چىققىلى بولىدۇ. تاشقى 

 پالنېتىالرنىڭ قالغان بىر قىسمى مانا مۇشۇنداق يۇلتۇزنىڭ تەۋرىشىگە ئاساسەن بايقالغان. 
 

ك تىپتىكى تاش پالنېتىالر جانلىقالر ياشاش ئېھتىماللىقى بار بولغان پالنېتىالر كىچى
بولۇپ، ئۇنداق پالنېتىالر ئانا يۇلتۇزىنىڭ نۇرىنى ئۆلچىگىلى بولىدىغان دەرىجىدە توسالمايدۇ، 

 ھەمدە ئانا يۇلتۇزىنى مىدىرلىتالمايدۇ.
 

شۇڭالشقا بىز ھازىر ئاشۇنداق ھاياتلىق مەۋجۇت بولۇش ئېھتىماللىقى بار بولغان يەر 
كى پالنېتىالرنى بىۋاسىتە كۆرەلەيدىغان ئالەم تېلېسكوپىنىڭ شارىغا ئوخشاش كىچىك تىپتى

نىڭ ھازىرقى پىالنى ئاشۇنداق تېلېسكوپتىن  NASAتەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتىمىز. 
نۇر يىلى  11ھەمدە بىز بىلەن بولغان ئارىلىقى ، يىلى ئالەم بوشلۇقىغا چىقىرىش-4108بىرىنى 

 دانە تاشقى يۇلتۇزنى تەكشۈرۈپ چىقىش. 1111كېلىدىغان شارسىمان رايون ئىچىدىكى 
 

بۇ يېڭى تىپتىكى تېلېسكوپ كامېرا )رەسىم ئاپپاراتى( غا چۈشكەن تاشقى يۇلتۇز نۇرىنىڭ 
قاراڭغۇ »بىر قىسمىنى بىر رايوندىن باشقا رايونالرغا يۆتكەپ، يۇلتۇزنىڭ رەسىمى ئۈستىدە بىر 

-( ھاسىل قىلىدۇ. مۇشۇ قاراڭغۇdark-hole) «قاراڭغۇ تۆشۈك»ياكى « قاراڭغۇ ئۆڭكۈر»، «رايون
مىليارد ھەسسە ئاجىزالشتۇرۇلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن مۇشۇ رايون  01رايون ئىچىدە يۇلتۇزنىڭ نۇرى 

ئىچىگە توغرا كېلىپ قالغان تاشقى پالنېتىنى مۇشۇنداق تېلېسكوپ بىلەن بىۋاسىتە كۆرگىلى 
انچە چوڭ بولمىسىمۇ، بىز ئۇنى ئۆز ئوقىدا ئ« قاراڭغۇ رايونى»بولىدۇ. گەرچە بۇ تېلېسكوپنىڭ 

 گرادۇسلۇق رايونالرنىڭ ھەممىسىنى كۆزىتەلەيمىز. 141ئاستا ئايالندۇرۇپ، 
 

خىل تېلېسكوپنىڭ مودېلى بار بولۇپ،  2مېنىڭ كومپيۇتېرىمدا ئاشۇنداق تېلېسكوپتىن 
ا كەلتۈرەلەيمەن. رايوننى ۋۇجۇدق-مەن كومپيۇتېردا ھېسابالش ئېلىپ بېرىپ، ئاشۇنداق قاراڭغۇ

 شۇ ئارقىلىق تۆۋەندىكىدەك ئىشالرنى قىلىمەن:
 

تېلېسكوپ زاپچاسلىرىنىڭ تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچلىرىنى تەييارالش: تېلېسكوپ --
نورمال ئىشلەش ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئوپتىكىلىق زاپچاسلىرى قايسى دەرىجىدە ياخشى بولۇشى 

 كېرەك؟
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 ىدىغان ئەڭ ياخشى نەتىجىنى مۆلچەرلەش. ئاشۇ تېلېسكوپ ئارقىلىق ئېرىشكىلى بول--
 

 تېلېسكوپنىڭ ھەر خىل خاتالىقالرغا بولغان سەزگۈرلۈكىنى ھېسابالپ ئېنىقالش. --
 

ئەھۋالغا ئاساسەن، ئەڭ ياخشى نەتىجىگە ئېرىشىش ئۈچۈن  يلىەتەجرىبىخانىدىكى ئەم--
 ېنىقالپ بېرىش.قايسى ئىشالرنى قىلىش ۋە قانداق ئۇسۇلالرنى قوللىنىش كېرەكلىكىنى ئ

 
ئەگەر تەجرىبىخانىدا ئېرىشكەن نەتىجىلەر نەزەرىيە جەھەتتىن مۆلچەرلىگەن --

نەتىجىلەردىن قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان دەرىجىدە ناچار بولسا، ئاشۇنداق ئەھۋالنى نېمە 
 كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى ئېنىقالپ چىقىش. 

 
مىدىنال ئىبارەت. بىزنىڭ ئىدارىدە يۇقىرىقىالر مەن قىلىدىغان ئىشالرنىڭ بىر قىس

( نىڭ ئىچىگە ئورنىتىلغان، مېتالدىن clean room« )ئۆيپاكىز »ئىنتايىن يۇقىرى دەرىجىلىك 
( دىن بىر قانچىسى بار بولۇپ، بىز vacuum chamber« )ىئۆيھەقىقىي بوشلۇق »ياسالغان 

يمىز. بىز بۇ مېتال ئۆيلەرنىڭ تېلېسكوپنىڭ تەجرىبىسىنى ئېلىپ باراال 1ئۇالردا بىرال ۋاقىتتا 
ئىچىدىكى ھاۋانى پۈتۈنلەي تارتىپ چىقىرىۋېتىپ، ئۇنىڭ ئىچىدە خۇددى ئالەم بوشلۇقىدىكى 

 رەسىمدە-2نى ھاسىل قىلىمىز. تۆۋەندىكى « ھەقىقىي بوشلۇق»بىلەن ئوخشاش دەرىجىدىكى 
 نىڭ بىرى. « ىئۆيھەقىقىي بوشلۇق »كۆرسىتىلگىنى ئەنە شۇنداق 
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نىڭ بىرسىنىڭ « ىئۆيھەقىقىي بوشلۇق »ىم: بىزنىڭ ئىدارىدىكى مېتالدىن ياسالغان رەس-2

 كۆرۈنۈشى.
 

رايون ھاسىل قىلىشتىن بۇرۇنقى رەسىمى -بىر يۇلتۇزنىڭ قاراڭغۇ رەسىمدە-1تۆۋەندىكى 
 رەسىمدە-4رايون ھاسىل قىلغاندىن كېيىنكى رەسىمى كۆرسىتىلدى. بۇ رەسىم -بىلەن قاراڭغۇ
( ماقالە-0رەسىمدىكى -01ن، بۇ يىل ئېالن قىلىنغان بىر پارچە ئىلمىي ماقالە )كۆرسىتىلگە

دىن ئېلىندى. بىزنىڭ گۇرۇپپا بۇ يىل مۇشۇنداق تېلېسكوپتىن ئىككى خىل تېلېسكوپ 
ھەققىدە ئىككى پارچە ئىلمىي ماقالە ئېالن قىلغان بولۇپ، بۇ ماقالىلەرنىڭ تەپسىلىي ئۇچۇرى 

ئاپتورى. -0( بېرىلدى. مەن بۇ ئىككى پارچە ماقالىنىڭ رەسىمدە-01ماقالىنىڭ ئاستىدا )
بۇنداق ماقالىلەردە دوكالت قىلىنغان يېڭىلىقالرغا ئاپتورالرنىڭ ھەممىسى ئوخشىمىغان دەرىجىدە 
تۆھپە قوشقان بولىدۇ. مەن ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئاساسىي تۆھپىكار بولۇپ، ماقالىنىڭ دەسلەپكى 

 . قالغانالر زۆرۈر تېپىلغاندا تۈزىتىش ۋە تولۇقالش ئېلىپ بارىدۇ. نۇسخىسىنىمۇ مەن يازىمەن
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ماقالىنىڭ باشلىنىش قىسمىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ -4بىز بۇ يىل ئېالن قىلغان  رەسىم-0

ئىككى پارچە ماقالىدا دوكالت قىلىنغىنى ئىككى خىل تېلېسكوپ اليىھىلىرى ھەققىدىكى 
 يېڭىلىقالردۇر.

 

 
 رەسىم.-1

 

 
نىڭ ماقالە « خەلقئارا ئوپتىكا ئىنژېنېرلىرى جەمئىيىتى»يىلى -4102بىزنىڭ  رەسىم:-4

 توپلىمىغا بېسىلغان بىر پارچە ئىلمىي ماقالىمىزنىڭ ئاساسىي مەزمۇنى.
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نىڭ ماقالە « خەلقئارا ئوپتىكا ئىنژېنېرلىرى جەمئىيىتى»يىلى -4102رەسىم: بىزنىڭ -0

 مىي ماقالىمىزنىڭ ئاساسىي مەزمۇنى.توپلىمىغا بېسىلغان يەنە بىر پارچە ئىل
 

ئادەتتە بىر تېلېسكوپنى ياساپ چىققاندا، ئۇنىڭدا ئېرىشكىلى بولىدىغان قاراڭغۇ رايوندىكى 
دەرىجىسىگىچە بولىدۇ. شۇڭا ئۇنىڭدا تاشقى پالنېتىالرنى -1نىڭ مىنۇس  01نىسپىي نۇر كۈچى 

بىرىدە بىر ياكى ئىككى دانىدىن  بىۋاسىتە كۆرگىلى بولمايدۇ. بۇنداق تېلېسكوپالرنىڭ ھەر
شەكلى ئېلېكترونلۇق سىگنال بىلەن ئۆزگىرىدىغان ئۆزگىرىشچان ئەينەك بار بولۇپ، ھەر بىر 

دانە ئېلېكترونلۇق سىگنالنى قوبۇل قىلىدۇ. بىز  48X48=2304دانە ياكى  32X32=1024ئەينەك 
لىپ، قاراڭغۇ رايوندىكى تېلېسكوپنى ئىشلىتىش جەريانىدا ئاشۇنداق ئەينەكنى كونترول قى

دەرىجىسىگە چۈشۈرىمىز. مەن ھازىر مۇشۇ تېخنىكىدا -01نىڭ مىنۇس  01نىسپىي نۇر كۈچىنى 
يىلى مەن -4118دۇنيا بويىچە ئەڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىرى بولۇپ، 

 مەخسۇس مۇشۇ تېمىدا بىر پارچە ئىلمىي ماقالە ئېالن قىلدىم.
 
 

 «قاراڭغۇ رايون»خەلقئارالىق ژۇرنالنىڭ تېشىغا بېسىلغان  . بىر3
 

« ئامېرىكا ئوپتىكا جەمئىيىتى»يىلى يازغان بىر پارچە ئىلمىي ماقالە -4110مەن 
( غا Applied Optics« )قولالنما ئوپتىكا»چىقىرىدىغان ئايلىق خەلقئارالىق ئىلمىي ژۇرنال 

پارچە رەسىملىرى ئاشۇ  2نىڭ « قاراڭغۇ رايون»ن بېسىلغان بولۇپ، مەن ئاشۇ ماقالىغا كىرگۈزگە
-.ۋە  -8ژۇرنالنىڭ تېشىغا بېسىلدى. بۇنىڭغا ئائىت بىر قىسىم ئۇچۇرالر تۆۋەندىكى 

 بېرىلدى. رەسىملەردە
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پارچە ماقالىنىڭ تەپسىلىي ئۇچۇرلىرى  4رەسىمدە بۇ يىل ئېالن قىلىنغان -01تۆۋەندىكى 
ئالىي مەكتەپلەردە ئوقۇيدىغان ئۇكىالر بۇ ماقالىلەرنى  بېرىلدى. ئەگەر ئىچكىرىدىكى داڭلىق

ئوقۇشقا قىزىقساڭالر، بۇ ژۇرنالنى ئۆز مەكتىپىڭالرنىڭ كۇتۇپخانىسىدىن تاپااليسىلەر. بۇ 
ماقالىلەرنى مەكتىپىڭالرنىڭ كۇتۇپخانىسىدىكى كومپيۇتېر ئارقىلىق چۈشۈرۈۋالغىلىمۇ بولۇشى 

 مۇمكىن.
 

 
دەپ ئاتىلىدىغان خەلقئارالىق ئىلمىي ژۇرنالدا « قولالنما ئوپتىكا»يىلى -4110رەسىم: مەن -8

قاراڭغۇ »دانە  2ئېالن قىلغان بىر پارچە ماقالىنىڭ ئۇچۇرى. مەن ئاشۇ ماقالىغا كىرگۈزگەن 
 نىڭ رەسىملىرى مەزكۇر ژۇرنالنىڭ تېشىغا بېسىلدى. « رايون
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تىلىدىغان خەلقئارالىق ئىلمىي دەپ ئا« قولالنما ئوپتىكا»يىلى -4110رەسىم: مېنىڭ -.

 ژۇرنالغا بېسىلغان بىر پارچە ئىلمىي ماقالەمنىڭ ئاساسىي مەزمۇنى.
 

 
نىڭ ماقالە « خەلقئارا ئوپتىكا ئىنژېنېرلىرى جەمئىيىتى»ئايدا -8يىلى -4102رەسىم: -01

 توپلىمىغا بېسىلغان ئىككى پارچە ئىلمىي ماقالىنىڭ تولۇق ئۇچۇرلىرى. 
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 :تېمىالر تەييارلىغان بۇرۇن مەن مۇناسىۋەتلىك بىلەن ماقالە مەزكۇر
 (بار تورلىرىدا مىسرانىم ۋە ئىزدىنىش، باغداش ماقالىالر بۇ)

 
 قىلىندى خەۋەر ژورنىلىدا NASA يېڭىلىق بىر قىلغان مەن.0
 ئۆلچەش تەۋرەشنى يەر تېلېسكوپىدا ئالەم — يېڭىلىق بىر قاتناشقان مەن. 4 

 
 :قوشۇمچە

 
 ئۆز قېرىنداشالرنىڭ ئۇيغۇر ئەلدىكى چەت ئىككىمىز مەن بىلەن ئۇكىمىز ئۆزھال يېقىندا

 قانداق ئۈچۈن ياشاش بەخىتلىك ئادەم بىر ھەمدە، مەسىلىسى قىلىش خىزمەت ئۈچۈن يۇرتى
.  ئۆتكۈزدۇق سۆھبەت ئاز بىر تورىدا ئىزدىنىش ھەققىدە مەسىلىسى كېرەكلىكى قىلىشى
 ئەھمىيەتلىك ئۆمرىنى ئۆز، قىلىپ ئىشالرنى چوڭراق ئۆزىدىن، قەدىرلەپ ھاياتىنى ئۆز مېنىڭچە

 بەلگىلىك مەزمۇنالرنىڭ سۆھبەتتىكى بۇ ئۈچۈن قېرىنداشالر بولغان ئۆتكۈزمەكچى بەخىتلىك ۋە
 ئاستىدىكى يازمىنىڭ تۆۋەندىكى سۆھبەت ئۇ، قىزىقسىڭىز ئۇنىڭغا سىز ئەگەر.  بار پايدىسى

 :بار ئىچىدە ئىنكاسالر
http://bbs.izdinix.com/thread-59240-1-1.html 

 
 

ھېچكىمدىن سورىماي، مەنبەسىنى بەرگەن ئاساستا باشقا ھەر قانداق تورغا بۇ ماقالىنى 
چىقارسىڭىز، ياكى ئېلكىتابقا ئوخشاش باشقا ھەر قانداق شەكىلدە ئىشلەتسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. بۇ 

 ماقالە بارلىق ئۇيغۇرالرغا مەنسۇپ.


