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                    ئانتى (ئهكسىي) ماددا 

ئانتى ماددا دېگهن سۆز ئۇيغۇرتىلىغا يات سۆز بولۇپ، ئىنگلىزچه 
ئانتىماددا دېگهن سۆزدىن ئۆزگهرتىلگهن. ئانتى دېگهن سۆز قارشى 
ياكى ئهكسى دېگهن مهنىدە. ئانتى ماددا ھهققىدە سۆزلهشتىن بۇرۇن 

ماددا ھهققىدە توختىلىپ ئۆتهيلى. 
ماددا دېگهن سۆز تىلىمىزدا ناھايىتى كهڭ مهنىدىكى سۆز بولۇپ 
ھهرقانداق جىسىم ۋە نهرسىلهرنىڭ تۈزىلىش بىرلىكىنى كۆرسىتىدۇ. 
ماددىالر ئاتومالردىن تهركىب تاپقان بولۇپ، ئاتومالر بىر بىرىگه 
چېتىشىش ئارقىلىق ھۈجهيرە، توقۇلما، ماددا ھاسىل قىلىدۇ. 
مهسىلهن، ئادەم بهدىنىنىڭ ئاساسلىق تۈزىلىش تهركىبى: ھىدروگېن، 
كاربون، ۋە ئوكسىگن بىرىكمىلىرى. ماددا تۈزگۈچى ئاتومنىڭ ئىچكى 
تۈزىلىشى بار بولۇپ، يادرو ۋە ئېلېكتروندىن تهركىب تاپقان. 
يادرونىڭمۇ ئىچكى تۈزىلىشى بار بولۇپ پروتون ۋە نېيترون 
زەررىچىلىرىدىن تهركىب تاپقان. نېيترون ۋە پروتونالرمۇ تېخىمۇ 
كىچىك بولغان كۋارك زەررىچىلىرىدىن تهركىب تاپقان.  ئېلېكترون، 
پروتون ۋە ياكى كۋارك زەررىچىلىرىنىڭ بهلگىلىك زەرىتى بولىدۇ. 
مهسىلهن ئېلېكترون مهنپىي زەرەتلىك، پروتون مۇسبهت زەرەتلىك، 
كۋارك بولسا بهزىدە مهنپىي بهزىدە مۇسبهت زەرەتلىك. ھىدروگېن 
ئاتومى مۇسبهت زەرەتلىك پروتون، زەرەتسىز نېيتروندىن تۈزۈلگهن 
ئاتوم يادروسىدىن ۋە مهنپىي زەرەتلىك يادرو سىرتىدىكى ئېلېكتروندىن 

تۈزۈلگهن. 
ئانتى ماددا ياكى ئهكسى ماددا بولسا زەررىچىلهرنىڭ زەرىتى قارشى 
بولغان باشقا ھهر جهھهتتىن ئوپئوخشاش بولغان ماددىالرنى 
كۆرسىتىدۇ. مهسىلهن ئېلېكتروننىڭ ئانتى ماددىسى پوزىترون بولۇپ، 
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ئىككى خىل ماددا ھهرقايسى جهھهتته ئوپئوخشاش، پهقهت زەرىتى 
قارمۇ-قارشى. پروتوننىڭ ئانتى ماددىسى ئانتىپروتون دەپ ئاتىلىدۇ 
شۇنداقال زەرىتى مهنپىي. ماددا ۋە ئانتى ماددىالرنىڭ ئهڭ مۇھىم 
ئاالھىدىلىكى ئۇالرنىڭ بىر-بىرى بىلهن جۈپلهشكهندە يوقاپ كېتىپ 
ئېنېرگىيه ھاسىل قىلىشىدۇر. مهسىلهن ئېلېكترون زەررىچىسى بىلهن 
پوزىترون زەررىچىسىنى ئۇچراشقاندا بۇ زەررىچىلهر يوقاپ كېتىپ 

بارلىق ماسسىسىنى ئېنېرگىيىگه ئايالندۇرااليدۇ.  
ئېينىشتېين داڭلىق ماسسا ئېنېرگىيىگه تهڭ دېگهن فورمۇلىسىغا 
ئاساسالنغاندا ئېلېكترون پوزىترون ماسسا ئېنېرگىيىسى گهرچه كىچىك 
بولسىمۇ بۇنى ئىسسىقلىق ياكى رادىئاتسىيه ئېنېرگىيىسىگه 
ئايالندۇرساق كۆرۈنهرلىك دەرىجىدە ئېنېرگىيه ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ. 
ئانتى ماددا ئارقىلىق ئېنېرگىيه ھاسىل قىلىش ياكى ئانتى ماددا ئالهم 
كېمىسى دېگهن فانتازىيىلهر مۇشۇ سهۋەبتىن كهلگهن. لېكىن ھازىرقى 
ئىنسانالرنىڭ ئانتى ماددا تهتقىقاتى ناھايىتى چهكلىك بولۇپ، 
سۈنئىي ھالدا ھاسىل قىالاليدىغان ئانتى ماددىنىڭ مىقدارى ناھايىتى 
كىچىك شۇنداقال ئانتى ماددىالرنىڭ ئۆمرى ناھايىتى قىسقا بولغاچقا، 
ماددا ۋە ئانتى ماددا ئارقىلىق ئېنېرگىيه ھاسىل قىلىشتىن تېخى سۆز 

ئاچقىلى بولمايدۇ. 
ئانتى ماددىالرنى قانداق ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ؟ 

ئالدىدا دېگهندەك، ئېنېرگىيه ۋە ماسسا بىر بىرىگه ئايالندۇرغىلى 
بولىدۇ. مهسىلهن يۇقىرى ئېنېرگىيىلىك ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنلۇق 
ئېنېرگىيه بىرلىكىنى مهلۇم شهرتلهر ھازىرالنغاندىن كېيىن ماددا ۋە 
ئانتى ماددا ھاسىل قىالاليدۇ. بهزى رادىئاتسىيىلىك ئۆزگىرىش 

جهريانىدىمۇ تهبىئىي ھالدا ئانتى ماددا ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ. 
ئانتى ماددىالرنىڭ ئۆمرى نېمىشقا قىسقا بولىدۇ؟ 
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چۈنكى بىز تونۇپ يهتكهن ئالهم ئاساسلىقى نورمال ماددىالردىن 
تۈزۈلگهن، شۇنداقال ئانتى ماددا نورمال ماددىغا يولۇقسا ئۆمرى 
ئاخىرلىشىدۇ، شۇڭا ئانتى ماددىالرنىڭ ئۆمرى قىسقا بولىدۇ. بويتاق 
قىزنى ئانتى ماددا دېسهك، مۇتلهق كۆپ سانلىق ئهرلهردىن تهركىب 
تاپقان دۇنيادا، بويتاق قىزالرنىڭ بويتاقلىقى ئۇزاققا بارمايدۇ دېگهن 

گهپ. 
ئانتى ماددىالرنىڭ يهنه قانداق ئىشلىتىلىشلىرى بار؟ 

ئهمهلىيهتته ئانتى ماددىالرنىڭ ئىشلىتىلىشى ناھايىتى كهڭ، ئهڭ 
 Positron Emission) ئاددىيسى پوزىترون تارقىتىش توپوگرافىيه
Tomography - PET) ئۇسۇلى تېببىي ئىلمىدە كۆپ 
ئىشلىتىلىدىغان دىئاگنوز قۇيۇش ئۇسۇلى. بۇ خىل دىئاگنوز قۇيۇش 
ئۇسۇلى ئاساسلىقى رادىئاكتىپلىق دورىنى ئادەم بهدىنىڭ مهلۇم 
ئورگانغا يهتكۈزگهندىن كېيىن ئانتى ماددا ۋە ماددا ئۇچرىشىپ خاس 
بولغان رادىئاتسىيه قويۇپ بېرىدۇ ۋە شۇ رادىئاتسىيىنى كۆزىتىش 
ئارقىلىق ئادەم ئورگىنىنىڭ فۇنكسىيىسىگه دىئاگنوز قويغىلى بولىدۇ. 

بۇ تېمىدا كېيىنكى سانالردا ئايرىم توختىلىمهن. 
زەرەتسىز زەررىچىلهرنىڭ ئانتى ماددىسى بارمۇ؟ 

نېيترون زەرەتسىز ماددا تۈزگۈچى بولۇپ، ئۇ كۋاركالردىن تۈزۈلگهن. 
گهرچه نېيترون زەرەتسىز بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئانتى ماددىسى مهۋجۇت. 
چۈنكى ئۇنى تۈزگۈچى كۋاركالرنىڭ ئانتى ماددىسى مهۋجۇت. شۇڭا 
ئانتى پروتون، ئانتى ئېلېكترون، ۋە ئانتى نېيترون ئارقىلىق ئانتى 

ھىدروگېن ياساپ چىققىلى بولىدۇ ۋە ئاللىقاچان ياساپ چىقىلغان. 
ئانتى ماددا ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرامدۇ؟ 

ئانتى ماددا تامامهن ئېغىرلىق كۈچ تهسىرىگه ئۇچرايدۇ، شۇنداقال 
نورمال ماددىالرغا ئوخشاش كۈچ تهسىرىگه ئۇچرايدۇ. شۇڭا، بهزى 
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ئانتى ئېغىرلىق كۈچى دېگهن قاراشالر پۇت تىرەپ تۇرااليدىغان 
تهجرىبه نهتىجىلىرى بارلىققا كهلگىنى يوق. 

ئانتى ماددا تهتقىقاتى داۋاملىق ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ، ئىنسانالرنىڭ بۇ 
جهھهتتىكى قىزىقىش ۋە قىياسلىرى داۋاملىق ئۇنىڭ سىرىنى ئېچىش 
ئۈچۈن تۈرتكه بولغۇسى ۋە كهلگۈسىدە ئىنسانالر ئۈچۈن قىممهت ۋە 

ئامهت ياراتقۇسى. 
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            يادرو ئېنېرگىيىسى ۋە ئېلېكتېر ئىشلهپ چىقىرىش 

يادرو ئېنېرگىيىسى يارو ئىچكى ئېنېرگىيهنى يهنى ئاتوم يادروسى 
ئىچىدىكى ئېنېرگىيىنى كۆرسىتىدۇ. ئاتوم ماددىالرنىڭ ئهڭ كىچىك 
تۈزىلىش بىرلىكلىرىنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلهن كائىناتتىكى 
بارلىق ماددىالرنى ياسىغۇچى. يادرو ئېنېرگىيىسى يادرو ئىچىدىكى 
زەررىچىلهرنى بىر گهۋدە قىلىپ تۇرىدىغان ئېنېرگىيه بولۇپ، زەررىچه 
زىچ بولغان ئاتوم ئىچىدىكى ئېنېرگىيه ناھايىتى زور بولىدۇ. يادرو 
ئېنېرگىيىسىنى ئېلېكتر ئىشلهپ چىقىرىشقا ئىشلىتىش ئۈچۈن بۇ خىل 
ئېنېرگىيىنى يادرو ئىچىدىن بىخهتهر ھالدا يىغىۋېلىش ھهم شۇنداقال 

شۇ ئېنېرگىيىنى توك ئېنېرگىيىسىگه ئايالندۇرۇش كېرەك. 
يادرو قازىنى ياكى يادرو رېئاكتورى بولسا دەل شۇنداق يادرو 
ئېنېرگىيىسىنى بىخهتهر ھالدا بارلىققا كهلتۈرۈش ۋە ئېلېكتر 
ئېنېرگىيىسىگه ئايالندۇرۇش ئىستانسىسى. يادرو قازىنىنى قاينىتىدىغان 
يېقىلغۇ بولسا ئېلىمنت  ئۇراندىن ياسالغان  يېقىلغۇ ساقىسى.ئۇران 
يادروسى پارچىلىنىش جهريانىدا يادرو ئېنېرگىيىسى قويۇپ بېرىدۇ، 
جۈملىدىن ئىسسىقلىق قويۇپ بېرىدۇ.  بۇ ئىسسىقلىق يادرو قازىنىنىڭ 
ئهتراپىدىكى سۇ ياكى باشقا سۇيۇقلۇقنى ئىسسىتىپ ھور ھاسىل 
قىلىدۇ، ھاسىل قىلغان ھور تۇربىنا گېنېراتورىنى ئايالندۇرۇپ ئېلېكتر 
(توك) ھاسىل قىلىدۇ. يادرو ئېنېرگىيىسى ناھايىتى ئۈنۈملۈك بولۇپ، 

بىر گرام ئۇران ئۈچ توننا كۆمۈر چىقارغان ئېنېرگىيه تهڭ. 
يادرو قازىنىنىڭ تۈزىلىشى ناھايىتى مۇرەككهپ ۋە ھالقىلىق بولۇپ، 
يېقىلغۇدىن باشقا نېيترون ئاستىالتقۇچ، نېيترون سۈمۈرگۈچ قاتارلىق 
قىسىمالرمۇ بار. مهسىلهن يېقىلغۇ مىقدارى ۋە نېيترون ئاستىالتقۇچ 
مىقدارى يادرو قازىنىنىڭ تۈزىلىشىگه بىۋاسىته تهسىر كۆرسىتىدۇ. 
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نېيترون سۈمۈرگۈچ بولسا زەنجىرسىمان پارچىلىنىش رېئاكسىيىسىنى 
تىزگىنلهش ۋاسىتىسى بولۇپ، يادرو ئېنېرگىيىسىنى بىخهتهر 

ئىشلىتىشكه كاپالهتلىك قىلىشنىڭ ئالدىنقى شهرتى. 
ھازىر دۇنيادا 15% توك ئىشلهپ چىقىرىش يادرو ئېنېرگىيىسىدىن 
پايدىلىنىدۇ. ئامېرىكادا يۈزدىن ئارتۇق يادرو ئىستانسىسى بار لېكىن 
ئاساسلىق توك مهنبهسى كۆمۈر ۋە سۇ ئېلېكتر ئىستانسىسى. فىرانسىيه 
قاتارلىق دۆلهتلهر يادرو ئېنېرگىيىسى ئارقىلىق دۆلهت توك ئېھتىياجىنى 

قاندۇرىدۇ. 
يادرو يېقىلغۇسى 

ئۇران بولسا يادرو ئېنېرگىيىسى ئىشلهپ چىقىرىشتىكى بىرىنچى 
تالالش. بۇنىڭ سهۋەبى بولسا ئۇران يادروسىنىڭ تۇراقسىزلىقىدىن ۋە 
يادرو پارچىلىنىش رېئاكسىيىسىنىڭ ئاسانلىقىدا. يهنه بىر سهۋەبى 

بولسا ئۇران يهرشارىدا كۆپ ئۇچرايدىغان مېتال.  
يادرو ئېنېرگىيىسى ۋە جهمئىيهت 

گهرچه يادرو ئېنېرگىيىسى جهمئىيىتىمىزگه، ئۆيلهرگه، مهكتهپلهرگه، 
ئىدارە ئورگانالرغا جۈملىدىن تۇرمۇشىمىزنىڭ ھهربىر بۇلۇڭلىرىغا 
ئۈنۈملۈك توك ئىشلهپ چىقىرىش ئىقتىدارىغا ئىگه بولسىمۇ، يادرو 
ئىستانسىسى مهلۇم دەرىجىدە خهۋپ خهتهر ئېلىپ كېلىدۇ. بۇ دەل 
يادرو ئېنېرگىيىسى ئىشلهپ چىقىرىش جهريانىدا ئىشلهپ چىقىرىلغان 
رادىئاكتىپلىق قوشۇمچه مهھسۇالتالر.  كۆمۈر كۆيدۈرسه پارنىك 
تۈرۈپ چىقىرىش خهۋپى بولغاندەك يادرو  ېففېكتى كهل ئ

ئېنېرگىيىسىنىڭمۇ بۇخىل سهلىبى تهرىپىنى توغرا چۈشىنىش كېرەك. 
مۇشۇ سهۋەب تۈپهيلى، دۇنيادا يادرو ئېنېرگىيىسىگه قارشى بىر ئېقىم 
قوزغىلىۋاتىدۇ. لېكىن ئېنېرگىيه مهنبهسىنىڭ ئازىيىپ كېتىشىگه 
ئهگىشىپ، ئۇنىڭدىنمۇ ئىلغار ۋە بىخهتهر ئېنېرگىيه ھاسىل قىلىش 
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ئۇسۇلى تېپىلمىغىچه يادرو ئېنېرگىيىسى يهنىال ئاستا-ئاستا كېڭىيىدۇ 
ۋە ئومۇملىشىدۇ. 
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HIV نى يېڭىشنىڭ يېڭى تاكتىكىلىرى 

 Acquired Immune  يهنى ،AIDS ئهيدىز ئېنگىلىزچىدىكى
Deficiency Syndrome (ئېرىشىلگهن ئىممۇنىت كهمتۈكلۈكى 
كېسهللىكى دېگهن مهنىدە) دېگهن ئاتالغۇدىن ئۇيغۇرچىغا كىرگهن 
بولۇپ، بۇ بىر خىل ۋىرۇستىن يۇقۇملىنىشتىن كىلىپ چىقىدىغان 
 HIV  جانغا زامىن بولغۇچى كېسهلدۇر. ئهيدىز كېسىلى كىشىلهرنىڭ
(ئىنسان ئىممۇنىت-كهمتۈكلۈكى ۋىرۇسى)دىن يۇقۇملىنىشى بىلهن 
پهيدا بولىدىغان كېسهل بولۇپ، ئهڭ دەسلهپ مايمۇنالردىن ئىنسانغا 
يۇققان دەپ قارىلىدۇ. بۇ ۋىرۇس ئۆتكۈر يۇقۇملۇق خۇسۇسىيهتكه ئىگه 
بولغاچقا، نۆۋەتته ئىنسانالرنىڭ ھاياتىغا زور تهھدىت ئىلىپ 
كىلىدىغان باش جىنايهتچىلهرنىڭ بېرى بولۇپ قالدى. HIV بىلهن 
تۇنجى يۇقۇمالنغۇچى 1980-يىلالرنىڭ بېشىدا بايقالغاندىن تارتىپ 
35 يىلغا يېقىن ۋاقىت ئىچىدە دۇنيادىكى نۇرغۇنلىغان تهتقىقاتچىالر 
مهخسۇس مۇشۇ كېسهلنىڭ داۋاسىنى تېپىش ئۈچۈن تهتقىقات ئېلىپ 
بېرىۋاتقان بولسىمۇ تا ھازىرغىچه بهزى كېسهلنى كونتىرول قىلىدىغان 
ۋىرۇسقا قارشى دورىالردىن بۆلهك ئهيدىزنى سهللىمازا ساقايتىدىغان 
دورا بارلىققا كهلمىدى. HIV تهتقىقاتىنى قولالش ئۈچۈن ۋە بۇ 
ىسىنى  ۆھپ نىڭ ت مالر ى ل ا غان ئ ر ا ق ر كۈچ چى و ه ز ت ت جهھه
مۇئهييهنلهشتۈرۈش يۈزسىدىن، 2008-يىللىق نوبېل مېدىتسىنا ياكى 
فىزىئولوگىيه مۇكاپاتى HIV ۋىرۇسىنى بايقىغان 2 نهپهر فىرانسىيه 
ئالىمىغا بېرىلدى. نۆۋەتته دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى 
يۈزلىگهن تهجىرىبىخانىالردا HIV ۋىرۇسى تهتقىق قىلىنماقتا. چاتاق 
يېرى، HIV كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئهيدىز كېسىلىنى داۋاالپ 
ساقايتىش ئۇسۇلى ۋۇجۇدقا كهلمهيال قالماستىن بۇ ۋىرۇستىن 
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يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدىغان بىرەر ئۈنۈملۈك ۋاكسىنىمۇ 
تېخىچه مهيدانغا كهلگىنى يوق. شۇ سهۋەب ئهيدىزنىڭ داۋاملىق 
يامراپ كېتىشى ئوبدان كونتىرول قىلىنماي، ئهكسىچه كۈنسايىن 

كۆپ كىشىلهر بۇ ۋىرۇس بىلهن يۇقۇمالنماقتا. 

2013-يلى سىنتهبېرنىڭ ئاخىرغىچه، شىنجاڭدا دوكالت قىلىنغان 
ر  ه پ ه غۇچى 40122 ن الن م ۇ ق ۇ هن ي ل ى ۇسى ب ر ى ز ۋ دى ي ه ئ
بولۇپ،  7070  نهپهر كىشى ئهيدىز ئاغرىقى قازا قىلغان. 
مۆلچهرىنىشىچه، ئاپتونوم رايۇنىمىزدىكى ئهيدىز ۋىرۇسى بىلهن 
يۇقۇمالنغۇچى 60 مىڭدىن ئېشىپ كهتكهن. ئىلى، ئۈرۈمچى، 
ئاقسۇ، قهشقهر، خوتهن ۋە تۇرپان قاتارلىق رايۇن-ۋىاليهتلهردىكى 
ئهيدىز ۋىرۇسى بىلهن يۇقۇمالنغۇچىالر پۈتكۈل ئاپتونوم رايۇنىمىز 
ئهيدىز ۋىرۇسى بىلهن يۇقۇمالنغۇچىالر ئومۇمى سانىنىڭ 83.2% 

ئىگىلىگهن. 

ئۇنداقتا، ئهيدىز ۋىرۇسى تهتقىقاتىدىكى ئهڭ يېڭى ئىلگىرىلهشلهر 
قايسىالر؟ ئىنسانالر يېقىن كهلگۈسىدە زادى ئهيدىزنى 
بويسۇندۇراالمدۇ-يوق؟ بۇنىڭغا قىزىقسىڭىز، دىققىتىڭىز ئامېرىكا 
دۆلهتلىك ساغالملىق ئىنىستىتۇتى باشلىقى دوكتور فىرانسىس كولىن 
ئهيدىز تهتقىقاتىدىكى ئهڭ يېڭى نهتىجىلهر ئۈستىدە توختالغان 

تۆۋەندىكى مهزمۇنالردا بولسۇن. 

http://directorsblog.nih.gov/2015/06/30/vaccine-
 /research-new-tactics-for-tackling-hiv
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كىشىلهرنى كېسهل كېلىدىغان نۇرغۇن ۋىرۇسالر، مهسىلهن، قىزىل 
كېسهل، چېچهك، بالىالر پارالىچ كېسىلى قاتارلىقالرغا نىسبهتهن 
ئاجىزالشتۇرۇلغان ياكى ئۆلتۈرۈلگهن ۋىرۇسنى بهدەنگه يهتكۈزۈش 
ئىممۇنىت سىستىمىسىنىڭ ئانتى ماددىالر (كېسهلگه قارشى تۇرغۇچى 
ئاقسىلالر)نى ئىشلهپچىقىرىشىغا ياردەم قىلىش ئارقىلىق بهدەننى 
ئاساسهن ۋىرۇسنىڭ زىيىنىدىن قوغدىنىش ئىمكانىيىتىگه قىلىدۇ. ئهمما 
بۇ خىل ئاددىي ۋە ئۇدۇل ئۇسۇل ئىنسان ئىممۇنىت كهمتۈكلۈكى 
يېغىندا كېسهللىكى ۋىرۇسى (HIV) - يهنى ئهيدىزنى كهلتۈرۈپ 
چىقارغۇچى ۋىرۇسنى داۋاالشتا ھېچقانداق ئۈنۈمى يوق. بۇنداق 
 HIV بولۇشىنىڭ سهۋەبلىرىنىڭ بىرى بىزنىڭ ئىممۇنىت سىستىمىمىز
نى تونۇش ۋە ئۇنىڭغا قارشى ئىممۇنىت رىئاكسىيىسى 
شهكىللهندۈرۈشكه ئامالسىز قالىدۇ. ئۇنى ئاز دەپ، HIV يهنه تېخى 
كۆپىيىش جهريانىدا توساتتىن ئۆزگىرىش پهيدا قىلىپ ئۆز گېنلىرىنى 
يېڭىالپ تۇرىدۇ. بۇ دېگهنلىك، HIV ۋاكسىنىسى ئۈنۈملۈك بولۇشى 
ئۈچۈن، ئۇ چوقۇم بهدەندە بىر خىل ئهمهس، بهلكى بىر قاتار 
ئوخشىمىغان HIV سورتلىرىغا قارشى تۇرااليدىغان ئانتى ماددىالرنى 
 HIV ،شهكىللهندۈرەلىشى زۆرۈر. مۇشۇ خىل سهۋەبلهر تۈپهيلى
ۋاكسىنىسى ئىشلهپچىقىرىشقا كهتكهن 30 يىللىق تىرىشچانلىقتىن 
كېيىن، ئالىمالر يهنىال غايهت زور قېيىنچىلىق ۋە گاڭگىراشالرغا دۇچار 

بولدى. 

ئهمما مهن خۇشاللىق بىلهن ئامېرىكا دۆلهتلىك ساغالملىق 
ئىنىستىتۇتىدىن مهبلهغگه ئېرىشكهن بىر قىسىم ئالىمالرنىڭ بۇ يولدا 
كۆرۈنهرلىك ۋە كىشىنى زوقالندۇرىدىغان قهدەملهرنى ئالغانلىقىنى 
دوكالت قىلىمهن. "ئىلىم-پهن" ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىنغان بىر پارچه 
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ماقاله ۋە "ھۈجهيرە" ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىنغان يهنه بىر پارچه 
ماقالىدا، تهتقىقاتچىالر ھايۋانالردا ئىشلهنگهن، كۆپ قىسىم ۋاكسىنا 
مۇتهخهسسىلىرى قولاليدىغان مۇنداق تهتقىقات نهتىجىسىنى ئوتتۇرىغا 
قويغان: ئىممۇنىت سىستىمىسى HIV غا قارشى بهدەننى قوغدايدىغان 
ئانتى ماددىالرنى ئىشلهپچىقىرىش فۇنكىسىيىسىگه ئىگه، بىراق 
ئۇنداق قىلىش ئۈچۈن بىردىن ئارتۇق قهدەم باسقۇچالر كېتىدۇ. 
پىقىيهتلىك ۋاكسىنا  ئۈنۈملۈك بولۇشى ئۈچۈن، بىر مۇۋا
ئىستىراتىگىيىسى "ئىممۇنىت سىستىمىسىنى مهكتهپته ئوقۇتۇشى" 
كېرەك، يهنه بۇ مهكتهپته بىر قانچه دەرسلهردىن مهۋسۈملۈك ئىمتىھان 
بېرىشى زۆرۈر. ئېنىق قىلىپ ئېيتساق، قانداق قىلىشىمىز كېرەك 
بولغىنى بهلكىم بىر قاتار ئوكۇلالرنى ئۇرۇپ، يهنى ھهر بىرى بىر خىل 
ئىممۇنىت سىستىمىسىنى قوزغىتىدىغان سېنتىزلهنگهن ئاقسىلالردىن 
تهشكىل تېپىشى كېرەك ۋە قهدەممۇ قهدەم بهدەننى HIV نىڭ بارلىق 

سورتلىرىغا قارىتا قوغدايدىغان قىلدۇرۇش كېرەك. 

بۇ يېڭى تهتقىقات ئۆتكهن ئون يىلدىكى HIV بىلهن يۇقۇمالنغان 
كىشىلهرنىڭ ئاخىرى كهڭ دائىرىلىك نىيترالالشتۇرغۇچى ئانتى 
ماددىالرنى ئىشلهپچىقىرىدىغان كۈچلۈك ئىممۇنىت سىستىمىسىغا ئىگه 
بولىدىغانلىقىدىن ئىبارەت ئاساسىي تهتقىقات نهتىجىلىرى ئۈستىگه 
قۇرۇلغان. ئهپسۇسلىنارلىق يېرى، بۇ خىل ئىممۇنىت رىئاكسىيسى 
پهقهت ئىنتايىن ئاز قىسىم بىمارالردا يۈز بېرىدىغان بولۇپ، پهقهت 
نهچچه يىللىق ھۇجۇم ۋە قارشى ھۇجۇمنىڭ مهھسۇلىدۇر. شۇ خىل 
بايقاشالردىن كېيىن، ۋاكسىنا تهتقىقاتچىلىرى بۇ خىل تهبئىي ئۈنۈمنى 
دورايدىغان ئاددىي ۋە ئىشهنچلىكرەك بولغان HIV دىن 
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يۇقۇمالنمىغان كىشىلهردە HIVغا قارشى كهڭ دائىرىلىك ئانتى 
ماددىالر ئىشلهپچىقىرىش ئۇسۇلىنى تېپىپ چىقىش ئۈچۈن ئىزدەندى. 

كهڭ دائىرىلىك ئانتى ماددىالرنى ئاالھىدە قىلىدىغىنى، ئۇالرنىڭ 
HIV نىڭ تاشقى قېپى ياكى كونۋېرتىدىكى ئۇچلۇق ئاقسىلالرنىڭ 
بىر قىسمىغا باغلىنىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىشتۇر. HIV ۋىرۇسىنىڭ 
باشقا قىسىملىرىدىكى ئاقسىلالرغا ئوخشىمايدىغىنى، بۇ باغالنغۇچى 
ئورۇنالر ھهممه تۈرلهردە ساقلىنىپ قالغان بولۇپ، ئۇالر تىز ئۆزگىرىپ 
تۇرمايدۇ. تهتقىقاتچىالر بۇ خىل ساقلىنىپ قالغان رايونالرنى ئهيدىز 
ۋىرۇسىغا قارشى كهڭ دائىرىلىك ۋە ئۈنۈملۈك، شۇنداقال ئۇزۇن مۇددەت 
قوغداش ئىقتىدارىغا ئىگه ۋاكىسىنا ياساشتىكى ئهڭ ياخشى ئورۇن 

دەپ قارايدۇ. 

ئهمما، HIV ۋاكسىنىسى ياساشتىكى چوڭ ئۆتكهللهرنىڭ بىرى شۇكى، 
ئىنسان گېن گۇرۇپپىلىرى ۋىرۇسقا باغلىنىش ئىقتىدارىغا ئىگه، شۇ 
ئارقىلىق ۋىرۇسنىڭ ئومۇميۈزلۈك ساقلىنىپ قالغان، ئهڭ ئاجىز قىسمىغا 
ھۇجۇم قىلىدىغان ئانتى ماددىالرنى بارلىققا كهلتۈرۈش ئۈچۈن كود 
يازىدىغان گېنالرغا ئىگه ئهمهس. ئهكسىچه، شۇ خىل ئاددى 
ماددىالرنى بارلىققا كهلتۈرۈش دەل B ھۈجهيرىلهر (ئاق قان 
ھۈجهيرىلىرىدىكى مهخسۇس ئانتى ماددا ئىشلهيدىغان ئىممۇنىت 
ھۈجهيرىلىرى) نىڭ كۆپ قېتىملىق DNA نى قايتا گۇرۇپپىالش ۋە 
توساتتىن ئۆزگىرىشلهرنى باشتىن كهچۈرۈشىدىن كېيىن بىر ئانا 
ئاقسىلنى شهكىللهندۈرۈشىدىن باشلىنىدۇ. بۇ ئانا ئاقسىل ۋاقىتنىڭ 
ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، ئاستا-ئاستا HIV نى نىيترالالشتۇرااليدىغان 

كهڭ دائىرىلىك ئانتى ماددا ئاقسىللىرىغا ئايلىنااليدۇ. 
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يېڭى تهتقىقاتالرنىڭ بىرىدە، كالىفورنىيه شىتاتىنىڭ لو خوال 
شهھرىدىكى سكرىپس تهتقىقات ئىنىستىتۇتىدىكى دەيۋىد نېمزى، 
 David Nemazee, William) ۋىلىيام شىيف ۋە دېنىس بۇرتون
Schief, Dennis Burton) قاتارلىق يېتهكچىلىك قىلغان بىر گۇرۇپپا 
ئالىمالر، دەل B ھۈجهيرىلهردىكى ئانا ئاقسىل ئىشلهپچىقىرىشنى 
ئىلگىرى سۈرىدىغان مهخسۇس سېنتىزلهپ چىقىلغان نانو زەرىچىلىرىنى 
ياساش ئارقىلىق يۇقىرىدىكى ئۆتكهلگه تاقابىل تۇرغىلى 

بولىدىغانلىقىنى دوكالت قىلدى. 
گېنىتىكىلىق ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈلۈپ مهخسۇس ئىنسان ئانتى 
ماددىلىرىنى ئىشلهپچىقىرىدىغان چاشقانالردىكى تهجىرىبىلهردىن مهلۇم 
بولۇشىچه، eOD-GT8 60mer دەپ ئاتىلىدىغان HIV قېپى 
ئاقسىلى بىلهن ئهملهنگهندە، HIV بىلهن يۇقۇملىنىشىڭ ئالدىنى 
ئېلىشتا زۆرۈر بولغان خۇسۇسىيهتلهرنىڭ بىر قىسمىنى ئىپادىلىگهن كۆپ 
خىل ئانتى ماددىالرنىڭ بهدەندە ئىشلهپچىقىرىلىشىنى ئىلگىرى 
سۈرگىلى بولىدىكهن. دېمهك eOD-GT8 60mer ۋە ئۇنىڭغا 
ئوخشىشىپ كېتىدىغان سېنتىزلهنگهن ئاقسىلالر بهلكىم  HIV غا 
قارشى ۋاكسىنا ياساشتىكى تۇنجى ئىشهنچلىك كاندىداتالر بولۇشى 

مۇمكىن. 

ئىككىنچى تهتقىقات ماقالىسىدە، نىيۇيورك شىتاتىدىكى كورنېل 
ئۇنىۋېرستېتى ۋېيىل مېدىتسىنا ئىنىستىتۇتى تهتقىقاتچىلىرىدىن جون 
 (Rogier Sanders) ۋە روجىر سهندېرز (John P. Moore) مور
قاتارلىق يېتهكلىگهن بىر گۇرۇپپا ئالىمالر HIV قېپىدىكى يۈكسهك 
دەرىجىدە ئومۇميۈزلۈك ساقلىنىپ قالغان ئاقسىلالرنى يۇقىرى دەرىجىدە 
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دورايدىغان بىر سېنتىزلهنگهن ئاقسىلنى سىناق قىلغان. توشقان ۋە 
ماكاكا مايمۇنلىرىنى ئىشلىتىپ، بۇ تهتقىقاتچىالر بۇ خىل ئاقسىلنىڭ 
HIV قارشى راستىنال ئىممۇنىت رىئاكسىيىسىنى قوزغايدىغانلىقىنى 
كۆرسىتىپ بهرگهن. ئالدىنقى تهتقىقات ماقالىسىدىكىگه ئوخشاشال، بۇ 
خىل ئاقسىلمۇ بهدەننى تۈرلۈك سورتالردىكى HIV يۇقۇملىنىشىدىن 
تولۇق ساقاليدىغان خۇسۇسىيهتلهرنى ئىپادىلىمىگهن. شۇنداقتىمۇ، بۇ 
بايقاشالر مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر ياكى بىر قانچه سېنتىزلهنگهن 
ئاقسىلالرنىڭ HIV غا  قارشى ۋاكسىنا سىناقلىرىدا ئىشلىتىلىشى 

كېرەكلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ. 

 HIV يىلدا 50 مىڭ ئامېرىكىلىق ۋە دۇنيا بويىچه 2 مىليون كىشى
بىلهن يېڭىدىن يۇقۇملىنىۋاتقان كۈنىمىزدە، HIV قارشى ئۈنۈملۈك 
داۋاالش ئۇسۇللىرىنى تېپىپ چىقىش ئېنىقكى ئهڭ ئالدىن 
 HIV ئويلىشىلىدىغان تهتقىقات تۈرلىرىدىن. بۇ زەنجىرسىمان
ۋاكسىنىسى ئۇسۇلىنى سىناق قىلىشتىن بۇرۇن، يهنىال نۇرغۇن 
تهتقىقاتالر ئىشلىنىشكه تىگىشلىك. ئهمما يۇقىرىدىكى تهتقىقات 
نهتىجىلىرى ئىلىم-پهننىڭ ئهيدىزنى توسۇپ قىلىش يولىدا توغرا 

يۆنىلىشته كېتىپ بارغانلىقىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ. 

�19



�20



                       جوئۇل ئوغرىسى 

جوئۇل ئوغرىسى تۆۋەن ۋولتلۇق باتارېيه ئارقىلىق يۇقۇرى ۋولتلىق 

ئىككى قۇتۇپلۇق المپا (LED) نى ياندۇرااليدىغان بىر كىچىك 

ئېلېكتر يولى. مهسىلهن بهزى جوئۇل ئوغرىسى توك يوللىرى ئارقىلىق 

تلىق LED المپىنى  يىدىنال 5 ۋول ې ر ا ت ا تلىق ب 1~2 ۋول

ياندۇرااليدۇرغىلى بولىدۇ. ھهتتا بىز توكى تۈگهپ كهتتى دەپ 

قارىغان باتارېيىلهر ئارقىلىقمۇ LED الرنى ياندۇرااليمىز. جوئۇل 

ئېنىرگىيهنىڭ مېقدارى بولۇپ، بۇ جهريان خۇددى ئېنىرگىيهنى بىر 

 ، jewelيهردىن ئوغرىالپ كهلگهندەكال بولغاچقا، ھهمدە بۇ سۆز

يهنى ياقۇت، ئالماس، زىبۇزىننهت بۇيۇملىرى دېگهن سۆز بىلهن يېقىن 

بولغاچقا، Joule Thief  يهنى جوئۇل ئوغرىسى دەپ ئىسىم 

قويۇلغان.  

 �
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جوئۇل ئوغرىسى توك يولى تۆۋەندىكى رەسىملهردە كۆرسىتىلگهندەك. 

ئۇنىڭدا kΩ 1 قارشىلىق، NPN  ترانزىستور (كرىستال المپا)، 

فېررىت (تۆمۈر ئوكسىد) تورويد ياكى ترانسفورماتور (بېسىم 

ئۆزگهرتكۈچ)،AA  باتارېيه، 1.5 ۋولتتىن يۇقىرى LED المپا بار . 

 �    �

 �   �
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جوئۇل ئوغرىسىنىڭ پىرىنسىپىنى چۈشىنىش ئۈچۈن ئالدى بىلهن 

ترانزىستورنى بىلىش كېرەك. ترانزىستور يېرىم ئۆتكۈزگۈچ بولۇپ، ئۇ 

سىگنالنى كۈچهيتىش، ئېچىش ۋە توك يوللىرىنى ئېچىش ئۈچۈن 

ئىشلىتىلىدۇ. ئۇ ھازىرقى زامان ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىدە كهڭ 

قوللىنىلىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭسىز نۇرغۇن ئۈسكۈنىلهرنى ياساش 

مۇمكىن ئهمهس. ئۇنىڭ ئادەتته ئۈچ تېرمىنالى (ئۇلىنىش نۇقتىسى) 

بار بولىدۇ. ئۇالر ئاساس (Base)، تارقاتقۇچ (Emitter) ۋە يىغقۇچ 

 ،B، E  دىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇالر مۇناسىپ ھالدا  (Collector)

ۋە C ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلىنىدۇ. 

 �

تۆۋەندىكى توك يولىدا كۆرسىتىلگهندەك، ئۈزچات ئوچۇق تۇرغاندا، 

 (E) تارقاتقۇچقا (B) المپا يانمايدۇ. ئۈزچات ئېتىلگهندە، ئاساستىن

كىچىك توك ئېقى ئاقىدۇ. بۇ توك ئېقىمىنىڭ تهسىرىدە يىغقۇچتىن 
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 E دىن B چوڭ توك ئېقىمى ئاقىدۇ. دېمهك (E) تارقاتقۇچقا (C)

تېرمىنالدىكى كىچىك توك ئېقىمى،  C  دىن E تېرمىنالدىكى چوڭ 

توك ئېقىمىنى كونترول قىلىدۇ. چوڭ توك ئېقىمىنىڭ چوڭ-

كىچىكلىكىدىن باشقا ھهممه خۇسۇسىيهتلىرى كىچىك توك ئېقىمىغا 

ئوخشاش بولىدۇ. بۇ ئارقىلىق سىگنالالرنى چوڭايتىش، ئېچىش ۋە 

يۇقىرى قۇۋۋەتلىك توك يوللىرىنى ئېچىش قاتارلىق نۇرغۇن ئىشالرنى 

قىلغىلى بولىدۇ.   

 �

جوئۇل ئوغرىسىغا قايتىپ كهلسهك، ئۇنىڭ پىرىنسىپىنى تۆۋەندىكى 

رەسىمدىن چۈشىنىش مۇمكىن. رەسىمدىكى توك يولىدا ئالدى بىلهن 

پهقهت ترانزىستورنىڭ B دىن E تېرمىنالىغا توك ئېقىمى ئاقىدۇ. يهنى 

يېشىل سىمدا توك ئاقىدۇ. بۇنىڭ تهسىرىدە،  C دىن E تېرمىنالغا 
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توك ئاقىدۇ. يهنى قىزىل توك سىمدا توك ئاقىدۇ. يېشىل يولدا 

قارشىلىق بولغاچقا، قىزىل سىمدىكى توك ئېقىمى چوڭراق بولىدۇ. 

لېكىن بۇ توك ئېقىم تېخى  LED المپىنى ياندۇرالمايدۇ. 

 �

 سىمالردا توك ئېقىمىنىڭ پهيدا بولۇشى تورويددا ماگنىت مهيدانى 

شهكىللهندۈرىدۇ، قىزىل توك يولى شهكىللهندۈرگهن ماگنىت مهيدانى 

چوڭ بولىدۇ. تورويددىكى بۇ ماگنىت مهيدانى يهنه يېشىل سىمدا 

توك بېسىمى پهيدا قىلىدۇ. بۇ توك بېسىمى ئهسلىدىكى باتارېيهدىن 

 E دىن B ،كهلگهن توك بېسىمى بىلهن ئوخشاش يۆلىنىشته بولغاچقا

تېرمىنالىدا (يهنى يېشىل يولدا) توك ئېقىمىنى  كۈچىيىدۇ، نهتىجىدە 

C دىن E تېرمىنالدا (يهنى قىزىل يولدا) توك ئېقىمى تېخىمۇ 
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كۈچىيىدۇ. مۇشۇ تهرىقىدە يېشىل يولدىكى توك قىزىلدىكىنى 

كۈچهيتىپ،  قىزىلدىكى يېشىلدىكىنى كۈچهيتىدۇ. بۇ ئوڭ قايتما 

ئىنكاس جهريانىدا (positive-feedback process)  ئىككى 

يولدىكى توك ئېقىملىرى كۈچىيىپ، ترانزىستور ئىنتايىن تېزال پۈتۈنلهي 

ئېچىلىپ كېتىدۇ. 

بۇ چاغدا LED المپا يهنىال يانمايدۇ. بۇ جهريان داۋاملىشىپ تورويد 

تويۇنىدۇ - دە، ماگنىت مهيدانىدا ئهمدى ئۆزگىرىش بولمايدۇ، 

شۇڭا يېشىل سىمغا قوشۇلۇۋاتقان توكمۇ بېسىمىمۇ يوقاپ كېتىدۇ. 

(چۈنكى ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان ماگىنت مهيدانى توك بېىسىمى 

شهكىللهندۈرەلهيدۇ.) شۇڭا يېشىل سىمدىكى توك ئېقىمى كىچىكلهپ 

كېتىدۇ. نهتىجىدە قىزىل سىمدىكى توك ئېقىمىمۇ كىچىكلهپ قالىدۇ. 

بۇ چاغدا تورويددىكى ماگنىت مهيدانىغا يىغىلغان ئېنىرگىيهنى قويۇپ 

بېرىدۇ-دە، باتارېيىنىڭكىگه قارىشى توك ئېقىمى شهكىللهندۈرىدۇ (بۇ 

ڧارادى قانۇنى). شۇنىڭ بىلهن B دىن E تېرمىنالىدا (يهنى يېشىل 

يولدا) توك ئېقىمىنى قالمايدۇ، نهتىجىدە C دىن E تېرمىنال يولى 

(يهنى قىزىل يول)  تېز سۈرئهتته ئېتىلىپ قىزىل سىمدىكى توك 

ئىنتايىن تېزلىكته يوقايدۇ. بۇ چاغدا تورويد ئېنىرگىيهنى تېزدىن 
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قويۇپ بېرىدۇ، توك ئېقىمى LED المپىدىن ئۆتۈپ ئۇنى ياندۇرىدۇ. 

تورويددىكى ئېنېرگىيه تۈگىگهندە المپا ئۆچۈپ، بۇ جهريان يهنه قايتا 

تهكرارلىنىدۇ. 

 �

بۇ جهريان ئىنتايىن تېز سۈرئهتته قايتا - قايتا تهكرارالنغاچقا، المپا 

خۇددى ئۆچمهي يورۇق تۇرغاندەك كۆرۈنىدۇ. مانا جوئۇل ئوغرىسىنىڭ 

ئاساسلىق ئىشلهش پىرىنسىپى. ئهلۋەتته، يۇقىرىدا مىسال ئالغاندىن 

باشقا توك يوللىرى ۋە ئىشلهش پرىنسىپلىرى سهل ئوخشىمايدىغان 

باشقىچه جوئۇل ئوغرىسىمۇ بار. بۇ توك يولىنى تولۇق چۈشىنىپ 

كهتمىسىڭىزمۇ سىناپ بېقىڭ. بالىڭىز بىلهن بىلله ياساپ بېقىڭالر. 

چوڭ ئىشالر قىزىقىشتن بارلىققا كېلىدۇ. بالىالر بۇالرغا قىزىقىپ 

 قالسا، كهلگۈسىدىكى ئالىمالر ياكى ئىنژېنېرالردىن بولۇپ قالغۇسى.
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                     ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسى 

 

بىز قۇرۇق ھېچ نېمه يوق دەپ قارايدىغان ۋاكۇئۇم ئهمهلىيهتته بىز 

ئويلىغاندەك قۇرۇق بولماستىن بهلكى ئۆزىنىڭ ئېنىرگىيهسى بار. بۇ 

ئېنېرگىيه ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسىدۇر.   ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسى پۈتۈن 

ئالهمدە مهۋجۇت بولغان ئارقا كۆرۈنۈش ئېنىرگىيهسى.  ۋاكۇئۇم 

ئېنىرگىيهسى ئىنتايىن يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن.   ۋاكۇئۇم 

ئېنىرگىيهسىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنىڭ بىر نهتىجىسى مهۋھۇم زەررىچىلهردۇر 

(virtual particles) . مهۋھۇم زەررىچىلهر ئىنتايىن تىز سۈرئهتته 

پهيدا بولۇپ ۋە يوقاپ تۇرىدىغان زەررىچىلهر بولۇپ، ئۇالرنى 

كۆزىتىش مۇمكىن ئهمهس.  گهرچه ئۇالرنى كۆزەتكىلى بولمىسىمۇ، 

مهۋھۇم زەررىچىلهر كۋانت مهيدان نهزەرىيهسىدە ماتېماتىكىلىق 

ھېسابالش ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن كهم بولسا بولمايدۇ. ۋاكۇئۇم 

ئېنىرگىيهسىنى تهجرىبىلهر ئارقىلىق ئۆزلۈكىدىن تارقىتىش 
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 (Casimir كهسىمېر ئېففېكتى ،(Spontaneous emission)

(effect، لهم سىلجىشى (Lamb shift) قاتارلىق ھادىسىلهردە 

كۆزەتكىلى بولىدۇ.  كهڭ دائىرىدە، ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسى ئالهمنىڭ 

ھهرىكهتلىرىگه  تهسىر كۆرسىتىدۇ دەپمۇ قارىلىدۇ.  

 

   

ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسىنىڭ زىچلىقى 

ئالهم تۇراقلىقىنىڭ يۇقىرى چېكى بىلهن ھېسابلىغاندا، ۋاكۇئۇم 

ئېنىرگىيهسىنىڭ زىچلىقى 9- 10 جوئۇل ھهر كۇب مېتىر. ئهمما كۋانت 

ئېلىكترودىنامىكىسى ۋە ستوكاستىك ئېلىكترودىنامىكىسى بويىچه 

بولغاندا، 10113 جوئۇل ھهر كۇب مېتىر بولۇشى كېرەك. ئىككىسى 

10122 دەرىجه پهرقلىنىدۇ. بۇ زىددىيهتلىك مۆلچهر ‹‹ۋاكۇئۇم 
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كرىزىسى››  دەپ ئاتىلىدۇ، ھهم فىزىكا تارىخىدىكى ئهڭ ناچار 

مۆلچهر دەپ ئاتالغان. 10113 جوئۇل ھهر كۇب مېتىر ئىنتايىن چوڭ 

سان بولۇپ، تهسهۋۋۇر قىلىشقا ئادەمنىڭ ئهقلى يهتمهيدۇ.  

ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسىنىڭ نهزەرىيىۋى مهنبهسى 

كۋانت مهيدان نهزەرىيهسىدە بارلىق ئاساسى مهيدانالر، مهسىلهن 

ئېلېكتروماگنىت مهيدانى، بوشلۇقتىكى ھهر بىر نۇقتىدا كۋانتالشقان 

بولىدۇ. يهنى مهيدانالر  ئۈزلۈكسىز بولماستىن، بۆلهكلهردىن 

تۈزۈلگهن بولىدۇ.  فىزىكىدا بىر مهيدانىنى خۇددى پۇرژىنىالر بىلهن 

تۇتاشتۇرۇلغان شارىكلهر (كىچىك توپالر) نىڭ تهۋرىنىشى دەپ 

تهسهۋۋۇر قىلساق بولىدۇ. شارىكلهر ئهسلى ئورنىدىن قانچه يىراق 

بولسا، مهيدان شۇنچه كۈچلۈك بولىدۇ.  بۇ نهزەرىيهدە  مهيداننىڭ 

تاقىلىشى ئۈچۈن مهلۇم بىر نۇقتىدا تهۋرىنىش ( ئېنىقراق ئېيتقاندا 

مهيداننىڭ كۈچىدە ئۆزگىرىش) بولۇشى كېرەك. بۇ شارىك 

پۇرژىنىالرنىڭ بىرىكمىسىمۇ  كۋانتالشقان بولىدۇ بولۇشى كېرەك. يهنى 

مهيدانالرنىڭ كۈچىمۇ كۋانتالشقان بولۇشى كېرەك.  بۇنىڭغا 

ئاساسهن، ئهگهر بوشلۇقتىكى ھهر بىر نۇقتا بىر ئاددىي گارمونىك 

 (simple (ئاددىي گارمونىك ئوسسىللياتور دەپمۇ ئاتىلىدۇ) تهۋرەنگۈچ

(harmonic oscillator بولسا، ئۇنى كۋانتالشتۇرساق كۋانت  
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گارمونىك تهۋرەنگۈچ (quantum harmonic oscillator ) بولىدۇ. 

بۇنىڭدا مهيداننىڭ غىدىقلىنىشى مۇناسىۋەتلىك ئاساسى زەررىچىلهر 

بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ. شۇڭا بۇ نهزەرىيهگه ئاساسالنغاندا ۋاكۇئۇم  

مۇرەككهپ تۈزۈلۈشكه ئىگه بولۇپ،  كۋانت مهيدان نهزەرىيسهدە 

ھېسابالشالر مۇشۇ مودېل ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىشى كېرەك.  

 � �

بۇ نهزەرىيه بويىچه ۋاكۇئۇمنىڭ زەررىچىلهرگه ئوخشاش سپىن (ئۆز 

ئوقىدا ئايلىنىش)، نۇرغا ئوخشاش قۇتۇپلىشىش ۋە ئېنىرگىيهگه ئىگه 

بولۇش قاتارلىق خۇسۇسىيهتلهرگه ئىگه. ئهمما بۇ خۇسۇسىيهتلهر 

ئوتتۇرا ھېساب بىلهن قارىغاندا ئۆزئارا يېيىشىپ كهتكهنلىكتىن، 

ۋاكۇئۇم قۇرۇقتهك تهسىر بېرىدىكهن. ئهمما ۋاكۇئۇمنىڭ مۆلچهرلهنگهن 

ئېنىرگىيهسى (vacuum expectation value ) بۇنىڭ سىرتىدا.  

ئاددىي گارمونىك تهۋرەنگۈچنى كۋانتالشتۇرغاندا ئۇنىڭ ئېنىرگىيهسى 

نۆل بولماستىن بهلكى نۆلدىن يۇقىرى بولۇشى كېرەك، بۇ نۆل نۇقتا 

ئېنىرگىيهسى دەپ ئاتىلىدۇ. نۆل نۇقتا ئېنىرگىيهسى: 

 E=1/2hν
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بوشلۇقتىكى بارلىق نۇقتىالردا قوشۇپ چىقساق،  بۇ ئېنېرگىيه 

چهكسىز بولۇپ كېتىدۇ. بۇ چهكسىزلىكتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، بهزىلهر 

<< گهرچه ئېنېرگىيه چهكسىز بولسىمۇ، ئهمما  ئېنىرگىيهنىڭ پهرقىنىال 

ئۆلچىگىلى بولىدۇ>>  دەپ قارايدۇ. بۇ خۇددى كالسسىك 

مېخانىكىسىدىكى پوتېنسىئال ئېنىرگىيهسىگه ئوخشايدۇ. 

ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسىنىڭ تهسىرى 

ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسى بىر قانچه نهتىجىلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 

ئۇالرنىڭ بىرى 1948 يىلى ئوتتۇرىغا قويۇلغان كهسىمېر ئېففېكتى.  

كهسىمېر ئېففېكتىدا ئىككى ئىنتايىن يېقىن قويۇلغان مېتال تاختاينىڭ 

ئوتتۇرىسىدا ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسى تۈپهيلىدىن تارتىش كۈچى 

بولىدىغانلىقى مۆلچهرلهنگهن. بۇ تهجرىبه ئارقىلىق ئىسپاتالنغان، 

�33



شۇڭا ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسى خۇددى ئېلېكترون ۋە ماگنىت مهيدانلىرى 

مهۋجۇت بولغانغا ئوخشاش مهۋجۇت دەپ قارىلىدۇ. ئهمما  كهسىمېر 

ئېففېكتىنىڭ باشقىچه چۈشهندۈرۈشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغانالرمۇ بار. 

بهزىلهر ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسىنىڭ مهۋجۇتلۇقى ئهركىن ئېنىرگىيهنىڭ 

مهۋجۇتلۇقىنىڭ نهزەرىيه ئىسپاتى دەپ قارايدۇ. بۇ قاراشتا، (كۋانت 

ئېلىكترودىنامىكىدا ) سىممېترىيهنىڭ بۇزۇلۇشى تۈپهيلىدىن،  ئهركىن 

ئېنېرگىيه ئېنىرگىيهنىڭ ساقلىنىش قانۇنىغا خىالپلىق ئهمهس، چۈنكى 

تېرمودىنامىكا (ئىسسىقلىق مېخانىكىسى) پهقهت تهڭپۇڭلۇقتىكى 

سىستېمىالرغا ماس كېلىدۇ. ئهمما كۆپىنچه فىزىكالرنىڭ ئورتاق 

قارىشى بولسا -  ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسىدىن پايدىلىنىپ ئهركىن 

ئېنىرگىيهگه ئېرىشكىلى بولمايدۇ.  

ئهمما دۇنيادا يهنىال نۇرغۇن كىشىلهر ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسىنىڭ 

مهۋجۇتلۇقى ئهركىن ئېنىرگىيهنىڭ مهۋجۇتلۇقىنىڭ ئىسپاتى دەپ 

�34



قاراپ، ئهركىن ئېنىرگىيهدىن پايدىلىنىپ مهڭگۈلۈك دۋىگاتېل 

ياسىماقتا. تورالردا ھهرخىل مۇشۇ خىلىدىكى ۋاكۇئۇم ئېنىرگىيهسىنى 

توك ۋە باشقا ئېنىرگىيهگه  ئايالندۇرىدىغان كهشپىياتالر ئۇچراپ 

تۇرىدۇ. ئهمما ھازىرغا قهدەر بۇ كهشپىياتالرنىڭ بىرەرسىمۇ تېخى 

رەسمىي ھالدا  ئاساسىي ئېقىم فىزىكا تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنغىنى 

يوق. شۇنداق كهشپىياتتىن بىرەرى ئىشلهپ قالسا، ئىنسانىيهتنىڭ 

ئېنېرگىيه مهسىلىسى مىڭ يىل ئهمهس، بهلكى مهڭگۈلۈك ھهل بولىدۇ 

دېسهكمۇ بولىدۇ. بۇنداق بىر كهشپىيات شهكسىزكى ئىنسانىيهت 

تارىخىدىكى ئهڭ چوڭ كهشپىيات بولۇپ قالىدۇ.  

مهنبهلهر: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_energy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_particle 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_emission 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamb_shift 

https://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_effect 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamb_shift 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_catastrophe 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_expectation_value 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energy 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         مۇسكۇل بىلهن مېڭىنىڭ مۇناسىۋىتى 

              ئاپتور: فىرانسىس كولىن 

            تهرجىمىدە: ئابلهت تۇرسۇن 

 �

http://directorsblog.nih.gov/2014/09/23/creative- :مهنبه
 /minds-the-muscle-brain-connection

چېنىقىشنىڭ ئادەم مېڭىسىگه بولغان پايدىسى كۇنسىرى ئېشىۋاتقان 
پاكىتالر بىلهن ئىسپاتلىنىپ كېلىۋاتىدۇ. مهسىلهن، نۇرغۇن تهتقىقاتالر 
چېنىقىشنىڭ چۈشكۈنلىشىشىنى ئازايتىدىغانلىقىنى، ياشانغانالردىكى 
دېۋەڭلىك كېسىلىنى كېچىكتۈرۈش ۋە ئالدىنى ئېلىش، ھهتتا 
كېسهللىك ئاالمهتلىرىنى ياخشىاليدىغانلىقىنى ئىسپاتلىماقتا. لېكىن 
قانداق قىلىپ پۇت-قوللىرىمىزنى ھهرىكهتلهندۈرۈپ، يۈرەك 
سوقۇشىمىزنى تېزلىتىش ئاخىرىدا بېرىپ مېڭىمىزگه بۇنچىۋاال ياخشى 

تهسىرلهرنى ئېلىپ كېلىدۇ؟ 
ئامېرىكا ستهنفورد ئۇنىۋېرسىتىدىكى ئىككى نهپهر ئالىم ، تونى 
ۋىسكورېي بىلهن توماس رەندونىڭ قارىشىچه، بىز چېنىققاندا 
مۇسكۇلالر ئاجرىتىپ چىقارغان بىر ياكى بىر قانچه خىل ماددا قان 
ئارقىلىق مېڭىگه كىرىپ تۈزۈلۈش ۋە فۇنكىسىيهلىك ئۆزگىرىش 

ياسايدىكهن. 
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2013-يىللىق ئامېرىكا سهھىيه نازارىتىنىڭ "دەۋر بۆلگۈچ تهتقىقات" 
مۇكاپاتىنىڭ ساھىبى بولغان بۇ ئىككى ئالىم مۇسكۇلالرئاجرىتىپ 
چىقىرىدىغان ھورمون، ئۆستۈرگۈچى ئامىلالر ۋە كىچىك ئاقسىلالرنى 
ئۆزئىچىگه ئالغان بارلىق مولىكۇلىالرنى يېغىشنى پىالنلىدى. ئۇالر 
تهجرىبىخانىدا كۆپ ھهرىكهت قىلىدىغان چاشقان بىلهن "ھورۇن " 
چاشقاننىڭ قان ئايلىنىش سېستىمىسىنى بىربىرىگه ئۇالپ، بۇنىڭ 
"ھورۇن" چاشقانغا پايدىسى بولىدىغان-بولمايدىغانلىقىنى 
كۈزەتمهكچى. ئهگهر پايدىسى بولسا، بۇ زادى قايسى ماددىنىڭ 
تهسىرى ئىكهنلىكىنى ئېنىقلىماقچى. ئهلۋەتته بۇخهتهرلىك ئهمما 
ئهھمىيهتلىك بىر تېما. بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئاسان ئهمهس، ئهمما 
چېنىقىشنى مېڭىدە تهسىرىگه ئىگه قىالاليدىغان مولىكۇالنى تېپىش، 
ياشانغانالردىكى بولۇپمۇ رىماتىزىم ۋە دېۋەڭلىك كېسىلى قاتارلىق 
كېسهللهر تۈپهيلى چېنىقىش ئىمكانىيىتى بولمىغان بىمارالردىكى ئهقلىي 
ئىقتىدار چېكىنىش ۋە باشقا نېرۋا كېسهللىكلىرىنى داۋاالشتا يېڭى 

سهھىپىلهرنى ياراتقۇسى. 
گهپ شۇنداق بولغان بىلهن ھهممىمىزنىڭ بۇ تهتقىقاتنىڭ 

نهتىجىسىنى كۈتۈپ يېتىشىمىزنىڭ ئورنى يوقته؟! 

قېنى كېلىڭ، تهتھهرىكهت ئايىقىڭىزنى كىيىپ، ۋېلىسپىتىڭىزغا 
مىنىڭ، چېنىقىش سومكىڭىزنى ئېلىپ چىقىپ ھهرىكهتكه ئاتلىنىڭ! 

ئېسىڭىزدا بولسۇن بۇ پۈتۈن بهدىنىڭىز ئۈچۈن پايدىلىق!     
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    كۆچمه خهۋەرلهشمه تېخنىكىسى: 1-ئهۋالدتىن 5-ئهۋالدقىچه 

ھازىر ئهتراپىڭىزغا قارىسىڭىز يانڧونى يوق كىشىنى كۆرەرسىزمۇ؟ 
بهلكىم ئۇنداق ئادەمنى ئۇچراتماق خېلى تهس بولۇشى مۇمكىن. 
ستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا جۇڭگودا يانڧون قولالنغۇچىالرنىڭ سانى 
1.3 مىلياردتىن ئېشىپتۇ، يهنى تهخمىنهن كىشى بېشىغا بىر دېگۈدەك 
دەرىجىگه يېتىپتۇ. ئهمما 20 يىل ئىلگىرى بۇ تىپتىكى ئهسۋاب يوق 
دېيهرلىك ئېدى. مۇشۇ 20 نهچچه يىل ئىچىدە كۆچمه خهۋەرلهشمه 
تېخنىكىسى، قىياپىتى قوپال، ئىقتىدارى ئاددىي بولغان ۋە ناھايىتى 
ئاز ساندىكى پۇلدارالر ئىشلىتهلىگهن 1-ئهۋالد يانڧونىدىن ھازىرقى 
ئادەتتىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ قولىدىمۇ ئۇچراتقىلى بولىدىغان كۆركهم، 
ئهپلىك ھهمدە كومپيۇتېرالشقان 3- ۋەياكى 4- ئهۋالد 
يانڧونلىرىغا، ئىنتايىن تېز سۈرئهتته تهرەققىي قىلىپ كهلمهكته. 
ئۇنداقتا ھهر بىر ئهۋالدنىڭ تېخنىكا جهھهتتىكى ئاالھىدىلىكى نېمه؟ 

يېقىن كېلهچهكته يهنه قانداق ئىلگىرىلهش بولىدۇ؟ 

  1-ئهۋالد:                                                                                        

تۇنجى بولۇپ بازارغا يۈزلهندۈرۈلگهن كۆچمه خهۋەرلهشمه سىستېمى 
(1-ئهۋالد دەپ ئاتالغان) 1979-يىلى ياپونىيهنىڭ پايتهختى 
توكيودا بارلىققا كهلگهن. ئۇزۇن ئۆتمهي پۈتۇن ياپونىيهنى قاپلىغان. 
كېيىنچه شىمالىي ياۋرۇپا، ئىسرائىلىيه ۋە ئامېرىكاغا تارقالغان. بۇ 
سىىمسىز خهۋەرلهشمه تورى تهقلىدىي تېخنىكىغا ئاساسالنغان ۋە 
بىردىن-بىر ۋەزىپىسى ئاۋاز سىگنالنى تارقىتىش ۋە قوبۇلالشتۇر. شۇڭا 
ئۇ چاغدىكى يانڧونالر پهقهتال سۆزلىشىشنىڭ ھۆددىسىدىن 
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چىقااليتتى. ئۇندىن سىرت باتارېيه تېخنىكىسىمۇ تۆۋەن سهۋىيىدە 
بولغاچقا، يېرىم سائهت سۆزلىشىش ئۈچۈن 10 سائهت توك قاچىالش 
توغرا كېلهتتى. ئوقۇرمهن قېرىنداشالر، بهلكىم 1-ئهۋالد يانڧونلىرىنى 
كۆرۈپ باقمىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن. لېكىن ئېسىت دېگۈدەك يېرىمۇ 

يوقكهن.    

2-ئهۋالد: 

يىلالردا پهيدا بولغان 2-ئهۋالد يانڧون سىستېملىرىدا 1--1990
 ئهۋالدتىن پهرقلىنىدىغان يېرى شۇكى، سىستېمدا سىگنال بىر تهرەپ
 قىلىشتا رەقهملىك تېخنىكىلىرى ئىشلىتىلگهن. بۇنىڭدىن كېلىپ
 چىققان ئهڭ چوڭ ئارتۇقچىلىق رەقهملىك تېخنىكىسىنىڭ شاۋقۇنغا
 بولغان قارشىلىقىنىڭ تېخىمۇ كۈچلۈك بولۇشى. 2-ئهۋالد يانڧونلىرى
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 تېخىمۇ كۆپ سېتىلغان. كۆپهيگهن قولالنغۇچىالرنى خهۋەرلهشمه تورىغا
 سىغدۇرۇش ئۈچۈن تايانچ ئىستانسىسىنىڭ سانىنى ئاشۇرغان. بۇنداق
 قىلغاندا يانڧون باتارېيىسىگه بولغان تهلهپمۇ تۆۋەنرەك بواللىغان،
 چۈنكى يانڧون بىلهن تايانچ ئىستانسىسىنىڭ ئارىلىقى يېقىنالشقان
 بولغاچقا سىگنال قۇۋۋىتى ئاجىزالشتۇرۇلغان. شۇڭالشقا كىچىكرەك
 باتارېيىمۇ يانڧوننىڭ ئېلېكترىك مهنبهسىگه بولغان ئېھتىياجىنى
 قاندۇرالىغان. يهنه بىر يېڭىلىق بولسا، 2-ئهۋالد يانڧونلىرىغا ئۇچۇر
 يولالش ئىقتىدارى قوشۇلغان. شۇڭا 2-ئهۋالد يانڧون ئىشلهتكۈچى
 سانىنىڭ ئۆسىشىگه ئهگىشىپ 1-ئهۋالدنىڭ داۋاملىق  ئومۇملىشىشى
 توختاپ قالغان ھهمدە 1-ئهۋالدنى 2-ئهۋالدقا ئالماشتۇرۇش يۈز
بېرىشكه باشلغان. بىزگه تونۇشلۇق ئهڭ كونا يانڧونالر دەل شۇ 2-
 ئهۋالدىدۇر، ھهتتا تا ھازىرغىچه ئىشلىتىلىپ كهلمهكته. بۇ دەۋردىكى
 ئهڭ مهشھۇر يانڧون ماركىسى نوكىئا ئېدى.

�  
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3-ئهۋالد: 

 ئهۋالد يانڧونلىرىنىڭ كهڭ دائىرىدە ئومۇملىشىشىغا ئهگىشىپ،-2
 كىشىلهرنىڭ يانڧون ئارقىلىق ئىنتېرنېتكه باغلىنىش ئېھتىياجىمۇ
 ئۆستى. بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن 3-ئهۋالد تېخنىكىلىرى
 2001-يىلى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇنىڭدىكى ئاالھىدىلىك ئىنتېرنېتكه
 ؛ تاالداMbpsسۈپهتلىك باغلىنىشتۇر (سۈرئهت: ئۆي ئىچىدە 2
384Kbps). شۇنىڭ بىلهن يانڧون اليىھىلهشمۇ چوڭ ئېكرانلىق 
 ئهقىلڧونغا قاراپ يۈزلهندى، چۈنكى ئىنتېرنېتتىن ئۈنۈملۈك
 پايدىلىنىشقا كىچىك ئېكران ماس كهلمهيتتى. 3-ئهۋالد تورى كهڭ
 يېيىلغاندىن كېيىن، ئۇ يانڧون ئارقىلىق ئىنتېرنېتكه ئۇلىنىشنىڭ
 مۇھىم بىر ۋاستىسىگه ئايلىنىپ قالدى. ھهتتا بهزى كومپىيۇتېر ياكى
 ئېلېكترونىك كىتاب ئهسۋابلىرى يانڧون سىگنالى ئارقىلىق ئىنتېرنېتكه
 باغلىنااليدىغان قىلىپ اليىھىلهنگهن. نۆۋەتته 3-ئهۋالد يانڧونلىرى
 بازاردا ئهڭ چوڭ سالماقنى ئىگىلهيدۇ. نۇرغۇنلىغان كىشىلهر 3-ئهۋالد
 يانڧونلىرىنى ئىشلىتىپ ئىنتېرنېتتىكى ئۇچۇرالردىن بهھرىمهن بولىدۇ،
 باشقا تورداشالر بىلهن قوالي ئاالقىلىشىدۇ ۋە نۇرغۇن باشقا ئىشالرنىمۇ
 بېجىرەلهيدۇ.
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4-ئهۋالد: 

 يېقىنقى يىلالردا يانڧون ئىقتىدارىنى يهنه بىر بالداق كۆتۈرۈپ،
 ئىنتېرنېتته ۋىدىئو (سىن) نى راۋان تارقىتىش ۋە قوبۇلالشنى ئهمهلگه
 ئاشۇرغان 4-ئهۋالد تېخنىكىلىرى بهزى دۆلهتلهردە بازارغا سېلىندى.
 بۇنداق يانڧون بىلهن ئىنتېرنېتته كىنو كۆرۈشتىن باشقا يهنه يىغىن
 تهلهپ قىلىدىغان (Gbpsئېچىش ۋە باشقا يۇقىرى سۈرئهت (1
 ئىشالرنى قىلسا بولىدۇ. تېخنىكا جهھهتتىكى يېڭىلىق شۇكى ئنتېرنېت
 ئىشلىتىلگهن ۋە سىگنال مودۇلياتسىيه ئۇسۇلى (IP) كېلىشىمى
كۆپىنچه سىمسىز ئىنتېرنېتنىڭكىگه ئوخشايدۇ. بۇنداق قىلغاندا ئۆي-
 ئىچى مۇھىتىدا سىگنال سۈپىتى تېخىمۇ ياخشى بولىدىكهن. جۇڭگودا
 4-ئهۋالد يانڧونلىرىنى ئىشلىتىۋاتقانالرنىڭ نىسبىتى قىسقا ۋاقىت
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 ئىچىدىال 10% كه يهتكهن. بۇنداق سۈرئهتته ئۇزۇن ئۆتمهيال تېخىمۇ
 چوڭ سالماق ئىگىلىشى مۇمكىن.
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5-ئهۋالد: 

4-ئهۋالد تامامهن ئومۇملىشىپ بواللماي تۇرۇپ، 5-ئهۋالدنىڭ 
ئۆلچهملىرى ھازىر بولۇپ بوپتۇ. پىالن بويىچه 2020-يىلىغىچه تهييار 
بولىدىكهن. گهرچه تېخنىكا تهپسىالتى تېخى ئېنىق بهلگىلهنمىگهن 
بولسىمۇ، ئىنتېرنېت سۈرئىتى 4-ئهۋالدنىڭ 20 ھهسسىسىگه 
يېتىدىكهن. بۇ قانداق ئۇقۇم دەپ سورىشىڭىز مۇمكىن.مهسىلهن، 
يۇقىرى سۈزۈكلۈكتىكى بىر كىنونى بىرنهچچه سېكونت ئىچىدە 
يانڧونىڭىزغا چۈشۈرۈۋاالاليسىز. ئۇندىن باشقا ئىلگىرىلىشىشمۇ 
بولىدىكهن. شهيئىلهرنىڭ ئىنتېرنېتى دېگهن يېنى ئۇقۇمنىڭ پهيدا 
بولۇشى بىلهن، كېيىنكى يانڧون تېخنىكىسى چوقۇم ساناقسىز 
نهرسىلهرنى ئىنتېرنېتكه ئۇالپ ۋە ئۇالرغا كېرەكلىك سىگنال قاناللىرىنى 
تهقسىم قىلىپ بېرىشى كېرەك. مهسلهن، 5-ئهۋالد ياناونى بىلهن 
يىراقتىن ئېغىر ئهسۋابالرنى كونترول قىلغىلى بولىدۇ. شۇنداق بىر 
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ئۆرنهك 2018-يىلى كورىيهدە ئۆتكۈزۈلىدىغان قىشلىق ئولىمپىك 
يىغىنىدا كۆرسىتىلىدىكهن. بۇنداق ئىقتىدارنى ئهمهلهە ئاشۇرۇش 
ئۈچۈن يۇقىرى دەرىجىلىك كۆپ-كىرىش-كۆپ-چىقىش ئانتېننا 

مۇھىم رول ئوينايدۇ. 

 

يهكۈن: 

كۆچمه خهۋەرلهشمه تېخنىكىلىرىنىڭ يېڭىلىنىشى ھهر 10 يىلدا بىر 
قېتىم يۈز بېرىپ كهلمهكته. گهرچه تارىخى بهكمۇ ئۇزۇن بولمىسىمۇ، 
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نۆۋەتته ئىلغار يانڧونالر كومپىيۇتېرلىشىپ بولغان ھالهتته. بىز 
يانڧون ئارقىلىق نۇرغۇن ئىشالرنى قىالاليمىز. مهسىلهن، 
ئاالقىلىشىش، ئۇچۇر-خهۋەر ئىگىلهش، يۇقىرى سۈزۈكلۈكتىكى ۋىدىئو 
كۆرۈش ۋە پۇل تۆلهش. ئۇندىن باشقا تاكسى چاقىرىش، سىرتتىن 
تاماق بۇيرۇتۇش ۋە بانكا ھېساۋاتنى باشقۇرۇشمۇ بار. بۇالرنىڭ 
ھهممىسى بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزنى قواليالشتۇردى. سىزچه بۇندىن 

 كېيىن يانڧون تېخنىكىسى تهرەققىي قىلىپ نهگه بارار؟  
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ئانتېنناغا تېخىمۇ كۆپ ئهھمىيهت بېرىلىشى كېرەك 

 ئهگهر ئانتېنناسى ياخشى بولمىسا، سىمسىز خهۋەرلهشمه ئۈسكۈنىلىرىمۇ
 مۇۋەپپهقىيهتلىك بواللمايدۇ. بۇنى ھهممىمىز بىلىمىز. سىستېمنىڭ
 رادىئو قىسمىنى بوشلۇققا تۇتاشتۇرىدىغان كىچىك بىر پارچه ئهگرى
 مېتال (يهنى ئانتېننا) يوق بولسا، خهۋەرلىشىشمۇ مهۋجۇت بولمايدۇ.
 ئهمهلىيهتته كۆزگه چېلىقمايدىغان شۇ نهرسه سىمسىز قۇۋۋەتنى
 ئېلېكتروماگنېتىك دولقۇنىغا ئايالندۇرۇپ ئۇچۇرالرنى تارقىتىشى
 كىشىنى ھهيران قالدۇرىدۇ. ئهمما خۇددى سىمسىز خهۋەرلهشمه
 سىستېمىنىڭ ئۆگهي بالىسى بوپ قالغاندەك، ئانتېننا يېتهرلىك
 ئهھمىيهتكه ئېرىشهلمهيتتى. ھهتتا بهزى سىستېم اليىھىلهش جهريانىدا
 بهك جىق دىققهت بېرىشكه ئهرزىمهس بىر مهسىله بوپ قاالتتى.
 لېكىن يېقىنقى يىلالردا يېڭى سىمسىز ئۈسكۈنىلهر ئۈچۈن ئانتېننا
 بارغانسېرى مۇھىم ئورۇننى ئالماقتا. شۇڭالشقا بۇندىن كېيىن سىمسىز
 سىستېمنىڭ ئهڭ زۆرۈر قىسمى بولۇشى مۇمكىن بولغان ئانتېنناغا
 .كۆپرەك ئهھمىيهت بېرىلىشى كېرەك
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 بۇرۇنقى سىمسىز سىستېمنىڭ رادىئو قىسمىنىڭ ئىقتىدارىنى ئاددىي بىر
 ئانتېننا بىلهنال ئادا قىلغىلى بوالتتى. ھازىرغا قهدەر بهزى اليىھهلهردە
 شۇنداق ئانتېنناالر ئۆز ئورنىنى تاپااليدۇ، ھهمدە كهلگۈسىدىمۇ
 ئهمهلدىن قالمايدۇ. لېكىن 4- ۋە 5-ئهۋالد كۆچمه خهۋەرلهشمه
 سىستېملىرى ئۈچۈن ئۇنداق ھهجىمى چوڭ بولغان ئاددىي ئانتېنناالر
 ئانچه ماس كهلمهيدۇ. مهسىلهن قوللىرىمىزغا راھهت سىغىدىغان
 ئهقىلفون ئىچىدە كۆپلىگهن ئانتېنناالر بولۇپ قالماستىن، ئۇالرنىڭ
 ھهممىسىگه قويۇلغان خۇسۇسىي تهلهپلهرمۇ خېلى يۇقىرى. شۇنچىۋاال
(GPS, WiFi, Bluetooth, NFC, Cellular) ئانتېنناالرنى 
 كىچىككىنه بوشلۇققا سىغدۇرماقنىڭ ئۆزى چوڭ بىر مهسىلىدۇر.
 ئۇالرنى بىر-بىرىگه تهسىر قىلدۇرماي اليىھىلىمهك تېخىمۇ قىيىن بىر
    ئىش.
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 بۇندىن باشقا، 4- ۋە 5-ئهۋالد كۆچمه خهۋەرلهشمه سىستېملىرىدا
 تېخنىكىسى قۇللىنىلىدۇ. (MIMO) كۆپ-كىرىش-كۆپ-چىقىش
شۇڭا كۆپ ئانتېننا كېرەك بولىدۇ. 4-ئهۋالددا 1-كىرىش-2-
چىقىش ياكى 2-كىرىش-2-چىقىش قۇرۇلمىلىرى ئىشلىتىلسه، 5-
 ئهۋالدقا كهلگهندە 8-كىرىش-8-چىقىش ياكى ئۇنىڭدىنمۇ
 مۇرەككهپ قۇرۇلما ئاساس قىلىنىدۇ. 5-ئهۋالد مىللىمېتر دولقۇنى
 بىلهن ئشلهيدىغىنىمۇ بېكىتىلىپ بولدى. بۇنداق بولۇشنىڭ ياخشى
 يېرى شۇكى ئانتېننانىڭ ھهجىمى كىچىكرەك بوالاليدۇ (سهۋەبىنى
 بىلهمسىز؟). ئهمما 8-كىرىش-8-چىقىش بولغاچقا 8 ئانتېننادىن
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 تهركىب تاپقان ئاتېننا سېپى كېرەك بولىدۇ. شۇنداق بولغاندا ئانتېننا
 يۇقىرى چاستوتا سهۋەبىدىن (Gain) سېپىدىن كېلىپ چىققان ئارتىش
 بولغان سىگنال قۇۋۋىتىنىڭ زىيادە ئاجىزلىشىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
 كۆپۈنچه 5-ئهۋالد سىستېملىرىدا ماسالشتۇرۇپ دەسته شهكىللهندۈرۈش
 ۋە يۆنىلىشنى باشقۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگه ئانتېنناالر ئىشلىتىلىپ،
 سىگنالالر ئارىسىدىكى بىر-بىرىگه بولغان تهسىرنى ئازايتىدۇ ھهمدە
 سىگنالنى پايدىلىق يۆنىلىشكه ئهۋەتىدۇ. شۇڭا 5-ئهۋالد خهۋەرلهشمه
 تېخنىكىسى تېخىمۇ يېڭى ۋە تېخىمۇ ياخشى ئانتېنناغا مۇھتاج.
 نۆۋەتته دۇنياغا مهشھۇر چوڭ شىركهتلهر ئىچىدە كورىيهنىڭ سامسۇڭ
 شىركىتى تۇنجى بولۇپ 5-ئهۋالد ئۈچۈن ئانتېننانىڭ تهجرىبه
  نۇسخىسىنى اليىھىلهپ چىقتى [1].

�  

سىمسىز خهۋەرلهشمه تېخنىكىلىرىنىڭ ئاخىرقى بۆلىكى ئانتېننا 
اليىھىلهش دىسهكمۇ بولىدۇ. بۇ ئىش ئىلگىرىدە رادىئو ئېنجىنېرلىرىنىڭ 
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قوشۇمچه ۋەزىپىسى بولغان بولسا، ئهمدى پهقهتال ئانتېننا كهسىپ 
ئهھلىلىرىنىڭ مهخسۇس تهتقىقات تېمىسىغا ئايالندى. ئهمما يېڭى 
خهۋەرلهشمه ئۈسكۈنىلىرىنى اليىھىلهۋەتقان ھهرقانداق ئېنجىنېرالر 
چوقۇم ئانتېننادىن خهۋەردار بولۇشى الزىم، چۈنكى سىستېمنىڭ ئهڭ 
مۇھىم پارچىسىغا ئايالنغان ۋە سانىمۇ ئىنتايىن كۆپ بولغان ئانتېنناالر 

سىستېمنىڭ باشقا قىسىملىرىغىمۇ زور تهسىر كۆرسىتىشى مۇقهررەر.   

مهنبهلهر: 
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"Millimeter-wave beamforming as an enabling technology for 5G cellular 
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results," Communications Magazine, IEEE , vol.52, no.2, pp.106,113, 
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            ئاسپىرىن ۋە "بىمارغا خاس" مېدىتسىنا 

               تۇرسۇنجان نۇرمۇھهممهد بىلگه 

http://directorsblog.nih.gov/201 ... -medicine/
 #more-138

ئاسپىرىنغا ئوخشاش كونا دورىالرنىڭ يېڭى ئىشلىتىشلىرىنىڭ 
بايقىلىۋاتقانلىقى مېنى خىلىال ھهيران قالدۇرىدۇ. ئاسپىرىننىڭ ئاكتىپ 
مېتابولىتى بولغان سالىتسىلىك كىسالتاسى نهچچه مىڭ يىلالردىن 
بۇيان كېسهل داۋاالشتا ئىشلىتىلىپ كهلگهن. ئهمهلىيهتته، قهدىمى 
مسىرلىقالر ۋە گىرىكالر قىزىتما، باش ئاغرىش ۋە ئاغرىق پهسهيتىش 
ئۈچۈن سالىتسىلىك كىسالتاسى مول بولغان سۆگهت دەرىخىنىڭ 

قوۋزىخى ياكى باشقا قىسىملىرىنى چاي سۈپىتىدە ئىشلهتكهن. 

بۈگۈنكى كۈندە، كۆپىنچىڭالر بىلگىنىدەك تۆۋەن مىقداردىكى 
ئاسپىرىن يۈرەك تىقىلمىسى ۋە مېڭىگه قان چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا 
ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدۇ. ئاسپىرىن ھازىر يۈرەك تىقىلمىسى بولغان 
ياكى يۇقىرى خهتهر ئىچىدە تۇرۋاتقان كىشىلهر ئۈچۈن كۈندىلىك 
داۋاالش سۈپىتىدە رىتسىپ يېزىپ بېرىلىدىغان دورا. ئهمما ئۇنىڭ 
رولى شۇنىڭلىق بىلهن تۈگهپ قالمايدۇ. ئالىمالر نۆۋەتته بۇ كۆپ 
مهسىلىنى ھهل قىلغۇچى دورىنىڭ راكنى كونتىرول قىلىشتا رولى بار 

يوقلۇقىنى تهكشۈرمهكته. 
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يېقىنقى كىلىنىكىلىق سىناقالردا، تهتقىقاتچىالر ئاسپىرىننى 
ئامېرىكىدىكى 3-ئورۇندا تۇرىدىغان ئهڭ ئۆلۈم تهھدىتى ئېغىر راك 
 NIH ،بولغان چوڭ ئۈچهي راكىنى داۋاالشتا سىناق قىلماقتا. يېقىندا
(دۆلهتلىك ساغالملىق ئىنىستىتۇتى) تهتقىقات مهبلىغىگه ئېرىشكهن 
بوستوندىكى تهتقىقاتچىالر ئاسپىرىننىڭ چوڭ ئۈچهي راكى بىلهن 
دىئاگنوز قويۇلغان بىمارالرنىڭ ھايات قىلىشىنى ئىلگىرى 
سۈرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهردى. بېراق، 21-ئهسىردە كىشىلهرنىڭ 
دىققىتىنى قوزغايدىغان نۇقتا بۇ يهردە: ئاسپىرىن %20-15 
PIK3CA توساتتىن ئۆزگهرگهن گېنىنى ئېلىپ يۈرىدىغان راك 

بىمارلىرىدا ئۈنۈم كۆرسهتكهن. 

"يېڭى ئىنگالند مېدىتسىنا ئىلمىي ژۇرنىلى" دا ئېالن قىلىنغان بىر 
يېڭى تهتقىقات چوڭ ئۈچهي راكى بىلهن دىئاگنوز قويۇلغان 964 نهپهر 
بىمار ئۈستىدە بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئۆسمه DNA سى ئانالىز قىلىنغان. 
تهتقىقاتچىالر يهنه قايسى بىمارالرنىڭ ئاسپىرىن ئىچىۋاتقانلىقىنى 
بىلهتتى. راك كېسىلى بىلهن دىئاگنوز قويۇلۇپ بهش يىلدىن 
كېيىن،  PIK3CA توساتتىن ئۆزگهرگهن گېنىنى ئېلىپ يۈرىدىغان 
راك بىمارلىرى ئىچىدىكى ئاسپىرىن ئىچكهنلهرنىڭ ھايات قىلىش 
نېسبىتى 97% بولۇپ، ئاسپىرىن ئىچمىگهن ئوخشاش تۈردىكى 

بىمارالرنىڭ ھايات قىلىش نېسبىتى ئاران 74% بولغان. 

 PIK3CA  كىشىنى قاتتىق ھهيران قالدۇرىدىغىنى، ئاسپىرىن
گېنىنىڭ نورمال نۇسخىسىنى ئېلىپ يۈرىدىغان راك بىمارلىرىدا 
ۈچۈن؟  ه ئ م ې ۇ ن گهن. ب ى م ت سه ر م كۆ ۈ ن ۈ داق ئ ن ا چق ھې
تهتقىقاتچىالر  PIK3CA گېنىنىڭ توساتتىن ئۆزگهرگهن نۇسخىسى 
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ئۆسمه كهلتۈرۈپ چىقارغۇچىلىق رولىنى ئوينايدۇ ۋە ھۈجهيرىلهرنىڭ 
پروگراممىلىق ئۆلۈشتىن ساقالپ ۋە زىيادە بۆلۈنۈشىنى كهلتۈرۈپ 
چىقىرىش ئارقىلىق ئۆسمىنىڭ تىزدىن ئۆسۈشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ، 
دەپ پهرەز قىلىدۇ. ئۇالر ئاسپىرىن قانداقتۇر يولالر بىلهن بۇ خىل 
تهسىرنى توسۇپ قالىدۇ ۋە راك ھۈجهيرىلىرىنى ئۆلتۈرۈشنى 

ئاسانالشتۇرىدۇ، دەپ ئىشىنىدۇ. 

 PIK3CA  ئهگهر بۇ تهتقىقات نهتىجىلىرى تهكرارالنسا، دوختۇرالر
توساتتىن ئۆزگهرگهن گېنىنى ئېلىپ يۈرىدىغان راك بىمارلىرىنى تالالپ 
ياكى شۇ خىل گېن ئۆزگىرىشىنى بىئولوگىيىلىك بهلگه قاتارىدا 
ئىشلىتىپ ئاسپىرىن ئىچىشتىن مهنپهئهتلىنىدىغان چوڭ ئۈچهي راكى 
بىمارلىرىنى ئايرىپ چىقااليدۇ. بهزى كىشىلهر ئۇنىڭدىن كۆرە، 
ئاسپىرىننى ھهممه بىمارالرغا تهۋسىيه قىلسىال تۈگىمىدىمۇ دەپ قارىشى 
مۇمكىن، ئهمما ئۇنداق قىلغاندا ئاسپىرىن قاناشنى كهلتۈرۈپ 
چىقىرىش خهۋىپى بولغاچقا، ئۇنداق قىلغاندا ئاسپىرىننىڭ خهتىرى 

ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن. 

بىر كىشىنىڭ گېنىتىكىلىق ئارخىپىغا ئاساسهن شۇ كىشىگه نهق ماس 
كىلىدىغان دورىالرنى تالالپ چىقىش ياكى شهخسىيىلهشتۈرۈش دورا 
گېنومىكىسى دەپ ئاتىلىد. بۇ يېڭى ساھه ئېنىقال تىز راۋاجالنماقتا 
ھهم ھازىرقى ئاسپىرىن ياكى باشقا دورىالرنى "ھهممىگه ماس" دورا 
سۈپىتىدە ئىشلىتىدىغان ئهندىزىنى بۇزۇپ تاشاليدىغانلىقى ئېنىق. بۇ 
خىل ئۇسۇل يهنه "بىمارغا خاس" داۋاالش دەپمۇ ئاتىلىدۇ. شۇڭا، 
چوڭ ئۈچهي راكى ۋە باشقا كۆپ خىل كېسهللىكلهر ئۈچۈن، بۇ يېڭى 
ساھه پهقهت سىز ئۈچۈن ئهڭ ماس كىلىدىغان داۋاالش ئۇسۇلىنى 
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تهمىنلهيدۇ. بۇ ئهلۋەتته ئىلگىرىكى پادىشاھالرمۇ بهھرىمان 
بواللمايدىغان ئاالھىدە ئىمتىياز دېسهك ئارتۇق كهتمهيدۇ! 

مهنبهلهر: 
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