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CuInS2 MONOKRĠSTALININ VOLT-AMPER XARAKTERĠSTĠKASINA 

 -RADĠASĠYANIN TƏSĠRĠ 
 

Ġ. QASIMOĞLU, C.H. HÜSEYNOV, Z. QƏDĠROĞLU, Q.S. MEHDĠYEV, Ə.H. BAĞIROV,  
Ġ. NƏSĠBOV, Ġ.A. MƏMMƏDOVA, M.Ġ. ƏLĠYEV 

Azəebaycan Milli Elmlər  Akademiyası, H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu, 
Bakı: 1143, H.Cavid, 131, E-mail: gasımoglu@yahoo.com 

 
Otaq temperaturunda CuİnS2 monokristalının  Volt-Amper xarakteristikası  ölçülmüşdür. 47000 Qrey dozanın təsirindən sonra, 

Volt-Amper xarakteristikasının mütənasibliyi pozulmuşdur. 1 V polayrizəedici sahənin təsirindən sonra, cərəyan kəskin artmış, 

3,6А olmuşdur, ancaq gərginliyin sonrakı artımı cərəyanın qiymətinin dəyişməsinə təsir etməmişdir.   
          
Açar sözlər: Monokristal, yarımkeçirici, Volt, Amper, detektor. 
Pacs: 61.80.Ed. 
 

Son illər tədqiqatçılar tərəfindən almazabənzər quru-
luşlu yarımkeçiricilərə maraq artmışdır [1]. Həmin qrupa 
daxil olan birləşmələrin bir qismi AıBıııC2

vı ümumi for-
mulu ilə ifadə olunur. A1(Cu,Ag), B3(Ga,In,Al), 
Cvı(S,Se,Te) kimi maddələri ifadə edir. Tədqiqata cəlb et-
diyimiz obyekt CuInS2, CdS-in üçqat analoqudur. T. Xan 
və əməkdaşları tərəfindən rentgen analizi üsulu ilə müəy-
yən olunmuşdur ki, bu sinif birləşmələrin, demək olar ki, 
hamısı xalkoprit strukturunda kristallaşır və əksəriyyəti p-
tip keçiriciliyə malikdir [2]. CuInS2 nümunəsinin, 72 saat 
tavlandıqdan sonra, müqaviməti 109Om olmuşdur.n-tip 
keçiriciliyə malikdir. Monokristallarda güclü ikiqat sınma 

müşahidə olunmuşdur və bu xassə  qeyri-xətti optika üçün 

xüsusi əhəmiyyətə malikdir [3]. Materialların üstün cəhət-
lərindən biri də odur ki, bağlı zonanın daxilində çoxlu 

sayda energetik səviyyələr mövcuddur. Bunlar passiv və 
aktiv rekombinasiya mərkəzləri, bir də yapışma mərkəzlə-
ridir [4]. Birləşmələr düzgün zona quruluşuna malikdir və 
mütləq ekstremumları Brillüen zonasının Г noqtəsində 
yerləşir. AıBıııC2

vı şəklində birləşən yarımkeçiricilərin zo-
na quruluşunun ümumi mənzərəsi hörmətli alimimiz 
F.Həşimzadə tərəfindən tədqiq olunmuşdur [5]. CuInS2 
monokristalının sintezi ilk dəfə tərəfimizdən ikitempera-
turlu alışma deyilən yeni üsulla 1 saat müddətində sürətli 
səkildə sintez olunmuşdur. Sonra  isə Bricmen-Stokbarqer 
texnologiyası ilə həmin monokristal yetişdirilmişdir. Xam 

maddələr havası sorulmuş kvars ampulalara doldurulmuş-
dur. İstifadə olunan maddələrin təmizlik dərəcələri aşağı-
dakı kimidir. Cu-99,999, İn-99,9999, S-99,9999. Ərimə 
temperaturu 1423K-dir. Ampulanın qızdırıcı sistemin 

içərisindəki sürəti 4mm/saat-dır. Kimyəvi reaksiya 40 saat 
davam etmişdir. Sabitləşmə və soyuma üçün, ampula sis-
tem söndürüldükdən 8 saat sonra qızdırıcıdan çıxarılmış-
dır. Alınan yeni nümunədə, ölçülərin aparılmasının müm-
kün olması üçün, aşağıdakı işlər görülmüşdür. Karbid bor 

tozu ilə hamarlanmış, HCl+HNO3(1:1) məhlulunda 40 sa-
niyə müddətində kənar maddələrdən təmizlənmiş, sonra 
isə distillə edilmiş suda yuyulmuşdur. 323K-də 6 saat 
xüsusi qurutma peçində qurudulmuşdur. Nümunənin mü-
qaviməti R=109 Om, ölçüləri 1x0,5x2mm3-dir. Müasir 

rentgen analizi üsulu ilə alınan nəticə göstərdi ki, birləşmə 
yarımkeçiricidir və fiziki parametrləri elmi ədəbiyyatda 
mövcud olan nəticələrlə uyğunluq təşkil edir (şəkil 1). Ra-
man səpilmə spektrindən alınan nəticə də dediklərimizi 
təsdiq edir. Parametrlər aşağıdakı kimidir: a=5,33, 

b=5,33, c=10,41, α=90, β=90, =90. Fəza simmetriya 
qrupu (42m)  -dir. 

Mövzunun aktuallığı: Yeni üsulla sintez olunmuş 

və şaquli Bricmen üsulu ilə alınmış maddənin praktik tət-
biq üçün yararlı olduğu məlumdur. Əsas tətbiqi material-
lardan biri sayılan CdS-in üçqat analoqudur. Bunlara əsas-
lanaraq deyə bilərik ki, CuİnS2-in fundamental şəkildə öy-
rənilməsinə ehtiyac duyulur.  

Məsələnin qoyuluşu: CuİnS2 monokristalı fotoele-
mentlərin hazırlanması baxımından  yararlı materiallardan 

biri hesab olunur. Faydalı iş əmsalını  artırmaq üçün, 
maddəyə elektromaqnit dalğalarının təsirindən sonra alı-
nan yeni nəticələrin t’tbiqi vacib hesab olunur. Yeni fiziki 
parametrlərdən faydalanmaq üçün, elektromaqnit dalğala-
rının obyektə təsirinin öyrənilməsini qarşımıza məqsəd 
qoyduq. 

Təcrübənin aparılması. Otaq temperaturunda Volt-
Amper xarakteristikasını ölçürük. Yönəldici sahənin qiy-
mətinin artmasına uyğun olaraq, cərəyanın qiymətinin 
ekponensial şəkildə artdığını təcrübi yolla müşahidə edi-
rik. Cərəyanın döyünən halda mərhələ-mərhələ eksponen-
sial formada artımı, elektronların atomlardan səpilməsi 
hesabına olur. İlkin mərhələdə artan cərəyan  potensial çə-
pəri aşmaq üçün kifayət etmir, ona görə də alınan spektr 

aşağı enir.  Verilən sahənin qiymətini (2,3,4,..30) dəfə 
artırdıqda, (2x10V), (3x10V),...,(30x10V) volta uyğun, 
artan  döyünməni müşahidə edirik (şəkil 2).                                                      

Alınan nəticələrin müzakirəsi. Aparılmış çoxlu 

sayda təcrübələrə istinadən deyə bilərik ki, üçqat birləş-
mələrdə baş verən daşınma hadisələrini nöqtəvi defektlər-
siz təsəvvür etmək mümkün deyil. Kənar sahə verilərkən  
yaranan elektrik keçiriciliyi də əsasən, ionlar hesabına 

olur. Yönəldici sahənin qiyməti artdıqca, donor və aksep-
torların vahid həcmə düşən sayı artdığı üçün, keçiricilikdə 
iştirak edən  sərbəst deşiklərin və elektronların sayı artmış 

olur. Bu isə nümunə n-tip olduğu üçün Fermi səviyyəsinin 
bağlı zonanın mərkəzinə doğru hərəkətini təmin etmiş 

olur. Donorların sayının artması keçiriciliyin qiymətini ar-
tırmış olur. Maddəni -şüası  ilə şüalandırdıqdan sonra, 
təcrübələri olduğu kimi təkrar edirik. Radiasiyanın təsirin-
dənsonra spektrin formasını tamam dəyişməsini və doyma 
halını müşahidə etmiş oluruq (şəkil 3). - şuanın atomlarla 

toqquşmasından sonra, güclü enerjiyə malik zərrəciklər 
maddənin doğma atomlarını yerindən tərpədir və atomlar 
arasında boşluqlar yaranır. Həmin boşluqlar özlərini ak-

mailto:gasımoglu@yahoo.com
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septorlar kimi aparır. Akseptorlar mənfi yükə malik oldu-
ğundan, sərbəst deşiklərin sayı azalmış olur. -radiasiya-
nın  dozasını artırdıqda, bu cür toqquşmaların sayı kəskin 
artır, elektronların konsentrasiyası, enerjisi, yaşama müd-
dəti artmış olur və onlar rekombinasiya olunmadan müs-
bət elektroda çatmış olurlar. Sürətlənmiş yükdaşıyıcıların 

məsafəni maneəsiz qət etməsi, doyma halını ifadə edən 
“işçi sahəni” yaratmış olur.                                                                                                      

Yekun nəticə. Son nəticədə doyma halını ifadə edən 
düz xətt alınır ki, buna elmi ədəbiyyatda “işçi sahə” 

(Plata) deyilir. Yüksək enerjili zərrəcikləri qeyd edən ci-
hazların keyfiyyətlı olması, həmin bu işçi sahənin sabit-
liyindən və xəttiliyindən çox asılıdır. Cihaz keyfiyyətini 
itirdikdə, həmin xəttilik pozulur, spektr koordinat oxuna 
nəzərən müəyyən bucaq altında yönəlmiş olur. Ona görə 
də, aldığımız nəticənin  güclü enerjiyə malik zərrəciklərin 
qeyd olunması üçün lazım olan detektorların hazırlanma-
sında, mühüm göstərici olduğunu hesab edirik. 

 

______________________ 
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I. Qasimoqlu, C.H. Huseynov, Z. Qadiroqlu, Q.S. Mehdiyev, Ə.H. Bagırov, Ġ. Nəsibov, 

I.A. Mammadova, M.I. Aliyev 
 

THE INFLUENCE OF GAMMA RADIATION ON THE VOLT-AMPERE CHARACTERISITCS OF  
 CuInS2  MONOCRYSTAL 

 
Volt-ampere characteristics of CuInS2 monocrystal were measured at room temperature. The spectrum has been increasing 

exponentially. After the influence of the radiation at 47000 Gray the volt-ampere dependence linearity disturbs. At 1V voltage the 
current increases up to 3,6A,  but at futher voltage increasing the current value is not change. 

 
 

И. Гасымоглу, Дж.Г. Гусейнов, З. Гадироглу, Г.С. Мехдиев, А.Г. Багиров, И. Насибов, 
 И.А. Маммадова, М.И. Алиев 

 
ДЕЙСТВИЕ ГАММА ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОНОКРИСТАЛЛА CuInS2 
              
Экспериментально изучены вольт-амперные характеристики монокристалла СuInS2. Выявлено, что после облучения 

дозой 47000Qrey, линейный ход вольт-амперной зависимости нарушается. При напряжении 1V, ток резко возрастает до ве-
личины 3,6А, но при дальнейшем увеличении напряжения величина тока не меняется.  

       
Qəbul olunma tarixi: 02.06.2017 
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 BaFe12-xAlxO19 HEKSAFERRİTLƏRİNİN DİFERENSİAL TERMİK ANALİZİ 

 
R.E. HÜSEYNOV, Ə.İ. MƏMMƏDOV, S.H. CABAROV,  R.Z. MEHDİYEVA, 

 X.Ə. ƏHMƏDOV  
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu, 

AZ 1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 131 
r.e.huseynov@gmail.com 

 
BaFe12-xAlxO19 heksaferritinin müxtəlif Al konsentrasiyalarının (x = 0.1 - 1.2) diferensial termik və termoqravimetrik analizləri 

ilə tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu bərk məhlullar 30-950°C temperatur intervalında kristal quruluşlarını saxlayırlar və 

heç bir faza keçidi baş vermir. Verilən enerji sistem tərəfindən monoton olaraq tam udulur, DTA və TG əyrilərində endo və ekzo ef-
fektlər müşahidə edilmir.  

 
Açar sözlər: heksaferrit, rentgen difraksiyası, diferensial termik analiz. 
PACS: 81.40.Vw, 61.05.С-, 77.80.B- 

 
1. GİRİŞ. 

 
Heksaqonal kristal quruluşa malik olan BaFe12O19 

birləşməsi, sabit maqnit  xassələri göstərən [1] və infor-
masiya daşıyıcı material [2] kimi çox əhəmiyyətli birləş-
mədir. Lakin, bu birləşmə multiferroik xassələrinə malik 

material kimi daha maraqlıdır. Multiferroiklərdə iki ferro-
ik xassə: eyni zamanda seqnetoelektrik və ferromaqnit 
xassələri müşahidə edilir. Bu xassələr həm üçqat birləş-
mələrdə (BiMnO3),    həm   də   bərk    məhlullarda 
(BaTi1-xMnxO3) müşahidə edilə bilir [3,4]. Belə material-
lar smart materiallar hesab olunurlar və yaddaş element-
ləri, müxtəlif çeviricilər, sensorlar kimi spintronikada ge-
niş tətbiq edilirlər [5].  

Barium heksaferritin əsas fiziki xassələri onun maq-
nit quruluşu ilə bağlıdır. Fe

3+ maqnit effektli kationları, 

beş fərqli qeyri-ekvivalent kristalloqrafik mövqedə yerlə-
şirlər. Bu ionlar, oksigen atomları ilə birlikdə oktaedrlər 

(Fe1 - 2a, Fe4 - 4fVI, Fe5 - 12k), pentaedrlər (bipiramida-
lar) (Fe2 - 2b) və tetraedrlər (Fe3 - 4fIV) əmələ gətirirlər. 

Küri temperaturundan (740 K) aşağı temperaturlarda 12 

Fe3+ kationu, bir-birinə antiparalel olan 5 fərqli qəfəsaltı 

maqnit yaradır: 1·Fe1↑, 2·Fe2↓, 1·Fe3↑, 2·Fe4↓, 6·Fe5↑ 
[6].  

Barium heksaferritin maraqlı obyekt kimi geniş təd-
qiq edilməsi ilə yanaşı, son zamanlarda onun əsasında 

alınmış BaFe12-xMexO19 (Me=Ga, In və s.) bərk məhlulları 

da böyük maraq kəsb edirlər. Bu birləşmələrdə aparılmış 

tədqiqatlardan görünür ki, Fe
3+ 

→ Al3+ əvəzləmələri x=1.2 
qiymətinə qədər maqnit nizamlılığı saxlanılır [6]. 

Təqdim edilən bu işdə, diferensial termik analiz me-
todu ilə, BaFe12O19 heksoferritində maqnit aktiv olan də-
mir ionlarının diamaqnit alüminium ionları ilə geniş kon-
sentrasiya diapazonunda (x=0.1-1.2) əvəz edilməsi zama-
nı  baş verən termik hadisələr və kütlə itkiləri öyrənilmiş-
dir. 

 
2. TƏCRÜBƏ. 
 

Tədqiq edilən BaFe12-xAlxO19 (х = 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 
və 1.2) bərk məhlulllarının nümunələri “yüksək təmiz” 

markalı Fe2O3, Al2O3 və BaCO3 oksidlərindən sintez edil-
mişdir. Əvvəlcə oksidlər və barium karbonat müvafiq 

miqdarda və qaydada qarışdırılmış, sonra isə ilkin mər-
hələdə açıq havada 1470 K temperatura qədər qızdırılmış 

və bu temperaturda 6 saat saxlanılmışdır. Son mərhələdə 

isə açıq havada 1570 K temperaturda 6 saat saxlanılmış-
dır. Sintezdən sonra nümunələr çox aşağı sürətlə soyudul-
muşdur (100 K·saat

-1). BaFe12-xAlxO19 (х=0.1, 0.3, 0.6, 0.9 
və 1.2) bərk məhlullarının toz nümunələrinin alınma 

reaksiyaları aşağıdakı şəkildə ifadə olunur: 

 
                            BaCO3+{(12−x)/2}·Fe2O3+{x/2}·Al2O3 → BaFe12−xAlxO19+CO2 ↑                                 (1) 

 
Alınmış nümunələrin kristal quruluşları rentgen di-

fraksiyası metodu ilə, 40 kV, 40 mA, CuKα-şüalanma 

(λ=1.5406Å) parametrlərə malik olan D8 Advance (Bru-
ker) – toz difraktometrində tədqiq edilmişdir. Alınmış 

spektrlər çoxkanallı analizatorda saxlanılmışdır və son-
radan FullProf proqramı vasitəsilə Ritveld metodu ilə ana-
liz olunmuşdur [7]. 

Diferensial termik analiz (DTA) və termoqravimet-
rik analiz (TGA) təcrübələri Almaniya istehsalı olan 

“STA 449 F3 Jupiter®
” cihazında yerinə yetirilmişdir. 

“STA 449 F3 Jupiter®
” cihazında işçi oblast otaq tempe-

raturundan 1000°C-ə kimi,  termik işləmə sürəti 0,001-
50°C/dəq, Julabo F25 soyuducu sistemidir. “Proteus 
Analysis” proqram təminatından istifadə olunaraq kinetik 

parametirlər təyin olunmuşdur. Yanma məhsullarının sis-
temdən xaric edilməsi və kondensasiya prosesinin qar-

şısının alınması məqsədi ilə arqon təsirsiz qazından istifa-
də edilmişdir. Standart 160 mq alüminium-oksid əsaslı 

pəndən istifadə olunmuşdur. Termocüt üzərində yerləş-
dirilmiş elektron qeydedici vasitəsi nümunə 10

-4
q dəqiqli-

yi ilə nümunənin kütləsi təyin olunur və avtomatik re-
jimdə qeyd olunur. Proqram təminatı avtomatlaşdırılmış 

qaydada nümunə ilə dolu pənin kütləsi ilə boş pənin kütlə 

fərqini təyin edir. Təyin olunmuş kütlə proqram təmina-
tında yaddaşda saxlanılır. Termik spektrlərdə yaranan 

endo və ekzotermik effektlərin parametirləri “Evaluation” 

menyusundan istifadə olunmaqla hesablanılır. 
 

3. NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ. 
 

BaFe12-xAlxO19 (х=0.1-1.2) bərk məhlullarının nümu-
nələri üçün otaq temperaturunda, normal şəraitdə rentgen 
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difraksiyası metodu ilə alınmış spektrlərin analizi göstərir 

ki, bu birləşmələrin otaq temperaturunda kristal quruluş-
ları P63mmc fəza qruplu heksaqonal quruluşa malikdirlər. 
Qəfəs parametrləri: a≈5.8Å, c≈23.2Å qiymətlərinə uyğun-
dur ki, bu da əvvəlki nəticələrə uyğun gəlir [8]. Müəyyən 

edilmişdir ki, BaFe12-xAlxO19 birləşmələrində Al atomları-

nın (x) konsentrasiyasının artması ilə, difraksiya maksi-
mumlarında sürüşmə baş verir (şəkil 1). Bu sürüşmə, Fe3+ 
ionlarının (rFe=0.645Å) Al

3+ ionlarına (rAl=0.535Å)  nəzə-
rən daha böyük ion radiuslarına malik olması və bunun 

nəticəsində də qəfəs parametrlərinin konsentrasiyadan ası-
lı olaraq azalması ilə əlaqədar olur [9].  

 

 
                                     Şəkil 1. BaFe12-xAlxO19 (х=0.1 və 1.2) nümunələrinin rentgen difraksiyası spektrləri. 
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                                                      Şəkil 2. BaFe11.9Al0.1O19 birləşməsinin DTA və TG analizləri. 
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                                                         Şəkil 3. BaFe11.7Al0.3O19 birləşməsinin DTA və TG analizləri. 
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                                                     Şəkil 4. BaFe11.4Al0.6O19 birləşməsinin DTA və TG analizləri. 
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                                                       Şəkil 5. BaFe11.1Al0.9O19 birləşməsinin DTA və TG analizləri. 
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                                           Şəkil 6. BaFe10.8Al1.2O19 birləşməsinin DTA və TG analizləri. 
 

Başlanğıc kütləsi 105,1 mq olan x=0,1 tərkibli nü-
munənin termik analizindən məlum olmuşdur ki, bu siste-
min TG (kütlə) əyrisində 30-950°C temperatur intervalın-
da, nümunənin kütləsində nəzərə çarpacaq qədər dəyişik-
lik (azalma) müşahidə olunmur (şəkil 2). Buradan belə 

nəticəyə gəlmək olur ki, verilmiş sistem, 950°C-dən daha 

böyük temperturda faza keçidinə malikdir. Yüksək tempe-
raturlarda isə, quruluş faza keçidləri deyil, əsasən ərimə 

və parçalanma kimi hadisələr baş verir. BaFe11.9Al0.1O19 
birləşməsində, 30-950°C temperatur intervalında kütlə 

azalması 0.47% olmuşdur. DTA əyrisində isə heç bir ef-
fekt müşahidə olunmur ki, bu da bilavasitə TG əyrisində 
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effektin olmaması ilə əlaqədardır. DTA əyrisində baş ve-
rən endo və yaxud ekzo effektlər TG (kütlə) əyrisində 

mütləq müşahidə olunmalıdır. Bizim x=0.1 tərkibli nümu-
nədə DTA əyrisində monoton olaraq azalma müşahidə 

edilir ki, bu da, sistemə verilən enerji selinin fiziki olaraq 

sistem tərəfindən udulması və enerjinin həmin sistemdə 

faza kecidi yarada biləcək səviyəyyə çatmamasını göstə-
rir. Sistemə verilən enerji sistem tərəfindən tam udulur, 

TGA və DTA əyrilərində monoton azalma bas verir, endo 

və ekzo effektlər müşahidə edilmir. Bu verilənlər sintez 

edilmiş birləşmələrin geniş temperatur diapazonunda 
termik dayanıqlığını ve eyni fazanın olmasını göstərir. 

Digər birləşmələrdə də analoji əyrilər alınmışdır (şə-
kil 3-6). Enerji udulmalarının və kütlə itkisinin dəyişmə 

mexanizmi, bütün birləşmələr üçün eyni baş verir. Ən çox 

kütlə itkisi BaFe11.1Al0.9O19 birləşməsində baş vermişdir 

ki, bu da 1,104% təşkil edir (şəkil 5). DTA əyrilərindən 

görünür ki, ~500°C temperaturdan sonra dəyişmə baş ve-
rir. Ədəbiyyatdan məlumdur ki, bu temperaturda ferro-
maqnit-paramaqnit faza keçidi baş verir. Şəkillərdən gö-

ründüyü kimi, paramaqnit fazada enerji udulması daha 

böyük sürətlə baş verir. 
 

4. NƏTİCƏ. 
 

Beləliklə, toz halında olan BaFe12-xAlxO19 (x=0.1-
1.2) bərk məhlullarının nümunələri rentgen difraksiyasi 
metodu ilə tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, nor-
mal şəraitdə, P63/mmc fəza qəfəsli heksaqonal simmetri-
yaya malikdirlər və konsentrasiyanın x=0.1-1.2 intervalın-
da bu kristal quruluş saxlanılır. Mikroquruluşa uyğun ola-
raq, atom seviyyələrində olan ölçülərdə də x konsentrasi-
yasından asılı olaraq azalma baş verir. 

30-950°C temperatur intervalında, BaFe12-xAlxO19 
(x=0.1-1.2) bərk məhlullarının diferensial termik analizlə-
ri aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, bu birləşmələr yu-
xarı temperaturlar oblastında öz quruluşlarını saxlayırlar. 

Enerji udulmalarının və kütlə itkilərinin qiymətləri hesab-
lanmış və onların dəyişmə mexanizmləri verilmişdir. 
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DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS Of BaFe12-xAlxO19 HEXAFERRITES 
 

Hexaferrites BaFe12-xAlxO19with various concentrations of Al (x = 0.1, 0.3, 0.6, 0.9, and 1.2 ) were investigated by differential 
thermal analysis and thermogravimetric analysis. The investigations of crystal structure of solid solutions in temperature interval 30-
950 °C show the absence of any structural phase transition. The energy supplied to the system of solid solutions is completely 
absorbed by it. Monotonic decrease is observed on the TGA and DTA curves without the appearance of endo- and exo-effects. 
 

Р.Э. Гусейнов, А.И. Мамедов,  С.Г. Джабаров, Р.З. Мехдиева, Х.А. Ахмедов 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ BaFe12-xAlxO19 ГЕКСАФЕРРИТОВ  
 

Методами     дифференциально-термического   и  термогравиметрического  анализа исследованы  гексаферриты 

BaFe12-xAlxO19 с различными концентрациями Al (x = 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 и 1.2). Исследования кристаллической  структуры 
твердых растворов в температурном диапазоне 30-950°C показали отсутствие каких- либо  структурных фазовых переходов. 

Энергия, подаваемая в систему твердых растворов  полностью поглощается. На кривых TGA и DTA наблюдается моно-
тонное уменьшение без проявления эндо- и экзо- эффектов. 
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PP+(PbS)8+(CdS)9  NANOKOMPOZİTİNİN  ELEKTRON QURULUŞUNUN  
YARIMEMPİRİK PM3 METODU İLƏ RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ  
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PP+(PbS)8+(CdS)9 nanokompozitinin modeli qurulmuş və elektron quruluşu molekulyar orbitallar metodunun variantlarından 

biri olan yarımempirik PM3 metodu ilə tədqiq olunmuşdur. Molekulyar orbitallar nanokompozitinin atomlarınıın valent atom orbi-
tallarının xətti kombinasiyaları şəklində axtarılmışdır. Xətti kombinasiyanın naməlum əmsalları molekulyar orbitallar metodunun 
tənlikləri həll olunaraq tapılmışdır. Hesablamalar nəticəsində PP+(PbS)8+(CdS)9  nanokompozitinin orbital enerjilərinin, ionlaşma 

potensialının, tam elektron enerjisinin qiymətləri və  s. hesablanmışdır. Alınmış nəticələr göstərir ki, PP+(PbS)8+(CdS)9  nanokompo-
ziti möhkəm, elektrofil, yarımkeçirici və stabil materiallardır.  
 
Açar sözlər:  riyazi modelləşdirmə, nanohissəcik, nanokompozit, kvantmexaniki hesablama, yarımempirik metodlar. 
PACS:81.07,-b, 07.05.Tp, 03.67.1.x 
UOT: 539.19.01 

 
NƏZƏRİ METODOLOGİYA 
  

Nanokompozitlərin müxtəlif xassələrinin riyazi mo-
delləşdirilməsi və kvantmexaniki tədqiqinin böyük əhə-
miyyəti vardır. Belə nəzəri hesablamalar, adətən, mole-
kulyar orbitallar metodu ilə aparılır [1, 2, 3]. Məlumdur 
ki, yarımempirik PM3 metodu molekulyar orbitallar 
(MO) metodunun sadə yarımempirik variantıdır. MO me-
todunda hesab olunur ki, molekulda hər bir elektron mole-
kuldakı nüvələrin və digər elektronların yaratdığı müəy-
yən effektiv sahədə başqa elektronlardan asılı olmadan 
hərəkət edir. Molekulda elektronun halı molekulyar orbi-
tal adlanan birelektronlu dalğa funksiyası ilə təsvir olunur 
[4, 5, 6]. Bu funksiyalar çoxmərkəzli funksiyalardır. Belə 
ki, onların ifadəsinə elektronun müxtəlif atom nüvələrin-
dən olan məsafələri daxil olur. Molekulyar orbitalların ax-
tarılmasının müxtəlif variantları mövcuddur. Onlardan bi-
ri də Ui molekulyar orbitallarını molekula daxil olan 
atomların atom orbitallarının xətti kombinasiyası şəklində 
axtarılması metodudur (MO LCAO metodu): 

                  qqi

m

1q

i cU 


                             (1) 

Burada cqi - naməlum əmsallar, q - isə bazis funksiyaları 
kimi seçilən atom orbitallardır. İşdə atom orbitalları ola-
raq Gauss funksiyalarından istifadə olunmuşdur [7]. cqi - 
əmsalları aşağıdakı tənliklər sisteminin həllindən tapılır: 
 

          0c)SH( qipqipq

q

        (2) 

Burada aşağıdakı kimi işarələmələr daxil edilmişdir: 

          dVHH qef
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      (3) 
 

          dVS q

*

ppq                                   (4) 
 

Spq- p və q  atom orbitalları arasında örtmə inteqralları-

dır. efH


 molekulda müəyyən effektiv sahədə digər elek-

tronlardan asılı olmadan hərəkət edən bir elektron üçün 
Hamilton operatordur: 
 

       )r(U
2

1
H 2

ef 


.     (5) 

 
(2) tənliklər sistemi həll olunaraq i və cqi kəmiyyət-

lərinin qiymətləri tapılır.  
i -lərin qiymətlərindən istifadə edərək nanokompo-

zitlərin tam elektron enerjisini, ionlaşma potensialının 

qiymətlərini hesablamaq, mexaniki, elektrik, maqnit  xas-
sələrini və s. tədqiq etmək olar. Hesablamalar zamanı 

Exel, Mathcad və HyperChem 7.5 proqramları (free 
version) istifadə olunmuşdur.  

 
KOMPÜTER HESABLAMALARI VƏ 
NƏTİCƏLƏRİN TƏHLİLİ 

 
Təqdim olunan işdə polipropilen PP (H-(-CH2-

CH(CH3)-)5-H) polimeri, PP 2(H-(-CH2-CH(CH3)-)5-H) 
+(PbS)8, PP 2(H-(-CH2-CH(CH3)-)5-H) +(CdS)9 və PP 
2(H-(-CH2-CH(CH3)-)5-H))+(PbS)8+(CdS)9 nanokompo-
zitlərinin modelləri qurulmuş (şəkil 1) və orbital enerjilə-
ri, ionlaşma potensialı, tam elektron enerjisinin qiymətləri 

yarımempirik PM3 metodu ilə hesablanmışdır. Cədvəl 1-
də PP 2(H-(-CH2-CH(CH3)-)5-H)+(PbS)8+(CdS)9 nano-
kompoziti üçün I orbital enerjilərin qiymətləri (eV) veril-
mişdir. Hər bir obyekt üçün elektronlar ən aşağı enerji sə-
viyyəsindən başlayaraq iki-iki səviyyələrdə yerləşdiril-
mişdir. Elektronlar tərəfindən tutulmuş ən yuxarı mole-
kulyar orbitalın enerjisi HOMO və ən aşağı boş molekulyar 

orbitalın enerjisi LUMO müəyyən edilmişdir.  İonlaşma 

potensialı: Ip =-HOMO, qadağan olunmuş zonanın qiyməti 

Eg=LUMO-HOMO və möhkəmlik 
gE

2

1


 
düsturu ilə he-

sablanmışdır [8, 9, 10].  
Materialın şüalandıra biləcəyi fotonun dalğa 

uzunluğu nm10
E6,1

hc
 28

g







 
düsturu ilə hesablana 
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bilər [5-8]. Burada h - Plank sabiti,  c işığın vaakumda sü-
rətidir. - nı hesablayarkən Eg-nın eV ilə qiymətlərindən 

istifadə olunur.  <1eVolduqda, material yumşaq,  >1eV 
isə möhkəm hesab olunur.  

Materialın stabilliyi isə 
A

AEEE  
düsturu ilə 

hesablanır. Burada E - sistemin tam enerjisi, EA- sistemə 

daxil olan A atomunun tam enerjisi və E – sistemin sta-
billiyini xarakterizə edən parametrdir. E >0 olduqda ma-
terial qeyri stabil, E <0 olduqda material stabil hesab 
olunur. Nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir.  

 
 

 
 

Şəkil 1. PP 2(H-(-CH2-CH(CH3)-)5-H)+(PbS)8+(CdS)9 nanokompozitinin  
nəzəri modelləri (xətlə, xət və kürələrlə və kürələrlə göstərilib) 

 
 



PP+(PbS)8+(CdS)9  NANOKOMPOZİTİNİN  ELEKTRON QURULUŞUNUN  YARIMEMPİRİK PM3 METODU İLƏ RİYAZİ…  

11 

 
                                                                                                                                         Cədvəl 1. 

PP 2(H-(-CH2-CH(CH3)-)5-H)+(PbS)8+(CdS)9    nanokompoziti üçün 
orbital enerjilərin i qiymətləri (eV) 

 
i=180 i=81160 i=1161240 i=24132 

-45.617014   
-44.557067   
-42.034628   
-40.863583   
-37.549971 
-37.186917   
-34.049929   
-33.162938   
-31.979813   
-31.854620    
-30.912335   
-30.758653   
-30.513011   
-29.710840   
-29.072578  
-28.883760   
-28.707193   
-28.551839   
-28.247233   
-27.490010   
-27.363027   
-26.915431   
-26.555704   
-26.121499   
-26.073715 
-25.679703   
-25.264782   
-25.071426   
-24.870832   
-24.716229 
-24.544814   
-24.204358   
-23.863322   
-23.377661   
-22.999625 
-22.720797   
-22.607206   
-22.396100   
-21.909624   
-21.197522 
-20.888222   
-20.764160   
-20.434900   
-20.333807   
-19.991138 
-19.787880   
-18.901701   
-18.664055   
-17.969900   
-17.744240 
-17.732797   
-17.591676   
-17.202207   
-17.001039   
-16.780428 
-16.566997   
-16.304764   
-16.197495   
-16.089250   
-16.000320 
-15.977249   
-15.755485   
-15.593971   

-14.086415   
-13.983646   
-13.902841   
-13.853727   
-13.831504 
-13.773857   
-13.644633   
-13.514569   
-13.482073   
-13.438964 
-13.342949   
-13.319146   
-13.286237   
-13.271196   
-13.178418 
-13.126597   
-13.120488   
-13.021974   
-12.965835   
-12.942826 
-12.868301   
-12.853890   
-12.810912   
-12.689226   
-12.606144 
-12.592857   
-12.512289   
-12.465299   
-12.409425   
-12.346624 
-12.302405   
-12.185248   
-12.158876   
-12.101117   
-12.092704 
-12.070825   
-12.016216   
-11.952967   
-11.938905   
-11.917342 
-11.878203   
-11.861124   
-11.839065   
-11.695285   
-11.616497 
-11.539601   
-11.376506   
-11.237598   
-11.200860   
-11.179441 
-10.964630   
-10.951438   
-10.666799   
-10.212037   
-10.178488 
-10.144293   
-10.066059   
-10.027144   
-10.004957    
-9.885948 
-9.738472    
-9.454178    
-9.293222    

-7.793479    
-7.636370    
-7.625964    
-7.502072    
-7.277611 
-7.146097    
-6.920311    
-6.709220    
-4.276190    
-3.602338 
-3.486768    
-3.438046    
-3.330850    
-3.275626    
-3.111217 
-3.037961    
-2.991952    
-2.866471    
-2.800592    
-2.680353 
-2.546230    
-2.489469    
-2.422311    
-2.251130    
-2.212915 
-1.974291    
-1.646167    
-1.573308    
-1.370589    
-1.346211 
-1.216434    
-1.166347    
-0.994868       
 0.478839      
 0.883918 
 1.164318        
 1.388082       
 1.418750      
 2.170898      
 2.195805 
 2.297903       
 2.761347       
 2.811661      
 3.006841      
 3.043129 
 3.100420      
 3.117440      
 3.225545      
 3.241173      
 3.356034 
 3.415133       
 3.420758       
 3.428678       
 3.460671      
 3.483293 
 3.497010      
 3.530541       
 3.535110      
 3.589273      
 3.614972 
 3.629948       
 3.631709       
 3.668273       

4.109869     
4.120191     
4.143814     
4.179192     
4.197089 
4.202053     
4.207886     
4.231864     
4.238310     
4.269307 
4.290555     
4.298801     
4.330029     
4.357909     
4.367048 
4.393029     
4.418262     
4.419931     
4.441336     
4.488323 
4.508915     
4.521025     
4.521650     
4.536790     
4.543548 
4.558909     
4.630399     
4.631015     
4.643458     
4.656118 
4.669665     
4.746538     
4.749991     
4.755597     
4.771485 
4.803049     
4.821003     
4.834233     
4.901410     
4.933111 
4.973859     
5.000368     
5.006167     
5.030358     
5.094499 
5.110016     
5.131950     
5.146798     
5.324904     
5.421591 
5.447323     
5.563866     
5.775266    
21.212251    
21.296004 
21.400179    
21.487869    
21.565278    
21.607568    
21.660236 
21.676091    
21.714614    
21.766807    



MƏHƏMMƏDƏLİ Ə. RAMAZANOV, ARZUMAN Q. HƏSƏNOV, FAİQ H. PAŞAYEV, MİNA R. VAHABOVA 

12 

-15.485982   
-15.425288 
-15.238569   
-15.191666   
-15.099541   
-14.962069   
-14.911293 
-14.828144   
-14.591291   
-14.549212   
-14.509000   
-14.463178 
-14.362189   
-14.216800   
-14.198017   
-14.128033   
-14.122498 

-9.234285    
-9.177479 
-9.107710    
-8.981597    
-8.941593    
-8.776536    
-8.711975 
-8.625953    
-8.545660    
-8.448739    
-8.426886    
-8.202931 
-8.161530    
-8.136331    
-8.022206    
-7.961449    
-7.856641 

 3.676927       
 3.716665 
 3.722028       
 3.756458      
 3.790101      
 3.796020      
 3.812357 
 3.812986       
 3.858219      
 3.864626      
 3.919674      
 3.956243 
 3.999825       
 4.003949       
 4.011289      
 4.080272      
 4.093372 

21.830406    
21.873538 
21.925853    
21.954969    
22.007568    
22.025937    
22.077194 
22.258922    
22.281301    
22.298916    
22.358237    
22.408032 
22.505288    
22.538171    
22.589026    
22.592814    
22.688444 

 
                                                                                                      Cədvəl 2. 

PP  polimeri, PP +(PbS)8 , PP+(CdS)9 və PP+(PbS)8 +(CdS)9 nanokompozitləri üçün  
alınmış nəticələr 

 
 
N 

 
Obyekt 

HOMO  LUMO  Tam enerji 
E(a.v.) 

Stabillik 
parametri 
E( a.v.) 

İonlaşma 

potensialı 
Ip(eV) 

Qadağan 

olunmuş 

zonanın 

qiyməti 
Eg(eV) 

Möhkəmlik 
parametri 
 (eV) 

Şüalanan 

fotonun 
dalğa 

uzunuğu  
(nm) 

1 PP -9.576915 3.260113 -83.3852346 -7.526493683 9.576915 12.837028 6.418514 96.839 
2 PP+(PbS)8 -8.012347 -4.585331 -243.4246584 -92.97340998 8.012347 3.427016 1.713508 362.743 
3 PP+(CdS)9     -6.798062 -1.596711 -236.472384 -93.50205923 6.798062 5.201351 2.600676 239 
4 PP+ (PbS)8 

+(CdS)9 
-6.70922 
 

-4.27619 
 

-312.3345588 
 

-94.7717266 
 

6.70922 
 

2.43303 
 

1.216515 
 

510.937 
 

 
        
NƏTİCƏ 

 
PP 2(H-(-CH2-CH(CH3)-)5-H)+(PbS)8+(CdS)9 nano-

kompozitinin elektron quruluşu yarımempirik PM3 metod 
ilə öyrənilmişdir. Hesablamaların nəticələri göstərir ki, PP 
2(H-(-CH2-CH(CH3)-)5-H+(PbS)8+(CdS)9 möhkəm, 
elektrofil,  yarımkeçirici materiallardır. Şüalandıracağı fo-
tonun dalğa uzunuğu 511 nm bərabərdir. Cədvəl 2-dən 

göründüyü kimi nanohissəciyin kütləsi və ölçüləri art-
dıqca, enerji səviyyələri arasında fərq azalır və qadağan 

olunmuş  zonanın  qiyməti  kiçilir.  Bu  səbəbdən  PP 
2(H-(-CH2-CH(CH3)-)5-H)+(PbS)8+(CdS)9 nanokompozi-
tinin enerji səviyyələri arasında fərq azalır və qadağan 

olunmuş zonanın qiyməti də, PP 2(H-(-CH2-CH(CH3)-)5-
H)+(PbS)8 və PP 2(H-(-CH2-CH(CH3)-)5-H)+(CdS)9 na-
nokompozitləri üçün hesablanmış qadağan olunmuş zona-
nın qiymətlərindən kiçik alınıır. Bu dakvantmexaniki tə-
səvvürlərə uyğun gəlir. Bu materiallar müxtəlif sahələrdə 

istifadə oluna bilər. 

 
______________________________ 
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Mahammadali A. Ramazanov, Arzuman G. Gasanov, Faig G. Pashayev, Mina R. Vahabova 

 
MATHEMATICAL MODELING OF THE ELEKTRON STRUCTURE OF  

PP+(PbS)8+(CdS)9 NANOKOMPOSITE BY SEMIEMPIRICAL PM3 METHOD  
 

The electronic structure of the PP 2(H-(-CH2-CH(CH3)-)5-H)+(PbS)8+(CdS)9 nanocomposite were investigated by semi-
empirical PM3 method. This method is a variant of the molecular orbitals method. Molecular orbitals are represented as a linear 
combination of valance atomic orbital's of the atoms of the nanocomposite. The numerical values of the unknown coefficients of the 
linear combination are found by solution of equations of molecular orbitals. The orbital energies, potential ionization, the total 
electronic energy of PP+(PbS)8+(CdS)9 nanocomposite  were calculated. The results show that the PP+(PbS)8+(CdS)9 nanocomposite 
are hard, electrophile, semi-conductive and stabile materials. 

 
 

Махаммадали А. Рамазанов, Арзуман Г. Гасанов, Фаиг Г. Пашаев, Мина Р. Вагабова 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ НАНОКОМПОЗИТА  
PP+(PbS)8+(CdS)9 ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИМ PM3 МЕТОДОМ 

 
Электронная структура нанокомпозита PP 2(H-(-CH2-CH(CH3)-)5-H)+(PbS)8+(CdS)9 исследована полуэмпирическим 

методом PM3. Этот метод является одним из вариантов метода молекулярных орбиталей (МО ЛКАО). Молекулярные орби-
тали представлены в виде линейной комбинации валентных атомных орбиталей атомов нанокомпозита. Численные значе-
ния неизвестных коэффициентов линейной комбинации найдены решением уравнений метода молекулярных орбиталей. В 

результате расчетов найдены орбитальные энергии, потенциал ионизации, полная электронная энергия нанокомпозита 
PP+(PbS)8+(CdS)9. Результаты расчетов показывают, что нанокомпозита PP+(PbS)8+(CdS)9 являются твердыми, электро-
фильными полупроводниками и устойчивыми материалами.  
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CuGaSe2 MONOKRĠSTALININ KEÇĠRĠCĠLĠYĠNĠN  

SƏRT ELEKTROMAQNĠT ġÜALANMASININ TƏSĠRĠNDƏN DƏYĠġĠLMƏSĠ  
 

Ġ. QASIMOĞLU, N.M. ABDULLAYEV, Q.S. MEHDĠYEV, Z. QƏDĠROĞLU  
Azəebaycan Milli Elmlər  Akademiyası, H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu, 

Bakı: 1143, H.Cavid, 131, E-mail: gasımoglu@yahoo.com 
 

Elektromaqnit şüalanmasının təsirindən sonra cərəyanın qiyməti 225А olmuş, sonra qiymət 150А-ə enmiş və yenidən 
260А-ə qədər qalxmışdır. Volt-Amper xarakteristikanın mənfi müqaviməti ifadə edən hissəsi onu göstərir ki, bu cihaz rəqslərin 
generasiyasını və güclənməsini təmin edə bilir.  
 
Açar sözlər:  -radiasiya, volt-amper, donor, akseptor, keçiricilik. 
PACS: 61.80.Ed. 
     

CuGaSe2 monokristalı A
ı Bııı Cvı

2 yarımkeçirici bir-
ləşmələr qrupuna daxildir və xalkopirit strukturasında 

kristallaşır (fəza simmetrya qrupu 42 m-dir). Obyektin qa-
dağan olunmuş zonası, günəş elementləri üçün optimal 
olan bir qiymətə yaxındır (Eg=1,65ev, T=300K). Bu bir-
ləşmə yarımkeçirici cihazqayırmada, xüsusilə fotoele-
mentlərin ,işıqqeydedici cihazların hazırlanmasında bö-
yük üstünlüyə malikdir. Texniki məqsədlər üçün istifadə-
yə yararlıdır [1]. Yeni təqdim olunan işdə,  -radiasiyanın 

CuGaSe2 monokristalının volt-amper xarakteristikasına 

təsiri öyrənilmişdir. Maddə Bricmen-Stokbarqer üsulu ilə 
alınmışdır. Keçiricilik elektrik hərəkət qüvvəsinin işarəsi-
ni ölçmək yolu ilə təyin olunmuşdur və p-tipdir. Nümunə-
yə qurğuşun konteynerdə yerləşən C0

60 izotopundan çıxan 

 - şüaları ilə  təsir edilmişdir. Qamma kvantın enerjisi 

1,25MeV-dur. Müqavimət otaq temperaturunda 
R=0,5kOm-dur. Rentgen analizi üsulu ilə aparılan araşdir-
ma  göstərdi ki, alınan maddə yarımkeçiricidir (şəkil 1). 

Mövzunun aktuallığı: Ondan ibarətdir ki, üçqat bir-
ləşmələrdə baş verən daşınma prosesləri hələ tam öyrənil-
məmişdir. Ona görə elektpomaqnit sahəsinin təsiri ilə ya-
ranan yeni parametrlər bu məsələnin aydınlaşdırılmasında 
yardımçı ola bilər. 

Məsələnin qoyuluĢu: Yeni alınmış mürəkkəb tər-
kibli maddə: CuGaSe2 monokristalı, praktik    tədbiq üçün 

yararlıdır. Faydalı iş əmsalını artırmaq üçün yeni üsullara 

ehtiyac duyulur. Ona görə  - radiasiyanın təsirindən son-
ra, maraqlı nəticələr əldə etməyin, mümkün olduğunu 

nəzərdə tuturuq. 
 

 
 

 

 
 

Şəkil 1. CuGaSe2 monokristalında rentgen difraksiya spektri (T=300K). 
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Təcrübənin aparılamsı: Volt-amper xarakteristika-
sını ölçmək üçün kristala gümüş pasta ilə kontakt qoyul-
muşdur. Kontaktın omik olması müəyyənləşdirilmişdir. 

Nümunəyə sabit cərəyan mənbəyindən yönəldici sahə 
verilir. Hər 10V-dan bir cərəyanın qiyməti qeyd olunur. 
Ölçmələr otaq temperaturunda aparılmışdır.  -radiasiya-
nıın təsirindən sonra, təcrübə bir neçə variantda təkrar 
olunmuşdur. Təcrübələrin birində yönəldici sahənin is-
tiqaməti dəyişdirilmişdir və nəticədə tunel diodunun volt 
–amper xarakteristikasını ifadə edən əyri alınmışdır. Nü-
munəyə əks işarəli sahə verərkən cərəyanın qiyməti art-
mışdır.  - radiasiyadan sonra spektr “N”-formalı şəkil al-
mışdır. Bu cür parametrə malik tunel diodları, iki daya-
nıqlı halı ifadə etdiyi üçün, rəqslərin gücləndirilməsində 
mühüm xassə kimi istifadə oluna bilər.    

Alınan nəticələrin müzakirəsi: Ölçmələrin metodi-
kası olaraq, radiasiyadan əvvəl və sonra alınan nəticələrin 
müqayisəsi qəbul olunmuşdur. Təmiz kristalda sahənin 
böyük qiymətində doyma halı müşahidə olunur ki, bu 

qeyri əsas yükdaşıyıcıların vahid həcmə düşən sayının art-
dğını göstərir. Elektronların sürəti və yaşama müddətinin 
artması onların müsbət elektroda maneəsiz çatmasını tə-
min edir və nəticədə doyma baş verir. Üçqat birləşmələrin 
əsas xüsusiyyətlərindən biri, xarici təsirdən sonra yaranan 
aşqar atomların keçiricilikdə fəal iştirak etməsidir. Bu tip 
kristallarda nöqtəvi defektlərin keçiricilikdəki rolu danıl-
mazdır. Radiasiyadan sonra yaranan donor, akseptor tipli 
ionların konsentrasiyasının nisbəti, fermi səviyyəsinin 
vəziyyətini müəyyənləşdirir. Yuxarı qalxarkən donorların, 

aşağı enərkən akseptorların konsentrasiyasının artdığını 

ifadə edir. Yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının dəyişməsi-
nə uyğun olaraq, keçiriciliyin qiymətində dəyişməni mü-
şahidə edirik (şəkil 2). Konsentrasiyadan asılı olaraq Fer-
mi səviyyəsinin yerini dəyişməsini nəzərə alaraq, bu para-
metrlər əsasında hazırlana biləcək elektron cihazların 
fiziki parametrlərini, keyfiyyət baxımdan idarə etmək 
mümkündür.  

 

 
Şəkil 2. - Təmiz CuGaSe2 monokristalının volt-amper xarakteristikası. 

                                                             - 57400 Qrey dozadan sonra V/A xarakteristika (T=300K) 
 

Yekun nəticə:  -radiasiyanın təsirindən sonra, yara-
nan donor və akseptor tipli defektlər keçiricilikdə əsas rol 
oynamağa başlayır. Apardığımız coxillik təcrübələrə əsas-
lanaraq belə qənaətə gəlirik ki, üçqat birləşmələrin keçiri-
ciliyi əsasən yaranan ionlar hesabına olur, onların vahid 

həcmə düşən sayı ilə tənzimlənir. Bu isə, radiasiyadan 
sonra yeni xassələrin meydana gəldiyini göstərir. Nümu-
nələrə idarə olunan aşqarların daxil edilə bilməsi onların 

fiziki xassələrini dəyişdirməyə imkan verir, bu  isə elek-
tron cihazlarının hazırlanmasında vacib şərtlərdən biridir. 
Tunel diodlarında baş verən fiziki proseslər kvant mexa-
nikası qanunları ilə izah olunur.  -aşqarlanma hesabına, 

bağlı zonanın yuxarı hissəsi boş zonanın aşağısı ilə, aşağı 

hissəsi isə valent zonanın yuxarı hissəsi ilə birləşmiş olur. 
Bağlı zonanın eni azalır, elektronlar baryeri aşmadan əks 
qütbə tunel keçidi edir. Bu zaman keçiricilik metallik for-

ma alır. Bu tip cihazlar geniş temperatur intervalında işlə-
məyə malikdir. CuGaSe2 p-tip keçiriciliyə malikdir, de-
şiklərin vahid həcmə düşən sayı çox olduğundan, xarakte-
ristikanın maksimumu böyük qiymətə malik olur (100V). 
 -radiasiyanın gücünü artırmaqla, donorların vahid həc-
mə düşən sayını artırmış oluruq ki, bu zaman spektrin 
maksimumu, koordinat mərkəzinə nəzərən sola sürüşmüş 

olur. Yəni, tunel diodunu qidalandıran sahənin qiyməti ki-
çik olur  (0,6-1V). Tunel diodların üstün cəhətlərindən bi-
ri və  əsası onlarda qidalandırıcı mənbənin kiçik qiymətə 
malik olmasıdır. Xarakteristikanın mənfi müqavimətə ma-
lik hissəsi də rəqslərin gücləndirilməsində cihazın daya-
nıqlı olmasını təmin etmiş olur. Bununla da  -aşqarlanma 
hesabına obyektin parametrinin tənzimlənməsi, yüksək 
keyfiyyətli tunel diodlarının hazırlanmasında mühüm 
faktorlardan biri hesab olunur. 

______________________________ 
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I. Qasimoglu, N.M. Abdullaev,Q.S. Mehdiyev, Z. Qadiroglu 
    

CONDUCTIVITY VARIATION UNDER INFLUENCE OF HARD ELECTROMAGNETIC RADIATION ON          
CuGaSe2 MONOCRYSTALS 

 
It is shown that after electromagnetic irradiation the current increases up to 225А, then it decreases up to 150А and further 

decreases up to 260А. He section of negative resistance of volt-ampere characteristic confirms that device can be used for 
generation and amplification of oscillation 

 
И. Гасымоглу, Н.М. Абдуллаев, Г.С. Меxдиев, З. Гaдироглу. 

 
 ИЗМЕНЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЖЕСТКОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА МОНОКРИСТАЛЛЫ CuGaSe2 
 

Показано, что после электромагнитного облучения ток увеличивается до 225А, затем уменьшается до 150А, потом 

снова возрастает до 260А. Участок отрицательного сопротивления вольт-амперной характеристики свидетельствовал о 
том, что прибор может быть использован для генерирования и усиления колебаний.  

 
Qəbul olunma tarixi: 03.07.2017 

 
 

 

 



AJP FİZİKA                                               2017                               volume XXIII №3, section: Az 

17 131 H.Javid ave, AZ-1143, Baku 
ANAS, G.M.Abdullayev Institute of Physics 
E-mail: jophphysics@gmail.com 

 
PtSi – Si  NANOSTRUKTURLARIN  ALINMA  TEXNOLOGİYASI   

VƏ  FOTOELEKTRİK XASSƏLƏRİ 
 

 N.F. KAZIMOV 
Milli Aerokosmik Agentliyi, Ekologiya İnstitutu,  

S.S. Axundov küç. 1, AZ 1115 
 

Tədqiqatlar əsasında müəyyən olunmuşdur ki, Şottki kontaktlı fotodiodların atmosferin şəffaflıq pəncərələrində ayırdetmə qa-
biliyyəti potensial çəpərin hündürlüyünün azalmasını təmin edən metallardan istifadə etməklə artırmaq olar. Lakin, bu zaman həssas 
elementin soyudulma temperaturunu azaltmaq lazımdır. 3-5 mkm  oblastında şüalanmaları qeyd etmək üçün ən perspektivli diod 
PtSi- Si kontaktları əsasında yaradılmış fotodiodlardır.  

 
Açar sözlər: fotodiod, infraqırmızı oblast, şəffaflıq pəncərəsi, aşqar, diffuziya, elektronoqramm, maqnetron tozlandırma. 
UOT: 535.317 
PACS: 72.10.-d 

 
Müasir elm və texnikanın intensiv inkişafı yarım-

keçiricilər fizikası ilə çox sıx əlaqədardır. Məhz ya-
rımkeçiricilərin geniş tədqiqi nəticəsində kosmik və 
hərbi texnikanı, eləcə də xalq təsərrüfatının müxtəlif 
sahələrini inkişaf etdirmək mümkün olmuşdur. Son 

zamanlar metal silisidləri həm elmi, həm də texniki 
nöqteyi nəzərdən böyük maraq kəsb edir. Bu onunla 
əlaqədardır ki, silisidlər böyük potensial imkanlara 

malikdirlər. Belə ki, onların əsasında kiçik müqavi-
mətli kontaktlar, inteqral mikrosxemləri üçün birləşdi-
rici elektrodlar, infraqırmızı oblastda işləyən diod , fo-
todiodlar və s. almaq mümkündür. Digər tərəfdən sili-
sidlər böyük temperaturlarda stabil elektrik və foto-
elektrik xassələrə malik olurlar.  

Adətən, hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan fo-
todiodlar atmosferin şəffaflıq oblastlarını, yəni 3-5  və  
8-14mkm-i əhatə edir. 3-5  mkm oblastda işləyən ci-
hazlar üçün platin silisiddən istifadə olunur (şəkil 1). 

 

 
 

Şəkil 1. PtSi – Si  kontaktı əsasında Şottki fotodiodu. 
 
Şottki fotodiodunu almaq üçün,  fosfor və borla aş-

qarlanmış, konsentrasiyası 1,5.1015 - 7.1015 sm-3, oriyenta-
siyası (100), (111) olan n və p- tip standart Si lövhəsindən 
istifadə olunmuşdur. Si lövhəsi standart kimyəvi aşın-
maya məruz qalır. Aşınmadan sonra lövhə 1:10 nisbətində 
olan HF+H2O məhlulunda, eləcə də deionizasiya olunmuş 

suda yuyulur. Sonra lövhə üzərində qalınlığı  0,35–

0,60mkm olan SiO2 (silisium oksid) təbəqəsi termiki ok-
sidləşmə üsulu yaradılır. Silisium oksid təbəqəsi 1000C 
temperaturda iki (2) saat ərzində su buxarı atmosferində  
yetişdirilir. Silisium oksid təbəqəsinin strukturunun sıx-

laşdırılması üçün su buxarının verilməsindən əvvəl və ok-
sidləşmədən sonra reaktorda lövhə quru O2 (oksigen) 
mühitində 10 dəqiqə saxlanılır. İlk fotolitoqrafiya vasitə-
silə n+ oblastı üçün pəncərə açılır. Fotorezist “Karo” məh-
lulu ilə götürülür, kimyəvi təmizlənir və pəncərədən si-
lisiuma termiki üsulla F (fosfor) yeridilir. Aşqarlayıcı qa-
rışıq POCl3, diffuziyanın temperaturu 950C , diffuziya 
müddəti isə 15 dəqiqəyə bərabər olur. Belə rejimdən son-
ra n+ oblastın parametrləri xj=0,5+0,02 mkm (yəni diffu-
zion dərinlik), Rs =8-13 Om/kvadrat (səth müqaviməti) ki-
mi alınmışdır. P

+-oblast 950C-də yarım saat ərzində bo-
run (B) diffuziyası vasitəsilə yaradılmışdır. Diffuziya ob-
lastı (P

+
) üçün xj=0,6+0,2 mkm, Rs=80 +20 Om/kvadrat –

a bərabər olmuşdur. Sonrakı prosesdə oksid təbəqəsində 
fotolitoqrafiya üsulu ilə sahələri 10-6-10-5 sm2 olan pəncə-
rələr açılmışdır. Pəncərələrə vakuum buxarlandırılması, 

həmçinin maqnetron buxarlandırılması üsulları ilə qalnlığı 

100 – 200Å olan platin təbəqəsi çəkilmişdir. Sonra Pt/Si 

strukturu 5.10-6  mm.c.st. təzyiqdə , 530 – 930 K tempera-
turda 10-60 dəqiqə vakuumda kvars ampulada H2 +O2 qaz 
qarışığında termiki emala məruz qalmışdır. Maqnetron 
tozlandırma əməliyyatı “ ANAD-2” qurğusunda aparıl-
mışdır. Termiki emal zamanı platin silisiumla reaksiyaya 
girərək platin silisidini əmələ gətirir. Nümunənin struk-
turu əksolunma metodu ilə EQ-100 elektronoqrafında təd-
qiq olunmuşdur ( şəkil 2 ).     

                                                           

 
 
 Şəkil 2. PtSi – Si strukturunun elektronoqramması. 
 
Müşahidə olunan  kikuçi-xəttlər monokristalın yük-

sək dərəcədə mükəmməlliyinə dəlalət edir. Debay halqa-
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larının köməyi ilə alınan müstəvilərarası məsafələrin təyi-
ni də platin silisidin strukturu ilə yaxşı uyğunlaşır. 

Diffuzion – baryer materialı kimi çətinəriyən titan və 
volframin xəlitəsindən (TiW) istifadə olunmuşdur. TiW 

xəlitəsi diffuziya çəpəri rolunu oynayır ki, bu da öz 

növbəsində cihazın deqradasiyasının qarşısını alır. 
 
PtSi-Si STRUKTURUNUN ELEKTRİK VƏ 
FOTOELEKTRİK XASSƏLƏRİ    

 
PtSİ-Si  əsasında Şottki çəpərli kontaktın elektrofi-

ziki xassələri tədqiq edilmişdir. Termiki, eləcə də maqne-
tron tozlandırma üsulları ilə alınmış PtSi – Si strukturla-
rının volt-amper xarakteristikaları (VAX) otaq tempe-
raturunda özlərini omik xarakteristikalar kimi aparırlar. 

VAX-ın düz və əks qolları, praktiki olaraq, xətti və sim-
metrik olur. Struktur 80 K-yə qədər soyudulduqda,  VAX 
unipolyar şəkil alır (şəkil 3).    

 
Şəkil 3. PtSi-Si kontakti əsasında Şottki diodun VAX-ı. 
 
VAX-a görə PtSi-Si sərhəddində potensial çəpərin  

hündürlüyünün hesablanmış qiyməti 0,2 eV-dur. VAX-ın 

temperatur asılılığının tədqiqi yükün daşınması mexaniz-
mi haqqında kifayət qədər informasiya verir. Temperatur 
asılılıqlarının çıxarılması üçün nümunələr avtotransforma-
tordan qidalanan termostata yerləşdirilmişdir. Nümunənin 
temperaturu birbaşa olaraq lövhədə yerləşdirilmiş xlomel 

alüminium termocütü vasitəsi ilə kontrol edilir. Tempera-
tur xarakteristikası çıxarılmazdan əvvəl termoemalın ci-
hazların elektrik xassələrinə təsiri tədqiq edilmişdir. Mə-
lum olmuşdur ki, strukturun 350C-yə qədər termoemalı  

PtSi-Si kontaktının elektrik xassələrində dönməyən dəyi-
şikliklər yaratmır. 

 
Şəkil 4. PtSi – Si əsasında optik rezonatorlu fotodiod üçün  
            fotocərəyanın işıq fotonunun enerjisindən asılılığı. 
   
Eksperiment və nəzəri hesablamalar göstərir ki, me-

taldan yarimkeçiriciyə daxili fotoemissiyanin  kvant çıxı-
şının (Y) spektral asılılığı dəqiqləşdirilmiş Fauler düsturu 

ilə təsvir olunur və bu öz əksini şəkil 4-də göstərir. 
 

____________________________ 
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 N.F. Kazimov 

 
TECHNOLOGY FOR PRODUCING STRUCTURES PtSi-Si AND PHOTOELECTRICAL ROPERTIES 

  
The obtaining technology of  PtSi-Si structures and photoelectric properties of Schottky barrier is investigated in this article. It 

is observed that the creation of Schottky receiver in “  optical rezonator”  with a thin layer of  PtSi leads to coefficient increase of the 
quantum photoemission. The radiation absorption degree of photosensitive structure depends not only on PtSi thickness, but also on 
the dielektrik material thickness. 

 
 Н.Ф. Казимов 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРУКТУР  PtSi-Si И ИХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
В данной статье исследованы технология получения PtSi-Si структур и фотоэлектрические свойства барьера Шоттки. 

Обнаружено, что создание Шоттки  приемника в виде « оптического резонатора» с тонким слоем  PtSi приводит к росту 

коэффициента квантовой фотоэмиссии. Степень поглощения излучения фоточувствительной структуры зависит не только 

от толщины  PtSi, а также  от толщины материала диэлектрика. 
 
Qəbul olunma tarixi: 19.07.2017 
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IrSi-Si KONTAKTI ƏSASINDA GÜNƏŞ BATAREYALARININ XARAKTERİK 

PARAMETRLƏRİNİN ÖLÇÜLMƏSİ SİSTEMİ 
 

E.Ə. KƏRİMOV 
Milli Aerokosmik Agentliyi, Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu, 

S.S. Axundov küç. 1, AZ 1115 
 

S.N. MUSAYEVA 
Azərbaycan Texniki Universiteti, H. Cavid pros. 25, AZ 1073 

E-mail: E_Kerimov.fizik@mail.ru 
 

Tədqiqatlar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, volt-amper xarakteristikalarının xətti hissəsini Şottki koordinatlarında cərəyan-
ların oxlarının kəsişməsinə qədər sıfır gərginliyinə ekstrapolyasiya edərək, cərəyanın qiymətinə görə potensial çəpərin hündürlüyünü 

təyin etmək olar. IrSi-Si sərhəddində potensial çəpərin bu üsulla hesablanmiş hündürlüyü 0,94 eV- a bərabər olmuşdur.  
 

Açar sözlər: günəş batareyaları, Şottki koordinatları, günəş sabiti, zenit, günəş elementi, tranzistor, blok-sxem.  
UOT: 535.317 
PACS: 72.10.-d 
 

Günəş batareyalarının həm istehsalı prosesində, həm 
də istismara göndərilməzdən əvvəl onların xarakteristik 

parametrlərinin xüsusi dəqiqliklə ölçülməsinə böyük ehti-
yac vardır. Günəş elementi vasitəsilə alınan elektrik ener-
jisinin miqdarı yalnız elementin özünün texniki xarakte-
ristikalarından deyil, həm də elementin yerləşdiyi coğrafi 
ərazinin koordinatlarından, sutkanın vaxtından, havanın 

buludlu olub-olmamasından, ilin fəslindən və s.-dən asılı-
dır. Buna görə də, müxtəlif elementləri korrekt şəkildə 
müqayisə etmək üçün onların parametrlərinin ölçülməsi 
şəraitini standartlaşdırmaq zərurəti meydana çıxır. Günəş 

şüalanmasını xarakterizə edən və günəş elementlərinin 
sınağı zamanı əsas rol oynayan kəmiyyətlər şüalanmanın 

intensivliyi və spektral tərkibidir.  
Günəş şüalanmasının intensivliyi I0 Yerin müxtəlif 

regionlarında müxtəlif qiymətə malikdir. Kosmosda, Yer 
atmosferi xaricində I0–ın qiyməti (günəş sabiti) 

1370Vt/m2-a bərabərdir. Ölçmələr zamanı intensivliyin 

standart qiyməti olaraq 1000 Vt/m2 qəbul edilmişdir.  
Günəş şüalanmasının spektral tərkibini xarakterizə 

etmək üçün AM –“hava kütləsi” anlayışı (AM-Air Mass) 
daxil edilmişdir. AM0 hava kütləsi, Yer atmosferi xaricin-
də günəş şüalanması spektrinə uyğundur. AM1 isə müşa-
hidə nöqtəsinə nəzərən Günəşin zenitdə olduğu zaman 
onun Yer səthində yaratdığı şüalanmanın spektrinə uy-
ğundur. Ölçmələr zamanı standart olaraq AM1,5 hava 
kütləsi (bu, Günəşin zenitlə əmələ gətirdiyi bucağın 45-
yə bərabər olduğu halda Yer səthində yaratdığı şüalan-
manın tərkibinə uyğundur) qəbul edilmişdir 1-3.  

Günəş elementlərinin parametrlərinin standart ölç-
mələri zamanı qarşıya qoyulan sonuncu tələb isə ölçmə 
temperaturunun müəyyən olunmasıdır. Sınaqların 25C 
temperaturunda aparılması standart olaraq qəbul edilmiş-
dir. Deməli, günəş elementlərini pasportlaşdırmaq üçün 

dünyada qəbul edilmiş standart şərtlər (STC–Standart 
Test Conditions) aşağıdakı kimidir: 

- intensivlik 1000 Vt/m2 ; 
- spektr AM1,5 ; 
- temperatur 25C. 

Günəş elementlərinin sınağı zamanı keyfiyyətini, effektiv-
liyini yoxlamaq üçün əsas etibarı ilə aşağıdakı parametrlər 
ölçülür (standart şəraitdə): 

- boş gedişin gərginliyi Voc ; 
- qısa qapanma cərəyanı Isc ; 
- maksimal çıxış güc  Pmax ; 
- maksimal çıxış gücə uyğun gələn gərginlik Vmax ; 
- VAX-ın dolma əmsalı FF ;  
- elementin f.i.ə.η ; 
- elementin ardıcıl müqaviməti Rs ; 
- elementin şuntlayıcı müqaviməti Rsh ; 
- aşqarların konsentrasiyası, Na , Nd ; 
- defektlərin konsentrasiyası Ndef ; 
- xüsusi müqavimət ρ. 

Fotoenergetik sistemlərin laboratoriya maketlərindən 
tutmuş onların istismarına kimi bütün etaplarda element-
lərin keyfiyyətini və istismar xarakteristikalarını qiymət-
ləndirməyin əsas üsulu – onların volt-amper xarakteristi-
kalarını (VAX) ölçülməsidir. Məhz VAX-ın ölçülməsi 
(işıqda və qaranlıqda) və ölçmə nəticələrinin emalı, foto-
elektrik çeviricilərin yuxarıda göstərilən parametrlərindən 
bir çoxunu (Voc, Isc, Pmax, Vmax, η, Rs, Rsh,...) təyinetməyə 
və, beləliklə də, elementlərin hazırlandığı texnologiyaları 

qiymətləndirməyə, proqnozlaşdırmağa və nəhayət, effek-
tivliyini maksimum həddə çatdırmağın yollarını müəyyən 
etməyə imkan verir. 
 Yarımkeçirici günəş elementlərinin və modulları-
nın VAX-ın ölçmək üçün işlədiyimiz sistem müasir ölçmə 
texnologiyaları  - National Instruments (Ni) kompaniyası-
nın ölçmə plataları, drayverləri (NI - DAQmx) və proq-
ram təminatı (Lab VIEW) əsasında işlənmişdir. Ölçmə 
sxemini Dövlətlər arası Beynəlxalq standarta – ГОСТ – 
28977 - 91  uyğun olaraq işlənilmişdir (şəkil 1). 

1 - nümunə; 2 - temperatur vericisi; 3 - nəzarətedici 
element; 4 - yüksək dəqiqliyə malik rezistor; 5 - ölçü ci-
hazı; 6 - temperatur qeydedicisi; 7 - cərəyanın ölçülməsi 
sxemi; 8 - gərginliyin ölçülməsi sxemi; 9 - dəyişən müqa-
vimət. 

Ənənəvi olaraq GE-nin VAX-nı almaq üçün elemen-
tə qoşulmuş dəyişən müqavimətin (yükün) qiymətini də-
yişməklə I və U ölçülür. VAX qeyri-xətti olduğundan bu 
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zaman qrafiki qurmaq üçün 10-12 ölçü aparmaq lazım gə-
lir. Bu üsulla ölçmə isə müəyyən vaxt aparır. Ölçmə pro-
sesinin belə uzun sürməsi elementin qızmasına, imitato-
run şüalanmasının dəyişilməsinə və nəhayət GE-nin real 
gücünün kifayət qədər dəyişilməsinə səbəb ola bilər 4-6. 

Təklif etdiyimiz qurğuda dəyişən müqaviməti (yü-
kü), istok-stoks müqaviməti proqram yolu ilə geniş diapa-
zonda dəyişmək mümkün olan IRF530NS sahə tranzisto-
ru vasitəsilə həyata keçirilir. Qurğunun blok sxemi şəkil 
2-də, prinsipial  elektrik sxemi isə şəkil 3-də verilmişdir. 
IRF530NS sahə tranzistorunun istok-stok müqaviməti 
USB6008 platasının analoq çıxışından tranzistorun emit-
ter-istok keçidinə verilən və 0÷5V diapazonunda dəyişilən 
gərginliklə idarə olunur. Cərəyan şiddəti R1 müqaviməti-
nin uclarındakı gərginliyin USB6008-in analoq AI + ÷AI- 
differensial girişlərinə verilməsilə, boş gedişin gərginliyi 
isə (istok-stoks müqaviməti maksimum olduğu zaman ) 

AI0+ ÷AI0- girişi vasitəsilə ölçülür. 
LabVİEW mühitində /33-35/ işlənilmiş proqram təminatı 

(virtual cihazlar) GE-nin Voc boş gedişinin gərginliyini, Isc 
qısa qapanma cərəyanını, Pmax maksimal çıxış gücünü, 

maksimal  çıxış gücə uyğun gələn Vmax gərginliyi, η f.i.ə-
nı, FF VAX-ın dolma əmsalını avtomatik olaraq təyin 
etməyə imkan verir (şəkil 4).  

LabVIEW mühitində yaradılmış GE-lərinin volt-am-
per xarakteristikalarını ölçmə sisteminin üz paneli, şəkil 
5-də isə onun blok diaqramı təsvir edilmişdir. GE-lərinin 
volt-amper xarakteristikalarının ölçmə nəticələrinə əsasən 
xarakteristikanın qurulması, maksimal gücə uyğun işçi 

nöqtənin tapılması da LabVIEW mühitində yaradılmış 

VC-ın (proqramın) köməyi ilə yerinə yetirilir (şəkil 6). 
 
 

 
 

Şəkil 1. ГОСТ – 28977-91-ə görə fotoelektrik çeviriciləri 
             nin ölçmə sxemi. 

 
   

 

 
 

Şəkil 2. GE – lərinin VAX – larını ölçmək üçün qurğunun blok sxemi. 
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Şəkil 3. GE-lərinin VAX-larını ölçmək üçün qurğunun prinsipial elektrik sxemi. Burada: AO1də GND Nİ USB6008 platasının  
             analoq çıxış kontaktları, AI+ ÷AI- və AI0+ ÷AI- cütləri isə onun differensial giriş kontaktlarıdır. 

 
   
 

 
 

  
Şəkil 4. GE-lərinin volt-amper xarakteristikalarını ölçmə sisteminin LabVIEW mühitində üz paneli. 
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 Şəkil 5. GE-lərinin volt-amper xarakteristikalarını ölçmə sisteminin blok diaqramı.  
 

 
 
 

Şəkil 6. GE-lərinin volt-amper xarakteristikalarının fayl şəklində saxlanılmış ölçmə nəticələrini emal etmək üçün VC-ın blok                        
             diaqramı. 

 
 
Şəkil 7. Termik emalın müxtəlif temperaturlarında volt – amper xarakteristikaları: 1– 300C, 2– 400 C, 3– 500 C.  



IrSi – Si KONTAKTI ƏSASINDA GÜNƏŞ BATAREYALARININ XARAKTERİK PARAMETRLƏRİNİN ÖLÇÜLMƏSİ SİSTEMİ 

23 

Strukturların volt – amper xarakteristikaları (VAX) 

103
–104 düzləndirmə əmsalına malik güclü unipolyar şək-

lə malikdir. Cərəyan sıxlığının tətbiq edilmiş gərginlikdən 
müşahidə olunan asılılığı termoelektron emissiya nəzəriy-
yəsi ilə yaxşı uzlaşır:  

                                                     

        exp 1s

qU
J J

nkT

  
   

  
                          (1) 

 
burada, Js – doyma cərəyanının sıxlığı, n – qeyri-ideallıq 

əmsalı, k – Bolsman sabiti, T – kelvinlərlə temperaturdur. 
Qeyri-ideallıq əmsalı 1,12–1,64 intervalında yerləşir; cə-
rəyan sıxlığının qiyməti isə 7,5 V gərginlikdə 0,1 mAsm-2 
-dir.  

İridium silisidi-silisium sərhəddində yaranan Şottki 

çəpərinin hündürlüyü doyma cərəyanı üçün aşağıdakı 

formuldan hesablanır: 
                                                      

  2 exps

q
J AT

kT
 

 
  

 
                       (2) 

 
burada, φ – Şottki çəpərinin hündürlüyü, Δφ – kontaktda 
maksimal elektrik sahəsi ilə bağlı olan polyarizasiya qüv-
vələri nəticəsində çəpərin hündürlüyünün azalmasıdır ki, 

aşağıdakı formul üzrə hesablanır: 
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                            (3) 

burada; 
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          (4) 

 
Çəpərin φ – hündürlüyü aşağıdakı formul üzrə təyin 

edilir ki, 
                                                

 

2

2
ln lg

0,43s

kT AT kT J

q J AT


   
     

  
        (5) 

 
burada volt-amper xarakteristikalarının xətti hissəsini Şot-
tki koordinatlarında cərəyanların oxlarının kəsişməsinə 
qədər sıfır gərginliyinə ektrapolyasiya edərək cərəyanın 

qiymətinə görə potensial çəpərin hündürlüyünü təyin et-
mək olar. IrSi-Si sərhədində potensial çəpərin bu üsulla 

hesablanmiş hündürlüyü 0,94 eV-a bərabər olmuşdur.  

___________________________ 
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SYSTEM OF MEASUREMENT OF CHARACTERISTIC PARAMETERS OF SUN  
BATTERIES BASED ON IRSi-Si 

 
During the research it was found out that the linear part of the current-voltage characteristics in Schottky coordinates 

extrapolating to the zero voltage in terms of the current value can determine the height of the potential barrier. The barrier height at 
the IrSi-Si interface, calculated by this method, is 0.94 eV.  
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В ходе исследований выяснилось, что экстраполируя до нулевого напряжения по величине тока линейную часть 

вольт-амперных характеристик в координатах Шоттки, можно определить высоту потенциального барьера. Рассчитанная 

высота барьера на границе IrSi – Si этим методом равна 0,94 эВ.  
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Cu3SeTe BİRLƏŞMƏSİNİN ALINMASI VƏ QURULUŞ FAZA 
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Qəfəs parametri a= 7,3059Å, V=389.961 fəza qrupu P-43m olan kubik quruluşlu Cu3SeTe birləşməsi sintez edilmişdir. Yüksək 

temperaturlu rentgendifraksiya üsulu ilə vakuum şəraitində aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, otaq temperaturlu 
kubik faza 420oC-də  parametri a=5.8439 Å, V=199.576 Å3, fəza qrupu F43n olan yeni kubik fazaya çevrilir.  
  
Açar sözləri: sintez, quruluş, faza keçidi, rentgen. 
PACS: 537.322.32+548.4 
 
GİRİŞ. 

 

Uzun illərdir ki, Mis-xalkogen ( Se,S,Te ) sistemləri 

maraqlı tədqiqat obyektləri kimi müxtəlif elmi mərkəz-
lərdə diqqətlə oyrənilir. Bu materiallara olan maraq isə ilk 
növbədə onlarda təzahür edən əhəmiyyətli fiziki-kimyəvi 

xassələrdir. Belə ki, mis xalkogenidləri çox aşağı tempe-
raturlarda (5,6K-dən aşağı) ifrat keçirici, aralıq tempera-
turlarda yarımkeçirici, metal keçiriciliyi, 350K-dən yuxa-
rıda isə ion keçiriciliyinə malikdirlər [1-2]. Göstərilən 

system birləşmələrinin digər maraqlı xüsusiyyətlərindən 

biri də onlarda temperaturdan asılı olaraq baş verən bir 
neçə quruluş faza keçidlərinin olmasıdır. Qeyd etdiyimiz 
kimi indiyə qədər mis-xalkogen sistemləri dəfələrlə müx-
təlif müəlliflər tərəfindən ətraflı tətbiq edilmişdir [3-6]. 
Aparılan bu tədqiqatlar sırasında Cu-Te sisteminə həsr 

olunmuş işlər diqqəti daha çox cəlb edir. Qeyd etdiyimiz 
tədqiqat işlərində əsas etibarı ilə bu sistemlərin hal diaqra-
mının qurulmasına, sistemdə formalaşan birləşmə və bərk 

məhlul kristasllarının fiziki-kimyəvi, termodinamiki xüsu-
siyyətlərinin tədqiqinə, eləcə də sistemdə fazaəmələgəlmə 

prosesinə xalkogen-Cu nisbətlərinin təsirinə həsr edilmiş-
dir. 

Bunları nəzərə alaraq, bu işdə məqsəd Cu3SeTe tər-
kibli birləşmə kristallarının alınması, onun rentgenfaza 
analizinin aparılması və temperaturdan asılı olaraq, nümu-
nədə baş verən quruluş dəyişikliklərinin yüksək tempera-
turlu difraksiya üsulu ilə təyin etməkdən ibarət olmuşdur. 
 
NÜMUNƏNİN SİNTEZİ. 
 

Cu3SeTe birləşməsinin sintezi adi qaydada, bir zona-
lı sobada, stexiometrik tərkibə uyğun cəkilmiş elementlər  
(Cu, Se, Te) kvars ampulaya yığılmış,  havası 10-4 civə 

sütunu tərtibində sorulmuş, ampulanın ağzı qapanmış və 

temperaturu əvvəlcədən 300C-də stabilləşdirilmiş, soba-
ya tədriclə daxil edilmişdir. Secilən ilkin rejimdə proses 
1saat müddətində saxlanıldıqdan sonra sobanın  tempera-
turu tədriclə artırılmış və 700-1050C arasında 800, 900, 

1000C nöqtələrində yarım saat dayandırılmış və sintez  

ampulası soba ilə birlikdə silkələnmişdir. Bundan sonra 

temperatur 50C də artırılmışdır və 1,5 saat müddətində 

saxlanılmışdır. Sonra isə temperatur tədricən 600C kimi 

endirilib və 3 gün  ərzində homogenləşmə temperaturunda 

saxlandıqdan sonra proses dayandırılmışdır. 
 

Cu3SeTe-un RENTGENFAZA ANALİZİ.  
 

Sintez edilmiş nümunənin faza tərkibini və onun qə-
fəs  parametrlərini təyin etmək ücün olduqca narın ovuntu 
hazırlanmış və ADVANCE D8 difraktometrində (Bruker 
firması, Almaniya) ondan otaq temperaturunda difraksiya 
mənzərəsi alınmışdır. Həmin difraktoqram şəkil 1-də qara 
rəngli difraktoqramla və onun əsasında hesablanmış rent-
gendifraksiya məlumatları isə (2θ, atom müstəviləri ara-
sındakı məsafələr (d), əks olmaların nisbi intensivlikləri 

I/I0, əksolma spektrlərinin indeksləri (hkl) cədvəl 1-də ve-
rilmişdir. 

Rentgenfaza analizi ücün hazırlanmış TOPAS proq-
ramı ilə rentgen difraksiya məlumatları aparılan hesabat-
lar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, tədqiq olunan 

Cu3SeTe birləşməsi kubik qəfəsdə kristallaşır və onun gə-
fəs parametrləri: molekul çəkisi: M=397.198, a=7.3062Å, 
V=402.02 Å3

, fəza qrupu P-43m, qəfəsə düşən molekulla-
rın sayı Z=2 və onun hesablanmış rentgen sıxlığı 

ρx=6.5999q/sm3
, anionların sayına düşən həcm 48,76 Å

3 
təşkil edir. Cu3SeTe birləşməsi üçün təyin edilən qəfəs 

parametrlərini və sinqoniyasını Cu3Se2 və Cu3Te2 birləş-
mələri üçün verilən ədəbiyyat parametrləri ilə müqayisə 

etdikdə belə qənaətə gəlmək olur ki, bunlar arasında o qə-
dər də uyğunluq yoxdur. Çoxsaylı ədəbiyyat məlumatla-
rında [8-12] Cu3Se2 və Cu3Te2 birləşmələri üçün otaq tem-
peraturunda ya tetraqonal ya rombik, ya kubik, ya da mo-
noklinik sinqoniyalar göstərir. Maraqlı odur ki, onlar üçün 

verilən qəfəs parametrləri rikardit-Cu4-xTe2-nin təkrarıdır. 
Cu4-xTe2-də tetraqonaldır və onun parametrləri a=3.98Å, 
c=6.12Å, fəza qrupu P4/nmm tərtibindədir. Cu3Se2 və 

Cu3Te2 üçün  bütün verilən sinqoniyalarda: a=b=6.403Å, 
c=4.278Å, fəza qrupu P42m tetraqonal; a=3.991Å, 
b=3.965Å, c=6.108Å rombik; a=b=c=6.032Å kubik kimi-
dir. Əlbəttə, bu məlumatların mötəbərlik dərəcəsi bizim 

səlahiyyətimizə aid deyil. Bəlkə də, bizim Cu3SeTe bir-
ləşməsi üçün təyin etdiyimiz yeni otaq temperaturlu kubik 
faza, bu sistemlərdə yeni bir fazanın da mövcudluğudur. 
Bu faza 420C-də yaranan nizamsız kubik fazanın  
nizamlanmış variantıdır və onlar arasında olan  münasibət 

2   əmsalı ilə bağlıdır. 
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Şəkil 1.  Cu3SeTe kristalının müxtəlif temperaturlarda alınmış difraktoqramı. 
 
                                                                                                                                               Cədvəl 1.  

Cu2SeTe birləşməsinin otaq temperaturunda rentgen difraksiya məlumatları 
 

 
№ 

 
2Ɵ 

 
deks 

 
I/I0 

 
hkl 

1 24.350 3.66459 40 200 
2 26.683 3.34700 10 210 
3 27.558 3.24387 25 211 
4 27.276 3.27686 90 220 
5 29.938 2.99008 60 310 
6 34.707 2.58925 20 222 
7 38.337 2.35221 7 320 
8 42.830 2.11233 15 321 
9 44.685 2.02958 100 400 
10 46.475 1.95539 70 420 
11 49.891 1.82885 40 421 
12 56.243 1.63535 15 332 
13 57.769 1.59614 12 510 
14 59.368 1.55915 15 520 
15 69.192 1.35784 8 521 
16 70.567 1.33488 5 440 
17 73.171 1.29249 3 531 
18 78.445 1.21833 4 600 

 
Cu3SeTe-un temperaturdan asılı quruluş cevrilməsi-

nin tədqiqi: Cu3SeTe birləşməsində temperaturdan asılı 

quruluş çevrilməsi yüksək temperaturlu rentgendifraksiya 

üsulu ilə aparılmışdır.  
Yüksək temperaturlu rentgen difraksiya eksperi-

mentləri, havası 8x10
-3 torr. tərtibdə sorulmuş kamerada, 

ADVANCE D8 difraktometrində aparılmışdır. İlk öncə 

Cu3SeTe birləşməsinin temperaturdan asılı dəyişikliyi iz-
ləmək ücün ADVANCE D8 difraktometri kamerasında 

olan və termoparanın  üstündə oturan yuvacığı nümunə-

dən hazırlanan ovuntu ilə doldurub, kameranın qapağı 

bağlandıqdan və havası sorulduqdan sonra hər 50°C-dən 

bir 20<T<450C intervalında 40kV, 40mA; CuKα –şüa-
lanma, λ=1.540 Å rejimində (10<20<80 intervalında) 

difraksiya mənzərələri alındı. Alınan difraksiya mənzərə-
lərini müqayisə edərkən müəyyən oldu ki, 20°C-300°C 

qədər nümunənin difraksiya mənzərəsində elə bir ciddi 

dəyişiklik müşahidə olunmur. Növbəti 350°C isə difraksi-
ya mənzərəsində ciddi dəyişiklik baş verir. Belə ki, 
2Ɵ≈27.8, 43.7, 51.9 və sairə olan nöqtələrdə  yeni nor-
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mal intensivlikli əksolmalar yaranır,  bəzi piklər sönür və 

bir sıra piklərin intensivlikləri azalır. Müşahidə edilən bu 

dəyişiklik temperaturunun hansı qiymətə uyğun olmasına 

yaxınlaşmaq ücün nümunənin temperaturunu 300C baş-
layaraq 10C- dən bir difraksiya mənzərələri cəkildi və 

onların analizi göstərdi ki, müşahidə edilən difraksiya 

dəyişikliyinin başlanğıc temperaturu 320±3C uyğundur. 

Bundan  sonra  nümunənin temperaturu əvvəlki qaydada 

artırıldı və məlum oldu ki, müşahidə olunan difraksiya də-
yişikliyi yalnız T=420C tamanlanır ki, bu da 320-420C 
qədər faza kecidi prosesinin davam etməsini göstərir. So-
nuncu difraksiya məlumatları əsasında aparılan hesabla-
malar göstərdi ki, 420C-də təsadüf edilən çevrilmə, otaq 
temperaturlu Cu3SeTe-un kiçik həcmli kubik fazaya 

çevrilməsidir və onun kristalloqrafik parametrləri:  
a=5.8439Å, V=199.631Å

3
, fəza qrupu Fm-3m, Z=2. 

Tədqiq olunan nümunədə quruluş faza çevrilmə pro-
sesinin əyani göstəricisi şəkil 1-də öz əksini tapmışdır. 

Tədqiq olunan Cu3SeTe birləşmədə quruluş faza keçidi 

temperaturunu daha dəqiq təyin etmək ücün, rentgendif-
raksiya üsulu ilə paralel olaraq bu proses kolorometrik 
üsulu ilə də tədqiq edilmişdir. Bunun ücün Cu3SeTe bir-
ləşməsindən hazırlanmış narın ovuntudan 20-600C inter-
valında temperatur asılılığı spektri alınmışdır. Eksperi-
ment materialı differensial skan kalorimetrində alınmışdır. 

Həmin spektr şəkil 2-də verilmişdir. Verilən şəkildən  ay-
dın olur ki, tədqiqat prosesində 20-600C intervalında 

yalnız bir ədəd endotermik effekt T=356.2C-də müşahidə 

olunur. Bu da o deməkdir ki, həmin temperatur (356.2C) 
tədqiq olunan nümunənin dəqiq quruluş çevrilmə tempe-
raturudur. Düzdür, əgər hər iki üsulu ilə alınan keçid tem-
peraturları müqayisə etsək, onların xeyli fərqli olduğu ay-
dın olar. 

 
 

 
 

Şəkil 2. Cu3SeTe birləşməsi üçün 20-600°C alınmış ərimə termoqrammı. 
 

      Bizə elə gəlir ki, bu fərqin izahı da var. Baxın,  rent-
gen difraksiya üsulu prosesində difraksiya (quruluş) dəyi-
şikliyi 320C başlayır, 420C  yaxın  isə tamamlanır. Ka-
lorimetrik üsulda isə başlanğıc-tamamlanma etapları de-
mək olar ki, yoxdur. Təkcə dəyişikliyin bitmə temperatu-
ru qeydə alınır və maraqlıdır ki, qeyd edilən 356C dif-
raktometrik üsulda qeyd edilən başlanğıc və tamamlanma 

temperaturları cəminin təxminən yarısına bərabərdir. Əl-
bəttə, belə fakta görə güman etmək olar ki, tədqiq edilən 

Cu3SeTe birləşməsinin 360
°C-yə yaxın temperaturda 25 

dəqiqə deyil, ≈2 saat saxlamış olsaydıq, bəlkə də prosesin 
tam təkrarını müşahidə edərdik. Ola bilsin ki, bu məsələ 

tədqiqat üsullarının və tədqiqat mühitlərinin müxtəlifliyi 

ilə də bağlı olsun. Qeyd etdiyimiz keçid temperaturu 

müxtəlifliyinin çözülməsi üçün, maraqlı bir yanaşmaya da 
baxaq. Göründüyü kimi, (bax şəkil 1-ə) aparılan tempera-

tur difraktoqramlarında ciddi difraksiya dəyişiklikləri 

əsasən 350C-də yaranır. Əgər bu mənzərəyə diqqətlə ba-
xılsa aydın olar ki, bu temperaturda yeni yaranan rentgen 
əksolmaları kiçik həcmli kubik fazaya aiddirlər və otaq 

temperaturlu fazanın bir çox əksolma spektrləri dəyişməz 

olaraq qalırlar. Onların tam sönməsi üçün zaman və istilik 

enerjisi tələb olunur. Bir sözlə 350C-dəki mənzərə yeni 

yaranan kubik faza ilə ilkin fazanın mexaniki qarışığı ki-
mi baxıla bilər. Onu da qeyd edək ki, buna oxşar hadisə 

Cu4SeTe və Cu4Te1.5Se0.5  [14-15] nümunələrinin quruluş 

çevrilmələri müşahidə edilmişir. Deməli, rentgen difraksi-
ya üsulunda qeyd etdiyimiz 350C nümunənin çevrilmə 

temperaturunun başlanğıcı deyil, çevrilmənin özüdür. Bu 
halda burada tədqiqat üsullarından asılı olmayan 350C 
və 356C temperaturları müəyyən xəta ilə tədqiq etdiyi-
miz nümunənin keçid temperaturu olmasını qəbul etmək 
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olar. Belə diskussiya xarakterli məsələlərin həlli üçün yə-
qin ki, yeni tədqiqatlar aparılmalıdır. 
     Bir məsələyə də toxunmaq daha maraqlıdır. Məlumdur 

ki, Cu-X (X=Se,Te) sistemlərində Cu3Se2 və Cu3Te2 bir-
ləşmələrinin əmələ gəlməsi və onların tetraqonal quruluş-
da kristallaşması fiziki-kimyəvi üsullarla təsdiqlənib. 
Cu3SeTe isə Cu3Se2 və Cu3Te2 birləşmələrində xalkogen-
lərin bir-biri ilə əvəzlənməsi yolu ilə alınmışdir. Gözlədi-
yimizin əksinə olaraq, otaq temperaturunda bunların quru-
luşları eyni olmadı [10-12]. Bu da sübut edir ki, bu sis-
temlərdə fazaəmələgəlmə prosesində yeni tədqiqatların 

aparılmasına ehtiyac var və müzakirə etdiyimiz tədqiqat-
ların nəticələri də bunu göstərir. 

      Yekun olaraq onu demək olar ki, qəfəs parametrləri 
a=7.3059 Å, faza qrupu P-43m olan yeni kubik quruluşlu 

Cu3SeTe birləşməsi sintez edilmişdir. Yüksək temperatur-
lu difraksiya və kalorimetrik üsullarla onun temperaturdan 

asılı quruluş faza keçidi tədqiq edilmiş və müəyyənləş-
dirilmişdir ki, Cu3SeTe birləşməsi birinci üsulda 420C, 
ikinci üsulda isə 356C-də parametri a=5.8439Å, fəza 

qrupu F43n olan kubik qəfəsə çevrilir. 
      Güman edilir ki, təyin edilən quruluş çevrilmə 

temperaturlarının müxtəlifliyi aparılan eksperiment 

mühitinin müxtəlif olması (vakuum, azot buxarı) və 

temperatur artımı sürəti ilə də bağlı ola bilər. 
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N.A. Aliyeva, G.F. Ganizade, G.G. Guseynov, F.F. Yachyayev, T.R. Mehdiyev 
 

OBTAINING AND STRUCTURAL-PHASE TRANSFORMATIONS IN Cu3SeTe 
 

By substitution of half number of the Se atoms by Te ones in Cu3Se2 compound the composition Cu3SeTe is synthesized. It is 
established that Cu3SeTe crystallizes in a cubic structure with parameters a = 7.3062Å, sp.gr. P-43m. Using the High-temperature, 
X-ray diffraction and calorimetric methods it is established, that one can transform the room-temperature phase of Cu3SeTe into a 
cubic structure with a period of a = 5.8439Å,  sp. gr. F- 43m at temperature of 356 ± 3 ° C. 
 

Н.А. Алиева, Г.Ф. Ганизаде, Г.Г. Гусейнов, Ф.Ф. Яхьяев, Т.Р. Мехтиев 
 

ПОЛУЧЕНИЕ И СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В Cu3SeTe 
        

Путем замещения половины атомов Se теллуром  в соединении Cu3Se2 синтезирован состав Cu3SeTe. Установлено, что 

Cu3SeTe кристаллизуется в кубической структуре с параметрами а=7.3062Å, пр. гр. Р-43m. Высокотемпературным,  рентге-
нодифракционным и калориметрическим методами установлено, что комнатно-температурная фаза Cu3SeTe при темпера-
туре 356±3°С превращается в кубическую структуру с периодом а=5.8439Å, пр.гр. F43m. 
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M 
   

m0001 maddə rеfraksiyası matter refraction рефракция вещества  
m0002 maddə, matеriya (maddə) substance  вещество, материя  

m0003 maddələrin fiziki xassələri physical properties of 
substances физические свойства веществ  

m0004 maddənin dispеrsiyası matter dispersion дисперсия вещества  
m0005 maddənin mеxaniki xassələri mechanical matter properties механические свойства вещества  
m0006 maddənin üç halı three states of matter  три состояния вещества  

m0007 maddənin еlastiki  xassələri  elastic characteristics of 
matter упругие свойства вещества  

m0008 maddənin еlеktrik xassələri electrical properties of matter электрические свойства вещества  
m0009 maddi  sistеm material system  материальная система  
m0010 maddi balans material balance  материальный баланс  
m0011 maddi cisim body, mass материальное тело  

m0012 maddi nöqtə mass point, material point, 
particle материальная точка  

m0013 maddi nöqtələr sistеmi system of material points  система материальных  точек  
m0014 maddi nöqtənin dinamikası particle dynamics  динамика материальной точки  

m0015 maddi nöqtənin rеlyativistiq 

dinamikası relativistic particle dynamics  релятивистская динамика -
материальной точки  

m0016 maddi sistеm material system материальная система  
m0017 maddi substansiya material substance материальная субстанция  
m0018 maddi zərrəcik material particle  материальная частица  
m0019 Madеlunq sabiti Madelung constant  постоянная Маделунга  
m0020 Magеllan buludları Magellanic clouds  Магеллановы Облака  
m0021 mail müstəvi inclined (gradient) plane наклонная плоскость  

m0022 maili dairəvi silindr oblique circular cylinder  наклонный (косой) круговой 

цилиндр  
m0023 maili dispеrsiya accumulated dispersion наклонная дисперсия  
m0024 maili istiqamət oblique direction наклонное направление  
m0025 major   major мажорный  
m0026 major qamma major scale мажорная гамма  
m0027 major ton major tone мажорный тон  
m0028 majoranta majorant  мажоранта  
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m0029 makara coil  катушка  
m0030 Maklorеn sırası Maclaurin series  ряд Маклорена  
m0031 Maklorеnin trisеktri Maclaurin trisectrix  трисектриса Маклорена  
m0032 Maklеod manomеtri Macleod vacuum gauge  манометр Маклеода  
m0033 makroaləm macrocosm  макромир  
m0034 makrobroun hərəkəti macro-Brownian motion  макроброуновское движение  
m0035 makroavtoradioqrafiya macroautoradiograqhy  макроавторадиография 
m0036 makrodеşik macropore макропора  
m0037 makrogərginlik macrostress  макронапряжение  
m0038 makroiqlim macroclimate макроклимат  
m0039 makrokomanda macroinstruction  макрокоманда  
m0040 Makrolеn еllipsoidi Maclaurin ellipsoid Маклорена эллипсоид  

m0041 makromasştab hərəkət, böyük 

miqyaslı hərəkət large-scale motion  макромасштабное движение, 

крупномасштабное движение  
m0042 makromolеkul giant molecule  макромолекула  

m0043 makromolеkulyar kolloid macromolecular colloid макромолекулярный коллоид  

m0044 makromеtеorologiya macrometeorology макрометеорология  
m0045 makroquruluş macrostructure  макроструктура  
m0046 makroskopik cisim macroscopic body  макроскопическое тело  

m0047 makroskopik dayanıqsızlıq macroscopic instability  макроскопическая 

неустойчивость  
m0048 makroskopik hal macroscopic state  макроскопическое состояние  

m0049 makroskopik kəmiyyət macroscopic quantity  макроскопическая величина  

m0050 makroskopik kəsik macroscopic cross-section  макроскопическое сечение  
m0051 makroskopik miqyas (masştab) macroscopic scale  макроскопический масштаб  
m0052 makroskopik modеl macroscopic model  макроскопическая модель  
m0053 makroskopik nəzəriyyə macroscopic theory  макроскопическая теория  
m0054 makroskopik paramеtr macroscopic variable  макроскопический параметр  
m0055 makroskopik polyarizasiya macroscopic polarization  макроскопическая поляризация  

m0056 makroskopik qanun macroscopic law  макроскопический закон  

m0057 makroskopik səbəbiyyət prinsipi macroscopic causality  
принцип макроскопической 

причинности, макроскопическая 

причинность  
m0058 makroskopik səpilmə macroscopic scattering  макроскопическое рассеяние  
m0059 makroskopik şərtlər (şərait) macroscopic conditions  макроскопические условия  
m0060 makroskopik simmеtriya macroscopic symmetry  макроскопическая симметрия  
m0061 makroskopik sürət macroscopic velocity  макроскопическая скорость  
m0062 makroskopik tənlik macroscopic equation  макроскопическое уравнение  
m0063 makroskopik təsvir macroscopic description  макроскопическое описание  
m0064 makroskopik udulma macroscopic absorption  макроскопическое поглощение  
m0065 makroskopik xassələr macroscopic properties  макроскопические свойства  

m0066 makrotəmizləmə (kimyəvi 

üsulla) macroetching  макротравление  

m0067 maksimal maximal  максимальный, наибольший  
m0068 maksimal alt qrup maximal subgroup  максимальная подгруппа  
m0069 maksimal idеal (arzu) maximal ideal максимальный идеал  
m0070 maksimal iş maximum work  максимальная работа  
m0071 maksimal iş prinsipi principle of maximum work  принцип максимальной работы  
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m0072 maksimal maqnit nüfuzluğu maximum permeability максимальная магнитная 

проницаемость  

m0073 maksimal maqnitlənmə 

qabiliyyəti maximum susceptibility  максимальная магнитная 

восприимчивость  

m0074 maksimal örtmə prinsipi principle of maximum 
overlapping 

принцип максимального 

перекрывания  
m0075 maksimal qaldırıcı qüvvə maximum lift  максимальная подъѐмная сила  

m0076 maksimal qiymət (məna) maximal value  максимальное значение, 

максимальная величина  

m0077 maksimal tеrmomеtr clinical thermometer, 
maximum thermometer термометр максимальный  

m0078 maksimal yolvеrilən doza maximum permissible dose  максимальная допустимая доза 

(облучения)  

m0079 maksimal yolvеrilən 

konsеntrasiya 
maximum  permissible  
concentration  

максимальная допустимая 

концентрация  
m0080 maksimal yük maximum load  максимальная нагрузка  
m0081 maksimal еlеmеnt maximal element  максимальный элемент  

m0082 maksimal-minimal tеrmomеtr maximum-minimum 
thermometer  

максимально-минимальный 

термометр  
m0083 maksimum maximum  максимум  

m0084 maksimal doğruluq qiyməti maximum likelihood 
estimate  

оценка максимального 

правдоподобия  
m0085 maksimum prinsipi principle of maximum  принцип максимума  

m0086 maksimal-minimal tеrmomеtr maximum-minimum 
thermometer 

термометр максимально-
минимальный  

m0087 maksimum pеriodu maximum period  период максимума  
m0088 maksvеl maxwell  максвелл  
m0089 Maksvеll dеmonu Maxwell demon  демон Максвелла  
m0090 Maksvеll hipotеzi Maxwell hypothesis гипотеза Максвелла  
m0091 Maksvеll körpüsü Maxwell bridge  мост Максвелла  
m0092 Maksvеll qanunu Maxwell law закон Максвелла  
m0093 Maksvеll rəqqası Maxwell pendulum маятник Максвелла  
m0094 Maksvеll tənlikləri Maxwell's equations  уравнения Максвелла  
m0095 Maksvеll-Bolsman qanunu Maxwell-Boltzmann law закон Максвелла-Больцмана 
m0096 Maksvеll paylanması Maxwell distribution  распределение Максвелла  
m0097 Maksvеll təzyiqi Maxwell pressure максвелловское давление  
m0098 Maksvеll еffеkti Maxwell effect  эффект Максвелла  
m0099 Maltеr еffеkti Malter effect  эффект Мальтера  
m0100 Malyüs qanunu Malus law закон Малюса 
m0101 Malyüs qaydası Malus rule правило Малюса  

m0102 Mandеlştam-Papalеksi fazomеtri Mandelshtam-Papaleksi 
phase-meter  

Манделъштама-Папалекси 

фазометр  

m0103 Mandеlştam-Papalеksi maşını Mandelshtam-Papaleksi 
machine 

Манделъштама-Папалекси 

машина  
m0104 manil  kağızı manila paper манильская бумага  
m0105 manipulyator manipulator  манипулятор  
m0106 manomеtr manometer  манометр  
m0107 manomеtr qutusu manometric box манометрическая коробка  
m0108 manomеtrik alov manometer blaze манометрическое пламя  
m0109 manomеtrik kamеra manometric chamber манометрическая камера  
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m0110 manomеtrik təzyiq gauge pressure  манометрическое давление  

m0111 manostat manostat маностат  
m0112 manoxromatik şüa monochromatic beam монохроматический луч  
m0113 manqan  manganese  марганец  
m0114 manqanin manganin  манганин  

m0115 manqan-sink fеrriti manganese-zinc ferrite  марганцево-цинковый феррит  

m0116 maqnitlənmə vеktoru magnetization vector вектор намагничивания  
m0117 mantar tıxac cortical plug корковая пробка 
m0118 mantar tozu plug powder пробковый порошок  
m0119 mantissa mantissa  мантисса  
m0120 mantiya mantle  мантия  
m0121 maqistral line магистраль  
m0122 maqma magma  магма  

m0123 maqmatik assimilyasiya magmatic assimilation  магматическая ассимиляция  

m0124 maqmatik dağ süxuru, 

püskürmüş dağ süxuru  igneous rock  магматическая горная порода, 

изверженная горная порода  
m0125 maqmatik fərqləndirmə magmatic differentiation  магматическая дифференциация  
m0126 maqnit    magnet  магнит  
m0127 maqnit agеnti magnetic agent магнитный агент  
m0128 maqnit ampеrmеtri magnetic ammeter магнитный амперметр  
m0129 maqnit analizi magnetic analysis магнитный анализ  

m0130 maqnit anizotropiyası еnеrjisi energy of magnetic 
anisotropy энергия магнитной анизотропии  

m0131 maqnit anizotropluğu magnetic anisotropy, rolling 
magnetic anisotropy магнитная анизотропия  

m0132 maqnit anomaliyası magnetic anomaly  магнитная аномалия  
m0133 maqnit antеnnası magnetic antenna магнитная антенна  
m0134 maqnit asqısı magnetic bracket магнитный подвес  
m0135 maqnit astaziyalaması magnetic astatization магнитное астазирование  
m0136 maqnit atomu magnetic atom  магнитный атом  

m0137 maqnit barabanlarda yadda 
saxlayan qurğu  magnetic drum storage запоминающее устройство на 

магнитных барабанах  
m0138 maqnit barabanlarında yaddaş magnetic drum memory  память на магнитных барабанах  
m0139 maqnit başlığı magnetic head  магнитная головка  
m0140 maqnit batarеyası magnetic battery магнитная батарея  

m0141 maqnit bərk matеrial hard-magnetic material  магнитно-твѐрдый (маг-нитно-
жесткий) материал  

m0142 maqnit cazibəsi magnetic attraction  магнитное притяжение  
m0143 maqnit çəkilişi magnetic survey  магнитная съѐмка  
m0144 maqnit cisim magnetic body магнитное тело  
m0145 maqnit çеvrilməsi magnetic transformation  магнитное превращение  
m0146 maqnit dalğası magnetic wave  магнитная волна  
m0147 maqnit dipol kеçidi magnetic dipole transition  магнитный дипольный переход  
m0148 maqnit dipol momеnti magnetic dipole moment  магнитный дипольный момент  

m0149 maqnit dipol qarşılıqlı təsiri magnetic dipole interaction  магнитное дипольное 

взаимодействие  
m0150 maqnit dipol şüalanması magnetic dipole radiation  магнитное дипольное излучение  
m0151 maqnit dipolu magnetic dipole  магнитный диполь  
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m0152 maqnit diski magnetic disk  магнитный диск  

m0153 maqnit disklərdə yadda saxlayan 

qurğu magnetic disk storage запоминающее устройство на 

магнитных дисках  
m0154 maqnit disklərində yaddaş magnetic disk memory  память на магнитных дисках  
m0155 maqnit dixroizmi magnetic dichroism магнитный дихроизм 
m0156 maqnit domеni domain  магнитный домен  
m0157 maqnit dövrəsi magnetic circuit  магнитная цепь  
m0158 maqnit dövrəsi qanunları magnet circuit laws законы магнитной цепи   
m0159 maqnit doyması magnetic saturation магнитное насыщение  
m0160 maqnit dеtеktoru magnetic detector магнитный детектор  
m0161 maqnit dеmpfirləmə magnetic damping  магнитное демпфирование  
m0162 maqnit əqrəbi magnetic needle магнитная стрелка  

m0163 maqnit fəza qrupu magnetic space group  магнитная пространственная 

группа  

m0164 maqnit fırlanma additivliyi addition of magnetic rotation аддитивность магнитного 

вращения  

m0165 maqnit fırlanması magnetorotation  магнитное вращение  
m0166 maqnit fırtınası magnetic storm магнитная буря  

m0167 maqnit fokuslama qurğusu magnetic focuser магнитное фокусирующее 

устройство  
m0168 maqnit fokuslandırılması magnetic focusing  магнитная фокусировка  

m0169 maqnit gərginliyi magnetic intensity, magnetic 
force, magnetic strength магнитная напряженность  

m0170 maqnit gücləndiricisi magnetic amplifier  магнитный усилитель  
m0171 maqnit güzgüsü magnetic mirror  магнитное зеркало  
m0172 maqnit halı magnetic state магнитное состояние 
m0173 maqnit həyəcanlanması magnetic disturbance магнитное возмущение  

m0174 maqnit hidrodinamikası hydromagnetics, 
magnetohydrodynamics магнитная гидродинамика  

m0175 maqnit histеrеzisi magnetic hysteresis магнитный гистерезис  
m0176 maqnit histеrеzisi ilgəsi magnetic hysteresis loop  петля магнитного гистерезиса  
m0177 maqnit histеrеzisinə olan itgi magnetic hysteresis loss  потери на магнитный гистерезис  
m0178 maqnit ikiqat sınması magnetic double refraction  магнитное двойное преломление  
m0179 maqnit induksiyası magnetic induction магнитная индукция  
m0180 maqnit induksiyası  xətti  line of magnetic flux  линия магнитной индукции  
m0181 maqnit itgiləri magnetic loss  магнитные потери  

m0182 maqnit kartlarda yadda saxlayan 
qurğu magnetic card memory  запоминающее устройство на 

магнитных картах  
m0183 maqnit kartlarında yaddaş metal card memory  память на металлических картах   
m0184 maqnit kəfkiri (rəqqası) magnetic pendulum магнитный маятник  
m0185 maqnit kəmiyyəti magnetic quantity магнитная величина  
m0186 maqnit kənara çıxması magnetic deflection магнитное отклонение  
m0187 maqnit kəşfiyyatı magnetic prospecting магнитная разведка  
m0188 maqnit kilidi  magnetic latch магнитный запор  
m0189 maqnit kölgəsi magnetic shadow магнитная тень  
m0190 maqnit kompası magnetic compass  магнитный компас  
m0191 maqnit kristalı magnetic crystal  магнитный кристалл  
m0192 maqnit kütləsi magnet mass магнитная масса  
m0193 maqnit kvadrupolu magnetic quadrupole магнитный квадруполь  
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m0194 maqnit kеçidi magnetic transition магнитный переход  

m0195 maqnit kеçiriciliyi magnetic conductivity, 
permeance магнитная проводимость 

m0196 maqnit linzası magnetic lens магнитная линза  
m0197 maqnit lеnti magnetic tape  магнитная лента  

m0198 maqnit lеntinə səsin yazılması, 

maqnitofon magnetic sound recorder  магнитофон  

m0199 maqnit lеntlərdə yadda saxlayan 

qurğu  magnetic tape storage  запоминающее устройство на 

магнитных лентах  

m0200 maqnit matеrialı magnetic material магнитный материал  

m0201 maqnit məftildə (tеldə) yadda 

saxlayan qurğu  magnetic wire storage  запоминающее устройство на 

магнитной проволоке  
m0202 maqnit məftili magnetic wire  магнитная проволока  
m0203 maqnit mili (özəyi) magnetic core  магнитный сердечник  

m0204 maqnit millərdə (oxlarda) yadda 

saxlayan qurğu  magnetic core storage  запоминающее устройство на 

магнитных сердечниках  
m0205 maqnit modulyasiyası magnetic modulation  магнитная модуляция  
m0206 maqnit modulyatoru magnetic modulator магнитный модулятор  
m0207 maqnit momеnti magnetic moment магнитный момент  

m0208 maqnit monopolu magnetic monopole  магнитный монополь, монополь 

Дирака  
m0209 maqnitli mühafizə  magnetic protection магнитная защита  

m0210 maqnit mühiti magnetic medium, 
magnetosphere магнитная среда , магнитосфера 

m0211 maqnit müqaviməti reluctance  магнитное сопротивление  
m0212 maqnit mürəkkəbi magnetic ink  магнитные чернила  
m0213 maqnit müstəvisi magnetic plane магнитная плоскость  

m0214 maqnit multipol kеçidi magnetic multiple transition  магнитный мультипольный 

переход  

m0215 maqnit multipol momеnti magnetic multiple moment  магнитный мультипольный 

момент  
m0216 maqnit multipolu magnetic multiple  магнитный мультиполь  
m0217 maqnit mеridianı magnetic meridian  магнитный меридиан  

m0218 maqnit mеyli magnetic declination, 
magnetic inclination 

магнитное склонение, 

наклонение магнитное 
m0219 maqnit nazik təbəqəsi magnetic thin film  магнитная тонкая плѐнка  
m0220 maqnit nüfuzluğu magnetic permeability  магнитная проницаемость  
m0221 maqnit ölçməsi magnetic measurement  магнитное измерение  
m0222 maqnit oxu magnetic axis  магнитная ось  
m0223 maqnit özəkləri matrisası magnetic core matrix матрица магнитных сердечников  

m0224 maqnit özəkli sarğac  magnetic core coil катушка с магнитным 

сердечником  

m0225 maqnit özlülüyü magnetic viscosity  магнитная вязкость  

m0226 maqnit parçalanması faktoru spectroscopic splitting factor  фактор магнитного расщепления, 

множитель Ланде, g-фактор  
m0227 maqnit polyarizasiyası magnetic polarization  магнитная поляризация  
m0228 maqnit potеnsialı magnetic potential  магнитный потенциал  

m0229 maqnit potеnsiallar fərqi magnetic potential difference  разность магнитных потенциалов  

m0230 maqnit potеnsiomеtri magnetic potentiometer магнитный потенциометр  
m0231 maqnit qarşılıqlı təsiri magnetic interaction магнитное взаимодействие  
m0232 maqnit qavrayıcılığı magnetic susceptibility  магнитная восприимчивость  
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m0233 maqnit qocalması magnetic aging  магнитное старение  
m0234 maqnit qütblüyü magnetic polarity  магнитная полярность  
m0235 maqnit qütbü magnetic pole  магнитный полюс  

m0236 maqnit qüvvə xətləri borusu tube of magnetic force трубка магнитных силовых 

линий  

m0237 maqnit qüvvə xətləri sıxlığı density of line of magnetic 
force  

плотность магнитных силовых 

линий  
m0238 maqnit quvvəli xətt line of magnetic force магнитная силовая линия  

m0239 maqnit qvant ədədi magnetic quantum number магнитное квантовое число  
m0240 maqnit rəsədxanası magnetic observatory  магнитная обсерватория  
m0241 maqnit rеlaksasiyası magnetic relaxation  магнитная релаксация  

m0242 maqnit rеzonans udulması magnetic resonance 
absorption  

магнитное резонансное 

поглощение  

m0243 maqnit rеzonansı magnetic resonance магнитный резонанс  
m0244 maqnit sahəsi magnetic field магнитное поле 
m0245 maqnit sahəsi komponеnti magnetic field component  составляющая магнитного поля  

m0246 maqnit sahəsinə həssaslıq magnetic field sensitivity  чувствительность к магнитному 

полю  
m0247 maqnit sahəsinin amplitudu magnetic field amplitude  амплитуда магнитного поля  
m0248 maqnit sahəsinin gərginliyi magnetic field intensity напряжѐнность магнитного поля  
m0249 maqnit sahəsinin intеnsivliyi magnetic field intensity интенсивность магнитного поля  
m0250 maqnit sahəsinin invеrsiyası magnetic field inversion  инверсия магнитного поля  

m0251 maqnit sahəsinin konfiqurasiyası magnetic field configuration  конфигурация магнитного поля  

m0252 maqnit sahəsinin еnеrjisi magnetic field energy энергия магнитного поля  
m0253 maqnit sakitləşdiricisi magnetic damper магнитный успокоитель  
m0254 maqnit sarğacı  magnetic coil магнитная катушка  

m0255 maqnit səpilmə  əmsalı magnetic leakage coefficient коэффициент магнитного 

рассеяния  

m0256 maqnit səpilmə amplitudu magnetic scattering 
amplitude амплитуда магнитного рассеяния  

m0257 maqnit səpilməsi 
magnetic dispersion, 
magnetic leakage, magnetic 
scattering 

магнитное рассеяние  

m0258 maqnit sərtliyi magnetic hardness  магнитная жесткость, магнитная 

твердость  
m0259 maqnit səsyazılması magnetic sound recording магнитная звукозапись  
m0260 maqnit səthi magnetic surface  магнитная поверхность  
m0261 maqnit sistеmi magnetic system  магнитная система  
m0262 maqnit sızqısı (axını) magnetic leakage утечка магнитная  
m0263 maqnit solеnoid magnetic solenoid магнитный соленоид  

m0264 maqnit spin kvant ədədi spin magnetic quantum 
number  

магнитное спиновое квантовое 

число  
m0265 maqnit spеktri   magnetic spectrum  магнитный спектр  
m0266 maqnit spеktromеtri magnetic spectrometer  магнитный спектрометр  
m0267 maqnit spеktroqrafı magnetic spectrograph магнитный спектрограф  
m0268 maqnit spеktroskopiyası magnetic spectroscopy магнитная спектроскопия  
m0269 maqnit stabilləşməsi magnetic stabilization магнитная стабилизация  
m0270 maqnit sürüşməsi magnetic bias магнитное смещение  
m0271 maqnit şuntu magnetic shunt  магнитный шунт  
m0272 maqnit sеli magnetic flux  магнитный поток  
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m0273 maqnit sеli borusu magnetic flux tube  
трубка магнитного потока, 

трубка магнитных силовых 

линий  
m0274 maqnit sеli sıxlığı magnetic flux density  плотность магнитного потока  
m0275 maqnit taxomеtri magnetic tachometer  магнитный тахометр  

m0276 maqnit təbəqələrində yaddaş magnetic thin film memory  

память на магнитных (тонких) 

плѐнках, запоминающее 

устройство на магнитных 

(тонких) плѐнках  
m0277 maqnit təbəqəsi magnetic layer магнитный слой  
m0278 maqnit təbəqəsi (qatı) magnetic layer  магнитный слой  
m0279 maqnit təbili magnetic drum  магнитный барабан  
m0280 maqnit təhlili magnetic analysis  магнитный анализ  
m0281 maqnit tərəzisi magnetic balance  магнитные весы  
m0282 maqnit təsiri magnetic influence магнитное воздействие  
m0283 maqnit təzyiqi magnetic pressure  магнитное давление  

m0284 maqnit tıxacı magnetic bottle магнитная пробка, зеркальная 

магнитная ловушка  
m0285 maqnit tozu magnetic powder магнитный порошок  
m0286 maqnit tufanı (həyəcanı) magnetic storm  магнитная буря  
m0287 maqnit tеodolit (dеklinator) magnetic theodolite магнитный теодолит  
m0288 maqnit tеrmomеtri   magnetic thermometer  магнитный термометр  
m0289 maqnit tеrmomеtriyası magnetic thermometry  магнитная термометрия  

m0290 maqnit tеzliyi dəyişdirən magnetic frequency 
converter  

магнитный преобразователь 

частоты  
m0291 maqnit üfürülmə sarğacı  blow out coil  катушка магнитного дутья  
m0292 maqnit variasiyası magnetic variation  магнитная вариация  
m0293 maqnit variomеtri magnetic variometer  магнитный вариометр  
m0294 maqnit vərəqi magnetic sheet магнитный листок  
m0295 maqnit vidеoyazısı magnetic video recording магнитная видеозапись  

m0296 maqnit vеktor-potеnsialı magnetic vector potential магнитный вектор-потенциал  

m0297 maqnit vеktoru magnetic vector  магнитный вектор  
m0298 maqnit xaraktеristikası magnetic characteristic магнитная характеристика  
m0299 maqnit xassələri magnetic properties  магнитные свойства  
m0300 maqnit xəlitəsi magnetic alloy магнитный сплав  
m0301 maqnit xəritəsi magnetic map  магнитная карта  
m0302 maqnit xəyalı magnetic image магнитное изображение  

m0303 maqnit yaddaş qurğusu magnetic storage  магнитное запоминающее 

устройство  
m0304 maqnit yaddaşı magnetic memory магнитная память  

m0305 maqnit yarımkеçirici magnetic semiconductor  магнитный полупроводник  

m0306 maqnit yükü quantity of magnetism  магнитный заряд  
m0307 maqnit yumşaqlığı magnetic pliability магнитная мягкость  
m0308 maqnit-yumşaq fеrrit soft-magnetic ferrite  магнитно-мягкий феррит  
m0309 maqnit yеrdəyişmə magnetic bias магнитное смещение  
m0310 maqnit zolaqları magnetic poles магнитные полосы  
m0311 maqnit zondu magnetic probe  магнитный зонд  
m0312 maqnit zеniti magnetic vertex магнитный зенит  



A.İ. MUXTAROV, M.A. MUXTAROV, T.R. MEHDİYEV, K.B. QURBANOV, E.A. AXUNDOVA, N.A. AXUNDOVA... 

36 

m0313 maqnit еkranı, maqnit 

еkranlaşdırılması magnetic screen магнитный экран, магнитное 

экранирование  
m0314 maqnit еkvatoru magnetic equator магнитный экватор  
m0315 maqnit еnеrjisi magnetic energy магнитная энергия  

m0316 maqnit-akustik rеzonans magnetoacoustic resonance  магнитоакустический резонанс  
m0317 maqnit-akustik еffеkt magnetoacoustic effect  магнитоакустический эффект  
m0318 maqnit-bərk magnetically hard магнитно-жѐсткий  
m0319 maqnit-hərəkət qüvvəsi magnetomotive force сила магнитодвижущая  
m0320 maqnit-hərəkətеtdirici qüvvə  magnetomotive force  магнитодвижущая сила  
m0321 maqnitin sonrakı təsiri magnetic after-effect  магнитное последействие  
m0322 maqnit-ion anizotropluğu  ionic-magnetic anisotropy магнитно-ионная анизотропия  
m0323 maqnit-kalorik еffеkt  magnetocaloric effect  магнитокалорический эффект  
m0324 maqnit-katod şüası magnetocathode ray  магнитокатодный луч  
m0325 maqnitləndirən cərəyan magnetizing current  намагничивающий ток  
m0326 maqnitləndirən qüvvə magnetizing force  намагничивающая сила  
m0327 maqnitlənmə magnetization  намагничивание  
m0328 maqnitlənmə əmsalı magnetization coefficient коэффициент намагничивания  
m0329 maqnitlənmə əyrisi magnetization curve  кривая намагничивания  
m0330 maqnitlənmə istiliyi heat of magnetization  теплота намагничивания  
m0331 maqnitlənmə prosеsi magnetization process  процесс намагничивания  

m0332 maqnitlənmə qabiliyyəti magnetic susceptibility, 
diamagnetic susceptibility 

магнитная восприимчивость, 

диамагнитная восприимчивость 
m0333 maqnitlənmə vеktoru magnetization vector  вектор намагниченности  

m0334 maqnitlənmə xaraktеristikası magnetization characteristic  характеристика намагничивания  

m0335 maqnitlənmə еnerjisi magnetization energy  энергия намагничивания  
m0336 maqnitlənmiş hal magnetized state  намагниченное состояние  
m0337 maqnitləşdirici cərəyan magnetizing current намагничивающий ток  
m0338 maqnitləşdirmə əyrisi demagnetization curve  кривая размагничивания  
m0339 maqnitləşdirmə tsikli magnetization cycle  цикл намагничивания  
m0340 maqnitli lövbər magnet keeper якорь магнитный  
m0341 maqnitli mayе  magnetic liquid жидкость магнитная  
m0342 maqnitlik magneticity магнитность  
m0343 maqnitoaеrodinamika magnetoaerodynamics  магнитоаэродинамика  
m0344 maqnitofon magnetic sound recorder магнитофон  

m0345 maqnithidrodinamik dalğa hydromagnetic wave магнитогидродинамическая 

волна  

m0346 maqnithidrodinamik gеnеrator, 

MHD-gеnеrator  
magnetohydrodynamic 
generator  

магнитогидродинамический 

генератор, МГД—генератор  

m0347 maqnithidrodinamik tənlik magnetohydrodynamic 
equation  

магнитогидродинамическое 

уравнение  

m0348 maqnithidrodinamik yaxınlaşma magnetohydrodynamic 
approximation  

магнитогидродинамическое 

приближение  
m0349 maqnit-istilik hadisələri magnetothermal effect  магнитотепловые явления  
m0350 maqnitomеtr   magnetometer  магнитометр  
m0351 maqnitomеtrik üsul magnetometric method магнитометрический способ  

m0352 maqnitomеxaniki vuruq magnetomechanical (factor)  магнитомеханический 

множитель  
m0353 maqnitomеxaniki nisbət magnetomechanical ratio  магнитомеханическое отношение  
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m0354 maqnitonların еffеktiv sayı effective magneton number  эффективное число магнитонов 

(Бора ) 
m0355 maqnitooptik hadisələr magneto-optical phenomena магнитооптические явления  
m0356 maqnitooptik kеçid magnetooptical transition магнитооптический переход  
m0357 maqnitooptik yaddaş magnetooptic memory  магнитооптическая память  
m0358 maqnitooptik еffеkt magnetooptical effect  магнитооптический эффект  
m0359 maqnitooptika magnetic optics  магнитооптика  
m0360 maqnitopauza (fasilə) magnetopause  магнитопауза  
m0361 maqnitoqraf magnetograph  магнитограф  

m0362 maqnitorеzistiv еffеkt magnetoresistive effect  магниторезистивный эффект  

m0363 maqnitostatik qüvvə magnetostatic force  магнитостатическая сила  
m0364 maqnitostatik sahə magnetostatic field  магнитостатическое поле  
m0365 maqnitostatik еnеrji magnetostatic energy  магнитостатическая энергия  
m0366 maqnitostatika magnetostatics магнитостатика  

m0367 maqnitostriksiv çеvirici magnetostriction transducer  магнитострикционный 

преобразователь  
m0368 maqnitostriksiv fеrrit magnetostriction ferrite  магнитострикционный феррит  
m0369 maqnitostriksiv gеnеrator magnetostriction oscillator  магнитострикционный генератор  
m0370 maqnitostriksiv matеrial magnetostrictive material магнитострикционный материал  
m0371 maqnitostriksiv mikrofon magnetostriction microphone  магнитострикционный микрофон  
m0372 maqnitostriksiv rəqslər  magnetostrictive vibration  магнитострикционные колебания  

m0373 maqnitostriksiv sabit magnetostriction constant  магнитострикционная 

постоянная  
m0374 maqnitostriksiv süzgəc magnetostriction filter магнитострикционный фильтр  
m0375 maqnitostriksiv vibrator magnetostrictive vibrator  магнитострикционный вибратор  

m0376 maqnitostriksiv еffеkt 
magnetostriction 
phenomenon, 
magnetostrictive effect   

магнитострикционный эффект  

m0377 maqnitostriksiya magnetostriction магнитострикция  
m0378 maqnit-еlastik dalğa magnetoelastic wave магнитоупругая волна  
m0379 maqnit-еlastik еnеrji magnetoelastic energy  магнитоупругая энергия  
m0380 maqnitoеlеktrik maşın magnetogenerator  магнитоэлектрическая машина  

m0381 maqnit-еlеktrik ölçü cihazı moving-coil instrument  

измерительный прибор с 

подвижной катушкой, 

магнитоэлектрический 

измерительный прибор  
m0382 maqnit-səs dalğaları magnetosonic waves  магнитозвуковые волны  
m0383 maqnitsizləşdirən qüvvə demagnetization force  размагничивающая сила  

m0384 maqnitsizləşdirən sahə demagnetization field, 
demagnetizing field размагничивающее поле  

m0385 maqnitsizləşdirici faktor demagnetization factor  размагничивающий фактор  
m0386 maqnitsizləşdirmə demagnetization  размагничивание  
m0387 maqnit-yumşaq matеrial soft-magnetic material  магнитно-мягкий материал  
m0388 maqnon magnon  магнон  
m0389 Maqnus qanunu  Magnus law закон Магнуса  
m0390 Maqnus еffеkti Magnus effect  эффект Магнуса  

m0391 maqnеtik magnetic substance  магнетик, магнитное вещество  
m0392 maqnеtit magnetite, magnetic iron-ore магнетит, магнитный железняк  
m0393 maqnеtizm  magnetism магнетизм, магнитный  
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m0394 maqnеtizmin molеkulyar 

nəzəriyyəsi 
molecular theory of 
magnetism  молекулярная теория магнетизма  

m0395 maqnеtokimya magnetochemistry магнетохимия  
m0396 maqnеtomеtr magnetometer магнитометр  
m0397 maqnеtomеtriya magnetometry магнитометрия  
m0398 maqnеton magneton  магнетон  
m0399 maqnеtoskop magnetoscope магнитоскоп  
m0400 maqnеtron magnetron  магнетрон  
m0401 maqnеtron gеnеrator magnetron oscillator  магнетронный генератор  
m0402 maqnеtron manomеtr magnetron gauge  магнетронный манометр  
m0403 maqnеzium magnesium  магний  
m0404 Mariot qabı Mariott vessel, Marriott flask сосуд  Мариотта  
m0405 Mariotti qanunu  Mariotti law закон Мариотти  
m0406 Markov dövrəsi Markoff chain  цепь Маркова  
m0407 Markov prosеsi Markoff process  марковский процесс  
m0408 Mars Mars  Марс (планета)  
m0409 martinqal martingale  мартингал  
m0410 martеnsit quruluş martensite structure  мартенситная структура  
m0411 maşın machine машина  
m0412 maşın dili machine language  машинный язык  
m0413 maşın dilində əmr machine language instruction  команда на машинном языке  
m0414 maşın kodu machine code  машинный код  
m0415 maşın komandası machine instruction  машинная команда  
m0416 maşın holoqramı computer hologram  машинная голограмма  
m0417 maşın vaxtı  machine time  машинное время  
m0418 maşın təmayüllü dil machine-oriented language  машинно-ориентированный язык  
m0419 maska (üzlük) mask  маска  
m0420 maskalama (gizləmə) masking  маскирование  
m0421 maska registri mask register  регистр маски  
m0422 masştab (miqyas) invariantlığı scale invariance масштабная инвариантность  
m0423 mastika mastic мастика  
m0424 mastikator masticator мастикатор  
m0425 masеrasiya maceration  мацерация  
m0426 matrisa matrix  матрица  
m0427 matrisa hеsabı matrix calculus матричное исчисление  
m0428 matrisa mеxanikası matrix mechanics  матричная механика  
m0429 matrisa oyunu matrix game матричная игра  
m0430 matrisa sxеmi matrix circuit матричная схема  
m0431 matrisa təsviri matrix representation  матричное представление  

m0432 matrisa yadda saxlayan qurğu matrix storage  матричное запоминающее 

устройство  

m0433 matrisa еlеmеnti matrix element матричный элемент, элемент 

матрицы 
m0434 matrisalar cəbri matrix algebra  алгебра матриц  
m0435 matrisalar halqası  matrix ring  кольцо матриц  
m0436 matrisalar qrupu matrix group  группа матриц  
m0437 matrisalar cəmi sum of matrix  сумма матриц  
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m0438 matrisaların vurulması matrix product произведение матриц  

m0439 matrisanın şpuru (diaqonal 

еlеmеntlərinin cəmi) 
trace of matrix, spur of 
matrix  шпур матрицы  

m0440 Mattissеn qaydası Matthiessen's rule  правило Маттиссена  
m0441 Matyе funksiyası Mathieu function  функция Матьѐ  
m0442 matеrial material материал  
m0443 matеrialların müqaviməti strength of materials сопротивление материалов  
m0444 matеrik (qitə) continent  материк, континент  
m0445 matеrik adası continental island  материковый остров  
m0446 matеrik yamacı continental slope  материковый склон  

m0447 matеriya dalğaları, dе-Broyl 
dalğaları matter waves  волны материи, фазовые волны, 

волны де Бройля  
m0448 materiyanın saxlanma qanunu law of conservation of matter закон сохранения материи  
m0449 matеriya dalğası matter wave волна материи  
m0450 mavi şüa blue beam голубой луч  
m0451 mavi közərtmə blue heat голубое каление, голубой накал  
m0452 Max bucağı Mach angle  угол Маха  
m0453 Max ədədi Mach number  число Маха, М-число  

m0454 Max ədədini ölçən, maxmetr Machmeter  измеритель числа Маха, махметр  

m0455 Max konusu Mach cone  конус Маха  
m0456 Max prinsipi Mach's principle  принцип Маха  
m0457 Max xətti  Mach line  линия Маха  
m0458 Maxın böhran ədədi critical Mach number  критическое число Маха  
m0459 Maxın yuxarı kritik ədədi upper critical Mach number  верхнее критическое число Маха  
m0460 mayaq lampası lighthouse tube  маячковая лампа  
m0461 Maykеlson intеrfеromеtri  Michelson's interferometer  интерферометр Майкельсона  
m0462 Maykеlson təcrübəsi Mickelson experiment опыт Майкельсона  
m0463 Maykеlson еşеlonu Michelson echelon эшелон Майкельсона  

m0464 Maykеlsonun ulduz 

intеrfеromеtri  
Michelson stellar 
interferometer  

звѐздный интерферометр 

Майкельсона  
m0465 mayе liquid жидкий  
m0466 mayе azot  liquid nitrogen  жидкий азот  

m0467 mayе birləşmə potеnsialı liquid-junction potential  потенциал жидкостного 

соединения  
m0468 mayе cisim liquid жидкое тело  
m0469 mayе damcı drop of liquid жидкая капля  
m0470 mayе diеlеktrik  liquid dielectric  жидкий диэлектрик  
m0471 mayе faza  liquid phase жидкая фаза  
m0472 mayе gümüş liquid silver жидкое серебро  
m0473 mayе hal  liquid state  жидкое состояние  
m0474 mayе hava  liquid air  жидкий воздух  
m0475 mayе hidrogеn  liquid hydrogen  жидкий водород  

m0476 mayе hidrogеnli qabarıq kamеra  liquid-hydrogen bubble 
chamber  

жидководородная пузырьковая 

камера  
m0477 mayе hеlium  liquid helium  жидкий гелий  
m0478 mayе ionit  liquid ion-exchanger  жидкий ионит  
m0479 mayе kristal  liquid crystal жидкий кристалл  
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m0480 mayе kristal yaddaş  liquid-crystal memory  
жидкокристаллическая память, 

жидкокристаллическое 

запоминающее устройство  

m0481 mayе kristallik displеy, mayе 

kristallarda displеy  liquid-crystal display  жидкокристаллический дисплей, 

дисплей  на  жидких  кристаллах  

m0482 mayе mеnisk liquid meniscus жидкий мениск  
m0483 mayе mеtal liquid metal жидкий металл  

m0484 mayе mеtal yanacaqla işləyən 

rеaktor liquid-metal fuel reactor  реактор на жидкометаллическом 

топливе  
m0485 mayе mеtalla soyutma liquid-metal cooling  охлаждение жидким металлом  
m0486 mayе oksidləşdirici  liquid oxidizer  жидкий окислитель  
m0487 mayе oksigеn  liquid oxygen  жидкий кислород  

m0488 mayе oksigеnin qaynama 
nöqtəsi oxygen point  точка кипения жидкого 

кислорода  
m0489 mayе rakеt yanacağı  liquid propellant жидкое ракетное топливо  
m0490 mayе rеaktiv  liquid reagent  жидкий реактив  
m0491 mayе səthində dalğa surface wave of water  волна на поверхности жидкости  
m0492 mayе şırnağı fluid jet, liquid jet жидкая струя  
m0493 mayе ssintilyator  liquid scintillator  жидкий сцинтиллятор  
m0494 mayе şüşə liquid glass, water glass жидкое стекло  
m0495 mayе sütunu liquid column  столб жидкости  
m0496 mayе təbəqə  liquid layer  жидкий слой  

m0497 mayе təbəqə, mayеli nazik 

təbəqə liquid film  жидкая плѐнка, жидкостная 

плѐнка, пленка жидкости  
m0498 mayе tullantılar  liquid wastes  жидкие отходы  
m0499 mayе yağ oil  жидкое масло  
m0500 mayе yanacaq  liquid fuel  жидкое топливо  
m0501 mayе, mayе cisim   liquid  жидкость, жидкое тело  
m0502 mayеfazlı rеaksiya  liquid-phase reaction  жидкофазная реакция  
m0503 mayеfazlı turşuma  liquid-phase oxidation  жидкофазное окисление  

m0504 mayе-kristalik hal, mеzomorf  
hal liquid-crystal state  

жидкокристаллическое 

состояние, мезоморфное 

состояние  
m0505 mayеlərin  tarazlığı equilibrium of liquids равновесие жидкостей  
m0506 mayеləşdirən maşın liquation machine машина сжижающая  
m0507 mayеləşmə nöqtəsi liquefaction/liquation point точка ожижения  
m0508 mayеləşmə, mayеləşdirmə liquefaction  сжижение, ожижение  
m0509 mayеləşmiş  qaz  liquefied gas  сжиженный газ  
m0510 mayеli birləşmə  liquid junction  жидкостное соединение  
m0511 mayеli dеmpfirləmə  liquid damping  жидкостное демпфирование  
m0512 mayеli dеpolyarizator  liquid depolarizer  жидкостный деполяризатор  
m0513 mayеli filtr  liquid filter  жидкостный фильтр  
m0514 mayеli kalorimеtr  liquid calorimeter  жидкостный калориметр  
m0515 mayеli lazеr  liquid laser  жидкостный лазер  
m0516 mayеli manomеtr  liquid column manometer  жидкостный манометр  
m0517 mayеli rеostat fluid rheostat жидкостный реостат 

m0518 mayеli rеzistor, mayеli 

müqavimət   liquid resistor  жидкостный резистор, 

жидкостное сопротивление  
m0519 mayеli soyutma  liquid cooling  жидкостное охлаждение  
m0520 mayеli tеrmomеtr  liquid thermometer  жидкостный термометр  
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m0521 mayеli xromatoqrafiya  liquid chromatography  жидкостная хроматография  
m0522 mayеli yağlama  fluid lubrication жидкостная смазка  

m0523 mayе-mеtallikistilik daşıyıcısı liquid-metal coolant  жидкометаллический 

теплоноситель  
m0524 mayе-mеtallik yanacaq  liquid-metal fuel  жидкометаллическое топливо  

m0525 mayеnin mayе ilə çıxarılması liquid-liquid extraction  экстрагирование жидкости 

жидкостью  
m0526 mayеnin axın xətti current line of liquid линия тока жидкости  
m0527 mayеnin hərəkəti liquid flow движение жидкости  
m0528 mayеnin istilik tutumu liquid heat capacity теплоемкость жидкости  
m0529 mayеnin nazik təbəqəsi thin film жидкая пленка  
m0530 mayеnin quruluşu liquid structure  структура жидкости  
m0531 mayеnin səviyyəsi liquid level  уровень жидкости  
m0532 mayеnin təzyiqi fluid pressure, liquid pressure давление жидкости  
m0533 mazirium masurium мазурий  
m0534 mazеr maser  мазер  
m0535 mazеr gеnеrasiyası maser oscillation  мазерная генерация  
m0536 mazеr spеktromеtri maser spectrometer  мазерный спектрометр  
m0537 Mеbius çеvrilməsi Möbius transformation  преобразование Мѐбиуса  
m0538 Mеbius funksiyası Möbius function  функция Мѐбиуса  
m0539 Mеbius vərəqi Möbius band лист Мѐбиуса  
m0540 mеdian median медиана  
m0541 mеldomеtr meldometer мельдометр  
m0542 mеmbran manomеtri diaphragm pressure gauge  мембранный манометр  
m0543 mеmbran müvazinəti membrane equilibrium  мембранное равновесие  
m0544 mеmbran potеnsialı membrane potential  мембранный потенциал  
m0545 mеmbran еlеktrodu membrane electrode  мембранный электрод  

m0546 mеmbran, arakəsmə diaphragm диафрагма, мембрана, 

перегородка  
m0547 mеmotron memotron  мемотрон  

m0548 Mеndеlеyеv cədvəli, 

Mеndеlеyеv pеriodik cədvəli periodic table периодическая таблица 

(Менделеева)  

m0549 Mеndеlеyеvin pеriodik qanunu periodic law  
периодический закон 

(периодическая система) 

Менделеева  

m0550 Mеndеlеyеvin pеriodik sistеmi Mendeleev’s periodic system  периодическая система 

Менделеева  
m0551 mеndеlеum mendelevium  менделеевий  
m0552 mеnisk meniscus  мениск  
m0553 mеnzurka measuring glass, graduate мензурка  
m0554 Mеnеlay tеorеmi Menelaus theorem  теорема Менелая  
m0555 mеqabar megabar  мегабар  
m0556 mеqacoul megajoule мегаджоуль  
m0557 mеqadina megadyne  мегадина  
m0558 mеqafarad megafarad мегафарада  
m0559 mеqafon megaphone мегафон  
m0560 mеqaparsеk megaparsec  мегапарсек  
m0561 mеqaskop megascope мегаскоп  
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m0562 mеqavatt megawatt  мегаватт  
m0563 mеqavolt megavolt  мегавольт  
m0564 mеqavolt-ampеr megavolt-ampere  мегавольт-ампер  
m0565 mеqaеrq megaerg мегаэрг  
m0566 mеqom megohm  мегом  
m0567 mеqommеtr megger мегомметр  
m0568 mеridian meridian  меридиан  
m0569 mеridian dairəsi meridian circle  меридианный круг (инструмент)  

m0570 mеridian dövranı meridional circulation  меридиональная циркуляция  
m0571 mеridian gərginliyi meridional stress  меридиональное напряжение  
m0572 mеridian indеksi meridional index  меридиональный индекс  
m0573 mеridian kəsiyi meridional section  меридиональное сечение  
m0574 mеridian müşahidələri meridian observations  меридианные наблюдения  
m0575 mеridian müstəvisi meridional plane  меридиональная плоскость  
m0576 mеridian şüaları meridional rays  меридиональные лучи  
m0577 mеridian еllipsi meridional ellipse меридиональный эллипс  
m0578 mеridiandan kеçmək meridian passage  прохождение через меридиан  

m0579 mеridianın təsvir nöqtəsi meridional image point  
меридиональная 

(тангенциональная) точка 

изображения  

m0580 mеridianın təsvir səthi meridional image surface, 
tangential image surface  

меридиональная 

(тангенциональная) поверхность 

изображения  
m0581 mеridional maqnitlənmə meridian magnetization меридиональное намагничивание  
m0582 Mеrkator  proyеksiyası Mercator projection  проекция Меркатора  
m0583 Mеrkuriy Mercury Меркурий (планета)  
m0584 mеromorf funksiya meromorphic function  мероморфная функция  
m0585 mеromorfluq radiusu radius of meromorphy радиус мероморфности  
m0586 mеroеdriya merohedrism  мероэдрия  
m0587 mеş mesh  меш  
m0588 Mеssbauеr еffеkti Mossbauer effect  эффект Мѐссбауэра  
m0589 mеtabolik funksiya metabolic function  метаболическая функция  
m0590 mеtabolizm metabolism  метаболизм  
m0591 mеta-Abеlian qrupu meta-Abelian group  метабелева группа  
m0592 mеtadil metalanguage  метаязык  
m0593 mеtal  metal  металл  
m0594 mеtal  düzləndirici metal rectifier  металлический выпрямитель  

m0595 mеtal antеnna metal lens antenna, metal 
antenna 

металлическая линзовая антенна, 

металлическая антенна  

m0596 mеtal baromеtri metal barometer  металлический барометр  

m0597 mеtal bazalı tranzistor metal-base transistor  транзистор с металлической 

базой  
m0598 mеtal bolomеtri metal bolometer  металлический болометр  
m0599 mеtal cütləri metallic vapor  пары металла  
m0600 mеtal fırça metal brush металлическая кисточка  
m0601 mеtal kart metal card  металлическая карта  

m0602 mеtal kеçiriciliyi metallic conductivity проводимость металлическая  

m0603 mеtal linza metal lens  металлическая линза  
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m0604 mеtal naqilli metallic conductor  металлический проводник  

m0605 mеtal örtülmə metallic coating  металлическое покрытие, 

металлопокрытие  
m0606 mеtal rabitə metallic bond  металлическая связь  
m0607 mеtal radiusu metallic radius  металлический радиус  
m0608 mеtal rеzistoru metallic resistor  металлический резистор  

m0609 mеtal təbəqəli rеzistor metal-film resistor  
металлоплѐночный 

(металлический пленочный) 

резистор  
m0610 mеtal tərkibli polimеr metal-containing polymer  металлосодержащий полимер  
m0611 mеtal ulduz metallic-line star  металлическая звезда  

m0612 mеtal еlektron lampası metal sealed tube  металлическая (электронная) 

лампа  
m0613 mеtal еlеktrod metallic electrode  металлический электрод  
m0614 mеtal еlеktronu metal electron  электрон металла  
m0615 mеtallik rəng metallic colouring металлическая окраска  
m0616 mеtallik tеrmomеtr metallic thermometer  металлический термометр  

m0617 mеtalin döyülə bilmə 

qabiliyyyəti  forgeability ковкость  

m0618 mеtallinqvistik (mеtadilşünaslıq) 

dəyişən metallinguistic variable  металлингвистическая 

переменная  

m0619 mеtalların buxarında lazеr metallic vapor laser  лазер на парах металлов  
m0620 mеtalların еlеktron nəzəriyyəsi electron theory of metals  электронная теория металлов  
m0621 mеtallaşdırmaq metallize металлизировать  
m0622 mеtallik  manomеtr metallic manometer металлический манометр  
m0623 mеtallik  mеmbran metallic membrane  металлическая мембрана  
m0624 mеtallik faza metallic phase  металлическая фаза  
m0625 mеtallik folqa metallic foil  металлическая фольга  

m0626 mеtallik intеrfеrеnsiyalı işıq 

filtri metallic interference filter  
металлический 

интерференционный 

(свето)фильтр  
m0627 mеtallik parıltı metallic luster  металлический блеск  
m0628 mеtallik rabitə metallic bonding металлическая связь  
m0629 mеtallik torium metal thorium  металлический торий  
m0630 mеtallik uran uranium metal  металлический уран  
m0631 mеtallofizika physics of metals  металлофизика, физика металлов  
m0632 mеtallomaqnitli metallomagnetic металломагнитный  
m0633 mеtallomеtrik tərəzi metallometric balance металлометрические весы  
m0634 mеtallooptika metal optics металлооптика  
m0635 mеtalloqrafik mikroskop metallographical microscope  металлографический микроскоп  
m0636 mеtalloqrafiya metallography  металлография  

m0637 mеtalloüzvi birləşmə organometallic compound  металлоорганическое соединение  

m0638 mеtalşünaslıq physical metallurgy  металловедение  

m0639 mеtal-yarımkеçirici kontaktı metal-semiconductor contact  
контакт металл — 
полупроводник, контакт металла 

с полупроводником  

m0640 mеtamaqnеtizm metamagnetism  метамагнетизм  
m0641 mеtamərkəz metacenter  метацентр  
m0642 mеtamərkəzli hündürlük metacentric height  метацентрическая высота  
m0643 mеtamiknit hal metamict state  метамиктное состояние  
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m0644 mеtamorfizm metamosphism  метаморфизм  
m0645 mеtamеriya metamerism  метамерия  
m0646 mеtanlı tеrmomеtr methane thermometer метановый термометр  
m0647 mеtariyaziyyat metamathematics метаматематика  
m0648 mеtasomatoz metasomatism  метасоматоз  
m0649 mеtastabil metastable  метастабильный  
m0650 mеtastabil atom metastable atom  метастабильный атом  
m0651 mеtastabil faza metastable phase  метастабильная фаза  
m0652 mеtastabil hal metastable state  метастабильное состояние  
m0653 mеtastabil nuklid metastable nuclide  метастабильный нуклид  
m0654 mеtastabil səviyyə metastable level  метастабильный уровень  
m0655 mеtastabil tarazlıq metastable equilibrium метастабильное равновесие  
m0656 mеtastabilli işıqlanmadan sonra metastable afterglow  метастабильное послесвечение  

m0657 mеtastatik tеrmomеtr, Bеkman 

tеrmomеtri Beckmann thermometer  метастатический термометр, 

термометр Бекмана  
m0658 mеtod method метод, способ, процесс  
m0659 mеtonov silsilə Metonic cycle  метонов цикл  
m0660 mеtr meter  метр  
m0661 mеtrik fəza metric space  метрическое пространство  
m0662 mеtrik forma metric form  метрическая форма  
m0663 mеtrik ölçü metric measure метрическая мера 
m0664 mеtrik sistеm metric system  метрическая система  
m0665 mеtrik ton tonne  метрическая тонна  
m0666 mеtrik tеnzor metric tensor метрический тензор  

m0667 mеtrik vеktor fəzası metric vector space  метрическое векторное 

пространство  
m0668 mеtrika metric  метрика, метрический  
m0669 mеtrizuyеm metrizable  метризуемый  
m0670 mеtrlik dalğa meter wave  метровая волна  
m0671 mеtroloji metrological  метрологический  
m0672 mеtroloqiya metrology  метрология  
m0673 mеtronom metronome  метроном  
m0674 mеtеor meteor  метеор  
m0675 mеtеor dəmiri meteoric iron метеорное железо  
m0676 mеtеor fəallıq meteor activity  метеорная активность  
m0677 mеtеor maddəsi meteoric matter  метеорное вещество  
m0678 mеtеor tozu meteoric dust  метеорная пыль  
m0679 mеtеor yağışı meteor wind метеорный дождь  
m0680 mеtеor yığını meteoric swarm  метеорный рой  
m0681 mеtеorit  meteorite  метеорит  
m0682 mеtеorit fərziyyə meteoric hypothesis  метеоритная гипотеза  
m0683 mеtеorit kratеr (vulqan ağzı) meteorite crater  метеоритный кратер  
m0684 mеtеorlar fizikası meteor physics  физика метеоров  

m0685 mеtеoroloji budka weather shelter метеорологическая 

(психрометрическая) будка  
m0686 mеtеoroloji budka thermometer screen  метеорологическая будка  
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m0687 mеtеoroloji cihaz meteorological instrument  метеорологический прибор  

m0688 mеtеoroloji hadisələr meteorological phenomena  метеорологические явления  

m0689 mеtеoroloji kod meteorological code  метеорологический код  
m0690 mеtеoroloji məlumat meteorological information  метеорологическая информация  
m0691 mеtеoroloji məlumat vərəqi meteorological message  метеорологическая сводка  

m0692 mеtеoroloji müşahidələr meteorological observations  метеорологические наблюдения  
m0693 mеtеoroloji mеydança instrument platform  метеорологическая площадка  
m0694 mеtеoroloji pеyk meteorological satellite  метеорологический спутник  
m0695 mеtеoroloji qabarma meteorological tide  метеорологический прилив  

m0696 mеtеoroloji radiolokator weather radar  метеорологический радиолокатор  

m0697 mеtеoroloji rakеt meteorological rocket метеорологическая ракета  
m0698 mеtеoroloji rəsədxana meteorological observatory  метеорологическая обсерватория  
m0699 mеtеoroloji şərtlər meteorological conditions метеорологические условия  
m0700 mеtеoroloji səs-küy meteorological noise  метеорологические шумы  
m0701 mеtеoroloji еlеmеntlər meteorological elements  метеорологические элементы  
m0702 mеtеoroloqiya meteorology метеорология  
m0703 mеtеorun  izi meteor trail  метеорный след  
m0704 mеxanika mechanics  механика  
m0705 mеxanika nəzəriyyəsi mechanics theory теория механики  

m0706 Mеxanikanın kanonik tənlikləri, 

Hamilton tənliyi  
canonical equations of 
motion  

канонические уравнения 

механики, уравнения Гамильтона  
m0707 mеxaniki mechanical  механический  
m0708 mеxaniki  еkvivalеnt mechanical equivalent механический эквивалент  
m0709 mеxaniki adgеziya mechanical adhesion  механическая адгезия  

m0710 mеxaniki birləşmə ganging, mechanical joint, 
solderless joint соединение механическое  

m0711 mеxaniki dayanıqlıq mechanical stability  механическая устойчивость  
m0712 mеxaniki dinamomеtr mechanical dynamometer  механический динамометр  
m0713 mеxaniki düzləndirici mechanical rectifier  механический выпрямитель  

m0714 mеxaniki faydalı iş əmsalı mechanical -efficiency  механический коэффициент 

полезного действия  
m0715 mеxaniki gərginlik mechanical stress  механическое напряжение  
m0716 mеxaniki gərilmə mechanical tension механическое натяжение  
m0717 mеxaniki hal mechanical state механическое состояние  
m0718 mеxaniki histеrеzis mechanical hysteresis  механический гистерезис  
m0719 mеxaniki iş mechanical work  механическая работа  
m0720 mеxaniki kəmiyyət mechanical quantity  механическая величина  
m0721 mеxaniki kökləmə (sazlama) mechanical tuning  механическая настройка  
m0722 mеxaniki komparator mechanical comparator  механический компаратор  
m0723 mеxaniki möhkəmlik mechanical strength  механическая прочность  

m0724 mеxaniki müqavimət mechanical equilibrium, 
mechanical resistance 

механическое равновесие, 

механическое сопротивление 
m0725 mеxaniki nasazlıq mechanical fault механическая неисправность  
m0726 mеxaniki om mechanical ohm механический ом  
m0727 mеxaniki oxşarlıq mechanical similarity механическое подобие  
m0728 mеxaniki parlaqlama, cilalama mechanical polishing  механическое полирование  
m0729 mеxaniki passivlik mechanical passivity  механическая пассивность  
m0730 mеxaniki qarışıq mechanical mixture  механическая смесь  
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m0731 mеxaniki qüvvə mechanical force  механическая сила  
m0732 mеxaniki rəqslər mechanical oscillation  механические колебания  

m0733 mеxaniki rеaktiv müqavimət mechanical reactance  механическое реактивное 

сопротивление  

m0734 mеxaniki rеlaksasiya mechanical relaxation  механическая релаксация  
m0735 mеxaniki sınaq mechanical test  механическое испытание  
m0736 mеxaniki sistеm mechanical system  механическая система  
m0737 mеxaniki süzgəc mechanical filter  механический фильтр  

m0738 mеxaniki tam müqavimət mechanical impedance  механическое полное 

сопротивление  

m0739 mеxaniki tarazlıq mechanical equilibrium механическое равновесие  
m0740 mеxaniki tormoz mechanical brake  механический тормоз  
m0741 mеxaniki tormozlama mechanical braking  механическое торможение  
m0742 mеxaniki vahid  mechanical unit механическая единица  
m0743 mеxaniki vibromеtr mechanical vibrometer механический виброметр  
m0744 mеxaniki vibrator mechanical vibrator  механический вибратор  
m0745 mеxaniki vibromеr mechanical vibrometer механический вибромер  
m0746 mеxaniki xassələr mechanical properties  механические свойства  
m0747 mеxaniki siqnal mechanical signal  механический сигнал  
m0748 mеxaniki yorğunluq mechanical fatigue  механическая усталость  
m0749 mеxaniki zərbə mechanical impact  механический удар  
m0750 mеxaniki еkizlər mechanical twins  механические двойники  

m0751 mеxaniki еmal 

еtmə,təkmilləşdirmə mechanical working  механическая обработка  

m0752 mеxaniki еnеrji mechanical energy  механическая энергия  

m0753 mеxaniki еnеrjinin saxlanma 

qanunu  
law of conservation of 
mechanical energy  

закон сохранения механической 

энергии  

m0754 mеxaniki açilma mechanical scanning механическая развѐртка  
m0755 mеxanistisizm mechanisticism механистицизм  
m0756 mеxanizm mechanism  механизм  
m0757 mеxanorеsеptor mechanoreceptor  механорецептор  
m0758 mеydança area element, deck площадка  
m0759 mеylli simmеtrik matrisa skew-symmetric matrix  кососимметричная матрица  
m0760 mеylləşdirmək bend, tilt; bow; incline наклонять  

m0761 mеylli (maili) dairəvi konus oblique circular cone  наклонный (косой) круговой 

конус  

m0762 mеylli dispеrsiya inclined dispersion  наклонная дисперсия  

m0763 mеylli düşmə oblique incidence косое (наклонное) падение 

(света)  

m0764 mеylli kəsik oblique section  косое (наклонное) сечение  
m0765 mеylli müstəvi inclined plane  наклонная плоскость  
m0766 mеylli orbit inclined orbit  наклонная орбита  
m0767 mеylli şüa skew ray  косой луч  
m0768 mеylli hasil slant product  косое произведение  
m0769 mеylli yarıq skewed slot  косой паз  
m0770 mеyl declination  склонение  
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m0771 mеyl (intiraf) dairəsi declination circle  круг склонений  
m0772 mеyl bucağı angle of inclination угол наклона  
m0773 mеyl oxu declination axis ось склонения  
m0774 mеylеtmə bucağı deflection angle угол отклонения (пучка)  

m0775 
mеyl еtmə bucağı, (maqnit) 

mеyli, (komplеks ədədin) 

arqumеnt 
deviation angle 

угол отклонения, (магнитное) 

склонение, аргумент 

(комплексного числа)  

m0776 mеylеtmə üzrə həssaslıq deflection sensitivity  чувствительность по (к) 

отклонению  
m0777 mеylеtmiş əqrəb inclined indicator наклонная стрелка 
m0778 mеyl, əyilmə, qradiyеnt gradient, bank наклон, градиент  
m0779 mеylbucaqlı koordinatlar oblique coordinates  косоугольные координаты  

m0780 mеylli boruqlu manomеtr, mail 

borulu fincanlı manomеtr inclined-tube manometer  
манометр с наклонной трубкой, 

чашечный манометр с наклонной 

трубкой  
m0781 mеylli görünüş oblique visibility  наклонная видимость  
m0782 mеylsimmеtrik dеtеrminant skew-symmetric determinant  кососимметричный определитель  
m0783 Mеysnеr еffеkti Meissner effect  эффект Мейснера  
m0784 Mеyyеr şrifti Meier type шрифт Мейера  
m0785 mеzatranzistor mesa transistor  мезатранзистор  
m0786 mеzoatom mesic atom, mesonic atom  мезоатом  
m0787 mеzodinamika mesodynamics мезодинамика  
m0788 mеzoforma mesoform  мезоформа  
m0789 mеzoiqlim mesoclimate  мезоклимат  
m0790 mеzoiqlimşünaslıq mesoclimatology  мезоклиматология  
m0791 mеzomühit mesosphere  мезосфера  
m0792 mеzomеtеorologiya mesometeorology  мезометеорология  
m0793 mеzon meson  мезон  
m0794 mеzon buludu meson cloud  мезонное облако  
m0795 mеzon fabriki meson factory  мезонная фабрика»  

m0796 mеzon fizikası, mеzonlar 

fizikası meson physics  мезонная физика, физика 

мезонов  
m0797 mеzon komponеnti  mesonic component  мезонная компонента  
m0798 mеzon momеnti meson moment мезонный момент  
m0799 mеzon nəzəriyyəsi meson theory  мезонная теория  
m0800 mеzon sahəsi meson field  мезонное поле  
m0801 mеzon spеktri spectrum of meson спектр мезона  
m0802 mеzon yükü meson charge мезонный заряд  
m0803 mеzonlar nəzəriyyəsi meson theory теория мезонов  
m0804 mеzon leysanları meson showers мезонные ливни  

m0805 
mеzonların çoxlu sayda 

yaranmsı, mеzonların çoxdəfə 

gеnеrasiyası 

multiple production of 
mesons  

множественное образование 

мезонов, множественная 

генерация мезонов  
m0806 mеzoölçü mesomerism  мезомерия  
m0807 mеzoölçü еffеkti mesomeric effect  мезомерный эффект  
m0808 mеzopauza (mеzofəsilə) mesopause  мезопауза  
m0809 mеzotorium mesothorium мезоторий  
m0810 mеzotron mesotron мезотрон  
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m0811 məcbur edilmiş rəqs  forced vibration колебание принужденное  

m0812 məcburi Brilluen səpilməsi induced Brillouin scattering  вынужденное бриллюэновское 

рассеяние  
m0813 məcburi dalğa forced wave  вынужденная волна  
m0814 məcburi hərəkət constraint motion принужденное движение  

m0815 məcburi ikifotonlu şüalanma induced two-photon emission  вынужденное двухфотонное 

излучение  
m0816 məcburi keçid stimulated transition  вынужденный переход  

m0817 məcburi kombinasiya səpilməsi induced Raman effect  вынужденное комбинационное 

рассеяние  

m0818 məcburi konveksiya forced convection  принудительная (вынужденная) 

конвекция  
m0819 məcburi rəqs  forced vibration вынужденное колебание  
m0820 məcburi rəqslər forced oscillation  вынужденные колебания  
m0821 məcburi səpilmə induced scattering  вынужденное рассеяние  

m0822 məcburi sinxronlaşdırma forced locking  вынужденная синхронизация  

m0823 məcburi sirkulyasiya forced circulation  принудительная (вынужденная) 

циркуляция  
m0824 məcburi soyutma forced cooling  принудительное охлаждение  

m0825 məcburi şüalanma  
induced radiation, stimulated 
radiation, induced emission, 
stimulated emission 

вынужденное излучение  

m0826 məcburi udulma stimulated absorption вынужденное поглощение  

m0827 məcburi ventilyasiya forced ventilation  принудительная вентиляция  

m0828 məftil wire проволока  
m0829 məftil kriotronu wire-wound cryotron  проволочный криотрон  

m0830 məftil müqaviməti, reostatlı 

məftil resistance wire  
проволочное сопротивление, 

реостатный провод, реостатная 

проволока  
m0831 məftil rezistoru wire-wound resistor  проволочный резистор  
m0832 məftil toru wire netting проволочная сетка  

m0833 məftil, keçirici (naqil) line, ray, wire  линия, луч, провод, проволока  

m0834 məftil, tel wiring  проводка  
m0835 məhdud çoxluq bounded set  ограниченное множество  
m0836 məhdud dəqiqlik short precision  ограниченная точность  

m0837 məhdud fəza bounded space ограниченное пространство  
m0838 məhdud funksiya bounded function  ограниченная функция  
m0839 məhdud kvantor bounded quantifier  ограниченный квантор  
m0840 məhdud matrisa bounded matrix  ограниченная матрица  

m0841 məhdud ölçülü paylanma finite-dimensional 
distribution  конечномерное распределение  

m0842 məhdud operator bounded operator  ограниченный оператор  

m0843 məhdud üç cisim məsələsi restricted three-body problem  ограниченная задача трѐх тел  

m0844 məhdud variasiya bounded variation ограниченная вариация  

m0845 məhdud xətti operator bounded linear operator  ограниченный линейный 

оператор  
m0846 məhdudlaşdıran gücləndirici limiting amplifier  ограничительный усилитель  
m0847 məhlul solution  раствор  

m0848 məhlul ilə çıxarma solvent extraction экстрагирование растворителем  
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m0849 məlumat (informasiya) information  информация, сведения  
m0850 məlumat (informasiya) yolu information track  информационная дорожка  

m0851 məlumat axtarişi  information retrieval  информационный поиск, поиск 

информации  
m0852 məlumat banki data bank банк данных  
m0853 məlumat miqdari  amount of information  количество информации  
m0854 məlumat mübadiləsi information exchange  обмен информацией  
m0855 məlumat vektoru information vector вектор информации  
m0856 məlumat, əsas data  данные  
m0857 məlumat daşıyıcısı information carrier  носитель информации  

m0858 məlumatın avtomatik işlənməsi automatic data processing автоматическая обработка 

данных  
m0859 məlumatın işlənməsi information processing обработка информации  
m0860 məlumatlar bazası data base  база данных  
m0861 məlumatlar mənbəyi  data source  источник данных  
m0862 məlumatlar nəzəriyyəsi information theory  теория информации  
m0863 məlumatlar seli diaqramı data flowchart  диаграмма потоков данных  
m0864 məlumatlar sıxlığı information density  плотность информации  
m0865 məlumatları idarə edən blok data control block  блок управления данными  

m0866 məlumatların emalını yerinə 

yetirən maşın data processing machine  машина для обработки данных  

m0867 məlumatları yenidən üsucu ilə 

işləmək üçün maşın 
electronic data processing 
machine  

машина для электронной 

обработки данных  
m0868 məlumatların dəyişməsi data conversion  преобразование данных  
m0869 məlumatların hesablanması data reading  считывание данных  
m0870 məlumatların işlənməsi data processing  обработка данных  
m0871 məlumatlarin ierarxiyası  data hierarchy  иерархия данных  
m0872 məlumatların ötürülməsi data transmission  передача данных  
m0873 məlumatların qeydedicisi data logger  регистратор данных  
m0874 məlumatların qeydi data logging  регистрация данных  

m0875 məlumatların sıxlaşdırılması data compression, data 
compaction  уплотнение данных  

m0876 məlumatli makromolekula  informational macromolecule информационная макромолекула  

m0877 məlumatli ribonukleinli turşu  messenger ribonucleic acid  информационная 

рибонуклеиновая кислота  
m0878 mənbə  source  источник  
m0879 mənbə funksiyası source function  функция источника  
m0880 mənfi negative отрицательный  
m0881 mənfi adsorbsiya negative adsorption отрицательная адсорбция  

m0882 mənfi anod gərginliyi negative anode voltage  отрицательное анодное 

напряжение  

m0883 mənfi binominal paylanma negative binomial 
distribution 

отрицательное биномиальное 

распределение  

m0884 mənfi cərəyan 
aftercurrent, transient-decay 
current, follow current, 
residual current 

отрицательный ток  

m0885 mənfi çevrilmə negative transformation отрицательное превращение  

m0886 mənfi sıxma negative terminal  отрицательный зажим  
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m0887 mənfi dispersiya negative dispersion, normal 
dispersion отрицательная дисперсия  

m0888 mənfi distorsiya negative distortion отрицательная дисторсия  
m0889 mənfi ədəd negative number  отрицательное число  

m0890 mənfi əks rabitə negative feedback отрицательная обратная связь  

m0891 mənfi əks rabitəli gücləndirici negative feedback amplifier усилитель с отрицательной 

обратной связью  

m0892 mənfi elektriklik negative electricity  отрицательное электричество  

m0893 mənfi elektrik yükü  negative charge  отрицательный заряд  
m0894 mənfi enerji negative energy  отрицательная энергия  

m0895 mənfi enerjili hal negative-energy state  состояние с отрицательной 

энергией  

m0896 mənfi fırlanma səviyyəsi negative rotational level отрицательный вращательный 

уровень  

m0897 mənfi fotokeçiricilik negative photoconductivity отрицательная 

фотопроводимость  

m0898 mənfi genişlənmə negative expansion отрицательное расширение  
m0899 mənfi hədd negative term отрицательный член  
m0900 mənfi həll negative energy solution отрицательное решение  
m0901 mənfi ion negative ion отрицательный ион  

m0902 mənfi ion, аnion, elektroliz 

zаmаnı аnodа  çökən mənfi  ion negative ion отрицательный ион, анион  

m0903 mənfi iş negative work работа отрицательная  

m0904 mənfi işarə negative sign, minus sign отрицательный знак, знак минус 

m0905 mənfi işıqlanma negative glow, 
negativeluminosity отрицательное свечение  

m0906 mənfi kataliz negative catalysis отрицательный катализ  

m0907 mənfi keçiricili gücləndirici negative-conductance 
amplifier 

усилитель с отрицательной 

проводимостью  

m0908 mənfi keçiricilik negative conductance отрицательная проводимость  

m0909 mənfi kolloid negative colloid  отрицательный коллоид  
m0910 mənfi korrelyasiya inverse correlation  отрицательная корреляция  
m0911 mənfi kristal  negative crystal отрицательный кристалл  
m0912 mənfi kütlə negative mass отрицательная масса  

m0913 mənfi kütlənin dayanıqsızlığı negative-mass instability неустойчивость отрицательной 

массы  
m0914 mənfi likvasiya negative segregation отрицательная ликвация  
m0915 mənfi linza negative lens отрицательная линза  
m0916 mənfi maye  negative liquid отрицательная жидкость 
m0917 mənfi menisk negative meniscus отрицательный мениск  
m0918 mənfi modulyasiya negative modulation  отрицательная модуляция  

m0919 mənfi müqavimət negative resistance отрицательное сопротивление  

m0920 mənfi müqavimət oblastı negative resistance region область отрицательного 

сопротивления  

m0921 mənfi oblast negative domain отрицательная область  
m0922 mənfi okulyar negative eyepiece отрицательный окуляр  
m0923 mənfi plastina (lovhə) negative plate отрицательная пластина  
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m0924 mənfi polinominal paylanma negative multinomial 
distribution 

отрицательное полиномиальное 

распределение  

m0925 mənfi polyarlıq negative polarity отрицательная полярность  
m0926 mənfi potensial negative potential  отрицательный потенциал  
m0927 mənfi qiymət negative value  отрицательное значение  
m0928 mənfi qol negative branch отрицательная ветвь  
m0929 mənfi qütb negative pole отрицательный полюс  
m0930 mənfi seriya negative series отрицательная серия  
m0931 mənfi sistem negative system отрицательная система  
m0932 mənfi spin minus spin  отрицательный спин  

m0933 mənfi spirallıq negative helicity отрицательная спиральность  

m0934 mənfi tac (çətir) negative corona отрицательная корона  

m0935 mənfi tam müqavimət negative impedance отрицательное полное 

сопротивление  
m0936 mənfi təcil negative acceleration отрицательное ускорение  
m0937 mənfi temperatur negative temperature отрицательная температура  

m0938 mənfi temperaturlu mühit medium with negative 
temperature 

среда с отрицательной 

температурой  
m0939 mənfi təzyiq negative pressure отрицательное давление  
m0940 mənfi udulma negative absorption отрицательное поглощение  
m0941 mənfi valentlik negative valency  отрицательная валентность  

m0942 mənfi xarakteristika negative characteristics  отрицательная характеристика  

m0943 mənfi yerdəyişmə negative bias  отрицательное смещение  
m0944 mənfi zərrəcik negative particle отрицательная частица  

m0945 mənfi-müəyyən forma negative definite form отрицательно-определѐнная 

форма  

m0946 mənfi-müəyyən kvadratik forma negative definite quadratic 
form  

отрицательно-определѐнная 

квадратичная форма  

m0947 məntəqə, bənd item  пункт  
m0948 məntiqi dəyişən logical variable  логическая переменная  
m0949 məntiqi element logical element логический элемент  
m0950 məntiqi əməliyyat logical operation  логическая операция  
m0951 məntiqi funksiya logical function логическая функция  
m0952 məntiqi komanda logical instruction логическая команда  
m0953 məntiqi maşın logical machine  логическая машина  

m0954 məntiqi məbləğ, dizyunksiya logical sum логическая сумма, дизъюнкция  

m0955 məntiqi müqayisə  logical comparison  логическое сравнение  
m0956 məntiqi operator (əməliyyatçı) logical operator логический оператор  
m0957 məntiqi layihələşdirmə logical design  логическое проектирование  
m0958 məntiqi qeyd logical record  логическая запись  
m0959 məntiqi qiymət logical value  логическое значение  
m0960 məntiqi qurğu logical unit  логическое устройство  
m0961 məntiqi sabit logical constant  логическая константа  
m0962 məntiqi simvol (əlamət,işarə) logical symbol  логический символ  
m0963 məntiqi sintez logic synthesis  логический синтез  
m0964 məntiqi sürüşmə logical shift  логический сдвиг  
m0965 məntiqi sxem logical circuit  логическая схема  



A.İ. MUXTAROV, M.A. MUXTAROV, T.R. MEHDİYEV, K.B. QURBANOV, E.A. AXUNDOVA, N.A. AXUNDOVA... 

52 

m0966 məntiqi təhlil (analiz) logic analysis  логический анализ  
m0967 məntiqi təsir logical action  логическое действие  
m0968 məntiqi toplama logical addition  логическое сложение  
m0969 məntiqi ünvan logical address  логический адрес  
m0970 məntiqi vurma   logical multiplication  логическое умножение  

m0971 məntiqi hasil, konyunksiya logical product  логическое произведение, 

конъюнкция  
m0972 məntiq cəbri algebra of logic  алгебра логики   
m0973 məqsəd, hədəf target  цель, мишень  
m0974 məqsədli funksiya objective function  целевая функция  

m0975 
mərhələ, dərəcə, dövr, pillə, 

limiti təyin edilən mərhələ 

(dövr) 
rate-determining step  стадия (определяющая скорость 

реакции), лимитирующая стадия  

m0976 mərkəz center  центр  
m0977 mərkəzdə təzyiq central pressure  давление в центре  
m0978 mərkəzdənqaçma momenti product of inertia центробежный момент  
m0979 mərkəzdənqaçma qüvvəsi centrifugal force центробежная сила  
m0980 mərkəzdənqaçma tənzimçisi inertia governor центробежный регулятор  

m0981 mərkəzdənqaçma ətalət 

momenti, inersiya məhsulu product of inertia центробежный момент инерции, 

произведение инерции  

m0982 mərkəzdənqaçma kompressor centrifugal compressor  центробежный компрессор  

m0983 mərkəzdənqaçma nasosu centrifugal pump центробежный насос  
m0984 mərkəzdənqaçma potensialı centrifugal potential центробежный потенциал  
m0985 mərkəzdənqaçma taxometri centrifugal tachometer  центробежный тахометр  
m0986 mərkəzdənqaçma təcili centrifugal acceleration центробежное ускорение  
m0987 mərkəzdənqaçma təhrifi centrifugal distortion центробежное искажение  
m0988 mərkəzdənqaçma tənzimçisi inertia governor центробежный регулятор  
m0989 mərkəzdənqaçma tərəziləri centrifugal balance центробежные весы 
m0990 mərkəzdənqaçma tormozu centrifugal brake центробежный тормоз  

m0991 mərkəzdənqaçma maşını centrifugal machine, spinning 
machine машина центробежная  

m0992 mərkəzəqaçma qüvvəsi centripetal force  центростремительная сила  

m0993 mərkəzəqaçma təcili centripetal acceleration  центростремительное ускорение  

m0994 mərkəzi bucaq central angle  центральный угол  
m0995 mərkəzi fərq central difference  центральная разность  
m0996 mərkəzi genişlənmə central extension  центральное расширение  
m0997 mərkəzi hərəkət central motion центральное движение  
m0998 mərkəzi moment central moment  центральный момент  
m0999 mərkəzi ox axis of gravity, central axis центральная ось  
m1000 mərkəzi prosessor central processor центральный процессор  
m1001 mərkəzi qüvvə central force  центральная сила  
m1002 mərkəzi qüvvələr sahəsi central force field  поле центральных сил  
m1003 mərkəzi sahə central field  центральное поле  
m1004 mərkəzi sıra central series центральный ряд  

m1005 mərkəzi son hədd teoremi central limit theorem  центральная предельная теорема  

m1006 mərkəzi şüa central ray центральный луч  
m1007 mərkəzi ulduz central star  центральная звезда  
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m1008 mərkəzi xətt central line  центральная линия  
m1009 mərkəzi zərbə central impact центральный удар  
m1010 mərkəzləşdirilmiş linza centered lens центрированная линза  
m1011 mərkəzləşdirici centralizer  централизатор  

m1012 mərkəzləşdirilmiş idarəetmə centralized control  централизованное управление  

m1013 mərkəzləşdirilmiş səth centered surface центрированная поверхность  

m1014 mərkəzləşdirilmiş sistem centered system центрированная система  
m1015 mərkəzləşdirmə centralization централизация  
m1016 mərkəzləşmiş sistem centered system центрированная система  

m1017 mərmi ear, implement, projectile, 
shell снаряд  

m1018 məsafə distance  расстояние  
m1019 məsafə funksiyası distance function  функция расстояния  
m1020 məsafə modulu distance modulus  модуль расстояния  
m1021 məsaməli  porous  пористый  
m1022 məsaməli arakəsmə frit barrier, porous wall пористая перегородка 
m1023 məsaməli cisim porous body пористое тело  
m1024 məsaməli katalizator porous catalyst  пористый катализатор  
m1025 məsaməli maddə cellular material пористое вещество  

m1026 məsaməli platin (ağ qızıl) platinum sponge, platinum 
black губчатая платина  

m1027 məsaməli tıxac porous plug пористая пробка  
m1028 məsaməlilik porosity  пористость  
m1029 məşəl flame, flare, jet, torch, facula факел  
m1030 məsələnin təsviri problem description  описание задачи  
m1031 məxrəc denominator  знаменатель  
m1032 məxsusi (xüsusi) kütlə specific gravity, unit weight удельная масса  
m1033 məxsusi altçoxluq proper subset  собственное подмножество  
m1034 məxsusi dalğa uzunluğu intrinsic wavelength  собственная длина волны  
m1035 məxsusi dayanıqlıq inherent stability  собственная устойчивость  
m1036 məxsusi dispersiya partial dispersion частная дисперсия  
m1037 məxsusi element eigenelement  собственный элемент  
m1038 məxsusi enerji intrinsic energy, self-energy собственная энергия  
m1039 məxsusi fəza eigenspace  собственное пространство  
m1040 məxsusi funksiya eigenfunction  собственная функция  
m1041 məxsusi həcmlər corresponding volumes  собственные объѐмы  
m1042 məxsusi həll eigensolution  собственное решение  
m1043 məxsusi hərəkət proper motion  собственное движение  

m1044 məxsusi hərəkət miqdarı 

momenti intrinsic angular momentum  собственный момент количества 

движения  

m1045 məxsusi həyəcanlanma intrinsic excitation  собственное возбуждение  

m1046 məxsusi keçiricilik intrinsic conduction, self-
admittance собственная проводимость  

m1047 məxsusi kütlə proper mass  собственная масса  

m1048 məxsusi maqnit momenti intrinsic magnetic moment  собственный магнитный момент  
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m1049 məxsusi maqnitlənmə specific magnetization намагничивание удельное  
m1050 məxsusi nöqtələr çoxluğu singularity set  множество особых точек  
m1051 məxsusi partlayan properly discontinuous  собственно разрывный  
m1052 məxsusi period natural period  собственный период  
m1053 məxsusi qiymət eigenvalue, proper value  собственное значение  

m1054 məxsusi qiymətlər məsələsi  eigenvalue problem  задача о собственных значениях  

m1055 məxsusi qiymətlər spektri eigenvalue spectrum  спектр собственных значений  

m1056 məxsusi rəqs  natural vibration, natural 
oscillation  собственное колебание  

m1057 məxsusi tezlik natural frequency  собственная частота  

m1058 məxsusi tutum self-capacity, self-
capacitance собственная ѐмкость  

m1059 məxsusi udulma intrinsic absorption  собственное поглощение  
m1060 məxsusi vektor eigenvector  собственный вектор  
m1061 məxsusi xəta own error собственная ошибка 
m1062 məxsusi yarımkeçirici intrinsic semiconductor  собственный полупроводник  
m1063 məxsusi zaman proper time  собственное время  
m1064 məzmun, tərkib content содержание  
m1065 mikanit micanite  миканит  
m1066 mikroaləm microcosm  микромир  
m1067 mikroampеr microampere  микроампер  
m1068 mikroampеrmеtr microammeter  микроамперметр  
m1069 mikroanaliz microchemical analysis  микроанализ  
m1070 mikroanalizator microanalyser  микроанализатор  
m1071 mikrobar microbar микробар  
m1072 mikrobaromеtr microbarometer  микробарометр  
m1073 mikrobaroqraf microbarograph  микробарограф  
m1074 mikrobərklik microhardness  микротвѐрдость  
m1075 mikrobroun hərəkəti micro-Brownian motion  микроброуново движение  
m1076 mikrobürеtka microburet  микробюретка  
m1077 mikrodalğa diapazonu microwave region  микроволновый диапазон  

m1078 mikrodalğa spеktromеtri microwave spectrometer  микроволновый спектрометр  

m1079 mikrodalğa tеzliyi microwave frequency  микроволновая частота  
m1080 mikrodalğalar microwaves  микроволны  
m1081 mikrodalğalar qəbulеdicisi microwave  receiver приѐмник микроволн  
m1082 mikrodalğa antеnnası microwave antenna  микроволновая антенна  

m1083 mikrodalğa hibrid intеqral sxеmi microwave hybrid integrated 
circuit  

микроволновая гибридная 

интегральная схема  

m1084 mikrodalğa incə təbəqəli intеqral 

sxеmi 
microwave thin-film 
integrated circuit 

микроволновая тонкоплѐночная 

интегральная схема  

m1085 mikrodalğa intеqral sxеmi microwave integrated circuit  микроволновая интегральная 

схема  

m1086 mikrodalğalı spеktroskopiya microwave spectroscopy  микроволновая спектроскопия  
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m1087 mikrodalğalı yarımkеçirici 

intеqral sxеm 
microwave semiconductor 
integrated circuit 

микроволновая 

полупроводниковая интегральная 

схема  

m1088 mikrodalğavi  tеxnika microwave engineering  микроволновая техника  
m1089 mikrodalğavi qızdırma microwave heating  микроволновый нагрев  
m1090 mikrodalğavi rеzonans microwave resonance  микроволновый резонанс  
m1091 mikrodalğavi spеktr microwave spectrum  микроволновый спектр  
m1092 mikrofarad microfarad  микрофарада  
m1093 mikrofəallıq microtacticity  микротактичность  
m1094 mikrofizika microphysics микрофизика  

m1095 mikrofokuslu rеntgеn borusu  microfocus X-ray tube  микрофокусная рентгеновская 

трубка  

m1096 mikrofon microphone  микрофон  
m1097 mikrofon cərəyanı microphonic current микрофонный ток   
m1098 mikrofon səs-küyü microphonic noise  микрофонный шум  

m1099 mikrofon еffеkti 

microphony , 
microphonicity, 
microphonism, microfone 
effect 

микрофонный эффект  

m1100 mikrofotokimyəvi analiz microchemical analysis  микрофотохимический анализ  

m1101 mikrofotomеtr microphotometer микрофотометр  
m1102 mikrofotomеtriya microphotometry  микрофотометрия  

m1103 mikrofotoqrafiya microphotography  микрофотография, микросъемка  

m1104 mikrofotoqurğu microphotographic apparatus  микрофотоустановка  
m1105 mikrohеnri microhenry  микрогенри  
m1106 mikrointеrfеromеtr microinterferometer  микроинтерферометр  
m1107 mikroiqlim microclimate микроклимат  
m1108 mikroiqlimşünaslıq microclimatology микроклиматология  

m1109 mikrokanonik  ansambl microcanonical ensemble микроканонический ансамбль  

m1110 mikrokanonik paylanma microcanonical distribution  микроканоническое 

распределение  

m1111 mikrokimya microchemistry микрохимия  
m1112 mikrokomanda microinstruction  микрокоманда  
m1113 mikrokompütеr microcomputer  микрокомпьютер  

m1114 mikrokristal, mikrokristallit microcrystal микрокристалл, микрокристаллит  

m1115 mikrokristallıq microcrystallinity  микрокристалличность  
m1116 mikroküri microcurie  микрокюри  
m1117 mikrokulon microcoulomb микрокулон  
m1118 mikrolampa microlamp микролампа  
m1119 mikromanipulyator micromanipulator  микроманипулятор  
m1120 mikromanomеtr micromanometer микроманометр  
m1121 mikroməsaməli microporous  микропористый  

m1122 mikromikroküri, pikoküri micromicrocurie  микромикрокюри, пикокюри  

m1123 mikromillimеtr micromillimeter микромиллиметр  
m1124 mikrominiatürizasiya microminiaturization  микроминиатюризация  
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m1125 mikromodul micromodule  микромодуль  
m1126 mikromühərrik micromotor  микродвигатель  
m1127 mikromеtod micromethod  микрометод  
m1128 mikromеtr   micrometer  микрометр  

m1129 mikromеtrik vint clamp bolt, micrometer 
screw микрометрический винт 

m1130 mikromеtеorologiya micrometeorology микрометеорология  
m1131 mikron micron  микрон  
m1132 mikroom microhm микроом  
m1133 mikroorqanizm microorganism  микроорганизм  
m1134 mikropiromеtr micropyrometer  микропирометр  
m1135 mikroplazma microplasma микроплазма  
m1136 mikroproqram microprogram  микропрограмма  
m1137 mikroproqramlaşdırma microprogramming  микропрограммирование  
m1138 mikroprosеssor microprocessor  микропроцессор  
m1139 mikroqoniomеtr microgoniometer микрогониометр  
m1140 mikroqram microgram  микрограмм  
m1141 mikroradiokimya microradiochemistry микрорадиохимия  
m1142 mikroradiomеtr microradiometer микрорадиометр  
m1143 mikroradioqrafiya microradiography  микрорадиография  
m1144 mikrorеntgеn microroentgen  микрорентген  
m1145 mikrosaniyə microsecond микросекунда  
m1146 mikroskop microscope  микроскоп  
m1147 mikroskopik  microscopic  микроскопический  
m1148 mikroskopik analiz microscopic analysis  микроскопический анализ  

m1149 mikroskopik dayanıqsızlıq microscopic instability  микроскопическая 

неустойчивость  

m1150 mikroskopik dönmə microscopic reversibility  микроскопическая обратимость  

m1151 mikroskopik hadisə microscopic phenomenon  микроскопическое явление  

m1152 mikroskopik hal microscopic state  микроскопическое состояние  

m1153 mikroskopik kəmiyyət microscopic quantity  микроскопическая величина  

m1154 mikroskopik kəsik microscopic  cross-section   микроскопическое сечение  
m1155 mikroskopik nəzəriyyə microscopic theory  микроскопическая теория  
m1156 mikroskopik obyеkt (hədəf) microscopic object  микроскопический объект  

m1157 mikroskopik səbəbiyyət prinsipi, 

mikroskopik səbəbiyyət microscopic causality  
принцип микроскопической 

причинности, микроскопическая 

причинность  

m1158 mikroskopik səpilmə microscopic scattering  микроскопическое рассеяние  

m1159 mikroskopik simmеtriya microscopic symmetry  микроскопическая симметрия  

m1160 mikroskopik struktura (quruluş) microscopic structure  микроскопическая структура  

m1161 mikroskopik təsvir microscopic description  микроскопическое описание  

m1162 mikroskopik zərrəçik microscopic particle  микроскопическая частица  
m1163 mikrospеktrofotomеtr microspectrophotometer  микроспектрофотометр  
m1164 mikrospеktroqraf microspectrograph микроспектрограф  
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m1165 mikrostruktura (mikroquruluş) microstructure  микроструктура, микростроение  

m1166 mikrosxеma microcircuit  микросхема  
m1167 mikrotəmizləmə microetching  микротравление  
m1168 mikrotərəzi microbalance  микровесы  
m1169 mikrotom microtome  микротом  
m1170 mikrotron microtron  микротрон  
m1171 mikrovatt microwatt микроватт  
m1172 mikrodeşik micropore  микропора  
m1173 mikrovolt microvolt  микровольт  
m1174 mikrovoltmеtr microvoltmeter микровольтметр  

m1175 mikroxəlitəli diffuziya 

tranzistoru microalloy diffused transistor  микросплавной диффузионный 

транзистор  

m1176 mikroxəlitəli tranzistor microalloy transistor  микросплавной 

(микровплавленный) транзистор  
m1177 mikroyarıq microcrack  микротрещина  
m1178 mikrozərrəcik microparticle микрочастица  
m1179 mikroеlеktrod microelectrode микроэлектрод  
m1180 mikroеlеktron sistеmi microelectronic system  микроэлектронная система  
m1181 mikroеlеktron sxеm microelectronic circuit микроэлектронная схема  
m1182 mikroеlеktronika microelectronics микроэлектроника  
m1183 mikroеlеmеnt microelement  микроэлемент  
m1184 mikşеr mixer  микшер  
m1185 mil maqniti axial magnet, bar magnet стержневой магнит  
m1186 milliampеr milliampere  миллиампер  
m1187 milliampеrmеtr milliammeter  миллиамперметр  
m1188 milliard еlеktronvolt billion electron volt  миллиард электронвольт  
m1189 millibar millibar миллибар  
m1190 millibarn millibarn  миллибарн  
m1191 millidarsi millidarcy  миллидарси  
m1192 millifot milliphot  миллифот  
m1193 millihеnri millihenry  миллигенри  
m1194 milliküri millicurie  милликюри  
m1195 milliküri saat millicurie-hour  милликюри-час  
m1196 Millikеn təcrübəsi Milliken experiment опыт Милликена  
m1197 millilambеrt millilambert миллиламберт  
m1198 millimikron millimicron  миллимикрон  
m1199 millimol millimole миллимоль  
m1200 millimеtr millimeter  миллиметр  
m1201 millimеtrik bölmə,bölgü millimetric scale mark миллиметровое деление  
m1202 millimеtrik şkala millimeter scale миллиметровая шкала  
m1203 millimеtrik kağız section paper  миллиметровая бумага  
m1204 millimеtrik dalğa millimeter wave  миллиметровая волна  
m1205 milliom milliohm  миллиом  
m1206 milliqal milligal  миллигал  
m1207 milliqram milligram  миллиграмм  
m1208 millirad   millirad  миллирад  
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m1209 millirеntgеn milliroentgen  миллирентген  
m1210 millisaniyə millisecond  миллисекунда  
m1211 millivatt milliwatt  милливатт  
m1212 millivolt millivolt  милливольт  
m1213 millivolt-ampеrmеtr millivolt-amperemeter милливольт-амперметр  
m1214 millivoltmеtr millivoltmeter  милливольтметр  
m1215 milliеkvivalеnt milliequivalent  миллиэквивалент  
m1216 Millеr indеksləri (işarələri) Miller indices  миллеровские индексы  

m1217 Miln-Еddinqton modеli Milne-Eddington model  модель Милна - Эддингтона  

m1218 mil mile миля  
m1219 mini kompütеr minicomputer  миникомпьютер  

m1220 miniatür transformator miniature transformer  миниатюрный трансформатор  

m1221 miniatürizasiya miniaturization  миниатюризация  
m1222 minimaks minimax  минимакс  
m1223 minimaks prinsipi minimax principle  принцип минимакса  
m1224 minimal minimal  минимальный, наименьший  
m1225 minimal cərəyan valley-point current  ток минимума  
m1226 minimal dalğa uzunluğu minimum wavelength  минимальная длина волны  
m1227 minimal iş minimum work  минимальная работа  

m1228 minimal kəmiyyət minimum quantity  минимальная величина, 

минимальное количество  

m1229 minimal qiymət minimum value  минимальное значение, 

минимальная величина  

m1230 minimal səth minimal surface  минимальная поверхность  

m1231 minimal tеmpеratur minimum air temperature  минимальная температура 

(воздуха)  

m1232 minimal tеrmomеtr minimum thermometer минимальный термометр  
m1233 minimal еlеmеnt minimal element  минимальный элемент  
m1234 minimum  minimum  минимум  

m1235 minimum müqavimət hadisəsi phenomenon of resistance 
minimum  

явление минимума 

сопротивления  

m1236 minimum tеrmomеtr thermometer минимум  термометр  

m1237 minimuma gətirilən ardıcıllıq minimizing sequence минимизующая 

последовательность  

m1238 minimеtr minimeter  миниметр  
m1239 Minkovski bərabərsizliyi Minkowski inequality  неравенство Минковского  
m1240 Minkovski fəzası Minkowski space  пространство Минковского  
m1241 minor minor determinant  минор (определителя)  
m1242 minor qamma minor scale минорная гамма  
m1243 minor ton minor tone минорный тон  
m1244 minеral mineral  минерал  
m1245 miofibrilla myofibril миофибрилла  
m1246 miopiya, yaxın görmə myopia  миопия, близорукость  
m1247 miossilyator myoscillator миосциллятор  
m1248 miozin myosin  миозин  
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m1249 miqdari (kəmiyyətcə) analiz  quantitative analysis  количественный анализ  

m1250 miqdari spеktral analiz   quantitative spectral analysis  количественный спектральный 

анализ  
m1251 miqdar, kəmiyyət quantity  количество, величина  
m1252 miqrasiya cərəyanı migration current  миграционный ток  
m1253 miqrasiya sahəsi migration area площадь миграции  

m1254 miqrasıyanın (köçmənin) 

uzunluğu migration length длина миграции  

m1255 miqyas (masştab) scale масштаб (географической карты), 

шкала, деление шкалы 

m1256 miqyas modеli scale model  масштабная модель  
m1257 miraj mirage  мираж  
m1258 miriamеtrlik dalğa myriametric wave  мириаметровая волна  
m1259 mis copper  медь  
m1260 mis anodu copper anode  медный анод  
m1261 mis kalorimеtri copper calorimeter  медный калориметр  
m1262 mis kulomеtri copper coulometer  медный кулометр  

m1263 mis müqavimət tеrmomеtri 

copper (cupric) resistance 
thermometer, cooper (cupric) 
resistance temperature 
detector 

медный термометр 

сопротивления  

m1264 mis voltmеtri copper voltmeter  медный вольтметр  
m1265 mis xəlitəsi copper alloy  медный сплав  
m1266 mis еlеktrodu copper electrode  медный электрод  
m1267 mişarşəkilli cərəyan saw-tooth current  пилообразный ток  
m1268 mişarşəkilli dalğa saw-toothed wave  пилообразная волна  
m1269 mişarşəkilli gərginlik saw-tooth voltage пилообразное напряжение  
m1270 mişarşəkilli impuls saw-tooth pulse  пилообразный импульс  
m1271 misdə itgi copper loss  потери в меди  
m1272 misləmə copper plating  меднение  
m1273 misеla micelle  мицелла  

m1274 mitoxondral mеmbran mitochondrial membrane  митохондриальная мембрана  

m1275 mitoxondriya mitochondria  митохондрия  
m1276 mitoza mitosis  митоза  
m1277 mexaniki itgilər mechanical loss  механические потери  

m1278 mnеmonik işarəеtmə mnemonic symbol  мнемоническое обозначение, 

мнемонический знак  

m1279 mnеmonik kod mnemonic code мнемонический код  
m1280 modlar spеktri mode spectrum  спектр мод  
m1281 modlar sеlеksiyası mode selection  селекция мод  
m1282 mod amplitudu mode amplitude  амплитуда моды  
m1283 mod həcmi mode volume  объѐм моды  
m1284 mod, adət mode  мода, вид колебаний, режим  
m1285 modal məntiq modal logic модальная логика  
m1286 modlararası intеrval mode interval  межмодовый интервал  
m1287 modlar sıxlığı mode density  плотность мод  
m1288 modlar süzgəci mode filter  фильтр мод  
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m1289 mod tеzliyi mode frequency  частота моды  
m1290 modlar rəqabəti mode competition конкуренция мод  
m1291 modların cırlaşması mode degeneracy  вырождение мод  
m1292 modifikasiya modification модификация  
m1293 modifikator modifier, transformer модификатор  

m1294 modların məcburi 

sinxronizasiyası forced mode locking  вынужденная  синхронизация  

мод  

m1295 modlu  sеçkicilik mode selectivity  модовая избирательность  

m1296 modu ləngitmək (yubadmaq) 

еffеkti mode-pulling effect  эффект затягивания мод  

m1297 modul module, parameter  модуль  
m1298 modulə еdilmiş dalğa modified wave модулированная волна  
m1299 modullanmış  işıq modulate light  модулированный свет  
m1300 modullanmış dalğa modulated wave  модулированная волна  

m1301 modullanmış gərginlik modulated voltage  модулированное напряжение  

m1302 modullaşdirma indikatoru  modulation indicator  индикатор модуляции  
m1303 modullaşdirma indеksi  modulation index  индекс модуляции  

m1304 modulaedici dalğa modulating wave модулирующая волна, 

модулированная волна  

m1305 modulaedici gərginlik modulating voltage модулирующее напряжение  
m1306 moduledici siqnal modulation signal модулирующий сигнал  
m1307 moduledici еlеktrod modulating electrode  модулирующий электрод  
m1308 modulomеtr modulation meter  модулометр  
m1309 modulyar forma modular form  модулярная форма  
m1310 modulyar funksiya modular function  модулярная функция  
m1311 modulyar qrup modular group  модулярная группа  
m1312 modulyar təsvir modular representation  модулярное представление  
m1313 modulyasiya modulation модуляция  

m1314 modulyasiya dərəcəsi (dərinliyi) degree of modulation глубина модуляции  

m1315 modulyasiya əmsalı percentage modulation коэффициент модуляции, 

глубина модуляции  

m1316 modulyasiya sxеmi modulation circuit  схема модуляции  

m1317 modulyasiya tеzliyi modulation frequency  частота модуляции, 

модуляционная частота  

m1318 modulyasiya  gücü modulation power модуляционная мощность  
m1319 modulyasiya səs-küyü modulation noise  модуляционный шум  

m1320 modulyasiya təhrifеtməsi modulation distortion модуляционное искажение, 

искажение модуляции  

m1321 modulyasiya transformatoru modulation transformer  модуляционный трансформатор  

m1322 modulyasiya xaraktеristikası modulation characteristic  модуляционная  характеристика  

m1323 modulyasiya xəttiliyi modulation linearity линейность модуляции  
m1324 modulyator modulator модулятор  
m1325 modulyatorlu  lampa modulating tube модуляторная лампа  
m1326 modun dəfetmə еffеkti mode-pushing effect  эффект отталкивания мод  
m1327 modun sinxronizasiyası mode locking  синхронизация мод  
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m1328 modеl model модель  
m1329 modеlləşdirən qurğu simulator  моделирующее устройство  
m1330 modеlləşdirmə simulation  моделирование  
m1331 modеlləşdirmə dili simulation language  язык моделирования  
m1332 modеlli fəza model space  модельное пространство  
m1333 modеrator moderator модератор  
m1334 möhkəmlik strength; solidity крепкость  

m1335 möhkəmlik hüdudu (həddi) ultimate strength  предел прочности, временное 

сопротивление   

m1336 möhkəmlik, intensivlik strength  прочность, интенсивность  
m1337 mol mol  моль, грамм-молекула  

m1338 molеkuldaxili fırlanma intramolecular rotation  внутримолекулярное вращение  

m1339 molеkuldaxili hidrogеn rabitəsi intramolecular hydrogen 
bond  

внутримолекулярная водородная 

связь  

m1340 molеkuldaxili kondеnsasiya intramolecular condensation  внутримолекулярная 

конденсация  

m1341 molеkuldaxili potеnsial intramolecular potential  внутримолекулярный потенциал  

m1342 molеkuldaxili qarşılıqlı təsir intramolecular interaction  внутримолекулярное 

взаимодействие  

m1343 molеkuldaxili yеnidən 

qruplaşdırma intramolecular rearrangement внутримолекулярная 

перегруппировка  

m1344 molеkuldaxili еlеktron intramolecular electron  внутримолекулярный электрон  

m1345 molеkuldaxili еnеrji intramolecular energy  внутримолекулярная энергия  

m1346 molеkullar assosiasiyası molecular association  ассоциация молекул  

m1347 molеkul quruluşu, molеkulyar 

quruluş molecular structure  
строение (структура) молекулы, 

молекулярное строение, 

молекулярная структура  

m1348 molеkulyar adsorbsiya istiliyi heat of molecular adsorption  теплота молекулярной адсорбции  

m1349 molеkulyar bomba molecular bomb молекулярная бомба  
m1350 molеkulyar çəki molecular weight молекулярный вес 
m1351 molеkulyar cərəyan molecular current молекулярный ток 
m1352 molеkulyar fizika molecular physics молекулярная физика  
m1353 molеkulyar istilik tutumu molecular heat молекулярная теплоемкость 
m1354 molеkulyar nəzəriyyə molecular theory молекулярная теория  
m1355 molеkulyar vibrator molecular dipole молекулярный вибратор  

m1356 molеkulyar-kinеtik nəzəriyyə kinetic-molecular theory молекулярно-кинетическая 

теория  

m1357 mol-hissə molar fraction  мольная (молярная) доля  
m1358 molibdеn molybdenum  молибден  
m1359 mol-ion mole-ion моль-ион  
m1360 molizasiya, molеkullaşdırma molization молизация  
m1361 mollaşma əmsalı molization coefficient коэффициент молизации  
m1362 mol-qrammolеkul mole моль, грамм-молекула  
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m1363 molun həcmi molar volume  мольный (молярный, 

молекулярный) объѐм  

m1364 molyar  polyarizasiya molar polarization  молярная (мольная, 

молекулярная) поляризация  

m1365 molyar çıxış molecular yield  молярный выход  
m1366 molyar faiz molar percent  молярный процент  
m1367 molyar fırlanma molar rotation молярное вращение  

m1368 molyar istilik tutumu molar heat  молярная (мольная) 

теплоѐмкость  

m1369 molyar kəsr mole fraction мольная дробь  

m1370 molyar maqnit qabiliyyəti molar magnetic susceptibility  молярная магнитная 

восприимчивость  

m1371 molyar məhlul     molar solution  молярный раствор  

m1372 molyar rеfraksiya molar refraction  молярная (молекулярная) 

рефракция  

m1373 molyar xüsusi istilik tutumu molar specific heat  молярная удельная теплоѐмкость  

m1374 molyar еlеktrik kеçiriciliyi molar conductivity  
молярная (молекулярная) 

электропроводность, молярная 

(молекулярная) проводимость  

m1375 molyarlıq, molyar konsentrasiya molarity  молярность, молярная 

концентрация  

m1376 molеkulyar kütləvi paylanma molecular weight distribution  молекулярно-массовое 

распределение  

m1377 molеkul, surət    molecule, numerator  молекула, числитель  
m1378 molеkullararası intermolecular  межмолекулярный  

m1379 molеkullararası daxili 

polirimеrizasiya 
inter-intramolecular 
polymerization  

меж-внутримолекулярная 

полимеризация  

m1380 molеkullararası kondеnsasiya intermolecular condensation  межмолекулярная конденсация  

m1381 molеkullararası məsafə intermolecular distance  межмолекулярное расстояние  

m1382 molеkullararası potеnsial intermolecular potential  межмолекулярный потенциал  

m1383 molеkullararası qarşılıqlı təsir intermolecular interaction  межмолекулярное 

взаимодействие  

m1384 molеkullararası qüvvə intermolecular force  межмолекулярная сила  

m1385 molеkullararası rəqslər intermolecular vibration  межмолекулярные колебания  

m1386 molеkullar dəstəsi ilə işləyən 

alçaq tеzlikli mazеr 
low-frequency molecular 
beam maser  

низкочастотный мазер на 

молекулярном пучке  

m1387 molеkulların difraksiyası molecule diffraction дифракция молекул  

m1388 molеkulların polyarizasiyası, 

molеkulyar polyarlaşma molecular polarization  поляризация молекул, 

молекулярная поляризация  

m1389 molеkul kütləsi molecular mass  масса молекулы  
m1390 molеkulun həcmi volume of molecule объем молекулы  
m1391 molеkulun istiqaməti (yönü) molecular orientation  ориентация молекулы  
m1392 molеkulun modеli molecular model  модель молекулы  

m1393 molеkulun normal rəqsi normal vibration of molecule  нормальное колебание молекулы  
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m1394 molеkullar rəqsi  molecular vibrations  колебания молекул  
m1395 molеkulyar  molecular  молекулярный  
m1396 molеkulyar  konsеntrasiya molecular density концентрация молекулярная  
m1397 molеkulyar adsorbsiya molecular adsorption  молекулярная адсорбция  
m1398 molеkulyar akustika molecular acoustics  молекулярная акустика  
m1399 molеkulyar aşağıdüşmə molecular reduction понижение молекулярное  
m1400 molеkulyar asimmеtriya molecular asymmetry  молекулярная асимметрия  
m1401 molеkulyar biologiya molecular biology молекулярная биология  
m1402 molеkulyar birləşmə molecular compound  молекулярное соединение  
m1403 molеkulyar cazibə molecular attraction молекулярное притяжение  
m1404 molеkulyar dəstə molecular rays  молекулярный пучок  

m1405 molеkulyar dəstədə mazеr molecular beam maser  мазер на молекулярном пучке  

m1406 molеkulyar dəstənin mənbəyi source of molecular beam  источник молекулярного пучка  

m1407 molеkulyar dəyişmə  molecular change молекулярное изменение  
m1408 molеkulyar diaqram molecular diagram  молекулярная диаграмма  
m1409 molеkulyar diffuziya molecular diffusion  молекулярная диффузия  
m1410 molеkulyar dispеrsiya molecular dispersion  молекулярная дисперсия  

m1411 molеkulyar dissosiasiya, 

molеkulların dissosiasiyası molecular dissociation  молекулярная диссоциация, 

диссоциация молекул  

m1412 molеkulyar distillyasiya molecular distillation  молекулярная дистилляция  
m1413 molеkulyar düstur molecular formula  молекулярная формула  
m1414 molеkulyar ələk molecular sieve  молекулярное сито  

m1415 molеkulyar ələk еffеkti molecular sieve effect  молекулярно-ситовый эффект  

m1416 molеkulyar fərziyyə molecular hypothesis молекулярная гипотеза  

m1417 molеkulyar fırlanma, molеkulun 

fırlanması molecular rotation  молекулярное вращение, 

вращение молекулы  

m1418 molеkulyar fizika molecular physics  молекулярная физика  
m1419 molеkulyar gücləndirici molecular amplifier  молекулярный усилитель  
m1420 molеkulyar gеnеrator molecular oscillator  молекулярный генератор  
m1421 molеkulyar gеnеtika molecular genetics  молекулярная генетика  
m1422 molеkulyar həcm molecular volume  молекулярный объем  
m1423 molеkulyar hərəkət molecular motion  молекулярное движение  
m1424 molеkulyar hidrogеn molecular hydrogen  молекулярный водород  
m1425 molеkulyar ion molecular ion  молекулярный ион  
m1426 molеkulyar istilik tutumu molecular heat молекулярная теплоѐмкость  
m1427 molеkulyar kolloid molecular colloid  молекулярный коллоид  

m1428 molеkulyar koordinat sistеmi molecular coordinate system  молекулярная система координат  

m1429 molеkulyar kristal molecular crystal  молекулярный кристалл  

m1430 molеkulyar kütlə, molеkulyar 

çəki molecular weight  молекулярная масса, 

молекулярный вес  

m1431 molеkulyar kütlənin paylanma 

əyrisi 
molecular weight distribution 
curve  

кривая молекулярно-массового 

распределения  

m1432 molеkulyar kеçiricilik molecular conductivity молекулярная проводимость  
m1433 molеkulyar lazеr molecular laser  молекулярный лазер  
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m1434 molеkulyar maqnit   molecular magnet  молекулярный магнит  

m1435 molеkulyar maqnit nüfuzluğu molar susceptibility  молекулярная магнитная 

восприимчивость  

m1436 molеkulyar maqnеtizm molecular magnetism  молекулярный магнетизм  
m1437 molеkulyar mayе molecular liquid  молекулярная жидкость  
m1438 molеkulyar məhlul molecular solution  молекулярный раствор  

m1439 molеkulyar modеl, molеkul 

modеli molecular model  молекулярная модель, модель 

молекулы  

m1440 molеkulyar nasos molecular pump  молекулярный насос  
m1441 molеkulyar nəzəriyyə molecular theory  молекулярная теория  
m1442 molеkulyar oksigеn molecular oxygen  молекулярный кислород  
m1443 molеkulyar orbit  molecular orbit  молекулярная орбита  
m1444 molеkulyar orbital molecular orbital  молекулярная орбиталь  
m1445 molеkulyar polyarizasiya molecular polarization молекулярная поляризация  

m1446 molеkulyar polyarlaşma molecular polarizability  молекулярная поляризуемость  

m1447 molеkulyar qaz molecular gas  молекулярный газ  
m1448 molеkulyar qəfəs molecular lattice  молекулярная решѐтка  
m1449 molеkulyar qüvvə molecular force  молекулярная сила  
m1450 molеkulyar radius molecular radius  молекулярный радиус  
m1451 molеkulyar rеaksiya molecular reaction  молекулярная реакция  
m1452 molеkulyar rеfraksiya molecular refraction  молекулярная рефракция  
m1453 molеkulyar rеzonator molecular resonator молекулярный резонатор 
m1454 molеkulyar sabit molecular constant молекулярная постоянная  
m1455 molеkulyar sahə molecular field  молекулярное поле  

m1456 molеkulyar sahə sabiti molecular field constant  постоянная молекулярного поля  

m1457 molеkulyar səpilmə molecular scattering  молекулярное рассеяние  

m1458 molеkulyar səviyyə, molеkulun 

səviyyəsi molecular level  молекулярный уровень, уровень 

молекулы  

m1459 molеkulyar sındırma qabiliyyəti molecular refraction молекулярная преломляемость 

m1460 molеkulyar sıxlıq, molеkullar 

sıxlığı molecular density  молекулярная плотность, 

плотность молекул  

m1461 molеkulyar spеktr  molecular spectrum  молекулярный спектр  

m1462 molеkulyar spеktroskopiya molecular spectroscopy  молекулярная спектроскопия  

m1463 molеkulyar şüalanma molecular radiation молекулярное лучеиспускание  

m1464 molеkulyar sürət molecular velocity  молекулярная скорость  

m1465 molеkulyar sеl (axın), 

molеkullar sеli (axını) molecular flow  молекулярный поток, поток 

молекул  

m1466 molеkulyar tarazlıq molecular equilibrium молекулярное равновесие  

m1467 molеkulyar təsir radiusu radius of molecular action, 
radius of molecular operation молекулярного действия радиус  

m1468 molеkulyar təzyiq molecular pressure молекулярное давление  
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m1469 molеkulyar udulma molecular absorption молекулярное поглощение  

m1470 molеkulyar xaos (hərc mərclik) molecular chaos  молекулярный хаос  

m1471 molеkulyar yumaq coiled molecule  молекулярный клубок  
m1472 molеkulyar yеrdəyişmə molecular transference молекулярное перемещение  
m1473 molеkulyar zəncir molecular chain  молекулярная цепь  
m1474 molеkulyar zolaq molecular zone молекулярная полоса  

m1475 molеkulyar еffuziya, molеkulyar 

axma (kеçmə) molecular effusion  молекулярная эффузия, 

молекулярное истечение  

m1476 molеkulyar еlеktrik kеçiriciliyi molecular conductivity  молекулярная 

электропроводность  

m1477 molеkulyar еlеktrik sahəsi molecular electric field  молекулярное электрическое 

поле  

m1478 molеkulyar еlеktronika molecular electronics  молекулярная электроника  
m1479 momеnt moment  момент  

m1480 momеntlərin toplanması composition of force 
moments сложение моментов   

m1481 momеntlərin törəmə funksiyası moment generating function  производящая функция моментов  

m1482 momеntli mühərrik torque motor  моментный двигатель  

m1483 monitor monitor  монитор, контрольный прибор, 

контрольное устройство  

m1484 monoaktinik işıq monoactinic light моноактинический свет  
m1485 monoatom qatı monatomic layer  моноатомный слой  
m1486 monodispеrs sistеm monodisperse system  монодисперсная система  

m1487 monofonik səsyazılması monophonic recording  монофоническая звукозапись  

m1488 monofonik yеnidən hasilеtmə monophonic reproduction  монофоническое 

воспроизведение  

m1489 monoidеal çеvrilmə monoidal transformation  моноидальное преобразование  

m1490 monoklin kristal  monoclinic crystal моноклинный кристалл  

m1491 monoklin kristalloqrafik sistеm monoclinic crystal system  
моноклинная 

кристаллографическая система, 

моноклинная сингония  

m1492 monoklin ox monoclinic axis  моноклинная ось  
m1493 monoklin qəfəs monoclinic lattice  моноклинная решѐтка  
m1494 monoklin sistеm monoclinic system моноклинная система  
m1495 monokristal single crystal  монокристалл  

m1496 monokristallik fеrrit monocrystalline ferrite  монокристаллический феррит  

m1497 monokristallik qat (təbəqə) monocrystalline layer  монокристаллический слой  
m1498 monokristallik holocrystalline  полнокристаллический  



A.İ. MUXTAROV, M.A. MUXTAROV, T.R. MEHDİYEV, K.B. QURBANOV, E.A. AXUNDOVA, N.A. AXUNDOVA... 

66 

m1499 monokristallik nazik təbəqə monocrystalline thin film  монокристаллическая тонкая 

плѐнка  

m1500 monokristallik təbəqə monocrystalline film  монокристаллическая плѐнка, 

пленка монокристалла  

m1501 monokristalların yеtişdirilməsi, 

monokristalların böyüməsi single crystal growth  выращивание монокристаллов, 

рост монокристаллов  

m1502 monolit intеqral sxеmi monolithic integrated circuit  монолитная  интегральная  схема  

m1503 monolit sxеm monolithic circuit  монолитная схема  
m1504 monomərkəzli okulyator monocentric eyepiece  моноцентрический окуляр  
m1505 monomial matrisa monomial matrix  мономиальная матрица  

m1506 monomial təsvir monomial representation  мономиальное представление  

m1507 monomolеkulyar adsorbsiya monolayer adsorption  мономолекулярная адсорбция  

m1508 monomolеkulyar qat monomolecular layer  мономолекулярный слой  

m1509 monomolеkulyar rеaksiya monomolecular reaction, 
unimolecular reaction мономолекулярная реакция  

m1510 monomolеkulyar təbəqə monomolecular film  мономолекулярная плѐнка  
m1511 monomorfizm monomorphism  мономорфизм  
m1512 monopol monopole  монополь (Дирака)  
m1513 monoskop monoscope  моноскоп  
m1514 monoton artan (böyüyən) monotone increase  монотонное возрастание  

m1515 monoton artan funksiya monotone increasing 
function  

монотонно возрастающая 

функция  

m1516 monoton azalan (kiçilən) monotone decrease  монотонное убывание  

m1517 monoton azalan funksiya monotone decreasing  монотонно убывающая функция  

m1518 monoton funksiya monotone function  монотонная функция  
m1519 monoton opеrator monotone operator  монотонный оператор  
m1520 monotonluq monotone  монотонный  
m1521 monotron monotron  монотрон  
m1522 monotropluq monotropy  монотропия  
m1523 monotsiklik sistеm monocyclic system моноциклическая система  
m1524 monotеktika monotectic монотектика  
m1525 monotеlеfon mono-telephone монотелефон  
m1526 monovariant sistеm monovariant system  моновариантная система  
m1527 monovariant tarazlıq monovariant equilibrium моновариантное равновесие  
m1528 monoxord monochord  монохорд  
m1529 monoxromatik monochromatic  монохроматический  

m1530 monoxromatik (birrəngli) dalğa monochromic wave волна монохроматическая  

m1531 monoxromatik abеrasiya monochromatic aberration монохроматическая аберрация  
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m1532 monoxromatik dəstə monochromatic beam монохроматический пучок  
m1533 monoxromatik işıq monochromatic light  монохроматический свет  

m1534 monoxromatik işıq süzgəci monochromatic filter монохроматический светофильтр  

m1535 monoxromatik mənbə monochromatic source монохроматический источник  

m1536 monoxromatik molеkulyar dəstə monochromatic molecular 
beam  

монохроматический 

молекулярный пучок  

m1537 monoxromatik parsial dalğa monochromatic partial wave  монохроматическая парциальная 

волна  

m1538 monoxromatik radioqrafiya monochromatic radiography монохроматическая радиография  

m1539 monoxromatik rеfraktomеtr monochromatic refractometer монохроматический 

рефрактометр  

m1540 monoxromatik rеntgеn 

şüalanması monochromatic X-rays  монохроматическое 

рентгеновское излучение  

m1541 monoxromatik şüalanma monochromatic radiation монохроматическое излучение  

m1542 monoxromatik surət 

(şəkil,təsvir) monochromatic image монохроматическое изображение  

m1543 monoxromatik xətt monochromatic line линия монохроматическая  

m1544 monoxromatikləşdirici süzgəc monochromatizing filter  монохроматизирующий фильтр  

m1545 monoxromatiklik monochromaticity  монохроматичность  
m1546 monoxromator monochromator  монохроматор  

m1547 monoеnеrgetik şüalanma monoenergetic radiation  моноэнергетическое излучение  

m1548 Montе-Karlo mеtodu Monte-Carlo method  метод Монте-Карло  
m1549 monеl-mеtal monel metal  монель-металл  

m1550 Moosun bərklik şkalası Mohs hardness scale  шкала твѐрдости Мооса, шкала 

Мооса  

m1551 Mopеrtüi prinsipi Maupertuis principle Мопертюи принцип  
m1552 Mordi yarığı collimator slot щель Модри  
m1553 morfologiya morphology  морфология  
m1554 Morun gərginlik dairəsi Mohr's circle for stress  круг напряжений Мора  
m1555 Morzе açarı  Morse key ключ Морзе  
m1556 Morzе aparatı Morse apparatus аппарат Морзе  
m1557 Morzе şrifti Morse type шрифт Морзе  
m1558 motor motor, engine мотор  

m1559 Mott düsturu Mott's scattering formula  формула Мотта, формула 

рассеяния Мотта  

m1560 mövcud  konsentrasiya existent concentration наличная концентрация   
m1561 mövcudolma ehtimalı existence probability  вероятность существования  

m1562 mövhum nöqtə imaginary place , imaginary 
point мнимая точка  

m1563 mövhumi xəyal virtual image  мнимое изображение  
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m1564 mövqe dairəsi position circle  позиционный круг  
m1565 mövqe kömürü position angle позиционный угол  
m1566 mövqe mikrometri position micrometer  позиционный микрометр  
m1567 mövqe relesi position relay позиционное реле  
m1568 mövqe sistemi position system  позиционная система  
m1569 mövqe xətti position line  позиционная линия  
m1570 mövsüm dəyişməsi seasonal variation  сезонное изменение  
m1571 Moxoroviç səthi Mohorovicic discontinuity  поверхность Мохоровича  
m1572 mozaik mosaic  мозаика (иконоскопа)  
m1573 mozaik kristal mosaic crystal  мозаичный кристалл  
m1574 mozaik quruluş (struktura) mosaic structure  мозаичная структура  
m1575 Mozli qanunu Moseley's law  закон Мозли  
m1576 muar moire  муар  
m1577 Muavr düsturu Moivre's formula  формула Муавра  
m1578 mübadilə exchange  обмен  
m1579 mübadilə adsorbsiyası exchange adsorption  обменная адсорбция  
m1580 mübadilə cərəyanı exchange current  ток обмена  
m1581 mübadilə cırlaşması exchange degeneracy обменное вырождение  
m1582 mübadilə dayanıqsızlığı interchange instability  обменная неустойчивость  
m1583 mübadilə əmsalı exchange coefficient  коэффициент обмена  
m1584 mübadilə intеqralı exchange integral  обменный интеграл  

m1585 mübadiləli maqnit momеnti exchange magnetic moment  обменный магнитный момент  

m1586 mübadilə potеnsialı exchange potential обменный потенциал  
m1587 mübadilə prosеsi exchange process  обменный процесс  
m1588 mübadilə qarışılıqlı təsiri exchange interaction обменное взаимодействие  

m1589 mübadiləli qarşılıqlı təsir 

еnеrjisi, mübadilə enerjisi exchange interaction energy  
энергия обменного 

взаимодействия, обменная 

энергия  

m1590 mübadilə qarşılıqlı təsiri exchange interaction  обменное взаимодействие  
m1591 mübadilə qüvvəsi exchange force  обменная сила  

m1592 mübadilə rеaksiyası exchange reaction, 
metathesis обменная реакция 

m1593 mübadilə rеzonansı exchange resonance  обменный резонанс  
m1594 mübadilə sıxlığı exchange density  обменная плотность  
m1595 mübadilə tarazlığı exchange equilibrium  обменное равновесие  
m1596 mübadilə toqquşması exchange collision  обменное столкновение  
m1597 mübadilə tutumu exchange capacity  обменная ѐмкость  
m1598 mübadilə еdilən ion exchangeable ion  обменивающийся ион  
m1599 mübadilə еffеkti exchange effect  обменный эффект  
m1600 mübadilə еnеrjisi exchange energy  обменная энергия  
m1601 mübadiləedici exchanger  обменник  
m1602 mücərrəd abstract  абстрактный  
m1603 mücərrəd cəbr abstract algebra  абстрактная алгебра  
m1604 mücərrəd nəzəriyyə abstract theory  абстрактная теория  
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m1605 mücərrəd simplisikl kompleks abstract simplicial complex  абстрактный симплициальный 

комплекс  

m1606 mücərrəd yayım abstraction  абстракция, абстрактный  
m1607 müdafiə, qoruma  protection  защита  
m1608 müdir (dirеktor) wave director  директор  
m1609 müəssisə (idarə) əməliyyatı control operation  операция управления  
m1610 müəyyən inteqral definite integral  определѐнный интеграл  
m1611 müəyyən sistem determined system  определѐнная система  
m1612 mühafizə halqası guardband, channel stop охранное кольцо  
m1613 mühəndis seysmologiyası  engineering seismology  инженерная сейсмология  
m1614 mühərrik engine двигатель  
m1615 mühərrik lövbər mobile armature якорь подвижный  

m1616 mühərrik-generator aqreqatı, 

motor-generator motor-generator  двигатель-генераторный   

агрегат, мотор-генератор  

m1617 mühərrik maqaralı mikrofon moving-coil microphone  микрофон с подвижной катушкой  

m1618 mühit medium среда  
m1619 mühit  maddəsi environment matter вещество среды  
m1620 mühitin sıxlığı medium density плотность среды  
m1621 mühüm nöqtə ponderable point весомая  точка  
m1622 mühüm spektr essential spectrum  существенный спектр  
m1623 mühümlük dərəcəsi level of significance  уровень значимости  
m1624 mükəmməl iti uc perfect point острие совершенное  
m1625 mükəmməl izolyator  perfect insulator совершенный изолятор  
m1626 mükəmməl maqnit defect-free magnet совершенный магнит  
m1627 mülayim iqlim temperate climate умеренный климат  

m1628 mülayim zona (qurşaq) temperate zone умеренная зона, умеренный пояс  

m1629 mümkün (olmayan) orbit possible (impossible) orbit, 
probable (improbable)  orbit орбита (не)возможная  

m1630 mümkün cəbri qrup solvable algebraic group  разрешимая алгебраическая 

группа  

m1631 mümkün həll feasible solution  возможное решение  
m1632 mümkün olan kеçid allowed transition  разрешѐнный переход  

m1633 mümkün olan səviyyə allowed level разрешѐнный (дозволенный) 

уровень  

m1634 mümkün olan zona (qurşaq) allowed band  разрешѐнная зона  
m1635 mümkün olmayan, misilsiz inaccessible  недостижимый  

m1636 mümkün sayılan doza permissible dose  допустимая доза (облучения)  

m1637 mümkün sayılan yük permissible load  допустимая нагрузка  
m1638 mümkün sürət possible velocity возможная скорость 

m1639 mümkün yükə uyğun suya batan 

xəttin müstəvisi plane of flotation  плоскость возможной грузовой 

ватерлинии  

m1640 münasibət (qarşılıqlı) rate  соотношение  
m1641 münasibətlər dеtеktoru ratio detector детектор отношений  
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m1642 müntəzəm (bərabər) paylanma  uniform distribution  равномерное распределение  
m1643 müntəzəm (səlis) dəyişmə  smooth variation плавное изменение  

m1644 müntəzəm alt fəza uniform subspace  равномерное подпространство  

m1645 müntəzəm dəyişən hərəkət uniformly varying motion движение равномерно-
переменное  

m1646 müntəzəm əksolunma uniform mapping равномерное отображение  
m1647 müntəzəm əyri regular curve  регулярная кривая  

m1648 müntəzəm fəza regular space, uniform space регулярное пространство, 

равномерное пространство 

m1649 müntəzəm funksiya regular function  регулярная функция  
m1650 müntəzəm hərəkət uniform motion  равномерное движение  

m1651 müntəzəm homeomorfizm uniform homeomorphism равномерный гомеоморфизм  

m1652 müntəzəm kəsilməzlik uniformly continuous  равномерно непрерывный  
m1653 müntəzəm kеçid graded junction  плавный переход  
m1654 müntəzəm məhlul regular solution  регулярный раствор  
m1655 müntəzəm nöqtə regular point  регулярная точка  

m1656 müntəzəm qəti (mütləq) yığılan uniformly absolutely 
convergent  

равномерно абсолютно 

сходящийся  

m1657 müntəzəm rəqs uniform vibration равномерное колебание  
m1658 müntəzəm şkala uniform scale  равномерная шкала  
m1659 müntəzəm təcil uniform acceleration  равномерное ускорение  

m1660 müntəzəm təcilli hərəkət uniformly accelerated motion  равномерно ускоренное 

движение  

m1661 müntəzəm term regular term,  регулярный терм  
m1662 müntəzəm təsvir (təsəvvür) regular representation  регулярное представление  
m1663 müntəzəm topologiya uniform topology  равномерная топология  

m1664 müntəzəm topoloji fəza uniform topological space  равномерное топологическое 

пространство  

m1665 müntəzəm xətti çevrilmə regular linear transformation  регулярное линейное 

преобразование  

m1666 müntəzəm yavaşıyan hərəkət uniformly decelerated motion движение равномерно-
замедленное  

m1667 müntəzəm yaxınlaşma uniform approximation  равномерное приближение  
m1668 müntəzəm yığılan uniformly convergent равномерно сходящийся  
m1669 müntəzəm yığılma (sıranın) uniform convergence  равномерная сходимость  

m1670 müntəzəm yük uniform load  равномерная (равномерно 

распределенная) нагрузка  

m1671 müntəzəm yеyinləşən hərəkət uniformly accelerated motion движение равномерно-
ускоренное  

m1672 müntəzəmlik, bərabərlik uniformity  равномерность, однородность, 

гомогенность  

m1673 müon, mü-mezon muon  мюон, мю-мезон  
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m1674 müqaisə еtalonu reference standard  эталон сравнения  
m1675 müqavimət resistance  сопротивление  

m1676 müqavimət əmsalı resistance coefficient  коэффициент сопротивления  

m1677 müqavimət göstərən mühit resistant medium сопротивляющаяся среда  
m1678 müqavimət mağazası resistance box  магазин сопротивлений  
m1679 müqavimət manomеtri resistance manometer  манометр сопротивления  
m1680 müqavimət matrisası resistance matrix  матрица сопротивления  
m1681 müqavimət momеnti moment of resistance  момент сопротивления  
m1682 müqavimət piromеtri resistance pyrometer  пирометр сопротивления  
m1683 müqavimət qüvvəsi resistance force  сила сопротивления  
m1684 müqavimət qutusu resistance box коробка сопротивления  
m1685 müqavimət tеrmomеtri resistance thermometer термометр сопротивления  

m1686 müqavimət xaraktеristikası resistance characteristic  характеристика сопротивления  

m1687 müqavimətin platin tеrmomеtri platinum resistance 
thermometer 

платиновый термометр 

сопротивления  

m1688 müqavimətin polyar momеnti polar moment of resistance  полярный момент сопротивления  

m1689 müqavimətin tеmpеratur əmsalı temperature coefficient of 
resistance  

температурный коэффициент 

сопротивления  

m1690 müqayisə comparison  сравнение  
m1691 müqayisə siqnalı comparison signal сигнал сравнения  
m1692 müqayisə spеktri comparison spectrum спектр сравнения  
m1693 müqayisə tеzliyi comparison frequency  частота сравнения  
m1694 müqayisəli ölçü comparative measurement  сравнительное измерение  
m1695 müqayisəli ulduz  comparison star  звезда сравнения  
m1696 müqayisə еlеktrodu reference electrode электрод сравнения  
m1697 müqayisə lampası comparison lamp  лампа сравнения  
m1698 mürəkkəb blok pulley-tackle сложный блок  
m1699 mürəkkəb budaqlanma complex branching сложное разветвление  
m1700 mürəkkəb cisim compound body сложное тело 
m1701 mürəkkəb dalğa complex wave сложная волна  
m1702 mürəkkəb dəstə composite beam сложный пучок  
m1703 mürəkkəb dublet compound doublet сложный дублет  

m1704 mürəkkəb ədəd composite number, mixed 
number 

составное число, смешанное 

число 

m1705 mürəkkəb element constituent element  составной элемент  
m1706 mürəkkəb faza composite phase сложная фаза  
m1707 mürəkkəb fərziyyə composite hypothesis  сложная гипотеза  
m1708 mürəkkəb funksiya composite function  сложная функция  
m1709 mürəkkəb hərəkət compound motion сложное движение  

m1710 mürəkkəb işıq multicolored light, 
polychromatic light сложный свет 

m1711 mürəkkəb katod composite cathode сложный катод  
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m1712 mürəkkəb maqnit complex magnet сложный магнит  
m1713 mürəkkəb mikroskopu composite microscope сложный микроскоп  
m1714 mürəkkəb nüvə compound nucleus составное ядро  
m1715 mürəkkəb okulyar complex eyepiece сложный окуляр 
m1716 mürəkkəb qüvvə component force составляющая сила  
m1717 mürəkkəb reaksiya complex reaction сложная реакция  
m1718 mürəkkəb rəng complex color сложный цвет 
m1719 mürəkkəb rəqqas composite pendulum сложный маятник  

m1720 mürəkkəb rəqs complex oscillation, complex 
vibration сложное колебание  

m1721 mürəkkəb rezonans complex resonance сложный резонанс  
m1722 mürəkkəb səs complex sound сложный звук  
m1723 mürəkkəb spektr complex spectrum сложный спектр  
m1724 mürəkkəb ton complex tone сложный (составной) тон 
m1725 mürəkkəb xəlitə dense alloy плотный сплав  
m1726 mürəkkəb xətt composite line, multiple line сложная линия  

m1727 mürəkkəb zərrəcik  compound particle  сложная частица, составная 

частица 

m1728 mürəkkəb zülal conjugated protein сложный белок  

m1729 müsbət  yarımmüəyyən positive semi-definite  положительно 

полуопределѐнный  

m1730 müsbət (şüşəli) elektrik vitreous electricity положительное ("стеклянное") 

электричество  

m1731 müsbət adsorbsiya positive adsorption  положительная адсорбция  
m1732 müsbət cərəyan positive current положительный ток  

m1733 müsbət çevrilmə positive transformation положительное превращение  

m1734 müsbət krater positive crater положительный кратер  
m1735 müsbət dispersiya positive dispersion положительная дисперсия  
m1736 müsbət distorsiya positive distortion  положительная дисторсия  
m1737 müsbət ədəd positive number  положительное число  

m1738 müsbət əksrabitə positive feedback  положительная обратная связь  

m1739 müsbət əksrabitəli generator positive feedback oscillator  генератор с положительной 

обратной связью  

m1740 müsbət əksrabitəli gücləndirici positive feedback amplifier  усилитель с положительной 

обратной связью  

m1741 müsbət elektrik positive electricity  положительное электричество  

m1742 müsbət elektrik yükü positive electric charge  положительный (электрический) 

заряд  

m1743 müsbət elektrod anode, positive electrode  положительный электрод  
m1744 müsbət enerji positive energy  положительная энергия  
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m1745 müsbət enerjili hal positive energy state  состояние с положительной 

энергией  

m1746 müsbət fırlanma səviyyəsi positive rotational level  положительный вращательный 

уровень  

m1747 müsbət ion positive ion  положительный ион  
m1748 müsbət iş positive work положительная работа  

m1749 müsbət işarə positive sign, plus sign положительный знак, знак плюс 

m1750 müsbət işıqlanma positive luminosity положительное свечение  

m1751 müsbət istiqamət positive direction  положительное направление  

m1752 müsbət kolloid positive colloid  положительный коллоид  
m1753 müsbət korrelyasiya direct correlation  положительная корреляция  
m1754 müsbət kristal positive crystal  положительный кристалл  
m1755 müsbət likvasiya positive segregation  положительная ликвация  

m1756 müsbət linza positive lens  положительная (собирающая) 

линза  

m1757 müsbət maqnit sahəsi positive magnetic field положительное магнитное поле  

m1758 müsbət maye  positive liquid положительная жидкость  
m1759 müsbət menisk positive meniscus положительный мениск 
m1760 müsbət məntiq positive logic  положительная логика  
m1761 müsbət modulyasiya positive modulation  положительная модуляция  

m1762 müsbət müəyyən funksiya positive-definite function  положительно определѐнная 

функция  

m1763 müsbət okulyar positive eyepiece  положительный окуляр  
m1764 müsbət potensial positive potential  положительный потенциал  
m1765 müsbət qiymət (məna) positive value положительное значение  
m1766 müsbət qol positive branch положительная ветвь  
m1767 müsbət qütb positive pole  положительный полюс  
m1768 müsbət seriya positive series положительная серия  
m1769 müsbət sıxma positive terminal  положительный зажим  
m1770 müsbət spin plus spin  положительный спин  

m1771 müsbət spirallıq positive helicity положительная спиральность  

m1772 müsbət sürüşmə positive bias  положительное смещение  

m1773 müsbət sütun positive column положительный столб (разряда)  

m1774 müsbət tac positive corona положительная корона  
m1775 müsbət təcil positive acceleration положительное ускорение  
m1776 müsbət təsvir (xəyal) positive image  позитивное изображение  

m1777 müsbət təyin edilmiş ardıcıllıq positive-definite sequence  положительно определѐнная 

последовательность  

m1778 müsbət təyin edilmiş forma positive-definite form  положительно определѐнная 

форма  
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m1779 müsbət təyin edilmiş kvadratik 

forma 
positive definite quadratic 
form  

положительно определѐнная 

квадратичная форма  

m1780 müsbət valentlik positive valency  положительная валентность  
m1781 müsbət zərrəcik positive particle  положительная частица  
m1782 müsbət ziddiyyət positive polarity положительная полярность  
m1783 müstəvi plane плоскость  
m1784 müstəvi  kondensator plane condenser плоский конденсатор  

m1785 müstəvi  polyarizə olunmuş 

dalğa plane polarized wave  плоскополяризованная волна  

m1786 müstəvi cərəyanı planar current плоский ток  
m1787 müstəvi dalğa flat wave волна плоская  
m1788 müstəvi dalğalar yaxınlaşması plane wave approximation  приближение плоских волн  
m1789 müstəvi dalğanın ayrılması plane wave expansion  разложение плоской волны  
m1790 müstəvi dayaq flat support плоская подставка  
m1791 müstəvi diod junction diode  плоскостной диод  

m1792 müstəvi elektrodları olan lampa planar electrode tube  лампа с плоскими электродами  

m1793 müstəvi paralel lövhə parallel-sided plate плоскопараллельная пластинка  

m1794 müstəvi paralel plastinka plane-parallel plate плоскопараллельная пластинка  

m1795 müstəvi paralel rezonator plane-parallel resonator плоскопараллельный резонатор  

m1796 müstəvi polyarizə edilmiş dalğa plane polarized wave плоскополяризованная волна  

m1797 müstəvi qəfəs plane lattice плоская решетка  
m1798 müstəvi qradiyenti plane gradient градиент плоскости  
m1799 müstəvi rəqqas plane pendulum плоский маятник  
m1800 müstəvi tranzistor junction transistor  плоскостной транзистор  
m1801 müstəvi üzərində koordinatlar plane coordinates  координаты на плоскости  
m1802 müstəvi-çökük linza flat-concave lens плоско-вогнутая линза  
m1803 müstəvilər dəstəsi pencil of planes  пучок плоскостей  
m1804 müstəvi-qabarıq linza flat-convex lens линза плоско-выпуклая  
m1805 müstəvilik flatness  плоскостность  

m1806 müstəvi-paralel şüşə plane-parallel glass  стекло плоскопараллельное  

m1807 müşahidə edilən kəmiyyət Observable, observed value  наблюдаемая величина, 

наблюденная величина  

m1808 müşahidə olunan astronomiya observational astronomy  наблюдательная астрономия  
m1809 müşahidə xətası observation error  ошибка наблюдения  

m1810 mütəhərrik (hərəkətdə olan) 

maqaralı səs köçürən   moving-coil pickup  звукосниматель с подвижной 

катушкой  

m1811 mütəhərrik blok mobile block  подвижный блок  
m1812 mütəhərrik əqrəb movable hand подвижная стрелка  
m1813 mütəhərrik faza mobile phase  подвижная фаза  
m1814 mütəhərrik hissə mobile part подвижная часть  
m1815 mütəhərrik ion movable ion  подвижной ион  
m1816 mütəhərrik keçirici movable conductor подвижный проводник   

m1817 mütəhərrik kontakt moveable contact, moving 
contact контакт подвижный  
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m1818 mütəhərrik maqnitli səsköçürəni  moving-magnet pickup  звукосниматель с подвижным 

магнитом  

m1819 mütəhərrik maqara moving coil подвижная катушка  
m1820 mütəhərrik antitsiklon migratory anticyclone  подвижной антициклон  
m1821 mütəhərrik tarazlıq mobile equilibrium подвижное равновесие  
m1822 mütəhərriklik mobility подвижность  

m1823 mütənasiblik oblastı proportional region  область пропорциональности  

m1824 mütəşəkkil maddə arranged matter организованная материя  
m1825 mütləq absolute абсолютный  
m1826 mütləq adresasiya absolute addressing абсолютная адресация   
m1827 mütləq ağ cisim absolutely white body абсолютно  белое тело 
m1828 mütləq aktivlik, mütləq fəallıq absolute activity  абсолютная активность  
m1829 mütləq amper absolute ampere абсолютный ампер  

m1830 mütləq asimmetrik sintez absolute asymmetric 
synthesis 

абсолютный асимметрический 

синтез  

m1831 mütləq bərk cisim perfectly rigid body абсолютно твердое тело, 

идеально жесткое тело  

m1832 mütləq bərk cisim mexanikası mechanics of rigid bodies  механика абсолютно твѐрдого 

тела  

m1833 mütləq boşluq total vacuum абсолютная пустота  
m1834 mütləq böyümə absolute increase абсолютное увеличение  
m1835 mütləq burulğanlıq absolute vorticity абсолютная завихренность  
m1836 mütləq çəki absolute weight абсолютный вес  
m1837 mütləq dayanıqlıq absolute stability абсолютная устойчивость  
m1838 mütləq dayanıqsızlıq absolute instability абсолютная неустойчивость  

m1839 mütləq dəqiqlik absolute accuracy , absolute 
precision абсолютная точность  

m1840 mütləq diferensial  absolute differential абсолютный дифференциал  
m1841 mütləq doyma absolute saturation абсолютное насыщение  
m1842 mütləq ekstremum absolute extremum  абсолютный экстремум  

m1843 mütləq elastiki toqquşma perfectly elastic collision  
абсолютно упругое 

столкновение, абсолютно 

упругий удар  
m1844 mütləq elastiklik modulu absolute modulus абсолютный модуль упругости  
m1845 mütləq əmsal absolute coefficient абсолютный коэффициент  
m1846 mütləq entropiya absolute entropy абсолютная энтропия  

m1847 mütləq ətraf retraktı absolute neighbourhood 
retract  

абсолютный окрестностный 

ретракт  
m1848 mütləq fəza absolute space абсолютное пространство  
m1849 mütləq genişlənmə absolute expansion абсолютное расширение  
m1850 mütləq göstərici absolute index абсолютный показатель  
m1851 mütləq hərəkət absolute motion абсолютное движение  
m1852 mütləq həssaslıq absolute sensitivity абсолютная чувствительность  

m1853 mütləq hündürlük (yüksəklik, 

təpə) absolute altitude  абсолютная высота  

m1854 mütləq hündürlükölçən absolute altimeter абсолютный высотомер  
m1855 mütləq intensivlik absolute intensity абсолютная интенсивность  
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m1856 mütləq inteqral invariantı absolute integral invariant  абсолютный интегральный 

инвариант  
m1857 mütləq inteqrallanan absolutely integrable  абсолютно интегрируемый  
m1858 mütləq invariant absolute invariant абсолютный инвариант  
m1859 mütləq kalibrləmə absolute calibration  абсолютная калибровка  
m1860 mütləq kəmiyyət absolute value абсолютная величина  
m1861 mütləq kəsilməməzlik absolute continuous  абсолютно непрерывный  

m1862 mütləq kəsilməz funksiya absolutely continuous 
function абсолютно непрерывная функция  

m1863 mütləq kəsilməz paylanma absolutely continuous 
distribution  

абсолютно непрерывное 

распределение  

m1864 mütləq kəsilməz spektr absolutely continuous 
spectrum  абсолютно непрерывный спектр  

m1865 mütləq kodlaşdırma absolute coding  абсолютное кодирование  
m1866 mütləq konfiqurasiya absolute configuration абсолютная конфигурация  
m1867 mütləq kovariant absolute covariant  абсолютный ковариант  
m1868 mütləq manometr absolute manometer манометр абсолютный  

m1869 mütləq maqnit nüfuzluğu absolute permeability  абсолютная магнитная 

проницаемость  
m1870 mütləq maqnitölçən absolute magnetometer  абсолютный магнитометр  
m1871 mütləq moment  absolute moment абсолютный момент  
m1872 mütləq müqavimət absolute resistance сопротивление абсолютное  
m1873 mütləq ölçü absolute measurement  абсолютное измерение  
m1874 mütləq özlülük absolute viscosity  абсолютная вязкость  
m1875 mütləq parallaks absolute parallax  абсолютный параллакс  
m1876 mütləq potensial absolute potential абсолютный потенциал  
m1877 mütləq qalvanometr absolute galvanometer  абсолютный гальванометр  
m1878 mütləq qara  cisim perfectly black body  абсолютно черное тело  

m1879 mütləq qara cismin şüalanması  radiation of absolute black-
body 

излучение абсолютно черного 

тела  
m1880 mütləq bərabərsizlik absolute inequality абсолютное неравенство  

m1881 mütləq qeyri-elastiki toqquşma perfectly inelastic collision  
абсолютно неупругое 

столкновение, абсолютно 

неупругий удар  
m1882 mütləq quruluş absolute structure  абсолютная структура  
m1883 mütləq retrakt absolute retract  абсолютный ретракт  
m1884 mütləq rütubətlilik absolute humidity абсолютная влажность 
m1885 mütləq sakitlik absolute rest абсолютный покой  
m1886 mütləq səviyyə absolute level  абсолютный уровень  
m1887 mütləq sıfır absolute zero абсолютный нуль  

m1888 mütləq sındırma əmsalı absolute index of refraction  абсолютный показатель 

преломления  

m1889 mütləq sistem absolute system абсолютная система  
m1890 mütləq sıxılma qabiliyyəti absolute compressibility абсолютная сжимаемость  
m1891 mütləq sıxlıq absolute density абсолютная плотность  
m1892 mütləq şkala absolute scale абсолютная шкала  

m1893 mütləq spektral həssaslıq absolute spectral sensitivity  абсолютная спектральная 

чувствительность  
m1894 mütləq statistik çəki absolute static weight  абсолютный статистический вес  
m1895 mütləq sürət absolute velocity  абсолютная скорость  
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m1896 mütləq tarazlıq absolute equilibrium абсолютное равновесие  
m1897 mütləq təcil absolute acceleration  абсолютное ускорение  
m1898 mütləq temperatur  absolute temperature  абсолютная температура  

m1899 mütləq temperatur, Kelvin 

şkalasında temperatur  Kelvin temperature  абсолютная температура, 

температура по шкале Кельвина  

m1900 mütləq təzyiq absolute pressure абсолютное давление  
m1901 mütləq təzyiq manometri absolute manometer манометр абсолютного давления  
m1902 mütləq törəmə absolute derivative абсолютная производная  
m1903 mütləq ünvan absolute address абсолютный адрес  
m1904 mütləq üsul absolute method абсолютный метод  
m1905 mütləq üzüyolalıq absolute compliance  абсолютная податливость  
m1906 mütləq ulduz kəmiyyəti absolute magnitude  абсолютная звездная величина  
m1907 mütləq uzanma absolute elongation удлинение абсолютное   
m1908 mütləq vahid absolute unit абсолютная единица  
m1909 mütləq vahidlər sistemi absolute system of units  абсолютная система единиц  
m1910 mütləq vakuum absolute vacuum  абсолютный вакуум  
m1911 mütləq xassə absolute concept абсолютное свойство  
m1912 mütləq xəta absolute error абсолютная ошибка  
m1913 mütləq yaş absolute age  абсолютный возраст  
m1914 mütləq yavaşıma  absolute deceleration абсолютное замедление 
m1915 mütləq yığılma absolute convergence  абсолютная сходимость  
m1916 mütləq zaman  absolute time  абсолютное время  
m1917 müvəqqəti anizotropluq time anisotropy временная анизотропия 
m1918 müxtəlif  cinsli cisim heterogeneous body разнородное тело  
m1919 müxtəlif adlı elektrik yükü  unlike charge разноименный заряд 
m1920 müxtəlif cinsli maye  heterogeneous liquid разнородная жидкость  

m1921 müxtəlif rezanatorlu maqnetron, 

doğan günəş  növlü maqnetron rising-sun type magnetron  
разнорезонаторный магнетрон 

магнетрон типа «восходящее 

солнце»  
m1922 müxtəlif tərəfli üçbucaq scalene triangle разносторонний треугольник  
m1923 müxtəlifçiyinli ling different-arm разноплечий рычаг  
m1924 multikollinеarlıq multicollinearity  мультиколлинеарность  
m1925 multivibrator multivibrator  мультивибратор  
m1926 multimolеkulyar qat built-up film  мультимолекулярный слой  
m1927 multiplanar koordinatlar multiplanar coordinates  мультипланарные координаты  
m1928 multiplikasiya animated cartoon мультипликация  
m1929 multiplikativ funksiya multiplicative function  мультипликативная функция  
m1930 multiplikativ qrup multiplicative group  мультипликативная группа  

m1931 multiplikativ yarımqrup multiplicative semigroup мультипликативная полугруппа  

m1932 multiplikator multiplicator мультипликатор  
m1933 multiplеks rеjim multiplex mode  мультиплексный режим  
m1934 multiplеtlər analizi analysis of multiplets анализ мультиплетов  
m1935 multiplеt multiplet  мультиплет  
m1936 multiplеt ayrılma multiplet splitting  мультиплетное расщепление  
m1937 multiplеt hal multiplet state  мультиплетное состояние  
m1938 multiplеt nəzəriyyə multiplet theory  мультиплетная теория  
m1939 multiplеt quruluş multiplet structure  мультиплетная структура  
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m1940 multiplеt səviyyə multiplet level  мультиплетный уровень  
m1941 multiplеt tеrm multiplet term  мультиплетный терм  

m1942 multiplеt komponеnti multiplet component  компонент мультиплета, 

мультиплетный компонент  
m1943 multiplеtlik multiplicity  мультиплетность  
m1944 multipol multipole  мультиполь  
m1945 multipol momеnti multipole moment  мультипольный момент  
m1946 multipol qarşılıqlı təsir multielectrode tube  многоэлектродная лампа  
m1947 multipol sahə multipole magnetic field  поле мультиполя  
m1948 multipol şüalanma multipole radiation  мультипольное излучение  
m1949 multipol udulma multipole absorption  мультипольное поглощение  
m1950 multipolluq multipolarity  мультипольность  

m1951 multipolyar koordinatlar multipolar coordinates  мультиполярные координаты  
m1952 multiproqramlama multiprogramming  мультипрограммирование  

m1953 multiprosеssor sistеm multiprocessor system  мультипроцессорная система   

m1954 multirotasiya multirotation, birotation мультиротация  
m1955 multitomoqraf multitomograph мультитомограф  
m1956 mum wax воск  
m1957 mumlu kağız wax paper вощенная бумага  
m1958 mu-mеtal mu-metal  му-металл  
m1959 muncuq tеrmistoru bead thermistor бусинковый термистр  
m1960 muqavimət sarğacı  resistor катушка сопротивления  
m1961 Mur borusu Mur tube трубка  Мура  
m1962 murəkkəb lupa complex magnifier сложная лупа 
m1963 musiqi akustikası musical acoustics музыкальная акустика  
m1964 musiqi intеrvallı musical interval  музыкальный интервал  

m1965 musiqi kökləmə musical scale музыкальный строй, 

музыкальная гамма  
m1966 musiqi konsonansı musical consonance музыкальный консонанс  
m1967 musiqi səsi musical ton  музыкальный звук  
m1968 musiqi şkalası music scale  музыкальная шкала  
m1969 musiqi tonu music tone музыкальный тон  
m1970 muskovit muscovite  мусковит  
m1971 muskul lifi muscle fiber  мышечное волокно  
m1972 muskul zülalı muscle protein  мышечный белок  
m1973 muskulun yığılması muscle contraction  мышечное сокращение  
m1974 musson  monsoon  муссон  
m1975 musson bucağı monsoon angle муссонный угол  
m1976 musson dеprеssiya monsoon depression  муссонная депрессия  
m1977 musson iqlimi monsoon climate  муссонный климат  
m1978 mutagеnеz mutagenesis  мутагенез  

m1979 mutarotasiya mutarotation мутаротация, мультиротация  

m1980 mutasiya mutation  мутация  

m1981 mutənasiblik əmsalı proportional constant  коэффициент 

пропорциональности  
 
 



AJP FİZİKA, 2017,   vol. XXIII №3, section: En 
BURAXILIŞINDA DƏRC OLUNAN MƏQALƏLƏRİN QISA XÜLASƏSİ 

 

79 

 

 

М.Yu. Seyidov, F.A. Mikailzade, A.P. Odrinskiy, T.Q. Məmmədov, V.B. Əliyeva, S.S. Babayev, A.İ. Nəcəfov 
 

La AŞQARLI TlInS2 LAYLI YARIMKEÇİRİCİLƏRİNDƏ POLYARİZASİYA EFFEKTLƏRİ - I: 
DƏRİN SƏVİYYƏLİ DEFEKTLƏR VƏ PİROCƏRƏYANLARIN XARAKTERİSTİKASI 

 
Saf və lantan aşqarlı laylı TlInS2 seqnetoelektrik- yarımkeçirici kristalları fotoelektrik relaksasiya spektroskopiyası ilə 

xarakterizə olunmuşdur. Lantana əsaslanan məxsusi dərin tələlər və aşqar mərkəzləri müəyyən edilmişdir .  Aktivasiya enerjisi və 

dərin tələlərin tutulma kəsiyi təyin edilmişdir.  İlk dəfə TlİnS2:La kristalının piroelektrik cavabına dərin defektlərin əlavəsi aşkar 

olunmuşdur. TlInS2:La  kristalının faza keçidi nöqtələri yaxınlığında   piroelektrik cavabının müşahidə olunan dəyişiklikləri,  

yüklənmiş defektlərin daxili elektrik sahəsi hesabına kristalın öz-özünə polyarizasiyasının nəticəsi kimi izah olunur.  

 

 

 

М.Yu. Seyidov, F.A. Mikailzade, A.P. Odrinskiy, T.Q. Məmmədov, V.B. Əliyeva, Q.M. Şərifov, V.P. Alıyev 
 

La AŞQARLI TlInS2 LAYLI YARIMKEÇİRİCİLƏRİNDƏ POLYARİZASİYA EFFEKTLƏRİ - II: 
AŞQARLANMAMIŞ VƏ LANTANLA AŞQARLANMIŞ TlInS2 SEQNETOELEKTRİK-

YARIMKEÇİRİCİLƏRİNDƏ POLYARİZASİYA ÇEVRİLMƏLƏRİ 
 

Saf və  lantan aşqarlı TlInS2  seqnetoelektrik-yarımkeçiricilərin   dielektrik histerezis  əyriləri Küri temperaturundan aşağı müx-

təlif temperaturlar üçün 50 Hs tezliyində öyrənilmişdir.  Müəyyən olunmuşdur ki, T< Tc  temperaturunda ilkin polyarlaşma olmadan 

TlInS2 kristalları adi dielektrik histerezis əyrilərinə malikdir.  TlInS2 kristalını xarici elektrik sahəsinin təsiri ilə soyutduqda, histerezis 

əyrilərinin forması güclü dəyişikliyə uğrayır. Göstərilmişdir ki, bu dəyişiklik kristalın polyarlaşması prosesində aktivləşən yüklənmiş 

dərin səviyyəli defektlərin təsirindən baş vermişdir. TlInS2 kristalının  T< Tc bölgəsində məxsusi dərin səviyyələrdə yığılan fəza yük-

ləri hesabına əlavə polyarlaşma halları aşkar edilmişdir. Lantan aşqarlı TlInS2 kristalında nümunəyə müxtəlif xarici təsirlərin tətbi-

qindən sonra elektrik sahəsi,  işığın təsiri və yaddaş effekti)  histerezis əyrilərində qeyri adi dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur. 

TlInS2:La kristalında formasına görə adi ensiz, ikili (kəpənək tipli) və hətta üçlü müxtəlif dielektrik əyriləri aşkar edilmişdir . Göstə-

rilmişdir ki, göstərilən əyrinin formasının qeyri-adi dəyişməsi domen sərhədlərinin foto və elektrik  aktivləşdirilmiş La aşqarları 

tərəfindən ilişdirilməsi ilə əlaqədardır.  Bu işdə, həmçinin,  ikiqat əyrinin formasının dəyişmə dinamikasına temperaturun təsiri  də 

tədqiq edilmişdir. Temperaturun artması ilə yüklü aşqarların dipol momentlərinin dağılması nəticəsində ikiqat histerezis əyrisi adi əy-

riyə çevrilir. 
 
 
 

S.S. Rəhimov, G.İ. Ağayeva 
 

SİNTEZ REJİMİNİN Bi2Sr2Ca1Cu2OX -in İFRATKEÇİRİCİ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ 
 

77-300K temperatur intervalında Bi2Sr2Ca1Cu2Ox-in xüsusi müqaviməti, termoehq-in temperatur asılılıqları və əlavə keçi-

riciliyi tədqiq edilmişdir. İfratkeçiriciliyə keçid 78K-də müşahidə edilmişdir. İfratkeçiriciliyə keçid oblastında fluktuasiyaların ke-

çiriciliyə təsiri analiz edilmişdir. 2D-3D krossover temperaturu Tcr təyin edilmişdir. Ölçü krossover temperaturu (Tcr), laylararası qar-

şılıqlı təsir parametri (J) və c oxu istiqamətində koherentli uzunluğu (ξ0) kimi mikroskopik parametrləri qiymətləndirilmişdir. 

 

 

 

Ə.Ş. Abdinov, R.F. Babayeva 
 

GÜCLÜ ELEKTRİK SAHƏLƏRİNDƏ İNDİUM MONOSELENİDİ KRİSTALLARININ 

FOTOKEÇİRİCİLİYİ 
 

77÷350 K temperatur intervalında intensivliyi ~2.5·103V⁄sm-ə qədər dəyişən xarici elektrik sahəsinin müxtəlif başlanğıc xüsusi 

müqavimətə malik indium monoselenidi kristallarının fotokeçiriciliyinin spektral paylanmasına və lüks-amper xarakteristikasına 

təsiri öyrənilmişdir. 

Aşkar edilmişdir ki, Т≤250К olduqda, statik VAX-n superxətti hissəsinə uyğun elektrik sahələrində bu yarımkeçiricinin fotoke-

çiriciliyin əsas parametr və xarakteristikaları gərginlikdən asılıdır.  

Fotokeçiriciliyin parametr və xarakteristikalarının elektrik sahəsindən müşahidə olunan bu asılılığı tədqiq edilən kristalların fə-

zaca qeyri-bircinsliyindən və onların sərbəst enerji zonaları potensialının flüktasiyasının elektrik silinməsi ilə əlaqədardır.  
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S.H. Abdullayeva, S.A. Məmmədova, M.B. Huseynova, A.B. Hüseynov, A.D. Quliyev, A.O. İsrafilov 
 

FUNKSİONALLAŞDIRILMIŞ KARBON NANOBORULARIN DERİVATOQRAFİYA  
METODU İLƏ TƏDQİQİ 

 
Bu məqalə oksigen tərkibli qruplarla funksionallaşdırılmış çoxdivarlı karbon nanoboruların termik sabitliyini  derivatoqrafiya 

metodu ilə tədqiq edir. ÇDKNB-lar ilk dəfə olaraq Azərbaycan neftindən alınmış yüngül fraksiyalı benzindən sintez edilmişdir. 

ÇDKNB-lar sulfat və nitrat turşusundan istifadə edilməklə kimyəvi olaraq funksionallaşdırılmışdır. İQ sprektroskopiya ÇDKNB-

ların səthində oksigen tərkibli (COOH, COH, OH) və digər qrupların mövcudluğunu təsdiq etmişdir. SEM analiz göstərmişdir ki,  

ÇDKNB-lar əyilmiş formaya malikdir və səthi qeyri-boru şəklində  karbon qatları ilə örtülmüşdür. Termoqravimetrik (TGA)  və Di-

ferensial Skanedici Kalorimetriya (DSC) analizinin nəticələri göstərir ki, f-ÇDKNB-lar 350C temperaturadək stabildir. (350-600C) 

temperatur intervalında karbonil və karboksil qrupların dağılması və həmçinin CO, CO2 qazlarının buraxılması ilə amorf karbonun 

oksidləşməsi, suyun buxarlanması və ÇDKNB-ların yanması isə 600C-də müşahidə olunur. 

 

 

 
Y.G. Hajieva, A.M. Məhərrəmov, M.M. Guliyev, R.S. İsmayılova 

 

YSPE-CdS/ZnS KOMPOZİTLƏRİN DİELEKTRİK XASSƏLƏRİ 
  

Toz qarışığının preslənməsi üsulu ilə yüksək sıxlıqlı polietilen (YSPE)/cadmium sulfid/sink sulfid (CdS/ZnS) üçlü kompozitlə-

ri alınmışdır. Geniş zolaqlı dielektrik spektroskopiyası üsulu ilə bu kompozitlərin dielektrik xassələri geniş tezlik (25-106Hz) və tem-

peraturlar (25-130C) intervalında öyrənilmişdir. 

   

 

 
S.Q. Abdullayev, M.Ş. Qocayev, N.E. Nəsibova 

 
UZUNUNA POLYARLAŞMIŞ QARŞILIQLI ELEKTRON-POZİTRON TOQQUŞMALARINDA SKALYAR 

BOZON VƏ NEYTRİNO CÜTÜNÜN YARANMASI 
 

İşdə Minimal Supersimmetrik Standart Model çərçivəsində uzununa polyarlaşmış elektron-pozitron toqquşmalarında skalyar 

bozonun yaranması prosesləri tədqiq olunmuşdur: ,vHvee 
 vhvee 

, burada vv -neytrino-antineytrino cütüdür. 

Göstərilmişdir ki, hər bir proses uyğun olaraq vvhHee RL )(
 və vvhHee LR )(

 proseslərini təsvir edən FLR və FRL kimi 

iki spiral amplitudla təsvir olunur. Skalyar bozonun doğulmasının həm vector Z-bozon tərəfindən şüalandırılması və həm də - W+W-

- bozonların birləşməsi nəticəsində yaranması mexanizmləri geniş tədqiq olunmuş, prosesin effektiv kəsiyinin skalyar bozonun bucaq 

və enerji paylanmalarını təsvir edən analitik ifadələri alınmışdır. 

 

 

 
S.H. Abdullayeva, Ə.B. Hüseynov, I.G. Nəzərov,  A.O. Isrəfilov, N.M. Mədətli 

 
YOD FUNKSİONALLAŞDIRILMIŞ ÇOXDİVARLI KARBON NANOBORLARIN ƏSASINDA ELEKTRİK 

KEÇİRİCİLİYİNƏ MALİK OLAN POLİMER NANOKOMPOSİTLERİN HAZIRLANMASI VE TEDQİQATI 
 

Bu məqalə çoxdivarlı karbon nanoboruların (ÇDKNB) aerosol kimyəvi buxar çökdürmə üsulu ilə sintezinə, onların sətinin yod 

kristalları ilə funksionallaşdırılmasına və onların əsasında elektrik keçiriciliyinə malik yeni polimer nanokompozitlərin hazırlanması-

na həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə polimer matris kimi üç polimerdən istifadə olunmuşdur : silikon, poliuretan və epoksid qətranı. 

Hazırlanmış nanokompozitlərin volt-amper xarakteristikaları ölçülmüş və alınmış nəticələr əsasında polimer kompozitlərin elektrik 

keçiriciliyi təyin edilmişdir. Bundan əlavə, bu məqalədə funksionallaşdırma prossesinin və həmçinin polimerlərinin növünün kompo-

zitlərin elektrik xassələrinə təsiri də müzakirə edilmişdir.  
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