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CdGa2S4 VƏ ZnGa2S4 KRİSTALLARINDA İŞIĞIN  
KOMBİNASİON SƏPİLMƏSİ 

 

X.K. ŞİRƏLİYEVA, İ.Ə. MƏMMƏDOVA, T.H. KƏRİMOVA, N.A. ABDULLAYEV 

Azərbaycan MEA-nın H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu, 
 Bakı şəh. AZ-1143, H. Cavid, 131  

xatireee@bk.ru 
 

Təqdim olunan işdə CdGa2S4, ZnGa2S4 kristallarının Raman spektrləri çəkilmiş və onların müqayisəli təhlili 

verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, CdGa2S4 kristalı üçün Raman tezlikləri 219 sm-1,310 sm-1, 350 sm-1 , 85sm-1 , 136sm-1 , 

166sm-1, 240sm-1, 297sm-1, 323.5sm-1, 364.5sm-1, 393sm-1, ZnGa2S4  kristalı üçün isə  230sm-1, 319sm-1, 108sm-1, 137.5sm-1, 

169.5sm-1, 270sm-1, 278sm-1, 337.5sm-1, 374sm-1, 397.5sm-1 təşkil edir. CdGa2S4 ZnGa2S4  kristallarında   uyğun olaraq 219 

sm-1 və 230 sm-1 tezlikli fononlar üçün  spektral xəttin yarımeninə (FWHM), xəttin spektral yerinə görə kristal səthinin 50 

mkm×50 mkm sahəsində  xəritələnmə aparılmışdır. Əldə olunmuş 2D və 3D təsvirlərinin müqayisəsinə görə ZnGa2S4 

kristalının səthi CdGa2S4-ə nəzərən daha qeyri-bircinsdir. 

 

Açar sözlər:  Raman spektri, spektral xətt, moda, monokristal, polikristal. 

Pacs: 78.30.Fs 

 

1. GİRİŞ. 

 

S4
2 faza qrupunda kristallaşan  A2B3

2C
6

4 (A–
Zn,Cd; B–In,Ga; C-S,Se,Te) qrup birləşmələri kimyə-

vi analoqu I-III-VI2 və II-IV-V2 olan sfalerit və xal-

kopirit strukturuna malikdir. Bu kristallar üçün xarak-

terik olan ikili şüasınma, böyük qeyri-xətti qavrayıcı-
lıq əmsalı, parlaq lüminessensiya,qadağan zolağın eni-
nin 2.5-4.5eV olması, yüksək fotohəssaslıq kimi xas-

sələri onların yarımkeçirici cihazlarda, xüsusilə də, 

qeyri-xətti çeviricilərdə istifadəsinə imkan verir [1,2]. 

Buna görə də bu birləşmələrin fiziki xassələrinin araş-

dırılması xüsusilə də fonon spektrlərinin tədqiqi, fo-

nonların tezliyi, fonon-fonon qarşılıqlı təsirləri və s. 

haqda informasiya əldə olunması əsas məsələlərdən 

biridir [3,4]. 
 

2. KRİSTALLARIN ALINMASI VƏ 
EKSPERİMENTIN METODİKASI. 

 

Kristallar qaz köçürmə metodu ilə alınmışdır, 
ZnGa2S4 ağımtıl, CdGa2S4 isə sarı rəngdədir. 

CdGa2S4, ZnGa2S4 kristallarınıda işığın Raman 

səpilmə spektrləri Nanofinder 30 (Tokyo Instr., Japan) 

Konfokal Raman Mikrospektrometrində  ölçülmüşdür. 
Həyəcanlaşdırıcı mənbə kimi λ=532 nm dalğa uzun-

luqlu və 10mVt gücünə malik Nd:YAG lazerin ikinci 

harmonika generasiyasından istifadə olunmuşdur. 
Spektral ayırdetmə 1800 xətt/mm spektrometr qəfəsi-

nə uyğun olaraq 0,5 sm-1 təşkil edir. Səpilən şüalanma 
detektoru fotonları hesablama rejimində işləyən və -

100 –yə qədər soyudulan CCD kamerasıdır. Spektr-

lərin ölçülməsi perpendikulyar olaraq geriyə səpilmə 

istiqamətində həyata keçirilirmişdir. 
Şəkil 1-də CdGa2S4, ZnGa2S4 monokristallarının 

kristal qəfəsi (a) və Brüllien zonası (b) təsvir edil-

mişdir. Hər iki kristal eyni faza qrupuna malik olub  

tetragonal quruluşludur. 
Şəkil 2-də CdGa2S4, ZnGa2S4  kristallarının Ra-

man spektrləri təsvir edilmişdir. CdGa2S4-in Raman 

spektri 11 modadan ibarət olub, 85÷393sm-1 oblastını 

əhatə edir.  ZnGa2S4 isə 10 modadan ibarət olub, 

108÷397.5 sm-1 oblastını əhatə edir. Ən intensiv spek-

tral xətt CdGa2S4 kristalında  219 sm-1 , ZnGa2S4  

üçün 230 sm-1 olub S anionlarının Z oxunda rəqsi hə-

rəkəti ilə bağlıdır. 
Hər iki kristal üçün 300 K temperaturda müəy-

yən edilmiş Raman spektrlərinin müqayisəsi göstərir 

ki, yüksəktezlikli  modalar təxminən üst-üstə düşür. 

Spektrlərdəki fonon tezliklərini seçmə qaydasından is-

tifadə edərək, simmetriya tipləri ilə təsnif etmək olur. 

Elementar qəfəsi 7 atomdan ibarət olan kristallarda 

rəqsi spektr 21 normal modadan təşkil olunmuşdur. 
Onlardan 3-ü akustik, qalanları Raman və infraqırmızı 
aktiv olan fononlardır. A simmetriya modaları anion-

ların x, y, z oxları üzrə hərəkətini, B simmetriya moda-

ları atomların c kristalloqrafik oxu boyunca hərəkətini, 

E simmetriya modaları c oxuna perpendikulyar ab 

müstəvisində atomların hərəkətini təsvir edir. 

CdGa2S4 kristalının Raman tezlikləri [5], 

ZnGa2S4 kristalında isə [6] işindəki nəticələrlə  müqa-

yisə olunaraq Cədvəl.1-də göstərilmişdir. 
 

                                             Cədvəl 1. 

Raman tezliklərinin simmetriyaları 
Symmetry CdGa2S4 ZnGa2S4 

A 219 230 

A 310 319 

A 350 - 

E 85 108 

B - - 

E 136 137.5 

B 166 169.5 

E 240 270 

B - 278 

B 297 - 

E 323.5 337.5 

E 364.5 374 

E 393 397.5 

mailto:xatireee@bk.ru
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Şəkil 1.CdGa2S4, ZnGa2S4 monokristallarının kristal qəfəsi (a) və Brillüen zonası (b). 
 

Şəkil 2. CdGa2 S4 (solda)  və ZnGa4S4 (sağda)   monokristallarının Raman spektrləri. 

 

 

3. CdGa2S4 və ZnGa2S4 KRİSTALLARININ  
    SƏTHİNİN XƏRİTƏLƏNMƏSİ (MAPPING). 

 

Kristal səthinin bircinsliliyini müəyyən etmək 

ücün konfokal Raman Mikrospektrometrinin kristal 

səthinin optik skanlanması (xəritələnməsi) imkanından 
istifadə edilmişdir. Şəkil 3-də CdGa2S4  və ZnGa2S4  

kristallarının səthinin xəritələnməsinin 2D təsvirləri 

verilmişdir Xəritələnmə ən intensiv 219sm-1  və 

230sm-1 tezlikli fonon üçün spektral xəttin yarımeninə 

(FWHM) (a) və xəttin spektral yerinə (b) görə kristal 

səthinin 50 mkm∙50 mkm sahəsində aparılmışdır. Şə-

kildən göründüyü kimi ZnGa2S4 kristalının səthi 

CdGa2S4-ə  nəzərən daha  qeyri-bircinsdir. 
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Şəkil 3. CdGa2S4 və ZnGa2S4 kristallarının uyğun olaraq xəritələnməsinin 2D təsvirləri  a) spektral xəttin yarımeni,     
             b) spektral xəttin yeri 

 

 

Şəkil 4. Uyğun olaraq CdGa2S4 (solda) və ZnGa2S4 (sağda) kristalları üçün spektral xəttin yarımeninə görə 3D  

             xəritələnməsi. 
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4. YEKUN. 

CdGa2S4, ZnGa2S4 kristallarında işığın raman 
səpilməsi spektrləri Nanofinder 30 (Tokyo Instr., 

Japan) Konfokal Raman Mikrospektrometrində  ölçül-
müşdür. CdGa2S4 kristalı üçün 219 sm-1 , ZnGa2S4  

kristalında isə  230 sm-1 tezlikli fonon üçün  spektral 
xəttin yarımeninə (FWHM), xəttin spektral yerinə gö-

rə kristal səthinin 50 mkm×50 mkm sahəsində  xəritə-

lənmə aparılmışdır. Əldə edilmiş 2D və 3D təsvir-

lərinin müqayisəsinə görə ZnGa2S4 kristalının səthi 

CdGa2S4-ə  nəzərən daha qeyri-bircins olması göstəril-

mişdir. 

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ya-

nında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə yardımı ilə 

yerinə yetirilmişdir-Qrand № EİF-BGM-3-BRFTF-

2+/2017-15/02/1. 

___________________________ [1] H. Hahn, G. Frank, W.Klinger, A.D.Storger, 

O.Storger. Z.Anorg. Allg.Chem., 1995, 279, 

24. 
[2] A.A. Vaiolin,Yu.A. Nikolaev,I.K. Polusihina, 

Yu.V.Rud, V.Yu.Rud I.E.Terexov, and 

N.Fernelius. Semiconductors.37, 572 (2003) [3] А.N.Georgobiani, S.I.Radautsan, I.M.Tigin-

yanu. Semiconductors, 1985, 19, 193. [4] I.S.Yahia, M.Fadel, G.B.Sakr, F.Y. Hanoglu,  S.S. Shenouda, W.A. Faroog. J. Alloys 

Compd.,  2011, 509, 4414. 
[5] .А. х ир и, Т. . К ри , .А. -

, .А. А у , .Т. . 

Ф , .60, 2018, №11, 2265-2269 

[6] A. Eifler,G.Kraus, V.Riede, V.Kramer, 

W.Grill. J. Phys. and chemistry of  solids, 

2005, v.66, N11, 2052-2057. 

   
Kh.K. Shiraliyeva, I.A. Mammadova, T.G. Kerimova, N.A. Abdullayev 

 

RAMAN SCATTERING OF LIGHT IN CdGa2S4 AND ZnGa2S4 CRYSTALS 

 

In the given work Raman spectra of crystals were measured and investigated with the comparing each other. It was 

determined that Raman frequencies for CdGa2S4 are 219 cm-1,310 cm-1, 350 cm-1 , 85cm-1 , 136cm-1 , 166cm-1, 240cm-1, 

297cm-1, 323.5cm-1, 364.5cm-1, 393cm-1, for ZnGa2S4  they are 230cm-1, 319cm-1, 108cm-1, 137.5cm-1, 169.5cm-1, 270cm-1, 

278cm-1, 337.5cm-1, 374cm-1, 397.5cm-1. On the 50 m×50 m surface of CdGa2S4 and ZnGa2S4 crystals for  219 cm-1  and 

230 cm-1 phonons  according to FWHM and maximum position of spectral lines were taken the mapping. According to the 

comparison of obtained 2D and 3D images the surface of  ZnGa2S4 crystal is much more nonhomogeneous than CdGa2S4. 
 

 

. . Шир и , И. . о , . . ри о , . . у  

 

И И Е Е ИЕ Е   И  CdGa2S4 И ZnGa2S4. 

 

В          dGa2S4  ZnGa2S4    
 . О ,      dGa2S4   

: 219 cm-1,310 cm-1, 350 cm-1, 85cm-1, 136cm-1 , 166cm-1, 240cm-1, 297cm-1, 323.5cm-1, 364.5cm-1, 393cm-1 . 

,     ZnGa2S4  : 230cm-1, 319cm-1, 108cm-1, 

137.5cm-1, 169.5cm-1, 270cm-1, 278cm-1, 337.5cm-1, 374cm-1, 397.5cm-1.       
   219 cm-1  230 cm-1, ,  dGa2S4  ZnGa2S4,   

     50 ×50 . И   2D  3D   
 ,   ZnGa2S4  ,   dGa2S4. 

 

Qəbul olunma tarixi: 28.01.2019  
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n-InSe KRİSTALLARINDA ELEKTROLÜMİNESSENSİYANIN PARLAQLIQ 

XARAKTERİSTİKALARINA LANTANİD AŞQARLARININ TƏSİRİ  

 

Ə.Ş. ABDİNOV1
, R.F. BABAYEVA

2
, S.İ. ƏMİROVA1

, N.Ə. RƏHİMOVA1
,  

E.A. RƏSULOV1
 
 

1Bakı Dövlət Universiteti,  
Azərbaycan Respublikası, Z 1145, Bakı ş.,Z. Xəlilov k.,23 

2 zərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti,  
zərbaycan Respublikası, Z 1001,Bakı ş.,İstiqlaliyyət k., 6  

l: +00994 12 5397373,  
abdinov-axmed@yandex.ru, babaeva-rena@yandex.ru 

 
n-InSe kristallarında elektrolüminessensiya şüalanmasının parlaqlığının temperaturdan, elektrik sahəsindən və cərəyan 

şiddətindən asılılığına qadolinium və erbium aşqarlarının təsiri tədqiq edilmiş, aparılan statistik təhlil əsasında əldə olunmuş 
nəticələrin keyfiyyətcə izahı verilmişdir.  

 
Açar sözlər: Şüalanma, injeksiya, şüalanmanın spektri, elektrolüminessensiyanın temperatur sönməsi, fotokeçiricilik, 
rekombinasiya mərkəzləri, tutma mərkəzləri. 
PACS: 71.20. Nr, 72.20-i 

 

1. GİRİŞ. 

 

Optoelektronikanın inkişafı yeni texnologiyaların 
işlənməsi ilə yanaşı, həm də yüksək fotohəssaslığa və 
elektrolüminessensiya xassəsinə malik yarımkeçirici 
materialların yaradılmasını, onların fiziki xassələrinin 
ətraflı tədqiqini tələb edir. Bu məqsəd üçün müxtəlif 
profilli tədqiqatçıların və konstruktorların diqqətini 

cəlb edən materiallardan biri də laylı quruluşlu indium 

selen (n-InSe) kristallarıdır [1]. İndiyədək indium se-

len kristallarının elektrolüminessensiya xassələrinin 
öyrənilməsinə dair müxtəlif tədqiqatlar [2-4] aparılmış 
və aşkar edilmişdir ki, aşağı temperaturlar oblastında 
bu kristallarda 0.90λ1.15mkm oblastında spektrinin 
əsas maksımumu λ0.965 mkm-ya təsadüf edən elek-

trolüminessensiya şüalanması baş verır. Bununla belə, 
müxtəlif amillərin, o cümlədən aşqarlanmanın həmin 

yarımkeçiricinin monokristallarında elektrolümines-

sensiya şüalanmasının parlaqlıq xarakteristikalarına 
təsiri hələ də qaneedici səviyyədə öyrənilməmişdir.  

Təqdim olunan işdə atom sıra nömrələri və uy-

ğun olaraq, ion radiusları və fiziki xassələri nəzərə-

çarpacaq qədər fərqlənən bəzi lantanid (qadolinium və 
erbium) [5] aşqarlarının n-InSe kristallarında elektro-

lüminessensiya şüalanmasının spektrindəki əsas mak-

simuma uyğun şüalanma zolağının parlaqlıq xarakte-

ristikalarına təsiri, daha doğrusu, şüalanma parlaqlığı-
nın temperaturdan, nümunədəki gərginlik düşgüsün-

dən və cərəyan şiddətinin qiymətindən asılılığı tədqiq 

edilmişdir.  
 

2. NÜMUNƏLƏR VƏ EKSPERİMENTİN 
ŞƏRAİTİ. 

 

Həm aşqarlanmamış, həm də qadolinium (Gd) və 
erbiumla (Er) zəif (N≤10-1 

at.% miqdarda) aşqarlanmış 

n-InSe kristallarında eksperimental yolla elektrolümi-

nessensiya şüalanmasının parlaqlığının (B) tempera-

urdan (T), nümunədəki gərginlik düşgüsündən (U) və 
nümunədən axan cərəyanın şiddətinin qiymətindən (i) 

asılılığı ölçülmüşdür. 
Aparılan təcrübi ölçmələrdə istifadə olunan InSe 

birləşməsinin külçələri həmin birləşmənin stexiomet-
rik nisbətdə götürülmüş tərkib komponentlərinin va-

kuumlaşdırılmış kvars ampulalarda müəyyən tempe-

ratur və zaman rejimlərində birgə əridilməsi üsulu ilə 
sintez edilmişdir. Bu külçələrin aşqarlanması isə indi-

um selen qarışığına sintez prosesindən əvvəl müvafiq 
miqdarda lantanid daxil etməklə həyata keçirilmişdir. 
Aşqarlanmamış və aşqarlanmış InSe birləşməsi kulçə-

lərinin alınması üçün təmizlik dərəcəsi 99.999  olan 

dənəvər selen (Se), metal indium (In), xırdalanmış 
metal Gd və Er-dan istifadə edilmişdir. İndium selen 

monokristalları isə şəkli dəyişdirilmiş Bricmen üsulu 
ilə göyərdilmişdir. Aşkar edlmişdir ki, lantanidlərlə 
aşqarlanmış indium selen kristalları da aşqarlanmamış 
kristallar kimi, külçə boyunca yönəlmiş və bir-birin-

dən asanlıqla ayrıla bilən, bir neçə Å qalınlığa malik 
təbii laylardan ibarətdir. Lantanidlərlə aşqarlanmış 
indium selen kristallarının külçələrinin də ayrı-ayrı 
laylarının səthi atomar səviyyədə hamar, ətraf mühitin 

və kimyəvi reaktivlərin təsirinə qarşı yüksək dərəcədə 
dayanıqlıdır. Holl əmsalının işarəsinə əsasən həm aş-

qarlanmamış, həm də lantanidlərlə aşqarlanmış indium 
selen kristallarının təcrübi ölçmələrin həyata keçiril-
diyi şəraitdə n-tip keçiriciliyə malik olduğu müəyyən-

ləşdirilmişdir. 
Lantanidlərlə aşqarlanmış n-InSe kristallarında 

300K-də qaranlıqdakı xüsusi müqavimət 
t10

210
6
Omsm, sərbəst elektronların konsentrasi-

yası və yürüklüyü isə uyğun olaraq n10
1410

16
sm

-3 və 
o300800sm

2Vsan - dir. Həmin kristallar soyudul-
duqda isə bu kəmiyyətlərin qiymətləri dəyişərək, 77 

K-də to10
410

8
Omsm; no10

1310
14

sm
-3

; 

o3040sm
2Vsan olur.  

Rentgenoqrafik və termoqrafik analizlər vasitəsi 
ilə alınmış külçələrin kristal quruluşu, faza və kimyəvi 
tərkibi yoxlanılmışdır. Müəyyənləşdirilmişdir ki, onla-

rın hamısı birfazalıdır, yüksək dərəcədə monokristal 
quruluşa malikdir, difraksiya mənzərələrinin xətləri 

mailto:abdinov-axmed@yandex.ru
mailto:babaeva-rena@yandex.ru
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(00l) isə tamamilə alçaq temperaturlu -InSe modi-

fikasiyası kimi induksiyalanır [1]. Alınmış külçələrin 
difraktoqramlarında başqa tip xətlər müşahidə olun-

mur. Həmin difraktoqramlardan hesablanmış qəfəs 
parametrləri a=4.04Å, c=16.900Å - dir.  

 

3. TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN 
MÜZAKİRƏSİ. 

 

 
 

Şəkil 1. Aşqarlanmamış (1və 2) və müxtəlif miqdarda 
Er-la aşqarlanmış (3 və 4) n-InSe kristallarında 
elektrolüminessensiya şüalanması parlaqlığı-
nın temperaturdan asılılığı. N, at.%: 1, 2 - 0;  

           3 - 10-3; 4 - 10-1; U=Umin 

 

 

 
 

Şəkil 2. Aşqarlanmamış (1 və 2) və müxtəlif miqdarda 
Er-la aşqarlanmış n-InSe kristallarında elektro-

lüminessensiya şüalanması parlaqlığının nü-

münədəki gərginlik düşgüsündən asılılığı: N, 

at.%: 1 - 0; 2 - 10-5; 3 - 10-3; 4 - 10-1; T=77 K. 

 

Həm aşqarlanmamış, həm də Gd və Er-la zəif 

(N≤10-1
at.% miqdarda) aşqarlanmış n-InSe monokris-

tallarında eksperimental yolla elektrolüminessensiya-

nın spektral paylanmasının əsas maksimumuna (əsas 
şüalanma zolağına) uyğun şüalanma parlaqlığının (B) 

temperaturdan (şəkil 1), nümunədəki gərginlik düşgü-

sündən (şəkil 2) və nümunədən axan cərəyan şiddəti-
nin qiymətindən (şəkil 3) asılılığı ölçülmüşdür. Aşkar 
edılmişdir ki, tədqiq etdiyimiz nümunələrin hər bi-
rində elektrilüminessensiya şüalanması qaranlıq statik 
volt-amper xarakteristikanın (VAX-ın) xəttiliyinin po-

zulmağa başladığı gərginlikdən böyük olan (statik 

VAX-ın superxətti hissəsinə və cərəyan kontaktların-

dan nümunəyə nəzərəçarpacaq səviyyədə injeksiyanın 
baş verməsinə uyğun gələn [2]) gərginliklərdə baş ve-

rir. Bu zaman həm tədqiq olunan nümunədən axan qa-

ranlıq cərəyanı şiddətinin qiyməti (iq), həm də elektro-

lüminessensiya şüalanmasının parlaqlığının qiyməti 
(B) nümunədəki gərginlik düşgüsünün qiymətindən 

(U) asılı olaraq eyni bir superxətti üstlü qanunla (k≥2 
olan iq BU

k
 qanunu ilə) artır.  

 

 
Şəkil 3. Aşqarlanmamış (1 və 2) və müxtəlif miqdarda 

Er-la aşqarlanmış n-InSe kristallarında elektro-

lüminessensiya şüalanması parlaqlığının nü-

münədən axan cərəyanın şiddətindən asılılığı. 
N, at.%: 1, 2 - 0; 3 - 10-3; 4 - 10-1; T=77 K. 

 

Aşqarlanmamış nümunələrdə ilkin (77K-dəki) 
qaranlıq xüsusi müqavimətin qiyməti (to) artdıqca, 

elektrolüminessensiyanın müşahidə olunmağa başladı-
ğı elektrik sahəsi intensivliyinin qiyməti (Eλ) böyüyür, 
şüalanma parlaqlığının qiyməti (B) isə nəzərəçarpa-

caq dərəcədə kiçilir. Aşqarlanmış nümunələrdə elek-

trolüminessensiyanın parlaqlıq xarakteristikaları kris-

tala daxil edilən aşqarın materialı ilə müqayisədə, 

onun miqdarından daha güclü şəkildə asılıdır. Təcrü-

bədə müşahidə olunan N≈10-1 
at.%-da (N) asılılığı 

qeyri-monoton xarakterə malikdir. Belə ki, kristala da-

xil edilən  aşqarın  miqdarı  N≈10-5
at.%-dən        

N≈10-1
at.%-ə qədər artdıqda, B-nın qiyməti əvvəlcə 

azalır, N≈10-3 
at.% olduqda özünün minimum, sonra 

isə artaraq, N≈10-1 
at.%-da maksimum qiymətini alır. 

Çox aşağı temperaturlarda 110115 K temperatur 
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diapazonunda elektrolüminessensiya şüalanmasının 
parlaqlığı aşqarlanmamış ən kiçik xüsusi müqavimətli 
və N≥10-2 

at.% miqdarda aşqarlanmış krisallarda tem-

peraturdan asılı deyil. Aşqarlanmamış böyük xüsusi 
müqavimətli və daxil edilən aşqarın miqdarı          
N10

-2
at.% olan aşqarlanmış kristallarda isə həmin 

diapazonda temperatur yüksəldikcə, elektrolümines-

sensiya şüalanmasının parlaqlığı özünün ≈77 K-dəki 
qiymətinə nəzərən 1015 % artır. Temperaturun son-

rakı yüksəlməsi ilə (≥125130 K olduqda) isə elek-

trolüminessensiya şüalanmasının parlaqlığı  

               
kTeBB








 0                               1 
 

ifadəsinə tabe olan gedişlə azalır – elektrolüminessen-

siyanın temperatur sönməsi başlayır. Bu ifadəyə daxil 
olan B və B0 kəmiyyətləri, uyğun olaraq, elektrolü-

minessensiya şüalanması parlaqlığının hər bir baxılan 

temperaturdakı və T≈77 K-dəki qiymətləri,  - isə 
şüalanmanın aktivləşmə enerjisidir. Tədqiq olunan nü-

munələrin hamısında temperaturun ~ 160 K qiymətin-

də elektrolüminessensiya şüalanmasının tam tempera-

tur sönməsi baş verir və daha yüksək temperaturlarda 

(T≥160 K olduqda) elektrolüminessensiya şüalanması 
müşahidə olunmur. Müxtəlif nümünələrdə alınmış təc-

rübi nəticələrin müqayisəsi göstərir ki, tədqiq olunan 
kristalların hamısında  -in qiyməti eyni olub, ədədi 

qiymətcə aşqarlanmamış n-InSe kristallarında məxsusi 

fotokeçiriciliyin temperatur və infraqırmızı sönmələri 
üçün məsul olan r-asta rekombinasiya mərkəzlərinin 
r-enerji dərinliyinə bərabərdir 
(r0.440.45eV). Müxtəlif başlanğıc 
xüsusi müqavimətli (to–in qiyməti fərqlənən) aşqar-
lanmamış, eləcə də müxtəlif lantanidlə (Gd və Er-la) 

və müxtəlif miqdarda aşqarlanmış nümunələrdə alın-

mış təcrübi nəticələrin müqayisəsi göstərir ki, aşqar-
lanmamış böyük başlanğıc xüsusi müqavimətli və da-

xil edilmiş aşqarın miqdarı N10
-2 

at.% olan aşqar-

lanmış kristallarda elektrolüminessensiya şüalanması-
nın parlaqlıq xarakteristikaları və parlaqlığın ədədi 
qiyməti müxtəlif nümunələr üçün fərqlənir. Aşqarlan-

mamış ən kiçik xüsusi müqavimətli və daxil edilən 
aşqarın miqdarı N≥10-2 

at.% olan aşqarlanmış kristal-

larda isə müxtəlif nümunələr üçün elektrolüminessen-

siya şüalanmasının parlaqlıq xarakteristikaları və par-
laqlığın ədədi qiyməti qaneedici şəkildə üst-üstə dü-

şür. Bu uyğunlaşma erbiumla aşqarlanmış kristallarda 
daha yüksək dərəcədədir. 

Təcrübi ölçmələr zamanı əldə olunmuş nəticələrin 
statistik təhlili deməyə imkan verir ki, həm aşqarlan-

mamış, həm də lantanidlərlə aşqarlanmış n-InSe mo-

nokristallarında müşahidə olunan elektrolüminessensi-

ya şüalanması, müəyyən şəraitdə cərəyan kontaktın-

dan tədqiq edilən nümunəyə injeksiya olunmuş qeyri-
əsas yükdaşıyıcıların (deşiklərin) həmin kristalların 
qadağan olunmuş zonasında yerləşən r-rekombinasiya 

mərkəzləri vasitəsi ilə baş verən şüalanmalı rekombi-

nasiyası hesabına yaranır. Bu zaman fəzaca bircins 

kristal yarımkeçirici materiallar üçün mövcud olan fi-
ziki təsəvvürlər (nəzəriyyə) [6, 7] çərçivəsindən kəna-

ra çıxmaların müşahidə edilməsi isə n-InSe monokris-

tallarının fəzaca qeyri-bircins olmasından, daha doğru-

su həmin kristallarda təsadüfi xarakterli böyükölçülü 
(makroskopik) defektlərin [8] mövcud olmasından [9] 

irəli gəlir [10]. N10
-2 

at.% miqdarda lantanid aş-

qarları daxil edilmiş n-InSe kristallarında alınmış təc-

rübi nəticələrin ən kiçik xüsusi müqavimətə malik aş-

qarlanmamış n-InSe kristallarında alınmış nəticələrə 
daha çox uyğun gəlməsi, eləcə də bu nümunələrdə 
elektrolüminessensiya şüalanmasının parlaqlıq xarak-

teristikalarının fəzaca bircins kristal yarımkeçiricilərdə 
elektrolüminessensiyaya dair mövcud nəzəriyyənin 
müddəalarına tabe olması isə həmin kristalların fəzaca 
bircinsliyi ilə bağlıdır. Belə ki, kristala daxil edilən 
lantanid aşqarlarının ionları nümunədəki təsadüfi xa-

rakterli makroskopik defektlərin üzərində toplanaraq, 
onların fəza yüklər oblastını genişləndirir və nəhayət, 
N-in böyük (N≥10-2 

at.%) qiymətlərində qonşu defekt-

lərin yaratdığı fəza yüklər oblastı bir-biri ilə qovuşa-

raq, tədqiq edilən nümunəni fəzaca bircinsli kristal ya-

rımkeçirici halına gətirir [11]. Tədqiq olunan kristal-

larda elektrolüminessensiya şüalanmasının parlaqlıq 
xarakteristikalarının və parlaqlığın ədədi qiymətinin 
nümunəyə  daxil  edilən  lantanid  aşqarlarının         

N10
-2

at.% miqdarında stabilləşməsi, eləcə də müxtə-

lif nümunələr üçün onların üst-üstə düşməsi həm də üç 
valentli lantanid ionlarının qəfəsdəki indium vakansi-

yalarına daxil olaraq, qonşu laylar arasında rabitəni 
gücləndirməsi və qəfəsin “sağlamlaşdırılması“ hesabı-
nadır. Erbium aşqarlarının ion radiusu qadolinium aş-

qarlarınınkından kiçik olduğundan, onların həmin 
vakansiyalara daxil olması və kristal qəfəsi “sağlam-

laşdırması” ehtimalı qadolinium ionlarınınkından daha 

böyükdür. 
 

4. YEKUN. 

 

Beləliklə, demək olar ki:  

- aşqarlanmamış böyük başlanğıc xüsusi müqavi-
mətli və N10

-2 
at.% miqdarda lantanidlə aşqarlanmış 

n-InSe kristallarında aşağı temperaturlar oblastında 

elektrolüminessensiya şüalanmasının parlaqlığının 
temperaturdan asılı olaraq artması həmin kristalların 
fəzaca qeyri-bircinsliyi ilə əlaqədardır;  

- qadolinium və erbiumla aşqarlanmış n-InSe 

kristallarında da aşqarlanmamış kristallarda olduğu ki-
mi, elektrolüminessensiya şüalanması tədqiq edilən 
nümunədəki gərginlik düşgüsünün müəyyən sərhəd 
qiymətdən böyük qiymətlərində cərəyan kontaktların-

dan nümunəyə injeksiya olunmuş deşiklərin keçirici 
zonanın dibinə nəzərən 0.26 eV dərinlikdə yerləşmiş 
r-rekombinasiya mərkəzləri vasitəsi ilə rekombinasi-

yası hesabına baş verir; 
- tədqiq olunan n-InSe monokristallarında 

≥(120130) K-də elektrolüminessensiya şüalanması-
nın parlaqlığının temperaturun yüksəlməsi ilə ekspo-

nensial qanunla azalması elektrolüminessensiyanın 
temperatur sönməsi hesabınadır və bu hadisə həmin 
temperaturlarda kristaldakı r-rekombinasiya mərkəzlə-

rinin termik boşalması nəticəsində baş verir; 
- daxil   edilən  lantanid  aşqarlarının  miqdarı  

N10
-1

at.% olduqda, elektrolüminessensiya şüalanma-

sının parlaqlıq xarakteristikalarının ən kiçik başlanğıc 
xüsusi müqavimətli aşqarlanmamış kristallardakına 
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uyğun gəlməsi, eləcə də, fəzaca bircins kristal yarım-

keçiricilər üçün olan nəzəriyyəyə tabe olması və müx-

təlif nümunələr üçün üst-üstə düşməsi daxil edilən aş-

qar ionlarının makroskopik defektlərin üzərində top-

lanması nəticəsində qonşu defektlərin fəza yüklər ob-

lastının tədricən bir-biri ilə qovuşması və aşqar ionla-

rının bir qisminin indium vakansiyalarına daxil olması 
hesabınadır. 
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İnformasiya üstünlüyü idarəetmənin keyfiyyəti-

nin nəzərəçarpacaq dərəcədə artırılması nəticəsində əl-

də oluna bilər: biliklərin dərinliyi, bütün səviyyəli ko-

mandanlıq tərəfindən dinamik inkişaf edən şəraitin 

qiymətləndirilməsi və vahid anlam, dəyişən şəraitə 

vaxında və əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməklə ope-

rativ cavab vermə, onların tabe qüvvələrə tez bir za-

manda çatdırılması. Bu nəzəriyyənin hazırkı nizamna-

mələrindən fundamental fərqi operativ əməliyyatların 
idarə olunmasının kəsilməzliyi, sistemin dinamik də-

yişən şəraitə operativ adaptasiya olunması qabiliyyəti 

və operativ funksiyalarının istənilən səviyyədə yara-

nan operativ planlaşdırılmasına uyğun olaraq şaquli və 

üfüqi istiqamətdə olmasıdır.  
Şəbəkənin, şəbəkə prinsipinin mənası ondan iba-

rətdir ki, bütün modelin əsas elementi informasiya 
mübadiləsidir – bu informasiyanın emal formalarının 
maksimal genişləndirilməsi, ona buraxılış, onun pay-

lanması və əks əlaqə. Şəbəkə yeni bir fəza – informa-

siya fəzası təşkil edir ki, burada texniki xarakterli əsas 
strateji əməliyyatlar baş verir. Belə geniş mənada şə-

bəkə eyni zamanda müxtəlif tərkibləri özündə cəm-

ləşdirir. Bunlar rabitə sistemi, əməliyyatların informa-

siya təminatı, ictimai fikrin formalaşması, diplomatik 
addımlar, sosial proseslər, texniki innovasiyalar və s. 
ola bilər. Bununla yanaşı, onlar, aralarında daim in-

formasiya mübadiləsi aparılmalı olan qarşılıqlı əlaqəli 
vahid sistemin elementləri kimi təqdim olunurlar. 

Texniki icadlar və yüksək texnologiyalar, jurnalistika 

və diplomatiya, iqtisadi proseslər və sosial transfor-

masiyalar, mülki əhali – bütün bunlar informasiyanın 
sirkulyasiya olunduğu vahid şəbəkəyə inteqrasiya olu-

nur. İndiki zamanda belə bir şəbəkənin yaradılması 
istənilən inkişaf etmiş ölkənin texniki reformasının 
əsasını təşkil etməlidir [1].  

Bu konsepsiya bir neçə mühüm sferanı, o cümlə-

dən perspektiv şəbəkə olan ConstellationNet [2] əhatə 
edir ki, bunun da bütün imkanlarının realizasiyası in-

formasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsini “maşın-

maşın” prinsipi ilə həyata keçirir, yəni operatorun mi-
nimal iştirakı ilə və yaxud iştirakı olmadan.  

Perspektivli şəbəkə olan ConstellationNet idarə-

etmə orqanlarının kəşfiyyat vasitələrinə inteqrasiyasını 

təmin etməlidir. Bu şəbəkə qlobal informasiya – idarə-

etmə şəbəkəsinə (QİİŞ) girişi təmin etməlidir və bunun 
nəticəsində də əvvəlki nəticələr nəzərə alınmaqla əmə-

liyyatlar planlaşdırılmalıdır.  
Beləliklə, bütün verilənlər massivi (audio-, məlu-

mat verilənləri, foto- və videotəsvirlər və s.) emal olu-

nacaq və şəbəkənin xüsusiləşdirilmiş serverlərinə ötü-

rüləcək. Bundan əlavə emalın xüsusiləşdirilmiş sis-

temlərinə və verilənlər bazasına giriş təmin olunmalı-
dır. Amerika mütəxəssislərinin fikrincə, Constellation-

Net şəbəkəsi həm idarəetmə vasitələrinin, rabitənin, 
informasiyanın maşınlararası emalının üfüqi inteq-

rasiyasını həyata keçirməyə, həm də informasiyanın 
effektiv paylanmasına imkan yaradacaq, onun müdafi-

əsi üçün lazımi şərait yaradacaqdır [3].   

Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemlərinin 
(AİS) etibarlığının artırılması məqsədi ilə onların 
strukturu tamrabitəli quruluş sxeminə malik olmalıdır. 
Elementləri “ hərə - hərə” prinsipi ilə rabitədə olan be-

lə bir sxemə nəzər salaq (şəkil 1).  

 
  

Şəkil 1. AİS (avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi)                     
             fraqmentinin tamrabitəli strukturunun xarici  
             təsirlərə qədər sxemi. 

 

Şəkildən görünür ki, bütün altı bənd bir-biri ilə 
birbaşa rabitəyə malikdirlər. Verilən struktur AİS-in 

bütün elementləri ilə, hətta onun elementləri sıradan 
çıxdıqda belə, daha etibarlı əlaqəni təmin etməlidir. İn-

di isə sistemə xarici faktorların təsirinə nəzər salaq. 
Tutaq ki, xarici təsirlərin nəticəsində 1 və 3, 1 və 4, 2 
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və 6, 2 və 5, 3 və 6, 3 və 5 bəndləri arasında rabitə əla-

qələri sıradan çıxarılıb. Xarici təsirlərdən sonra AİS-in 

sxemi şəkil 2-də göstərilmişdir.  

 
 

 
Şəkil 2. AİS fraqmentinin strukturunun xarici  

             təsirlərdən sonra yalnız işlək kanallarının 

             sxemi. 

 

Bu sxemi analiz edərək belə nəticəyə gəlmək 
olar ki, 5 və 6-nı 3 və 4-lə birləşdirən yeganə rabitə 
xətti 1 və 2 arasında olan rabitə xəttidir. Deməli, pa-

ketlərin kommutasiyası texnologiyalarına uyğun ola-

raq topologiyanın dəyişməsinə qədər informasiya sel-
ləri marşrutun bir sxemi üzrə rabitə xətləri boyunca 
bərabər paylanırlarsa, quruluşun tamrabitəli sxeminin 
pozulmasından sonra ən böyük yük 1 və 2 bəndləri 
arasında rabitə xəttinin üzərinə düşür.  

Müasir elmi ədəbiyyatda belə rabitə xəttini “dar 
yer” və ya telekommunikasiya şəbəkəsinin kritik sahə-

si adlandırırlar. Şəkil 3-də kritik sahə açılmış şəkildə 
verilmişdir.  

Belə sahə onunla xarakterikdir ki, kanalın burax-

ma qabiliyyəti tamrabitəli strukturun saxlanılması za-

manı nəzərdə tutulduğu hala nisbətən böyük intensivli 
trafikin ötü 

rülməsini təmin etməlidir. Aydındır ki, verilənlərin 
ötürülməsi şəbəkəsində (VÖŞ) belə sahələrin yaran-

ması zamanı şəbəkənin baxılan sahəsində və bütövlük-

də İAS-də buraxma qabiliyyətinin (BQ) çatışmazlığı 
yaranır [4].  

 Baxılan halda biz rabitə xəttində yalnız bir şəbə-

kə qurğusundan danışdığımızdan şəbəkə qurğusunun 
buraxma qabiliyyəti anlayışından istifadə edəcəyik: 

                                         

       𝑇 = 𝑇𝑦 + 𝑇0 + 𝑇                         (1) 

 

burada, Ty – verilənlər paketinin cəm halda kommu-

tasiya müddəti, T0 – verilənlər paketinin növbədə göz-

ləmə müddəti, Tw– verilənlər paketinin ötürülmə müd-

dətidir.  

 

 
 

Şəkil 3. Dəyişmiş topologiyalı AİS fraqmentinin  
             açılmış şəkili. 

 

Bütöv qalmış kanal vasitəsi ilə (S) – 

marşrutizatorları ilə birləşmiş (A, B) – istifadəçiləri 
olan şəbəkənin kritik yerinin sxeminə nəzər salaq (şə-

kil 4).  

 

 
 

Şəkil 4. Buraxma qabiliyyəti məhdudlaşmış şəbəkə sahəsi. А – trafikin mənbəyi; В – trafikin qəbulediciləri;  
             S – marşrutizatorlar.  

 

Buraxma qabiliyyəti trafikinin səviyyyəsi intensiv-

liyinin artması nəticəsində paketlərin atılması baş verir 
və rabitə kanalına növbə formalaşır. Beləliklə, verilən-

lər paketi gecikmələrlə ötürülür. VÖŞ İAS-da infor-

masiya mübadiləsinin operativliyi gecikmə zamanına 
əks olan kəmiyyət kimi paketin gecikmə müddəti  ad-

lanan kəmiyyətlə xarakterizə olunur. VÖŞ-də veri-
lənlər paketinin gecikməsi deyildikdə, verilənlər pake-
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tinin ötrürülməsi şəbəkəsi vasitəsi ilə son punkta qədər 
hərəkətinə (yəni marşrutda) lazım olan zaman müddəti 
başa düşülür. Marşrutda verilənlər paketinin gecik-

məsi: baxılan birləşmə üçün rabitə kanalından ayrılan 
ümumi buraxma qabiliyyəti 

 

                            𝑇0 = 𝐿0П 𝐿                                   (2) 

 

burada, L0 – verilənlər paketinin növbəsinin uzunluğu, 
Lv – isə verilənlər paketinin həcmidir. Əgər L0∙Lv=L 

qəbul etsək: 

                               𝑇0 = 𝐿П                               (3) 

 

(3) – bərabərliyindən göründüyü kimi gecikmə 
müddətinin azalmasına R – buraxma qabiliyyətinin 
artırılması ilə nail olmaq olar. Buraxma qabiliyyətinin 

dəyişilməsi deyildikdə, onun elə hissəsi başa düşülür 
ki, baxılan birləşmədə rabitə kanalının tam buraxma 
qabiliyyətinin seçilmiş hissəsi olsun: 

1

n

i

i

                                              

 

burada, i  i-ci birləşmənin buraxma qabiliyyətidir, 

yəni, söhbət 1, 2, … , i – lərin qiymətlərinin hər 

bir Ai–Bi virtual marşrutu arasına paylanmasından 
gedir, bir şərtlə ki, П ≥  П𝑖𝑖=1 .  

Başqa sözlə desək, buraxma qabiliyyətinin daha 
effektli istifadə olunması mümkünlüyü mövcuddur ki, 

bu da trafikin strukturu və informasiya selləri vasi-
təsilə idarəetmənin üsulları ilə şərtlənir. Gecikmə, bir 
qayda olaraq, buraxma qabiliyyətinin çatışmazlıqları 
ilə şərtlənir ki, bu da yüklənmələrə, paketlərin növ-

bəyə düzülməsinə və ya paketlərin sonradan müəyyən 
müddətdən sonra təkrarən ötürülməsinə gətirən atılma-

sına səbəb olur. Buraxma qabiliyyətinin daha effektli 

istifadə olunmasını əsaslandırmaq üçün VÖŞ-də yük-

lənmələrin idarə olunması protokolları yer almış üsul-
lar nəzərdən keçirilməlidir.  

(3)-dən göründüyü kimi, gözləmə gecikməsi 
müddətinin azaldılmasına R – buraxma qabiliyyətinin 
artırılması ilə nail olmaq olar. Əgər buraxma qabiliy-

yəti haqqında danışılarsa onun elə hissəsi başa düşülür 
ki, paket kommutasiyalı telekommunikasiya şəbəkələ-

rində layihələndirmə zamanı puasson modelinə və Er-
lanq formullarına əsaslanan adi üsullardan istifadəni 
qadağan edən xüsusi struktura malikdir. Bu üsullar öz-

lərini kommutasiya kanallı telefon şəbəkələrində yaxşı 
göstərmiş lakin, paket kommutasiyası texnologiyala-

rında heç də həmişə tətbiq oluna bilməmişlər. Sözü 
gedən xüsusiyyətlər, adətən trafikin özünə oxşarlığı 
effekti adlandırılır və ilk növbədə onlar bu hal üçün 
spesifik olan trafik profilində (forma) özünü göstərir: 
realizasiya zamanı həmişə nisbətən aşağı orta səviyyə 
fonunda müəyyən miqdarda kifayət qədər güclü tul-
lantılar mövcud olur. Təsvir olunan hadisə özünə ox-

şar trafikin şəbəkədən keçdiyi zaman hətta, trafikin or-

ta intensivliyi verilən kanalda ötürmənin potensial 
mümkün olan sürətindən kiçik olduqda belə xarak-

teristikaları (itkiləri, gözləmə müddətini artırır) kifayət 
qədər zəiflədir. Hal-hazırda göstərilmişdir ki, özünə 

oxşar struktura keçirici şəbəkələrdə geniş yayılmış 

Ethernet, LAN, WAN, TCP, sıxılmış video, WWW-

trafik və s. protokolların işləməsi zamanı mövcud olan 
trafiklər malik olur. Belə effektlər həmçinin, 
kommutasiya paketli mobil telefon şəbəkələrində və 
naqilsiz rabitə kanallarında aşkar edilmişdir.  

Özünə oxşarlığın mühüm göstəricisi Herst göstə-

ricisidir. Herst göstəricisini normallaşdırılmış (R/S) -  

açılış əmsalı ilə əlaqələndirirlər: burada, R – zaman sı-
rasına uyğun hesablanan “açılış”, S – isə standart kə-

naraçıxmadır. H>0,5 qiyməti onu göstərir ki, müəyyən 
bir istiqamətə yönəlmiş prosesin dinamikası keçmişdə, 

çox güman ki, hərəkəti həmin istiqamətdə davam et-
dirəcək. Əgər H<0,5 olarsa, proses istiqamətini dəyi-
şəcək. H=0,5 isə qeyri-müəyyənlik-broun hərəkətini 
göstərir. 𝜉Σ   – prosesinin H =15 olduqda, Reno və       

n=30 olduqda, Vegas üçün 0,5-dən 1-ə kimi artır. Belə 
nəticəyə gəlmək olar ki, giriş prosesləri sərbəstliyini 
itirən kimi çıxışda proseslər daha persistent olacaq. 

Nəticədə birləşmiş proses hesablanmış hamarlama də-

rəcəsinə çatmır və statistik multipleksorlaşma az ef-
fektli olur. Trafik əvvəlki kimi aşağı orta səviyyə fo-

nunda kifayət qədər güclü tullantılara malikdir. Yük-

lənmələrlə idarəetmənin yuxarıda göstərilən üsulları 
da özünə oxşarlıq xüsusiyyətlərini nəzərə almır ki, bu 
da ölçmələrdə təhriflər olunmasına gətirir və idarəet-

mə prosesi heç də həmişə trafikin profilinə adekvat ol-
mur. İntensivliyin pik qiymətlərində onların qısa müd-

dətli olması nəzərə alınmır və, digər tərəfdən, bu pik 

qiymətlərin zaman anlarını göstərilən üsullarla təyin 
olunması mümkün olmur.  

Trafikin şəbəkəsi üzrə ötürülən profilin intensiv-

liyi və hamarlanmasını idarə etmək üçün iki geniş ya-

yılmış üsul mövcuddur: polisinq və şeypinq. Verilən 
alqoritmlərin mənası şəkil 5-də göstərildiyi kimi aşa-

ğıdakından ibarətdir: 
- polisinq intensivliyi buraxma qabiliyyətinin 

raz- razılaşdırılmış qiymətindən  yuxarı olan paketləri 
tullayır;  

- şeypinq trafiki hamarlayır və onu raz- razı-
laşdırılmış qiymətindən  yuxarı olmayan qiymətlə 
paketləri növbəyə qoymaqla (buferləşmə) sabit inten-

sivliklə ötürür; 
Bir tərəfdən şeypinq paketlərin tullanmasına im-

kan vermir ki, bu da onu real zaman müddətində (səs, 
real video) informasiyanın ötürülməsinin  idarə olun-

ması üçün daha maraqlı edir. Digər tərəfdən buferləş-

mə ilə əlaqədar olan gecikmələr daxil edir ki, bu da 
ötürülən trafikin xarakteristikalarına mənfi təsir edir. 
Polisinq trafikə nəzərən özünü heç də yaxşı cəhətdən 
göstərmir: itkilərin qəbul olunan qiymətlərini almaq 

üçün kanalın buraxma qabiliyyətini kifayət qədər 
artırmaq lazım gəlir.  

Özünə oxşar trafik nəzəriyyəsinin inkişafı ilə tra-

fikin intensivliyinin müəyyən olunması haqqında daha 
çox işlər meydana çıxır. Proqnozları həyata keçirmək 
imkanı trafikin uzun müddətli yaddaşı xassəsinə əsas-

lanır və nəzəri olaraq kanalın istifadə olunması əmsa-

lının və sistemin ümumi effektivliyinin artmasını tə-

min etməlidir. Bu isə öz növbəsində paketin gecikmə-

sinin orta müddətini paketlərin növbələrdə gözləmə 
müddətlərinin minimallaşdırılması hesabına azaldır. 
Bu xassə trafikin özünü necə aparmasının proqnozlaş-

dırılması əsasında VÖŞ İAS-da informasiya mübadi-
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ləsinin operativliyinin artırılması üsullarının işlənilmə-

sinə imkan yaradır. 
Özünəoxşar trafikin özünü aparmasının proqnoz-

laşdırılmasına əsaslanan üsulların tətbiq olunması şə-

bəkənin kritik sahələrindən keçən birləşmələrin trafik-

lərinin profillərinə uyğun seçilmiş buraxma qabiliy-

yətlərinin paylanmasının əvvəlcədən söylənilməsini 
istifadə etməyə imkan verir (şəkil 6). Baxılan yanaşma 
trafikin strukturunu nəzərə almaqla, bir tərəfdən inten-

sivliyin böyük qiymətlərini zamanın kiçik intervalla-

rında əvvəlcədən söyləməyə imkan verir. 

 

                        

 
 

 Şəkil 5. Trafikin intensivliyinin idarə olunması üsullarının işləməsi prinsipləri.  
 

 
 

Şəkil 6. Buraxma qabiliyyətinin paylanması üsulunun işləmə prinsipi: a)  – sabit olduqda; b) proqnozlaşdırma   
             əsasında dəyişən  – zamanı. 
 

 
 

Şəkil 7. Trafikin pik qiyməti: v – yüklənmənin şərti işarəsidir. 
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Bu yüklənmələrdən qaçmağa imkan verir. Digər 
tərəfdən intensivlik orta qiymətə yaxın olduğu zaman 
intervallarında rabitə kanalı üçün buraxma qabiliyyəti-
nin bir hissəsini qənaət etməyə imkan yaranır. VÖŞ 
İAS – ın kritik sahələrində buraxma qabiliyyətinin 
məhdud olduğu şəraitdə bu, paketlərin növbələrdə 
gözləməsi müddətini və deməli, VÖŞ İAS – da infor-

masiya mübadiləsinin operativliyi göstəricisi kimi 
gecikmənin orta qiymətini də azaldacaq. Lakin, veri-

lən üsul hər bir sonrakı addımda trafikin qiymətinin 
proqnozlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Yüklənmənin 

sonrakı zaman anında qiymətini bilmək deyil, bu yük-

lənmənin nə vaxt baş verəcəyini anlamaq daha mü-

hümdür. Bununla əlaqədar olaraq, trafikin pik qiymə-

tinin olacağı zaman anının proqnozlaşdırılması təklif 

olunur (şəkil 7).  

              Δ𝑡 =   𝑡 .−𝑡 𝑒𝑎    𝑖𝑖=1 ,  
burada, tproq – yüklənmənin başlandığı proqnozlaş-

dırılan zaman anı; treal – yüklənmənin başladığı real 
zaman anıdır. 

Beləliklə, trafikin özünü necə aparmasının proq-

nozlaşdırılması əsasında qoşunlarla idarəetmənin avto-

matlaşdırılmış sisteminin informasiyanın ötürülməsi 
şəbəkəsində informasiya mübadiləsinin operativliyinin 

artırılması üsullarının işlənilməsi – aktual bir məsələ-

dir.  

 

NƏTİCƏ. 

 

1. Şəbəkə səviyyəsində realizə olunan üsullar 
özünə oxşar trafikin xassələrinin aşkar olunması 
mümkünlüyünü nəzərə almır. Belə ki, statistik 
multipleksləşdirmə üsuli heç də həmişə trafikin 
profilini hamarlamır və buraxma qabiliyyəti qeyri-
effektiv istifadə olunur. Resursların ədalətli və 
hesablanmış paylanmaları üsulları da özünəoxşar 
xassələrə malik trafikin profilini nəzərə almır. 
Müxtəlif birləşmələr üçün seçilmiş prioritetlər 
əsasında buraxma qabiliyyətləri çəki əmsallarına 
uyğun statikdirlər və baxılan halda virtual birləşmələr 
də buraxma qabiliyyətini qeyri-effektiv istifadə edir. 
Bununla yanaşı, qısa zaman intervallarında 
özünəoxşar trafik intensivliyin böyük sıçrayışları ilə 
xarakterizə olunur. Məqsədləri trafikin profilinin 

hamarlanması olan polisinq və şeypinq kimi üsullar ya 
informasiyanın paketlərin tullanılması nəticəsində iti-
rilməsinə ya da ki, gecikmə müddətinin artmasına 

gətirir.  
2. Trafikin qiymətinin pik olduğu vaxt zaman 

anının proqnozlaşdırılması məqsədi ilə mövcud olan 
rabitə kanalları üçün yüklənmələrin qiymətini 
hesablamaq lazımdır.    

_______________________________ 
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Xüsusi texnoloji rejim əsasında CuAlS2 monokristalının səthində formalaşan nanoboru (h=80nm, d=0,3mkm) və nano-

iynələrin kristalın elektrik və optik xassələrinə təsiri öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, nanoboruların olması tətbiq üçün böyük 

imkanlar yarada bilər. 

 

Açar sözlər : buraxma spektri,  monoxromatik işıq, optik ox, fonon, foton.     

PACS: 61.80.Ed.           
 

Son illər almazabənzər quruluşlu yarımkeçiricilə-

rə, tədqiqatçıların marağı artmışdır. Həmin qrupa daxil 

olan birləşmələrin bir qismi, A
I 

B
III

C2
VI

 ümumi for-

mulu ilə ifadə olunur. Onlardan biri də CuAlS2 -dir 

[1]. Simmetriya mərkəzi olmayan kristallar qrupuna 

aiddir. Elektrik hərəkət qüvvəsinin işarəsinə görə, tə-

rəfimizdən p-tip keçiriciliyə malik olduğu müəyyən-

ləşdirilmişdir. Kristallarda güclü ikiqat sınma müşahi-
də olunmuşdur. Qeyri xətti optika üçün əsas material-

lardandır [6]. Birləşmələrin üstün cəhətlərindən biri də 

ondan ibarətdir ki, bağlı zonanın daxilində çoxlu say-

da energetik səviyyələr mövcuddur. Bunlar passiv və 

aktiv rekombinasiya mərkəzləridir [7]. Alınma texno-

logiyası haqqında ədəbiyyatda tərəfimizdən geniş mə-

lumat verilmişdir [1]. Rentgen analizinin nəticələri 

(şəkil 1), Raman spektrinin (şəkil 2) təhlili, alınan 

maddənin yarımkeçirici olduğunu sübut edir. Lümi-

nessensiya spektrindən tapılan (şəkil 3) bağlı zonaya 

məxsus enerjinin qiyməti ədəbiyyatda verilən qiymət-

lərlə uyğunluq təşkil edir (Eg=1,84eV). Yeni alınan 
kristalın qəfəs parametrləri aşağıda göstərildiyi kimi-

dir: a=b=5,32A, c=10,39A, Fəza simmetriya qrupu 

(42m)-dir.  

 

 
 

 
Şəkil 1. CuAlS2 monokristalında rentgen şüalarının difraksiyası. T=300K. Rentgens Difroctrometr bruker D8 Advance. 
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Şəkil 2. CualA2 monokristalı işığın Raman səpilməsi spektri. Ramanovs spectrometre nanofinder 30  

             (Tokyo İnstr., Japan). 

 

 

 
 

Şəkil 3. CuAlS2 monokristalı, Lümünisensiya(L1), Eg=1,84ev 

 

MÖVZUNUN AKTUALLIĞI. 

 

İkiqat analoqlarından fərqli olaraq tetraqonal for-

mada kristallaşma, birtipli atomlardan, ikitipli fərqli 

metal atomlarına keçid, sfaleritlərə nisbətən xalkoprit-

lərin simmetriyasının zəifləməsinə səbəb olur. Bu xü-

susiyyət, deformasiya hesabına daxili sahənin yaran-

masına, sımmetriya mərkəzi olmayan quruluşun for-
malaşmasına kömək edir, səthdə yeni quruluşlar yara-

nır. Monoxromatik işığın təsirindən sonra anizotropi-

yanın müşahidə olunması bir çox yeni mühüm para-

metrləri aşkara çıxarmağa imkan verir ki, bu da tətbiq 

üçün çox əhəmiyyətlidir.  

   

MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU. 

 

CuAlS2 monokristalının elektrik (şəkil 4), optik 

(şəkil 2, 3, 7, 10) xassələrinin ölçülməsi onların sət-

hində və daxilində baş verən elektron quruluşu haq-

qında yeni məlumatların əldə edilməsindən, çoxtutum-

lu yaddaş elementlərinin, sensorların hazırlanmasın-

dan, detektorların təkmilləşdirilməsindən və yuxarıda 
deyilənləri həyata keçirmək üçün lazım olan fiziki 
xassələrin araşdırılmasıdan ibarətdir. 

 
 

Şəkil 4. CuAlS2 monokristalı, Volt-Amper xarakteristi   

             kası.  
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TƏCRÜBƏNİN APARILMASI. 

 

Elektrik və optik ölçülər aparmaq üçün alınan 

kristallar xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Sonra isə bu-

raxma spektrini ölçmək üçün qaranlıq qutuda yerləşdi-

rılmişdir. Yeni yaradılan optik kompleks aşağıdakı ci-
hazlardan təşkil olunmuşdur. MDR-23, üç güzgü qə-

fəsdən ibarət olmaqla, böyük bir dalğa uzunluğu ob-

lastını əhatə edir (200-2000nm). I-güzgü qəfəs (şərti 

işarəsi-1200), II-güzgü qəfəs (şərti işarəsi 1200), III-

güzgü qəfəs (şərti işarəsi 600). Güclü işıq mənbəyin-

dən düşən şüalar linzalar sistemi vasitəsi ilə nümunə-

nin üzərinə yönəldilir. Kristaldan çıxan işıq isə, işıq 
siqnalları gücləndiricisinə (İSG) düşür (şəkil 5).  

 

 
 

Şəkil 5. Buraxma spektrini ölçmək üçün təqdim olunan  

             qurğunun optik sxemi. 1- lampa, 2- linzalar  

             dəsti, 3-monoxromatorun girişi, 4- monoxro 

             mator, 5- monoxromatorun çıxışı, 6- nümunə 

             nin yerləşdiyi qutu, 7 -İSG (işıq siqnalları güc 

             ləndiricisi), 8- rəqəmli voltmetr 

 

Gücləndiricidən keçərək, detektora yönəlir, ordan isə 

KSİGHT34465A Digit Multimeter markalı müasir ci-
haza düşür, biz siqnalı qeyd etmiş oluruq. Buraxma 
spektrini isə əvvəl hər bir nəzərdə tutulan dalğa üçün 
nümunəsiz çıxarırıq, sonra isə həmin dalğalarda, kris-

tal üçün ölçmələri təkrar edirik. Kristal üçün U-nun 

voltlarla ölçdüyümüz qiymətini, Gücləndiricinin (İSG-

79), U0 voltlarla ölçdüyümüz qiymətinə bölürük, sonra 

isə hər bir dalğa üçün aldığımız nisbət qiymətlərinin, 

dalğa uzunluğundan asılılığını cədvəl şəklində yazıriq 
və qrafiki qururuq. Düstur şəklində belə yazılır F(λ). 

       

TƏCRÜBƏDƏN ALINAN NƏTİCƏLƏR:  

 

I -müasir AGM (atom güc mikroskopunda) 

kristal səthinin təsvirinin alınması. 
II-yeni alınmış kristalların səthinin öyrənilməsi. 

Təcrübi olaraq Volt-Amper, lüminessensiya, 

rentgen, Raman və buraxma spektrlərində alınan qra-

fiklər təhlil edilmişdir. Aydın olmuşdur ki, səthdə 

yaranan nanoquruluşlar yüklü hissəciklərin defekt-

lərdə lokallaşması hesabına meydana gəlir. İstənilən 

bərk cismə xarici təsir zamanı, quruluşda defektlər 

meydana gələ bilər. Nöqtəvi defektlərdən başqa, digər 

defektlər quruluş-faza çevrilmələri hesabına yaranır. 
Bunları iki üsulla izah edirlər. 

I. Nizamlı sistemin tarazlıq halına termodinamik 

nəzərdən baxılması. 
II. Kristalların yetişdirilməsi zamanı atomar ba-

xış mexanizminə və kristal səthindəki quruluşa görə.  

 
ALINAN NƏTİCƏLƏRİN İZAHI. 

 

Bizim təqdim etdiyimiz işdə, kristal səthində ye-

ni quruluşların əmələ gəlməsi, ikinci üsula uyğun gə-

lir. Yəni, birləşmə 1100C temperatura qədər qızdırıl-
mış, 2, 3 saat müddətinə temperatur 0-yə endirilmiş-

dir. Bu temperatur qradiyenti hesabına intensiv plastik 

deformasiyadan nanoquruluş strukturu yaranması ilə 

nəticələnən faza keçidi əmələ gəlir, çünki sistemin de-

formasiyaya uğramasını onun hər tərəfdən bərabər sı-
xılmasına mütənasib götürürlər. Bərabər sıxılma za-

manı kristal səthində yükdaşıyıcıların yürüklüyünün 
artması qanunauyğun sayılır. 

 

 
Şəkil 6. CuAlS2 monokristalı , kristalın amorf səthinin,3D koordinatında çəkilmiş təsviri. Yeni formalaşan nanoboru. 

 

Kristal soyuyarkən ərinti kristallaşmağa başlayır, 
bu nanoquruluşun yaranmasının birinci fazasıdır və 

axıcılığın yox olmasını ifadə edir. İkinci faza isə bərk 

maddənin əmələ gəlməsidir. Bu zaman kristalın səthi 

enerjinin ən kiçik qiymətini almağa çalışır. Yaranan 

nanoborunun mərkəzindən enerji sürətli borunun di-

varlarına sıxılır, optik ox istiqamətində qüvvələr nis-

bəti zəif olduğu üçün, maddə kütləsi ox istiqamətində 

yuxarıya sıçrayır. Kristalın amorf quruluşa malık olan 
hissəsində, püskürən vulkan kraterinin qəfil donmasını 
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xatırladan bir mənzərənin şahidi oluruq (şəkil 6). Ra-

man spektrində də eninə və uzununa yayılan optik fo-

nonları müşahidə edirik. Kristalın oxu boyunca yuxa-

rıya yönələn dinamik bir püskürməni görürük. Sıxılma 
səthin məsaməli olması hesabınadır. Alınan nanoboru-

ların və nanoiynələrin digərlərindən üstünlüyü ondan 
ibarətdir ki, Cu, Al metalları hesabına termodinamik 
sabit və dayanıqlı quruluş əldə olunur.  

 

 
 

Şəkil 7. CuAlS2 monokristalının buraxma spektri. İşıq 

             lanma ilə müşahidə olunan zolağın enerjisi 
             Eg=1,77eV-dur. 

 

Kristal p-tip keçiriciliyə malik olduğundan, 

elektrik yükləri əsasən deşiklər vasitəsi ilə daşınır, Si-
də olduğu kimi, defektlərin akseptor olduğu nəzərə 

alınarsa, kristal səthindəki oksigenlərlə rekombinasiya 

zamanı onların konsentrasiyası azalmış olur. Yəni, ke-

çiricilikdə iştirak edən donorların konsentrasiyası artır. 
Ona görə də, şəkildə cərəyanın monoton artımını mü-

şahidə edirik (şəkil 4). Monokristalların lokallaşmış 
səthindən ayrılan elektronların hesabına diskret spektr 
müşahidə edirik. Spektrin düşən hissələri (V/A)-da, 

monokristalın energetik zonasının kənarını göstərir. 

Elektronun ala biləcəyi maksimal enerji bağlı zonanın 
enerjisinə bərabərdir. Bu qrafikin artıb-azalmalarla 

müşahidə olunması isə ionlardan səpilmə hesabınadır. 
Buraxma spektirində müşahidə etdiyimiz əyri isə kris-

tal səthinin anizotrop hala düşməsindən qaynaqlanır 
(şəkil 7). Buraxma spektrində alınan əyrinin analizi, 

onun uzununa və eninə fonon dalğalarının, kombinasi-

yasından ibarət olduğunu göstərir. Həmçinin, əyrinin 

bu cür forma alması ikifononlu udulmalar hesabına 
ola bilər (şəkil 7). Bunu udulma əyrisinin boyunun bir 

neçə dəfə azalmasında görürük. Sonra rezonans əyri-

ləri gəlir. Tarixən kristalların quruluşu nəzərə alın-

maqla və tərkibinə donorlar daxil etməklə onların 
rənglərini dəyişmək mümkün olmuşdur. Bizə elə gəlir 

ki, müxtəlif rəng çalarlarının əmələ gəlməsi, kris-

tallarda nanoquruluşların əmələ gəlməsinin bir göstə-

ricisidir. Bu, o deməkdir ki, defekt mərkəzləri yaran-

mışdır. Bunlardan biri, ən mühüm olanı, F-mərkəzidir. 

Metallarda və kristallarda bu mərkəzlərin yaranması-
nın bir neçə yolu var [22]: 

1. Maddəni yüksək temperaturdan kəskin soyut- 

maqla.  

2. Rentgen şüaları ilə şüalandırmaqla.   

3. Qamma şüaları ilə şüalandırmaqla.   

 

Araşdırmalar göstərir ki, texnoloji rejim seçmək 

yolu ilə CuAlS2 monokristalının səthində fərqli fiziki 

xassələrə malik quruluşların yetişdirilməsi mümkün-

dür. Nanoquruluşların ölçüləri, maddənin alınması za-

manı temperatur qradiyentinin düzgün seçimindən ası-
lı olacaqdır. Əmələ gələn nanoboru və nanoiynələrin 

kristalın elektrik və optik xassələrinə təsiri böyükdür. 
İkiqat analoqlarından fərqli olaraq, üçqat xalkopirit 

birləşmələrdə iki tip metal atomunun olması quruluş 
pozuntularına səbəb olan defektlər yaradır. Defektlər 

hesabına kristalın səthi ikifazalı hala keçir. Optik ox 
istiqamətində qüvvələr nisbəti zəif olduğundan həmin 

istiqamətdə nanoquruluşların yaranma ehtimalı daha 
çoxdur. Səthin nanoquruluşdan ibarət olan bölümü, bir 

də amorf quruluşlu hissəsi səthin anizotropluğunu ya-

radır (6-9). Buradan elektron proseslərinin qeyri-sim-

metrikliyi meydana çıxır.  

 

 
Şəkil 8. CuAlS2 monokristalı, 3D koordinatında monokristalın səthinin çəkilmiş nanoboru və nonoiynələrlə əhatə  

             olunan təsviri.   
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       Şəkil 9. CuAlS2 monokristalı AGM (atom güc mikroskopunda),Kristalın amorf səthinin 3D koordinatında çəkilmiş  
                     təsviri. Yeni formalaşan nanoiynə.  

 

 
 
Şəkil 10. CuAlS2 monokristalı, lüminessensiya (L2), Eg=1,77eV. 

 

Termodinamik tarazlığın olmadığı sistemlərdə, sim-

metriya mərkəzi olmayan kristallarda məsaməli səth-

lərin meydana gəlməsi labüddür. Bu, özünü nanoboru 
və nanoiynələrin yaranmasında göstərir (şəkil 8). İstə-

nilən qeyri taraz hal kompensasiyanın incə quruluş 

mexanizminə təsir edir. Bu isə, öz növbəsində, gərgin-

liyin yaranmasına səbəb olur. Görünür ona görədir ki, 

xalkopirit tipli kristallarda fotovoltaik effekt daha çox 
müşahidə olunur. Adi Bricmen üsulu ilə alınmış kris-

tallarda və tədqiqat apardığımız kristalın amorf hissə-

dəki lüminessensiyasından (L1) tapılan, bağlı zonanın 
enerjisi E1=1,84 eV-dur (şəkil 3). Kristalın səthinin 

nanoqurulşa malik hissəsinin lüminessensiya (L2) əy-

risindən tapılan, bağlı zonanın qiyməti isə E2=1,77eV-

dur (şəkil 10). Sürüşmənin qiyməti 0,07eV-dur. Alü-

miniumun digər maddələrdəki ionlaşma enerjisinin 

qiyməti: Termik ionlaşma üçün 0,06 eV, optik ionlaş-

ma üçün isə 0,07eV-dur.  Bu, tapdığımız qiymətlə üst-
üstə düşür. Deyə bilərik ki, defekt alüminiumum ato-

munun ionlaşması hesabına meydana gəlmişdir. Bu, o 

deməkdir ki, lüminessensiya hadisəsinə səbəb kristal 

səthində nanoquruluşların əmələ gəlməsidir. Birinci 

lüminissensiya əyrisindən tapılan qiymət E1=1,84eV. 

İkinci lüminessensiya əyrisindən tapılan qiymət 

E2=1,77 eV, üçüncü lüminessensiya əyrisindən (mətn-

də əyri verilməmişdir) tapılan qiymət E3=1,4 eV-dur. 

Bu da göstərir ki, nanoborular düşən şüanı udur, F- 

mərkəzin dağılmasına səbəb olur. F
1
- mərkəz yaranır. 

Kristalın səthinin  müxtəlif nöqtələrində, lüminessen-

siyanın qiymətlərinin müxtəlif olması, nanoquruluşla-

rın hesabınadır. Buraxma spektrində alınan zolağın lü-

minessensiyalarda alınan piklərlə üst-üstə düşməsi bu-

nu bir daha sübut etmiş olur. Bu təcrübəni 2000 nm 

dalğa uzunluğuna qədər davam etdirə bilərik. Bu da 

monokristalın tətbiq oblastının nə qədər geniş olduğu-

nu göstərir.     

  

YEKUN NƏTİCƏ.  
 

Kristalın səthindəki nanoboruları  müxtəlif aktiv 

maddələrlə (dielektrik mayelərlə) doldurmaqla həssas 

sensorların, detektorların hazırlanmasında istifadə et-

mək olar. Bu üsulla hazırlanmış cihaz adi monokristal-

dan hazırlanmış  cihazdan daha çox həssas olacaqdır. 
Bircins olmayan səthdən, müasir daha güclü lazerlərin 

hazırlanmasında istifadə etmək olar [13]. 

________________________________ 
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S    
s0001 saat bucağı hour angle    
s0002 saat dairəsi hour circle     
s0003 saat əqrəbi hour hand     
s0004 saat əqrəbi hərəkətinə əks 

istiqamətdə hərəkət 
anticlockwise motion      

s0005 saat əqrəbi hərəkətinə əks 
istiqamətdə fırlanma  

anticlockwise rotation, 

counterclockwise rotation 

     

s0006 saat əqrəbi hərəkəti 
istiqamətində fırlanma 

clockwise rotation       

s0007 saat əqrəbi hərəkəti 
istiqamətində hərəkət 

clockwise motion      

s0008 saat mexanizmi clock mechanism     
s0009 saat rəqqası watch/clock pendulum     
s0010 saatların düzəldilməsi clock correction     
s0011 sabit təzyiq kalorimetri  constant-pressure calorimeter      
s0012 sabit constant  ,   
s0013 sabit  kənaraçıxma prizması constant deviation prism      
s0014 sabit  təzyiq constant pressure    
s0015 sabit (dayanıqlı) həll stable solution     
s0016 sabit amplitudla səsin yazılması constant-amplitude sound 

recording  

   
  

s0017 sabit attenyuator fixed attenuator     
s0018 sabit cərəyan direct current, current    
s0019 sabit cərəyan küyü direct-current noise     
s0020 sabit cərəyan dolağı direct-current winding      
s0021 sabit cərəyan dövrəsi direct-current circuit      
s0022 sabit cərəyan elektromaqniti direct-current electromagnet      
s0023 sabit cərəyan generatoru direct-current generator      
s0024 sabit cərəyan gərginliyi direct-current voltage      
s0025 sabit cərəyan gücü direct-current power      
s0026 sabit cərəyan halvanometri direct-current galvanometer      
s0027 sabit cərəyan komponenti direct-current component      
s0028 sabit cərəyan körpüsü direct-current bridge      
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s0029 sabit cərəyan maşını direct-current machine     
s0030 sabit cərəyan mənbəyi  direct-current source      
s0031 sabit cərəyan mühərriki direct-current motor      
s0032 sabit cərəyan üzrə mənfi əks 

rabitə 

current negative feedback      
  

s0033 sabit cərəyan qövsü direct-current arc      
s0034 sabit cərəyan relesi direct-current relay      
s0035 sabit cərəyan sahəsi direct-current field      
s0036 sabit cərəyan siqnalı direct-current signal      
s0037 sabit cərəyan voltmetri direct-current voltmeter     
s0038 sabit cərəyana göstərilən 

müqavimət 
direct-current resistance      

s0039 sabit cərəyana həssaslıq direct-current sensitivity     
  

s0040 sabit cərəyanda elektroliz constant-current electrolysis       
s0041 sabit cərəyanı gücləndirmə direct-current amplification      
s0042 sabit cərəyan gücləndiricisi direct-current amplifier      
s0043 sabit cərəyanın kollektor maşını  direct-current commutator 

machine  

  
   

s0044 sabit cərəyanla elektroliz direct-current electrolysis      
s0045 sabit cərəyanla maqnitlənmə direct-current magnetization    

  
s0046 sabit cərəyanla pozma direct-current erasing      
s0047 sabit en əyrisi curve of constant width      
s0048 sabit əyrilik fəzası space of constant curvature    

  
s0049 sabit əyrilik səthi surface of constant curvature      
s0050 sabit gərginlik constant voltage   

s0051 sabit həcm constant volume     
s0052 sabit həcm kalorimetri  constant-volume calorimeter    ё   
s0053 sabit həcmdə atom istilik tutumu atomic heat at constant 

volume  

   
   

s0054 sabit həcmdə istilik tutumu heat capacity at constant 

volume 

ё    
ё   

s0055 sabit həcmdə molyar istilik 
tutumu 

molar heat at constant volume   ё   
 ё   

s0056 sabit həcmdə yanma dövrü, Otto 
dövrü 

constant-volume combustion 

cycle  

    
 ё ,  О   

s0057 sabit həcmin qaz termometri constant-volume gas 

thermometer 

   
ё   

s0058 sabit həssaslıq constant sensitivity      
s0059 sabit kənaraçıxma fixed deviation     
s0060 sabit kəmiyyət constant value     
s0061 sabit kənaraçıxma spektrometri constant deviation 

spectrometer  

 (  ) 
   

s0062 sabit kondensator constant capacitor     
s0063 sabit maqnit permanent magnet     
s0064 sabit meyl (əyilmə) əyrisi curve of constant slope      
s0065 sabit müqavimət fixed resistance     
s0066 sabit nöqtə fixed place     
s0067 sabit potensial constant potential     
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s0068 sabit potensialda elektroliz constant-potential electrolysis     
  

s0069 sabit qiymətli cərəyan constant current      
s0070 sabit qiymətli cərəyanda səsin 

yazılması  
constant-current sound 

recording  

   
   

s0071 sabit qravitasiya sahəsi permanent gravitational field      
s0072 sabit qüvvə constant force     
s0073 sabit sahə constant field     
s0074 sabit sürət constant velocity     
s0075 sabit sürətlə fırlanma constant-speed rotation       
s0076 sabit sürətlə səsin yazılması  constant-velocity recording     

  
s0077 sabit temperatur constant temperature   

s0078 sabit təzyiq constant pressure   

s0079 sabit təzyiqdə atom istilik 
tutumu 

atomic heat at constant 

pressure  

   
   

s0080 sabit təzyiqdə molyar istilik 
tutumu 

molar heat at constant 

pressure  

 ( ) 
ё    

  
s0081 sabit təzyiqdə xüsusi istilik 

tutumu 

specific heat at constant 

pressure  

 ё   
   

s0082 sabit təzyiqdə yanma dövrü, 
Dizel dövrü 

constant-pressure combustion 

cycle  

    
 ,  

Д   
s0083 sabit təzyiqli qaz termometri constant-pressure gas 

thermometer  

   
  

s0084 sabit tutumlu kondensator fixed capacitor    ё   
s0085 sabit xəta constant error   ,  

  

s0086 sabit yadda saxlayan qurğu fixed storage    
  

s0087 sabit yerdəyişmə fixed bias     
s0088 sabit yük fixed load, constant load    
s0089 sabiti təzyiqdə istilik tutumu heat capacity at constant 

pressure  

ё    
  

s0090 sabitlik constancy, permanency   
s0091 sabunlu plyonka soap film    
s0092 sabunlaşmanın sayı saponification value     
s0093 sabunlu maye  soapsuds liquid   

s0094 sabunlu məhlul suds   

s0095 sabunlu su soapsuds   

s0096 sadə budaqlanma simple branching     
s0097 sadə buferizəetmə simple buffering     
s0098 sadə cisim simple/elementary substance; 

element 

    

s0099 sadə deformasiya simple strain     
s0100 sadə dəyişən simple variable     
s0101 sadə distillyasiya simple distillation     
s0102 sadə ədəd prime number     
s0103 sadə elektrod simple electrode     
s0104 sadə elementar bölən simple elementary divisor      
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s0105 sadə fərziyyə simple hypothesis     
s0106 sadə genişlənmə simple extension     
s0107 sadə harmonik ossillyator simple harmonic oscillator    

  
s0108 sadə harmonik rəqs simple hannonic oscillation  o  o  e  
s0109 sadə ifadə simple expression     
s0110 sadə kök simple root     
s0111 sadə linza single lens     
s0112 sadə lupa simple magnifier    
s0113 sadə maddə simple substance     
s0114 sadə mikroskop elementary microscope      
s0115 sadə molekul simple molecule    
s0116 sadə qapalı əyri simple closed curve      
s0117 sadə qövs simple arc     
s0118 sadə qrup simple group     
s0119 sadə rabitə single bond   ( , ) 

  
s0120 sadə reaksiya simple reaction     
s0121 sadə rəqqas elementary pendulum    
s0122 sadə rəqs  simple vibration     
s0123 sadə sahə prime field     
s0124 sadə şərt simple condition     
s0125 sadə səs simple sound     
s0126 sadə sınma simple refraction    
s0127 sadə spektr simple net , simple spectrum    
s0128 sadə spiral saplı lampa, bir 

spirallı lampa 

single-coil lamp     
,    

s0129 sadə sürüşmə simple shear     
s0130 sadə ton pure tone    
s0131 sadə vuruq prime factor     
s0132 sadə xarakter simple character     
s0133 sadə zülal simple protein     
s0134 sadəcə tranzitiv simply transitive     
s0135 sadələşdirmə simplification    
s0136 Sadovski effekti Sadovski effect  С    
s0137 saf (təmiz) deformasiya pure strain    
s0138 saf (təmiz) maddə pure substance    
s0139 saf altqrup pure subgroup    
s0140 saf faza pure phase     
s0141 saf həlledici pure solvent     
s0142 saf metal pure metal     
s0143 saf rezonans pure resonance     
s0144 saf spektr pure spectrum    
s0145 sağ dairəvi dalğa right-ring wave    
s0146 sağ dairəvi polyarizasiya right-handed circular 

polarization 

    

s0147 sağ əl qaydası right-hand rule      
s0148 sağ faktor fəza right quotient space     
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s0149 sağ hissə right-hand side    (  
)  

s0150 sağ invariant right-invariant    
s0151 sağ kristal right-handed crystal     
s0152 sağ polyarizə olunmuş dalğa clockwise-polarized wave     
s0153 sağ requlyar təsvir right regular representation      
s0154 sağ sistem right-hand system     
s0155 sağ tərəfdən hədd right-hand limit     
s0156 sağ törəmə right differential coefficient     
s0157 sağa fırlanan kristal dextrorotatory crystal     
s0158 sağdan kəsilməz continuous on the right     
s0159 sağdan törəmə right-hand derivation     
s0160 sagital kəsik sagital section    
s0161 sagital müstəvi sagital plane     
s0162 sagital təsvir (xəyal) nöqtəsi sagital image point        
s0163 sağlam faza  sound structure    
s0164 sağ-sol simmetriya ambidextrous symmetry  -    
s0165 sahə field    
s0166 sahə effekti field effect     
s0167 sahə linzası field lens     
s0168 sahə nəzəriyyəsi field theory     
s0169 sahə tənliyi field equation     
s0170 sahə tetrodu field-effect tetrode     
s0171 sahə tranzistoru field-effect transistor     
s0172 sahələr qanunu law of squares     
s0173 sahələr tezliyi field frequency     
s0174 sahənin Abel genişlənməsi Abelian extension field      
s0175 sahənin dərinliyi, kəskinlik 

dərəcəsi 
field depth   ,    

s0176 sahənin kvant nəzəriyyəsi  quantum theory of field     
s0177 sahənin modulyasiyası field modulation     
s0178 sahənin qeyri-lokal nəzəriyyəsi, 

qeyri-lokal sahə nəzəriyyəsi 
nonlocal field theory     

s0179 sahənin qeyri-xətti nəzəriyyəsi nonlinear field theory      
s0180 sahənin uzunluğu field length     
s0181 sahənin vahid nəzəriyyəsi  unified field theory     
s0182 sahil boyu axın coastal current     
s0183 sahil effekti coastal effect     
s0184 sakit (dayanmış) vaxt dead time ё    
s0185 sakit boşalma silent discharge     
s0186 sakit ekvatorial zona  equatorial calm zone      
s0187 sakit Günəş quiet Sun   С   
s0188 sakit maye  quiet liquid    
s0189 sakit protuberanes quiescent prominence     
s0190 sakitləşdirici damper, stabilizer, 

amortisseur 

  

s0191 sakitləşmə dampening, damping   
s0192 sakitlik rest    
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s0193 samarium samarium    
s0194 saniyə second    
s0195 saniyə əqrəbi second hand    
s0196 saniyə rəqqası second pendulum     
s0197 saniyə xronoqrafı seconds chronograph     
s0198 saniyəvi rəqqas second pendulum     
s0199 santimetr centimeter   
s0200 santimetrlik dalğa centimeter wave     
s0201 santipuaz centipoise   
s0202 santiqram centigram    
s0203 santistoks centistokes    
s0204 sap şəkilli  kristal whisker  ,   
s0205 sap şəkilli  tranzistor filamentary transistor     
s0206 sap şəkilli korroziya filmform corrosion    
s0207 sap şəkilli maqnit thread-like magnet    
s0208 sap, tel banding, filament, hair, leg, 

thread 

  

s0209 sapand termometri sling thermometer    
s0210 sapdıran elektrod deflecting electrode    
s0211 sapdıran gərginlik deflection voltage     
s0212 sapdıran lövhə deflecting plate     
s0213 sapdıran maqnit sahəsi deflecting magnetic field      
s0214 sapdıran moment deflecting torque     
s0215 sapdıran nüvə deflecting yoke    
s0216 sapdıran qüvvə deflecting force    
s0217 sapdıran sistem deflecting system    
s0218 sapfa journal, pin, trunnion, wrist, 

stud-bolt 

  

s0219 saplı mikrometr filar micrometer    
s0220 sarğı coil, circuit   
s0221 sarğı, dalaq winding, coil ,   
s0222 sarğıların nisbəti turn ratio     
s0223 sarğıların sayı number of turns     
s0224 sarı ləkə  yellow spot  ё   (  )  
s0225 sarı şüa yellow beam    
s0226 sarılmış məftil braided wire     
s0227 sarkomer sarcomere    
s0228 sarkoplazmatik retikulum sarcoplasmic reticulum       
s0229 sarkosoma sarcosome    
s0230 sarsıntı funksiyası perturbative function   ( ) 

  
s0231 sarsıntı, püskürtü perturbation ,  

s0232 satellit (peyk) xətti  satellite  -   
s0233 satellitik qol (budaq) satellite branch    
s0234 satelloid satelloid    
s0235 Saturn Saturn С    
s0236 Savar lövhəsi Savar plate  С   
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s0237 Savar polyariskopu Savar polariscope С    
s0238 saxlanan kəmiyyət conserved quantity     
s0239 saxlanma retention    
s0240 saxlanma qanunu conservation law     
s0241 say, hesab aksioması countability axiom     
s0242 sayğac counter    
s0243 sayğaclar teleskopu counter telescope  ё   
s0244 sayıla bilən çoxluq countable set  ё    
s0245 sayma, təkrar sayma, gətirmə, 

gətirilmə 

conversion  ё ,  (    
),    

s0246 sayrışan işıq flashing light     
s0247 saysız çoxluq noncountable set ё    
s0248 sazlama dəqiqliyi tuning accuracy     
s0249 sazlama şkalası tuning dial     
s0250 sazlama, düzəltmə debugging   ( )  
s0251 sazlamanın itiliyi sharpness of tuning     
s0252 sazlamanın tutumu  tuning capacity  ё    
s0253 seanin cyanine   
s0254 səbəbiyyət prinsipi causality     
s0255 səbəbkar partlayıcı maddə  initiating primary explosive    

  
s0256 seçilmə funksiyası function of choice    
s0257 seçilmək əyrisi selectivity curve     
s0258 seçilməlik əmsalı selectivity coefficient     

s0259 seçilmənin özbaşına 
tənzimlənməsi 

automatic selectivity control   
  

s0260 seçilmə-sınama sampling     
s0261 seçilməyən udulma, qeyri-

selektiv udulma 

nonselective absorption   , 
   

s0262 seçilmiş adsorbsiya  selective adsorption     
s0263 seçilmiş böyütmə  selective growth     
s0264 seçilmiş buraxma  selective transmission     
s0265 seçilmiş diffuziya  selective diffusion     
s0266 seçilmiş donma  selective fading     
s0267 seçilmiş əksrabitə  selective feedback      
s0268 seçilmiş əksetmə  selective reflection     
s0269 seçilmiş emissiya  selective emission     
s0270 seçilmiş gücləndirici  selective amplifier     
s0271 seçilmiş həyəcanlanma  selective excitation     
s0272 seçilmiş korroziya  selective corrosion     
s0273 seçilmiş kontur  selective circuit   , 

 , 
   

s0274 seçilmiş qizma (qizdirma)  selective heating     
s0275 seçilmiş rezonans  selective resonance     
s0276 seçilmiş sahələr (meydançalar)  selected areas (platforms)    
s0277 seçilmiş səpilmə  selective scattering     
s0278 seçilmiş şüalandirici  selective radiator     
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s0279 seçilmiş şüalanma  selective radiation     
s0280 seçilmiş təsir  selective action     
s0281 seçilmiş udulma  selective absorption     
s0282 seçki aksiomu axiom of choice     
s0283 seçilmiş (selektiv) fotoeffekt selective photoeffect    
s0284 seçmə mexanizmi access mechanism     
s0285 seçmə qabiliyyəti selectivity    
s0286 seçmə qaydası selection rule     
s0287 seçmə sistemi access system     
s0288 seçmə vaxtı access time     
s0289 seçmək, seçilmək selectivity    
s0290 sedimentasiya potensialı sedimentation potential     
s0291 sedimentasiya analizi sedimetry     
s0292 sedimentasiya əmsal sedimentation coefficient       
s0293 sedimentasiya əyrisi sedimentation curve     
s0294 sedimentasiya sabiti sedimentation constant     
s0295 sedimentasiya sürəti sedimentation velocity     
s0296 sedimentasiya tarazlığı sedimentation equilibrium     
s0297 sedimentasiya tərəzisi sedimentation balance     
s0298 sedimentometrik analiz sedimentometric analysis    
s0299 sədləyici təsir protection action     
s0300 sefeidlər Cepheid variables    
s0301 sekans secant    
s0302 sekans-bussol secant-compass -   
s0303 sekki-diski secci-disk -   
s0304 səkkizlik ədəd octal number    
s0305 sekklyuziya seclusion    
s0306 sekresiya  secretion   
s0307 sekretor hüceyrə (qəfəs) secretory cell     
s0308 seksiyalanmış reostat subdivided rheostat     
s0309 seksiyalı reostat sectional rheostat     
s0310 seksta sixth   
s0311 sekstant sextant    
s0312 sektor şəkilli  sarğac  sector-shaped coil     
s0313 sektor sürəti areal velocity, sectorial 

velocity 

   

s0314 sektor təcili areal acceleration     
s0315 sektor, bölmə sector    
s0316 sel gücünün gərginliyi avalanche breakdown voltage      
s0317 sel kimi çoxalma effekti avalance multiplication effect      
s0318 sel sıxlığı flux density     
s0319 sel, qar uçqunu, sürətli axın avalanche    
s0320 selektiv (seçilmiş) şüalanma selective radiation     
s0321 selektiv əksolma selective reflection    
s0322 selektor kanalı selector channel     
s0323 selen selenium    
s0324 selen düzləndiricisi selenium rectifier     
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s0325 selen fotometri selenium photometer    
s0326 selenoqrafik koordinatlar selenographic coordinates     
s0327 selenoqrafiya selenography    
s0328 selen fotoelementi selenium cell     
s0329 sellülyar konveksiya cellular convection     
s0330 selluloid kağızı celluloid paper    
s0331 sellofan cellophane   
s0332 selostat coelostat    
s0333 Selsi şkalası Celsius scale   Ц   
s0334 Selsi temperatur şkalası Celsius temperature scale    Ц   
s0335 selsin selsyn    
s0336 selsin-ötürücü selsyn transmitter  -   
s0337 selsin-qəbuledici selsyn receiver  - ё   
s0338 sementit cementite   
s0339 semiinvariant semiinvariant    
s0340 semipolyar rabitə  semipolar bond     
s0341 sensibilizasiya sensitization   
s0342 sensibilizasiya mərkəzi sensitizing center    
s0343 sensibilizator sensitizer   
s0344 sensitometr sensitometer    
s0345 sensitometrik şkala sensitometric scale    
s0346 sensitometriya sensitometry    
s0347 sentima centime   
s0348 sentrifuqa centrifuge   
s0349 sentrifuqal centrifugal ,  

s0350 sentriol centriole    
s0351 sentrifuqa tənzimçisi centrifugal governor     
s0352 sentroid centroid   

s0353 separabel cəbr separable algebra     
s0354 separabel fəza separable space     
s0355 separabel genişlənmə separable extension     
s0356 separator separator    
s0357 separabel metrik fəza separable metric space   

  
s0358 serial düsturu serial formula    
s0359 series həyəcanlanma atomic rocket     
s0360 series mühərrik series motor     
s0361 serium cerium    
s0362 seriya   series   ( .)  
s0363 serial (spektr) serial  ( )  
s0364 seriyanın sərhəddi series limit   ( )   
s0365 servogücləndirici servoamplifier    
s0366 servoidarə servocontrol    
s0367 servointeqrator servointegrator    
s0368 servomexanizm servomechanism    
s0369 servomotor servomotor  ,   
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s0370 servosistema servo system  ,    
s0371 seqment segment  ,   
s0372 seqnet çarxı Rochelle wheel    
s0373 seqnet duzu Rochelle salt    
s0374 seqnetoelektrik ferroelectric material  

s0375 seqnetoelektrik histerezis ferroelectric hysteresis     
,  

  
s0376 seqnetoelektrik kristal ferroelectric crystal     
s0377 seqnetoelektrik plyonka ferroelectric thin film   ( ) 

ё   
s0378 seqnetokeramik ferroelectric ceramics    
s0379 seqreqasiya, ayırma, likvasiya segregation  ,   
s0380 seqreqasiya (ayırma) əmsalı segregation coefficient    
s0381 Seybolt viskozimetri Saybolt viscosimeter С    
s0382 Seyfert qalaktikası Seyfert galaxy  С   
s0383 seyrək qaz dilute gas ё    
s0384 seyrəkləşmiş plazma rarefied plasma  ё    
s0385 seyrəldilmiş hal discharging state    
s0386 seyrəldilmiş hava rarefied air    
s0387 seyrəlmiş qazların 

aerodinamikası 
rarefied gas dynamics      

s0388 seysmik dalğa seismic wave     
s0389 seysmik kəşfiyyat seismic prospecting  , 

  
s0390 seysmik qurşaq earthquake belt     
s0391 seysmik rayon seismic region     
s0392 seysmik rəsədxana seismic observatory   , 

   
s0393 seysmik şüa seismic ray    
s0394 seysmik-akustik kəşfiyyat seismoacoustic investigation     
s0395 seysmodayanıqlıq earthquake resistance    
s0396 seysmometr seismometer  ,   
s0397 seysmometriya seismometry   
s0398 seysmoqraf seismograph   
s0399 seysmoskop seismoscope    
s0400 seysmoqram seismogram   
s0401 seysmoşünaslıq seismology   
s0402 seysmotektonika seismotectonics    
s0403 Sezerlend düsturu Sezerlend formula  С   
s0404 sezium cesium    
s0405 səciyyəvi əyri exponential curve    
s0406 səciyyəvi funksiya exponential function     
s0407 səciyyəvi paylanma exponential distribution    
s0408 səciyyəvi tənlik exponential equation     
s0409 sədəf buludlar mother-of-pearl cloud     
s0410 səkkizölçülü təsvir eight-dimensional 

representation  

   

s0411 səlt (bütöv) xətt firm line, solid line, full line     
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s0412 səmərələşdirilmiş vahidlər 
sistemi 

rationalized system of units    
  

s0413 səmərələşdirmə rationalization    
s0414 səmərəli ədəd rational number     
s0415 səmərəli əyri rational curve     
s0416 səmərəli funksiya rational function    
s0417 səmərəli homomorfizm rational homomorphism     
s0418 səmərəli nöqtə rational point     
s0419 səmərəli təsvir (təsəvvür) rational representation     
s0420 səsin yüksəklik dərəcəsi loudness level     
s0421 səmtlənməmiş səth nonorientable surface     

s0422 səpən (səpici) mərkəz scattering center     
s0423 səpən maddə scattering substance     
s0424 səpən şüşə diffusing glass     
s0425 səpən zərrəcik scattering particle     
s0426 səpici scatter    
s0427 səpici güzgü scattering mirror     
s0428 səpici linza concave lens, divergent lens     
s0429 səpici qüvvə scattering force   

s0430 səpici şüşə scattering glass     
s0431 səpilmə scattering  , , 

  
s0432 səpilmə amplitudu scattering amplitude     
s0433 səpilmə bucağı scattering angle    
s0434 səpilmə dairəsi circle of scattering    
s0435 səpilmə ehtimalı scattering probability    
s0436 səpilmə əmsalı scattering coefficient     
s0437 səpilmə halı scattering state    
s0438 səpilmə kəsiyi (effektiv) scattering cross-section     
s0439 səpilmə matrisası scattering matrix     
s0440 səpilmə müstəvisi scattering plane     
s0441 səpilmə nəzəriyyəsi scattering theory     
s0442 səpilmə oblastı scattering region     
s0443 səpilmə operatoru scattering operator     
s0444 səpilmə sahəsi scattering area, stray field  ,  

 

s0445 səpilmə tezliyi scattering frequency    
s0446 səpilmə uzunluğu scattering length     
s0447 səpilmə vektoru scattering vector    
s0448 səpilmə  eni width of scattering     
s0449 səpilmənin atom faktoru atomic scattering factor     
s0450 səpilmənin diferensial kəsiyi differential scattering cross-

section 

  
  

s0451 səpilmənin induktivliyi  leakage inductance    
s0452 səpilmənin maqnit sahəsi magnetic dispersion field     
s0453 səpilmənin maqnit seli stray magnetic flux     
s0454 səpilmənin reaktivliyi leakage reactance     
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s0455 səpilmənin tutumu  stray capacity ё    
s0456 səpilməyə olan itgi scattering loss      
s0457 səpilmiş dalğa scattered wave    
s0458 səpilmiş dalğa paketi scattered wave packet      
s0459 səpilmiş dalğalar scattered waves    
s0460 səpilmiş elektron scattered electron     
s0461 səpilmiş foton scattered photon     
s0462 səpilmiş işıq diffused light, scattered light    
s0463 səpilmiş işıqla işıqlandırma diffuse lighting      
s0464 səpilmiş neytronlar scattered neutrons     
s0465 səpilmiş rentgen şüaları scattered X-rays      
s0466 səpilmiş səs, diffuz səsi diffuse sound   ,    
s0467 səpilmiş sferik dalğalar scattered spherical waves      
s0468 səpilmiş şüalanma scattered radiation    
s0469 səpilmiş şüalar scattered rays     
s0470 səpilmiş ulduz toplusu open star cluster   ( ) ё  

  
s0471 səpmə powdering   
s0472 səpmə qabiliyyəti dispersion capacity    
s0473 sərbəst (boş) sahədə (elektrik) 

sahəsinin gərginliyi 
free-space field intensity ё  ( ) 

     
s0474 sərbəst (dolmamış) səviyyə empty level  ( ) 

  
s0475 sərbəst alov free flame    
s0476 sərbəst daşıyıcı free carrier    ( )  
s0477 sərbəst atmosfer free atmosphere     
s0478 sərbəst atom free atom     
s0479 sərbəst axın free flow     
s0480 sərbəst burulğan (qasırğa) free vortex     
s0481 sərbəst cərəyan xətti free streamline      
s0482 sərbəst daşıyıcıların işığı udması free carrier absorption  ( )  

  
s0483 sərbəst deşik free hole     
s0484 sərbəst dəyişən free variable     
s0485 sərbəst diffuziya free diffusion   .  
s0486 sərbəst dilcək free language    
s0487 sərbəstdüşmə free fall     
s0488 sərbəstdüşmə sürəti free-fall velocity      
s0489 sərbəstdüşmə təcili, qravitasiya 

təcili, ağırlıq qüvvəsi təcili 
acceleration of gravity   , 

 , 
    

s0490 sərbəst əlaqəli keçid free-bound transition  -    
s0491 sərbəst elektrik yükü free charge    
s0492 sərbəst elektron free electron     
s0493 sərbəst elektronlar modeli free electron model      
s0494 sərbəst elektronlar nəzəriyyəsi free-electron theory      
s0495 sərbəst elektronlar sıxlığı free electron density      
s0496 sərbəst elektronlar yaxınlaşması free electron approximation    
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s0497 sərbəst enerji free energy     
s0498 sərbəst entalpiya free enthalpy     
s0499 sərbəst fəza free space     
s0500 sərbəst fəzada itgi free space loss      
s0501 sərbəst fırlanma free rotation     
s0502 sərbəst genişlənmə free expansion     
s0503 sərbəst hal free state     
s0504 sərbəst hasil free product     
s0505 sərbəst hava free air    
s0506 sərbəst həcm free volume   ё   
s0507 sərbəst həcm nəzəriyyəsi free volume theory    ё   
s0508 sərbəst həyəcanlanmaya malik 

mühərrik 

separately excited motor     
  

s0509 sərbəst istilik free heat    
s0510 sərbəst komponent independent component    
s0511 sərbəst maddi nöqtə free mass point      
s0512 sərbəst maqnetizm free magnetism    
s0513 sərbəst molekul free molecule     
s0514 sərbəst molekulyar axın free-molecule flow   , 

   
s0515 sərbəst neytron free neutron     
s0516 sərbəst nutasiya free nutation     
s0517 sərbəst ox free axis    
s0518 sərbəst qaçış yolu free path    
s0519 sərbəst qrup free group     
s0520 sərbəst radikal free radical     
s0521 sərbəst rəqqas free pendulum     
s0522 sərbəst rəqs  free vibration    
s0523 sərbəst sahə free field    
s0524 sərbəst səs sahəsi free sound field      
s0525 sərbəst səth  free surface     
s0526 sərbəst səthi enerji interfacial free energy      
s0527 sərbəst sistem free system    
s0528 sərbəst su free water     
s0529 sərbəst son free end     
s0530 sərbəst valentlik free valency     
s0531 sərbəst vektor free vector    
s0532 sərbəst yarımqrup free semigroup     
s0533 sərbəst yayılma free propagation    
s0534 sərbəst yırğalanan rəqqas free-swinging pendulum     
s0535 sərbəst qaçış yolunun orta 

uzunluğu 

mean free path      

s0536 sərbəst zərrəcik free particle     
s0537 sərbəst zərrəciklər modeli independent particle model      
s0538 sərbəstləşdirici təsir releasing action     
s0539 sərbəstlik dərəcəsi degree of freedom     
s0540 sərbəst-sərbəst keçid free-free transition  -    
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s0541 sərbəst vektor free vector    
s0542 sərf edilən güc consumed power     
s0543 sərfolma əmsalı consumption coefficient    
s0544 sərhəd boundary    
s0545 sərhəd dalğaları boundary waves    
s0546 sərhəd məsələsi boundary-value problem     
s0547 sərhəd nöqtəsi boundary point     
s0548 sərhəd pərdəsi boundary film   ё   
s0549 sərhəd qiyməti boundary value     
s0550 sərhəd şərti boundary condition    
s0551 sərhəd sürtünməsi boundary friction     
s0552 sərhəd təbəqəsi, sərhəd qatı boundary layer   ,  

  
s0553 sərhəd səthi boundary surface     
s0554 sərhəd temperaturu boundary temperature     
s0555 sərhəd xətti boundary line   ,  

 

s0556 səpicilik (səpmə) b c rığı 
(q biliyyəti) 

scattering power     

s0557 sərt boru rigid tube    
s0558 sərt komponent  hard component  ё    
s0559 sərt məftil rigid wire    
s0560 sərt qəbuledici hard receiver  ё   
s0561 sərt rabitə (əlaqə) close coupling  ё  ( )   
s0562 sərt rentgen şüaları  hard X-rays  ё   , 

    
s0563 sərt rotator  rigid rotator  ё    
s0564 sərt sistem rigid system    
s0565 sərt şüa hard ray    
s0566 sərt sürtünmə static friction    
s0567 sərtlik, bərklik  rigidity, stiffness  ё   
s0568 səs sound, voice ,  

s0569 səs (akustik) spektri acoustical spectrum    
s0570 səs (akustik) şüalanması acoustic radiation   ( ) 

,    
s0571 səs analizatoru sound analyzer     
s0572 səs aparatı vocal apparatus    
s0573 səs borusu auditory [otopharyngeal, 

eustachian] tube, otosalpinx 

   

s0574 səs buraxan (səslənən)  acoustic projector   
s0575 səs çəpəri  sound barrier     
s0576 səs dalğalari  acoustic waves    
s0577 səs dalğasi sound wave   

s0578 səs enerjisi sıxlığı sound energy density    
( )   

s0579 səs generatoru  audio-signal generator    
s0580 səs impulsu  acoustic impulse    
s0581 səs keçiriciliyi sound conductivity  , 
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s0582 səs köçürən (götürən)  pickup    
s0583 səs kölgəsi, akustik kölgə sound shadow   ,     
s0584 səs maqarası  voice coil     
s0585 səs mənbəyi sound source     
s0586 səs obertonu acoustic overtone   

s0587 səs pulsasiyası audio pulsation    
s0588 səs rəqsi  acoustic vibration    
s0589 səs rəqsləri  acoustic oscillation, sound 

vibrations 

   

s0590 səs sahəsi  sound pressure level, sound 

[acoustic, auditory] field 

  ,  
 

s0591 səs sərfiyyatölçəni  sonic flowmeter     
s0592 səs spektrləri  acoustic spectra    
s0593 səs şüası acoustic ray, sound ray   

s0594 səs sürəti sound speed     
s0595 səs sürətindən böyük sürətlərin 

aerodinamikası, səs sürətindən 
böyük sürətli aerodinamika 

supersonic aerodynamics    
,  

  
s0596 səs sürətindən böyük sürətli 

aerodinamik boru 

supersonic wind tunnel    
  

s0597 səs sürətindən böyük sürətli 
diffuzor 

supersonic diffuser     

s0598 səs sürətindən böyük sürətli 
oblast 

supersonic region    

s0599 səs sürətindən böyük sürətli sel, 
səs sürətindən böyük sürətli axın 

supersonic flow  , 
   

s0600 səs sürətindən böyük sürətli uçuş supersonic flight   ё   
s0601 səs sürətindən kiçik aerodinamik 

boru 

subsonic wind tunnel    
  

s0602 səs sürətindən kiçik aerodinamik 
truba 

transonic wind tunnel    
  

s0603 səs sürətindən kiçik, səs 
sürətindən kiçik sel (axın) 

subsonic flow   ,  
  

s0604 səs sürətindən kiçik diffuzor subsonic diffuser     
s0605 səs sürətindən kiçik oblast transonic region     
s0606 səs sürətindən kiçik sürət subsonic speed    
s0607 səs sürətinə yaxın sürət transonic speed    

s0608 səs sürətinə yaxın sürətlərin 
aerodinamikası 

transonic aerodynamics    
  

s0609 səs tezlikli transformator audio-frequency transformer        
s0610 səs tezliyi generatoru audio-frequency oscillator      
s0611 səs tezlyinin gücləndiricisi audio-frequency amplifier      
s0612 səsudan  sound absorbing   
s0613 səsudan material sound absorbing material     
s0614 səs variatoru sound variator (regulator)    
s0615 səsyazan maqnit başlığı magnetic recording head   

  
s0616 səs yazmanın gücləndiricisi recording amplifier    
s0617 səsbatıran silencer, muffler   
s0618 səsin amplitudu sound amplitude    
s0619 səsin artikulyasiyası  sound articulation     
s0620 səsin difraksiyası sound diffraction    
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s0621 səsin dispersiyası dispersion of sound     
s0622 səsin əksolması (qayıtması) sound reflection, acoustical 

reflection, reflection of sound 

   

s0623 səsin enerjisi  acoustic energy   ( )   
s0624 səsin ensiz arxı sound groove     
s0625 səsin gizləndirilməsi masking effect     
s0626 səsin gurluğu sound volume, volume level, 

sound volume 

   

s0627 səsin gurluğunun əllə  
tənzimlənməsi 

manual volume control        

s0628 səsin gurluğunun avtomatik 
tənzimlənməsi 

automatic volume control    
  

s0629 səsin gurluğunun avtomatik 
tənzimlənməsi 

automatic volume control    
  

s0630 səsin hüdudu sound limit    
s0631 səsin interferensiyası sound interference    
s0632 səsin izolə (təcrid) edilməsi  sound insulation    
s0633 səsin keyfiyyəti  sound quality     
s0634 səsin mənbələri  sound sources     
s0635 səsin molyar sürəti molar sound velocity      
s0636 səsin nöqtəvi mənbəyi point sound source      
s0637 səsin şiddəti sound intensity   ( )   
s0638 səsin sınması sound refraction   ( )   
s0639 səs sürətindən böyük sürət supersonic speed   , 

  
s0640 səsin tamlığı speech volume    
s0641 səsin tembri  timbre of tone     
s0642 səsin təzyiqi  sound pressure     
s0643 səsin ucalığının tənzimləməsi volume control     
s0644 səsin udulma əmsalı sound absorption coefficient    , 

   
s0645 səsin udulması sound absorption    
s0646 səsin yazılma dərəcəsi recording level    ,  

  
s0647 səsin yazılması  sound recording    
s0648 səsin yazılmasının tezlik 

xarakteristikası 
recording characteristic     

  
s0649 səsin yolu  sound track     
s0650 səsin yüksəkliyi, ucalığı sound pitch     
s0651 səs-küy noise  ,   
s0652 səs-küy  gücü noise power    
s0653 səs-küy əmsalı, səs-küy faktoru noise figure  , -   
s0654 səs-küy generatoru noise generator    
s0655 səs-küy mənbəyi  noise source    
s0656 səs-küy komponenti noise component    
s0657 səs-küylü, gürultulu fırtına noise storm    
s0658 səs-küyü avtomatik 

məhdudlaşdıran cihaz 

automatic noise limiter   
  

s0659 səs-küyün  intensivliyi noise intensity    
s0660 səs-küyün yatırılması noise suppression    
s0661 səslənən (oxuyan) alov singing flame    
s0662 səslənən (oxuyan) qövs singing arc     
s0663 səslənən boru sounding / vibrating tube    
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s0664 səslənən cisim sounding / vibrating body    
s0665 səslənən lövhə sounding plate    
s0666 səslənən qığılcım sounding spark    
s0667 səslənən qövs resonant arc    
s0668 səslənən sütun acoustic column    
s0669 səsli kino  talking pictures, sound-film    
s0670 səsli silkələnmə sound shaking    
s0671 səslik (nəfəslik) resonator   
s0672 səssiz zona  soundless zone    
s0673 səstutan  sound-locator, sound-ranger   
s0674 səsudan maddə sound absorbing material    
s0675 səth face, plane, surface   
s0676 səth cərəyanı   surface current     
s0677 səth effekti surface effect     
s0678 səth elementi surface element     
s0679 səth inteqralı surface integral     
s0680 səth vahidi unit surface     
s0681 səth, sahə, meydan area    
s0682 səthi-fəal kation maddəsi  cationic surface-active agent   -  

  
s0683 səthi (müstəvi) antenna plane antenna    
s0684 səthi (müstəvi) dalğa plane wave    
s0685 səthi (müstəvi) deformasiya plane deformation     
s0686 səthi (müstəvi) əyri plane curve     
s0687 səthi (müstəvi) polyarizasiya plane polarization    

s0688 səthi (müstəvi) qoloqram planar hologram     
s0689 səthi (müstəvi) rəqslər in-plane vibration    
s0690 səthi (yastı) bucaq plane angle     
s0691 səthi (yastı) elektrod plane electrode     
s0692 səthi (yastı) kondensator parallel-plate capacitor    
s0693 səthi (yastı) rotator plane rotator     
s0694 səthi aktivlik surface activity    
s0695 səthi bərklik (möhkəmlik) surface hardness   ё   
s0696 səthi böyümə surface increase    

s0697 səthi cərəyan keçiriciliyi surface conduction     
s0698 səthi çirklənmə surface contamination     
s0699 səthi dalğa surface wave     
s0700 səthi defekt surface defect     
s0701 səthi deşikaçan surface breakdown     
s0702 səthi diffuziya surface diffusion     
s0703 səthi difraksiya qəfəsi plane grating    ё   
s0704 səthi dislokasiya surface dislocation     
s0705 səthi elastiklik surface elasticity    
s0706 səthi elektrik keçiriciliyi surface conductivity  

  
s0707 səthi elektrik yükü surface charge    
s0708 səthi enerji surface energy     
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s0709 səthi əyrilik (bükük) plane bending    
s0710 səthi fəallıq (aktivlik) surface activity   , 

-   
s0711 səthi fəza flat space     
s0712 səthi genişlənmə surface expansion    
s0713 səthi gərilmə surface tension     
s0714 səthi gərilməni ölçmək üçün 

cihaz 

surface tension balance     
   

s0715 səthi hadisələr surface phenomena    
s0716 səthi hərəkət plane motion     
s0717 səthi ionizasiya surface ionization     
s0718 səthi işıqlanma surface luminosity     
s0719 səthi itgi surface leakage     
s0720 səthi itgi cərəyanı surface-leakage current      
s0721 səthi itgilər surface loss     
s0722 səthi konsentrasiya surface concentration     
s0723 səthi kvantlama surface quantization     
s0724 səthi maqnit yükü surface magnetic charge      
s0725 səthi müqavimət surface resistance    
s0726 səthi özlülük surface viscosity     
s0727 səthi parlaqlıq surface brightness     
s0728 səthi paylanma surface distribution     
s0729 səthi pərçim surface hardening   ё   
s0730 səthi plazmon surface plasmon     
s0731 səthi potensial surface potential     
s0732 səthi qızma surface heating     
s0733 səthi qüvvə surface force     
s0734 səthi quruluş (struktur) surface structure    
s0735 səthi reaksiya surface reaction     
s0736 səthi rekombinasiya surface recombination     
s0737 səthi rekombinasiya cərəyanı surface-recombination current     
s0738 səthi rəng surface colouring    
s0739 səthi rəqslər surface oscillation    
s0740 səthi səpilmə surface scattering     
s0741 səthi sərtlik surface rigidity   ё   
s0742 səthi səviyyə surface level     
s0743 səthi sıxlıq surface density    
s0744 səthi sürtünmə surface friction    
s0745 səthi tam müqavimət surface impedance    

  
s0746 səthi təbəqə, səthi plyonka surface coating, surface layer, 

surface film 

 , 
   

s0747 səthi temperatur surface temperature    
s0748 səthi təzahür surface development     
s0749 səthi təzyiq surface pressure     
s0750 səthi xüsusi müqavimət surface specific resistance    

  
s0751 səthi yanma surface combustion     
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s0752 səthi yürüklük surface mobility    
s0753 səthi zəifləşdirilmiş təbəqə surface depletion layer   ё    

s0754 səthi-anionofəal maddə anionic surfactant  -  
  

s0755 səthi-baryerli tranzistor surface-barrier transistor  -  
  

s0756 səthi-fəal maddə surface active agent  -    
s0757 səthin kələ -kötürlüyü surface roughness     
s0758 səthin sahəsi surface area     
s0759 səthlərarası məsafə spacing of lattice planes     
s0760 səthlər qaydası area rule     
s0761 sətir, xətt row    
s0762 sətri (sətir-sətir çap edən qurğu line printer -  

  
s0763 sətri (xətti) tezlik line frequency   ,    
s0764 sətri sinxronizasiya horizontal synchronization     
s0765 səviyyə level    
s0766 səviyyə nömrəsi level number     
s0767 səviyyəölçən liquid level indicator ,   

  
s0768 səviyyə səthi level surface     
s0769 səviyyələrarası interval level spacing      
s0770 səviyyələr sıxlığı level density     
s0771 səviyyələr sxemi level scheme     
s0772 səviyyənin ayrılması level splitting     
s0773 səviyyələrin sürüşməsi level shift    
s0774 səviyyənin eni level width     
s0775 səviyyənin göstəricisi level indicator   ( )   
s0776 səyyar laboratoriya mobile laboratory    
s0777 səyyar vektor movable vector    
s0778 sfenoid sphenoid    
s0779 sferik (kürəvi) dalğa spherical wave    
s0780 sferik aberrasiya spherical aberration     
s0781 sferik astronomiya spherical astronomy    
s0782 sferik bucaq spherical angle     
s0783 sferik fəza spherical space     
s0784 sferik fırfıra spherical top    
s0785 sferik fırfıraşəkilli molekul spherical top molecule     

  
s0786 sferik funksiya spherical function  ,  

 

s0787 sferik güzgü spherical mirror     
s0788 sferik güzgülü rezonator spherical-mirror resonator     

  
s0789 sferik həndəsə spherical geometry     
s0790 sferik hərəkət spheric motion     
s0791 sferik ikibucaqlı spherical lune     
s0792 sferik impulslu ionizasiya 

kamerası 
spherical pulse ionization 

chamber  

  
   

s0793 sferik kondensator spheric(al) capacitor    
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s0794 sferik koordinatlar spherical coordinates     
s0795 sferik lampa spherical lamp    
s0796 sferik linza spherical lens    
s0797 sferik nüvə spherical nucleus     
s0798 sferik proyeksiya spherical projection     
s0799 sferik qalıq spherical excess     
s0800 sferik rəqqas spherical pendulum     
s0801 sferik rezonator spherical resonator    
s0802 sferik səth spherical surface     
s0803 sferik simmetrik potensial spherically symmetric 

potential  

  
  

s0804 sferik simmetriya spherical symmetry     
s0805 sferik şüşə spherical glass    
s0806 sferik triqonometriya spherical trigonometry    
s0807 sferik üçbucaq spherical triangle     
s0808 sferik uzanma spherical elongation    
s0809 sferik zərrəcik spherical particle    
s0810 sferoid spheroid   
s0811 sferoidal spheroidal   
s0812 sferoidal antenna spheroidal antenna    
s0813 sferoidal hal spheroidal state    
s0814 sferoidizasiya spheroidizing   
s0815 sferolit spherulite    
s0816 sferometr spherometer    
s0817 sfiqmomanometr bond   
s0818 sian zolağı cyanic band    (   

)  
s0819 siderik ay, ulduz ayı  sidereal month   , ё  

  
s0820 siderik dövr, ulduz periaodu  sidereal period   , ё  

  
s0821 siderik il, ulduz ili  sidereal year   , ё    
s0822 siderit siderite    
s0823 siderofil element siderofile element     
s0824 siderosfera siderosphere   
s0825 siderostat siderostat    
s0826 siferblat clock-type dial , face, index 

plate, scaleplate 

  

s0827 sifon siphon   
s0828 sifon borusu siphon    
s0829 sifon barometri siphon barometer     
s0830 sifon-rekorder siphon-recorder -   
s0831 şif hı rtikuly siy  word articulation     
s0832 sıxac (klemma)  clamp, clutch, clip  ( )  
s0833 sıqma-funksiya sigma function  -   
s0834 sıqma-rabitə sigma bond  -   
s0835 sikloidal rəqqas cyclonic pendulum    
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s0836 siklon modeli cyclone model     
s0837 siklonun dalğa nəzəriyyəsi wave theory of cyclones      
s0838 sıldırım yer (diklik) steepness   (   

)  
s0839 silfon bellows   
s0840 silfon manometri bellows-type pressure gauge     
s0841 silikagel silica gel   
s0842 silikat şüşəsi silica glass     
s0843 silindr cylinder    
s0844 silindrik antenna cylindrical antenna     
s0845 silindrik dalğa cylindrical wave     
s0846 silindrik elektrod cylindrical electrode     
s0847 silindrik funksiya cylindrical function     
s0848 silindrik güzgü cylindrical mirror    
s0849 silindrik impulslu ionlaşma 

kamerası 
cylindrical pulse ionization 

chamber  

  
   

s0850 silindrik kondensator cylindrical capacitor     
s0851 silindrik koordinatlar cylindrical coordinates     
s0852 silindrik linza cylindrical lens     
s0853 silindrik lupa cylindrical magnifier    
s0854 silindrik maqara cylindrical coil     
s0855 silindrik reaktor cylindrical reactor    
s0856 silindrik rezonator cylindrical resonator     
s0857 silindrik səth cylindrical surface     
s0858 silindrik xronoqraf cylinder chronograph    
s0859 silindroid cylindroid    
s0860 silisium silicon    
s0861 silisium detektoru silicon detector    
s0862 silisium diodu silicon diode     
s0863 silisium düzləndiricisi silicon rectifier     
s0864 silisium meza-tranzistoru silicon mesa transistor   -   
s0865 silisium planar tranzistoru silicon planar transistor    

  
s0866 silisium tranzistoru silicon transistor     
s0867 silisium monokristalı  silicon single crystal     
s0868 silkələnmə shaking    
s0869 silsilələr (dövrlər) sayğacı cycle counter  ё    
s0870 silsilənin   əmələ gəlməsi, 

halqanın əmələ gəlməsi 
ring formation   ,  

  
s0871 sim dalğası wire wave    
s0872 simens Siemens    
s0873 simli elektrometr string electrometer     
s0874 simli qalvanometr string galvanometer     
s0875 simli hiqroskop string hygroscope    
s0876 simli qalvanometr string galvanometer     
s0877 simmetrik bircins fəza symmetric homogeneous 

space  

  
  

s0878 simmetrik çevrilmə symmetric transformation     



FİZİKİ TERMİNLƏR VƏ İFADƏLƏR 

43 

s0879 simmetrik çoxfazalı sistem symmetrical polyphase 

system  

  
  

s0880 simmetrik dalğa funksiyası symmetric wave function      
s0881 simmetrik dalğalar symmetrical waves     
s0882 simmetrik dördqütblü symmetrical four-terminal 

network  

 ё   

s0883 simmetrik fəza symmetric space     
s0884 simmetrik fırfıra symmetric top     
s0885 simmetrik funksiya symmetric function    
s0886 simmetrik hal symmetric state     
s0887 simmetrik həll symmetric solution     
s0888 simmetrik matrisa symmetric matrix     
s0889 simmetrik məhdud oblast symmetric bounded domain    

  
s0890 simmetrik operator  symmetrical operator     
s0891 simmetrik paylanma symmetrical distribution     
s0892 simmetrik rəqslər symmetric vibration     
s0893 simmetrik Riman fəzası symmetric Riemannian space    

  
s0894 simmetrik rotator symmetric rotator     
s0895 simmetrik spinor symmetric spinor     
s0896 simmetrik tenzor symmetric tensor     
s0897 simmetrik komponent symmetrical component     
s0898 simmetrik varistor symmetric varistor     
s0899 simmetrik vəziyyət symmetric position    
s0900 simmetrik xətt  balanced line, symmetric(al) 

circuit 

   

s0901 simmetriya symmetry  ,  , 
  

s0902 simmetriya ədədi symmetry number     
s0903 simmetriya elementi element of symmetry     
s0904 simmetriya əməliyyatı symmetry operation     
s0905 simmetriya koordinatları symmetry coordinates     
s0906 simmetriya mərkəzi center of symmetry     
s0907 simmetriya müstəvisi plane of symmetry     
s0908 simmetriya oxu symmetry axis     
s0909 simmetriya qanunu  symmetric law     
s0910 simmetriya simvolu (işarəsi) symmetry symbol     
s0911 simmetriya qrupu symmetry group   , 

   
s0912 simmetrizasiya symmetrization    
s0913 simpleks aparatı simplex apparatus    
s0914 simpleks kanalı simplex channel     
s0915 simpleks rejimi simplex mode     
s0916 simplektik qrup symplectic group     
s0917 simplisial inikas (əks etdirilmə) simplicial mapping     
s0918 simplisial kompleks simplicial complex     
s0919 Simpson düsturu Simpson's formula   С   
s0920 simsiz telefon wireless telephone    
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s0921 simsiz teleqraf, radioteleqraf wireless telegraphy, wireless; 

radio-telegraph 

,  
  

s0922 simvolik adresasiya symbolic addressing     
s0923 simvolik dil symbolic language     
s0924 simvolik kod symbolic code     
s0925 simvolik kod tətbiqetmə symbolic coding     
s0926 simvolik komanda symbolic instruction     
s0927 simvolik məntiq symbolic logic     
s0928 simvolik metod symbolic method     
s0929 simvolik operand symbolic operand    
s0930 simvolik proqramlaşdırma symbolic programming     
s0931 sinaps synapse    
s0932 sinaptik veriliş synaptic transmission     
s0933 sinaptik yarıq synaptic cleft     
s0934 sindiotaktik polimer syndiotactic polymer     
s0935 sinerezis syneresis    
s0936 sinergizm synergism    
s0937 sinergistik effekt synergistic effect     
s0938 sinfaz toplanan inphase component     
s0939 sink zinc    
s0940 sinkləmə zinc plating    
s0941 sinklinal syncline    
s0942 sinodik ay synodic month     
s0943 sinodik dövr synodic period     
s0944 sinoptik analiz synoptic analysis     
s0945 sinoptik iqlimşünaslıq synoptic climatology     
s0946 sinoptik meteorologiya synoptic meteorology     
s0947 sinoptik miqyas synoptic scale     
s0948 sinoptik proqnoz synoptic forecast    
s0949 sinoptika weather forecasting   
s0950 sinqlet eksiton singlet exciton     
s0951 sinqlet hal singlet state     
s0952 sinqlet səpilmə singlet scattering     
s0953 sinqlet spin halı spin singlet state      
s0954 sinqlet term singlet term    
s0955 sinqulyar nöqtə singular point    
s0956 sinsilyasiya metodu scintillation method    
s0957 sinxroniz komponent synchronizing component    
s0958 sintetaza synthetase    
s0959 sintetik qatran synthetic resin    
s0960 sintez synthesis    
s0961 sintezator synthesizer    
s0962 sintoniya syntony   
s0963 sintonizasiya syntonization   
s0964 sintonizm syntonizm   
s0965 sinus sine    
s0966 sinus-çevrilmə sine transformation  -   
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s0967 sinus-elektrometr sine electrometer -   
s0968 sinus-kosinus potensiometri sine-cosine potentiometer  -    
s0969 sinuslar şərti sine condition     
s0970 sinuslar teoremi sine theorem     
s0971 sinusoida sinusoid    
s0972 sinusoidal cərəyan sinusoid current     
s0973 sinusoidal dalğa sinusoid wave     
s0974 sinusoidal rəqs  sine-wave [sinusoidal]  

oscillation  

    

s0975 sinusoidal rəqslər generatoru sine-wave generator   
  

s0976 sinusoidal siqnal sine-wave signal     
s0977 sinus-qalvanometr sine-galvanometer  -   
s0978 sinxrofazotron synchrophasotron    
s0979 sinxron  synchronous   
s0980 sinxron detektetmə synchronous detection     
s0981 sinxron fırlanma synchronous rotation     
s0982 sinxron generator synchronous generator     
s0983 sinxron iş synchronous working     
s0984 sinxron işləmə synchronous processing     
s0985 sinxron maşın synchronous machine     
s0986 sinxron mühərrik synchronous motor     
s0987 sinxron sistem synchronous system    
s0988 sinxron sürət synchronous speed     
s0989 sinxron tam müqavimət synchronous impedance      
s0990 sinxron veriliş synchronous transmission     
s0991 sinxronik rəqqas synchronistic(al) pendulum    
s0992 sinxron rəqs  synchronous vibration    
s0993 sinxronizasiya synchronization    
s0994 sinxronizator synchronizer   , 

  
s0995 sinxronizm synchronism    
s0996 sinxronizmdən düşmə (çıxma) pull out      
s0997 sinxronlaşdırıcı cərəyan synchronizing current     
s0998 sinxronlaşdırıcı gərginlik synchronizing voltage     
s0999 sinxronlaşdırıcı impuls timing pulse     
s1000 sinxronlaşdırıcı siqnal synchronizing signal     
s1001 sinxronlaşdırıcı sxem synchronizing circuit     
s1002 sinxronlaşdırıcı tezlik synchronizing frequency     
s1003 sinxronlaşmaya cəlb olunma pull in      
s1004 sinxronlaşmış modalarlı impuls  mode-locked pulse     

  
s1005 sinxronlaşmış modalarlı lazer mode-locked laser     

  
s1006 sinxronlaşdırıcı siqnallar 

generatoru 

synchronizing signal 

generator  

  
  

s1007 sinxroskop synchroscope    
s1008 sinxrotron synchrotron    
s1009 sinxrotron şüalanma synchrotron radiation     
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s1010 siqnalın təhrifi  signal distortion     
s1011 siqnal signal   
s1012 siqnal  lövhəsi signal plate    ( )  
s1013 siqnal cərəyanı signal current   ,    
s1014 siqnal dalğası signal wave     
s1015 siqnal gərginliyi signal voltage     
s1016 siqnal gücü signal power     
s1017 siqnal impulsu  signal pulse   ,  

  
s1018 siqnal komponenti signal component     
s1019 siqnal lampası signal lamp, pilot light    
s1020 siqnal mənbəyi signal source     
s1021 siqnal spektri signal spectrum     
s1022 siqnal tezliyi signal frequency   ,  

  
s1023 siqnal-generator signal generator  - ,  

  
s1024 siqnalı ayırd etmək signal division     
s1025 siqnal dəyişdiricisi signal converter    
s1026 siqnalın intensivliyi signal intensity     
s1027 siqnalın səs-küyə nisbəti signal-to-noise ratio    , 

 -   
s1028 siqnalın səviyyəsi signal level     
s1029 siqnalizasiya xətti  signaling link    
s1030 siqnalların gücləndiricisi signal amplifier     
s1031 siqnalların işlənməsi signal processing     
s1032 siqnalların ötürülməsi signal transmission     
s1033 siqnatura signature    
s1034 siklon cyclone    
s1035 siklonik dalğalar cyclone waves    
s1036 siklonik fırlanma cyclonic rotation     
s1037 siklonik sürüşmə (yerdəyişmə) cyclonic shear     
s1038 siklonik tufan cyclonic thunderstorm    
s1039 siklonik yağıntı cyclonic precipitation    
s1040 sirena siren   
s1041 siriometr siriometer   
s1042 sirkonium zirconium    
s1043 sis-forma cis form  -   
s1044 sis-izomer cis isomer -   
s1045 sissoida cissoid    
s1046 sistematik hərəkət systematic motion     
s1047 sistematik xəta systematic error   , 

   
s1048 sistemi layihələmə system design     
s1049 sistemi modelləşdirmə system simulation    
s1050 sistemləşdirmə systematization    
s1051 sistron cistron   
s1052 sitoplazma cytoplasm    
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s1053 sitoxrom cytochrome    
s1054 sıçrayışın sıxlaşma səthi shock wave surface      
s1055 sıçrayış jump, bound, discontinuity, 

shock 

  

s1056 sıçrayış temperaturu switching temperature    
s1057 sıçrayışlar funksiyası leap function    
s1058 sıfır zero    
s1059 sıfır güclü reaktor zero-power reactor     
s1060 sıfır nöqtəsi null point, origin, zero point    
s1061 sıfır cəmli oyun  nonzero sum game       
s1062 sıfır tərtibli (dərəcəli) reaksiya zero-order reaction      
s1063 sıfır vəziyyət zero position    
s1064 sıfıra qayıtmadan yazma  non-return-to-zero recording        
s1065 sıfırı bölən zero divisor     
s1066 sıfırın korreksiyası zero correction   ( ) , 

    
s1067 sıfırıncı ardıcıllıq komponenti zero-phase-sequence 

component  

  
  

s1068 sıfırıncı balans zero balance    
s1069 sıfırıncı bölgü zero mark    
s1070 sıfırıncı döyünmələr zero beat     
s1071 sıfırıncı element zero element    
s1072 sıfırıncı enerji zero-point energy     
s1073 sıfırıncı entropiya zero-point entropy    
s1074 sıfırıncı faza zero phase     
s1075 sıfırıncı forma zero form     
s1076 sıfırıncı həll zero solution     
s1077 sıfırıncı hipotez null hypothesis     
s1078 sıfırıncı keçirici neutral wire, neutral 

conductor, zero wire 

   

s1079 sıfırıncı kinetik enerji zero-point kinetic energy      
s1080 sıfırıncı matrisa zero matrix     
s1081 sıfırıncı meridian prime meridian     
s1082 sıfırıncı metod zero method     
s1083 sıfırıncı nöqtə zero point     
s1084 sıfırıncı ox zero axis    
s1085 sıfırıncı potensial zero potential     
s1086 sıfırıncı qaldırıcı qüvvə bucağı zero-lift angle    ё    
s1087 sıfırıncı qol zero branch    
s1088 sıfırıncı rəqslər zero-point vibration     
s1089 sıfırıncı seriya run of zeroes    
s1090 sıfırıncı səs zeroth sound    
s1091 sıfırıncı səviyyə zero level     
s1092 sıfırıncı sürət zero velocity     
s1093 sıfırıncı tenzor zero tensor     
s1094 sıfırıncı təsvir zero representation     
s1095 sıfırıncı vəziyyət zero position   ,  

  
s1096 sıfırıncı xətt zero line     
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s1097 sıfırıncı yaxınlaşma, sıfırıncı 
tərtibli yaxınlaşma 

zero-order approximation   , 
    

s1098 sıfırıncı zolaq null zone    
s1099 sıfırlama zeroising   
s1100 sıfır-vektor zero vector  -   
s1101 sınaq cədvəli  test chart   , -

  
s1102 sınaq cərəyanı  test current     
s1103 sınaq funksiyası trial function     
s1104 sınaq generatoru  test oscillator     
s1105 sınaq gərginliyi  test voltage    
s1106 sınaq kürəciyi pilot balloon, trial balloon    
s1107 sınaq kürəsi discharge sphere    
s1108 sınaq lövhəsi sample plate    
s1109 sınaq obyekti experimental object    
s1110 sınaq siqnali  test signal     
s1111 sınaq stəkani beaker    
s1112 sınaq şüşəsi test tube    
s1113 sınaq transformatoru  testing transformer     
s1114 sınaq üçün model test model      
s1115 sınaq üçün nümunə test piece   (  )  
s1116 sınaq və səhvlər metodu trial and error method       
s1117 sınaq yükü  test load     
s1118 sınaq, sınama test  ,   
s1119 sınaqseçən sampler   
s1120 sındırıcı mühit refracting medium   

s1121 sınma bucağı angle of refraction     
s1122 sınma əmsalı refraction coefficient    
s1123 sınma əmsalı flüktuasiyası refractive index fluctuation    

  
s1124 sınma əmsalının dispersiyası refractive index dispersion     

  
s1125 sınma qabiliyyəti refractability, refraction, 

refractivity 

  

s1126 sınma qanunu  law of refraction     
s1127 sınma, dağılma refinement   ( .)  
s1128 sındırma, xarab etmə damage    
s1129 sınıq  xətt polygonal line  ,    
s1130 sınıqlıq nəzəriyyəsi  break theory    
s1131 sınma effekti refraction effect     
s1132 sınma əmsalı  index of refraction     
s1133 sınma qanunu refraction law    
s1134 sınma səthi refraction surface     
s1135 sınma, refraksiya refraction  ,   
s1136 sınmanın polyarizasiyası refraction polarization    
s1137 sınmış dalğa refracted wave  ё    
s1138 sınmış şüa refracted ray  ё    
s1139 sıra series    
s1140 sıra ədədi ordinal number    
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s1141 sıra, düzülüş, nizam, qayda, 
nizama salmaq, nizamlamaq 

rank, order   (  
)  

(  ), 
 ( ),   

s1142 sıraların toplanması summation of series     
s1143 sütunlu xromotoqrafiya  column chromatography     
s1144 sıraya ayırma həddi expansion term    
s1145 sıraya ayırma teoremi decomposition theorem     
s1146 şırn k n s su jet pump     
s1147 şırn k ını jet stream     
s1148 şırn klı civə elektr du streaming mercury electrode     
s1149 sıx dense    
s1150 sıx çoxluq dense set     
s1151 sıx ikili ulduzlar close binary stars    ё   
s1152 sıx qablaşdırma close packing     
s1153 sıx qablaşdırma təbəqəsi closest-packed layer     
s1154 sı  q bl şdırılmış heks q n l 

quruluş 

hexagonal closed-packed 

structure  

   
   

s1155 sıxac pressing, clipping, hold-down   
s1156 sıxan yük compressive load     
s1157 sıxıcı düymə push button     
s1158 sıxıcı qüvvə pressing force    

s1159 sıxıcı vint clamp screw    
s1160 sıxılan axan mühit compressible fluid      
s1161 sıxılan Kainat (dünya) contracting universe     
s1162 sıxılma compression    
s1163 sıxılma dalğası compressional wave     
s1164 sıxılma əmsalı contraction coefficient     
s1165 sıxılma gərginliyi shrinkage stress     
s1166 sıxılma həddi compression limit    
s1167 sıxılma işi work of compression     
s1168 sıxılma kamerası  compression chamber    
s1169 sıxılma modulu pressure modulus    
s1170 sıxılma qabiliyyəti compressibility    
s1171 sıxılma qabiliyyətinin əmsalı compressibility factor    
s1172 sıxılma təzyiqi compression pressure     
s1173 sıxılma, ixtisar etmə contraction  ,   
s1174 sıxılma, kiçilmə compression  , ,    
s1175 sıxılmadan alovlanan mühərrik compression-ignition engine      

  
s1176 sıxılmadan alovlanma compression ignition      
s1177 sıxılmağa nəzərən sınama compression test      
s1178 sıxılmanın gedişi (vəzisi) compression stroke   ( )   
s1179 sıxılmaya görə möhkəmliyin 

həddi 
compression strength       

s1180 sıxılmaya qarşı müqavimət compression resistance     
s1181 sıxılmayan incompressible    
s1182 sıxılmayan maye  incompressible liquid     
s1183 sıxılmayan mühit incompressible medium     
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s1184 sıxılmazlıq incompressibility   
s1185 sıxılmış buxar compressed vapor     
s1186 sıxılmış hava compressed air     
s1187 sıxılmış qaz compressed gas     
s1188 sıxlaşdırıcı nasos thickener pump    
s1189 sıxlaşdırıcı qüvvə concentrating force     
s1190 sıxlaşma dalğası thickness wave    
s1191 sıxlaşma qabiliyyəti concentration (condensation) 

(thickening) (impaction) 

capacity 

    

s1192 sıxlaşma, qatılaşma condensation ,   
s1193 sıxlaşmaq qabiliyyəti condensability   
s1194 sıxlaşmış hal condensed state     
s1195 sıxlaşmış qaz condensed gas     
s1196 sıxlığın modulyasiyası density modulation     
s1197 sıxlıq  density    
s1198 sıxlıq dalğası density wave     
s1199 sıxlıq effekti density effect     
s1200 sıxlıq flüktuasiyası density fluctuations     
s1201 sıxlıq funksiyası density function     
s1202 sıxlıq matrisası density matrix     
s1203 sıxlıqölçən density meter  ,    
s1204 sıxlıq operatoru density operator     
s1205 sıxlıq qradiyenti density gradient     
s1206 sıxma dərəcəsi compression ratio     
s1207 skalenoedr scalenohedron   
s1208 skalyar scalar    
s1209 skalyar əyrilik scalar curvature     
s1210 skalyar fünksiya scalar function     
s1211 skalyar hasil scalar product     
s1212 skalyar kəmiyyət scalar quantity     
s1213 skalyar matrisa scalar matrix      
s1214 skalyar potensial scalar potential    
s1215 skalyar qarşılıqlı təsir scalar interaction     
s1216 skalyar rabitə scalar coupling     
s1217 skalyar sahə scalar field     
s1218 skalyar sıxlıq scalar density     
s1219 skalyar vurma (hasil) scalar multiplication     
s1220 skandium scandium    
s1221 skanirə edən antenna scanning antenna     
s1222 skanirə edən lazer scanning laser     
s1223 skanirə edən mikroanalizator scanning microanalyser     
s1224 skanirə edən radiometr scanning radiometer     
s1225 skelet kristal skeletal crystal     
s1226 skelet rəqs skeletal vibration     
s1227 skelet sxemi skeleton diagram     
s1228 skiatron skiatron    
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s1229 skin-effekt, səth effekti skin-effect  - ,  
  

s1230 sklerometr hardness meter    
s1231 sklerometrik bərklik scratch hardness   ё , 

   М   
s1232 skleronom sistem scleronomic system    
s1233 skopulit scopulite    
s1234 skrubber scrubber  ,   
s1235 slaq slug    
s1236 slyüda, mika mica    
s1237 slyüda kondensatoru mica capacitor     
s1238 slyüda plastinkası mica plate     
s1239 smektik faza smectic phase     
s1240 smektik hal smectic state     
s1241 smektik maye kristal smectic liquid crystal        
s1242 Snellius qanunu  Snell's law   С   
s1243 soba stove   
s1244 sofit soffit   
s1245 sol dairəvi dalğa left-ring wave    
s1246 sol dairəvi polyarizasiya, sol 

dairəvi polyarizə olunmuş işıq 

left-handed circuit 

polarization 

  ( ) 
,   

    
s1247 sol əl qaydası left-hand rule   ,  

Ф   
s1248 sol faktor fəza left quotient space     
s1249 sol hissə left-hand side    ( )  
s1250 sol invariant left-invariant    
s1251 sol kristal left-handed crystal     
s1252 sol müntəzəm təsvir left regular representation      
s1253 sol polyarizə  olunmuş dalğa counter-clockwise polarized 

wave  

   

s1254 sol törəmə left differential coefficient   ( ) 
  

s1255 sol vintli  sistemi left-handed system    ( )  
s1256 sola fırladan kristal levorotatory crystal     
s1257 soldan kəsilməz continuous on the left     
s1258 solenoid solenoid    
s1259 solenoidal sahə solenoidal field     
s1260 solenoidal vektor solenoidal vector     
s1261 solidus, solidus əyrisi solidus curve  ,    
s1262 soliton soliton    
s1263 solmaq, rəngi dəyişmək discoloration  ,    
s1264 soltərəfli hüdud left-hand limit    
s1265 solübilizasiya solubilization    
s1266 solübilizat solubilizate   
s1267 solübilizator solubilizer    
s1268 solvaşdırma solvation    
s1269 solvat solvate   
s1270 solvoliz solvolysis    
s1271 solyar iqlim solar climate   ( )   
s1272 solyarizasiya solarization    
s1273 somatik qəfəs (hüceyrə) somatic cell     
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s1274 son (lu) qiymət  finite value     
s1275 son avtomat finite automaton     
s1276 son hal final state, finite state    
s1277 son həddə çatmış rəqs  limit vibration    
s1278 son interval finite interval     
s1279 son işarə trailer label     
s1280 son məhsul end product    
s1281 son nizam finite order     
s1282 son nöqtə finishing point, finite place, 

finite point, end point 

    

s1283 son oblast finite region     
s1284 son ölçü götürmə finite measure     
s1285 son qeyd edilmə trailer record     
s1286 son qrup end group     
s1287 son radioaktiv məhsul radioactive end product      
s1288 son sürət final velocity, terminal 

velocity 

   

s1289 son temperatur finite temperature     
s1290 son təzyiq final pressure     
s1291 son törənmiş finitely generated ё   
s1298 sonlu (məhdud) çoxluq finite set    
s1299 sonlu amplitud finite amplitude     
s1300 sonlu fərq finite difference     
s1301 sonlu fərqlərin hesablanması  calculus of finite difference      
s1302 sonlu genişlənmə finite extension     
s1303 sonlu həcm finite volume   ё   
s1304 sonlu kəmiyyət finite quantity     
s1305 sonlu onluq kəsir finite decimal      
s1306 sonlu örtmə finite covering     
s1307 sonlu qolaylanma qanadı finite wing      
s1308 sonlu qrup finite group     
s1309 sonlu sərbəstlik dərəcəsi finite degree of freedom     
s1310 sonlu uzunluq finite length     
s1311 sonlu zəncirvari kəsir finite continued fraction     
s1312 sonolüminessensiya sonoluminescence , 

  
  

s1313 sonometr sonometer   
s1314 sonrakı dönməyən maqnit təsiri irreversible magnetic 

aftereffect  

  
  

s1315 sonrakı spontan işıqlanma spontaneous afterglow     
s1316 sonrakı təsir after-effect    
s1317 sonsuz ardıcıllıq infinite series     
s1318 sonsuz böyük kütlə infinite mass      
s1319 sonsuz çoxluq infinite set     
s1320 sonsuz durulaşdırılmış məhlul infinitely dilute solution      
s1321 sonsuz hasil infinite product    
s1322 sonsuz həlqə endless loop     
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s1323 sonsuz kiçik deformasiya infinitesimal deformation      
s1324 sonsuz matrisa infinite matrix     
s1325 sonsuz mühit infinite medium     
s1326 sonsuz müqavimət infinite resistance    
s1327 sonsuz müstəvi dalğa infinite plane wave      
s1328 sonsuz ölçülü fəza infinite-dimensional space     
s1329 sonsuz onluq kəsr infinite decimal      
s1330 sonsuz pərakəndə hal infinite-separated state  -

  
s1331 sonsuz plastinka şəklindəki 

reaktor 

infinite-plate reactor      
  

s1332 sonsuz qarışdırma infinite dilution   , 
   

s1333 sonsuz qolaylanma qanadı infinite wing      
s1334 sonsuz ilgəkşəklli lent endless tape        
s1335 sonsuz sərbəstlik dərəcəsi infinite degree of freedom      
s1336 sonsuz sərhədli inteqral infinite integral       
s1337 sonsuz interval infinite interval     
s1338 sonsuz sıra infinite series     
s1339 sonsuz toraoxşar quruluş infinite network structure      
s1340 sonsuz uzaqlaşdırılmış nöqtə infinite point      
s1341 sonsuz uzun silindr infinite cylinder      
s1342 sonsuz uzun xətt  infinitely long line     
s1343 sonsuz vint endless screw, worm    
s1344 sonsuz zəncirvari kəsr infinite continued fraction      
s1345 sonsuzluq infinity  ,   
s1346 sonsuzluq aksiomu axiom of infinity     
s1347 sopolimer copolymer    
s1348 sopolimerizasiya 

(sopolimerləşmə) 
copolymerization    

s1349 sorucu kontur absorbing circuit   ( ) 
  

s1350 sorucu nasos lifting pump, suction pump  ,  
 

s1351 sorucu qüvvə suction force  ( , 
)   

s1352 sorbent sorbent, sorptive   
s1353 sorbit sorbite    
s1354 sorbsiya sorption   
s1355 sorbsiya histerezisi sorption hysteresis    
s1356 sorbsiya izotermi sorption. isotherm     
s1357 sorub çıxartmaq metodu pull method   

( ) 
s1358 sorucu aspirator sucking aspirator   

s1359 sorucu boru breather, suction flue, suction 

pipe, inlet tube 

   

s1360 sorulma təzyiqi suction pressure     
s1361 soyuducu cooler, refrigerator, fridge   
s1362 soyuducu hava cooling air     
s1363 soyuducu maşın refrigerating machine    
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s1364 soyuducu qarışıq cooling mixture, freezing 

mixture, frigorific mixture 

   

s1365 soyuducu qurğu cooler     
s1366 soyuducu sistem cooling system     
s1367 soyuducu spiral boru cooling coil     
s1368 soyudulma əyrisi cooling curve     
s1369 soyuğa davamlılıq cold resistance  , , 

  
s1370 soyuma  congelation, freezing   
s1371 soyuma səthi cooling surface     
s1372 soyuq alov cold flame     
s1373 soyuq antisiklon cold anticyclone     
s1374 soyuq axın cold current, cold flow  ,  

s1375 soyuq cəbhə cold front    
s1376 soyuq dalğa cold wave     
s1377 soyuq emissiya cold emission   ( ) 

  
s1378 soyuq hava kütləsi cold air mass      
s1379 soyuq iqlim cold climate     
s1380 soyuq işıq cold light    

s1381 soyuq işıqlanma cold luminosity    
s1382 soyuq katod cold cathode     
s1383 soyuq katodlu lampa  zero divizor       
s1384 soyuq lehim yeri cold junction    
s1385 soyuq neytron cold neutron     
s1386 soyuq plazma cold plasma     
s1387 soyuq qütb cold pole     
s1388 soyuq siklon cold cyclone     
s1389 soyuq ton cold tone     
s1390 soyuq ulduz cool star     
s1391 soyuq yarıq cold crack     
s1392 soyuma, qatılaşma, 

jelatinləşdirmə  
gelation , , 

  
s1393 soyuqluq dili cold tongue     
s1394 soyuyaraq sınma, kövrəklik cold brittleness    
s1395 soyudulma cooling    
s1396 soyudulma metodu cooling method    
s1397 soyudulma qabiliyyəti cooling ability,cooling 

capacity, refrigerating effect, 

cooling power 

   

s1398 soyudulma qanunu cooling law    
s1399 söndürmə gərginliyi extinction voltage     
s1400 söndürücü extinguisher   
s1401 sönən dalğa  damped wave     
s1402 sönən hərəkət damped motion    
s1403 sönən rəqs  damped oscillation    
s1404 sönmə  attenuation  

s1405 sönmə (söndürmə) uzunluğu attenuation length     
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s1406 sönmə dekrementi  damping factor, logarithmic 

decrement 

   

s1407 sönmə əmsalı  attenuation constant, 

attenuation coefficient, 

damping factor, termination 

coefficient 

 , 
   

s1408 sönmə müddəti, aşağı düşmə 
vaxtı 

decay time   ,    

s1409 sönmə potensialı extinction potential    
s1410 sönmə xarakteristikası attenuation characteristic     
s1411 sönmə zolağı attenuation band     
s1412 sönmə qığılcımları  damping sparks    
s1413 sönmənin təhrifi  attenuation distortion     
s1414 sönməyən dalğa undamped wave     
s1415 sönməyən rəqslər undamped oscillation     
s1416 sönmüş vulkan dormant volcano   ( ) 

  
s1417 sönüklük dullness, dimness, wanness; 

colourlessness, dreariness 

  

s1418 sözün dəyişən davamı variable word length      
s1419 sözün qeyd (təstiq) edilmiş 

uzunluğu 

fixed word length      

s1420 sözün uzunluğu word length     
s1421 spekrtal zolağın başlanğıcı band origin      
s1422 spektr spectrum   
s1423 spektr analizatoru spectrum analyzer     
s1424 spektr oblastı spectral region   ,  

  
s1425 spektr zolağının qaytanı (başı) band head  ( )  

  
s1426 spektral  növ (tip) spectral type   ,  

 ( )  
s1427 spektral analiz spectral analysis     
s1428 spektral aparat spectral device    
s1429 spektral ardıcıllıq spectral series, spectral 

sequence  

 ,  
  

s1430 spektral ayırma spectral resolution     
s1431 spektral buraxılış əmsalı spectral transmittance   

  
s1432 spektral əksolunma əmsalı spectral reflectance    

  
s1433 spektral funksiya spectral function     
s1434 spektral həssaslıq spectral sensitivity      
s1435 spektral ikiqat ulduz spectroscopic binary star  -    
s1436 spektral intensivlik spectral intensity     
s1437 spektral işıq spectral light    
s1438 spektral klassifikasiya spectral classification     
s1439 spektral metod spectral method    
s1440 spektral müşahidələr spectral observations    
s1441 spektral ölçü spectral measure     
s1442 spektral paylanma spectral distribution     
s1443 spektral prizma spectroscopic prism     
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s1444 spektral rəng spectral color, spectral hue  ,    
s1445 spektral sensibilizasiya spectral sensitization      
s1446 spektral seriya spectral series     
s1447 spektral seriyalar spectral series    
s1448 spektral sıxlıq spectral density     
s1449 spektral təmizlik spectral purity     
s1450 spektral tərkib spectral composition     
s1451 spektral term spectral term   

s1452 spektral udulma spectral absorption     
s1453 spektral xarakteristika spectral characteristic     
s1454 spektral xətlərin atlası spectral map      
s1455 spektral xətt spectral line     
s1456 spektral xəttin eni line width  ( )   
s1457 spektral xəttin mərkəzi line center   ( )   
s1458 spektral zolağın sıfırıncı xətti zero line of a band     

  
s1459 spektrin eni spectrum width     
s1460 spektrin görünən oblastdakı 

lazeri 

visible-region laser       

s1461 spektrin optik analizatoru optical spectrum analyzer     
s1462 "spektr-işıqlanma" diaqramı Hertzsprung-Russel diagram  «  — »  
s1463 spektrobolometr spectrobolometer   
s1464 spektroboloqraf spectrobolograph   
s1465 spektrodenzoqraf spectrodenzograph   
s1466 spektrofotometr spectrophotometer    
s1467 spektrofotometrik metod spectrometric method    
s1468 spektrofotometrik təyin edilmə spectrophotometric 

determination  

 
  

s1469 spektrofotometrik titrləmə spectrophotometric titration   
  

s1470 spektrofotometriya spectrophotometry    
s1471 spektrogelioskop spectrohelioscope    
s1472 spektrohemoqraf spectrohemograph   
s1473 spektrokalorimetr spectrocalorimeter   
s1474 spektrokimyəvi analiz spectrochemical analysis     
s1475 spektrokimyəvi sıra spectrochemical series     
s1476 spektrokomparator spectrocomparator   
s1477 spektrometr spectrometer    
s1478 spektrometriya spectrometry    
s1479 spektropolyarimetr spectropolarimeter    
s1480 spektroqraf spectrograph     
s1481 spektroqram spectrogram    
s1482 spektroskop spectroscope    
s1483 spektroskopik (spektral) 

parallaks 

spectroscopic parallax   
( )   

s1484 spektroskopik entropiya spectroscopic entropy     
s1485 spektroskopik ölçü spectroscopic measurement     
s1486 spektroskopiya spectroscopy    
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s1487 spektrşünaslıq spectrology   
s1488 spesifik (xüsusi) reaksiya specific reaction     
s1489 spesifiklik (xüsusilik) specificity    
s1490 spetral triplet spectral triplet    
s1491 spektrogelioqraf spectroheliograph    
s1492 speysistor spacistor    
s1493 spidometr speedometer  ,    
s1494 spikula spicule    
s1495 spikulit spiculite   
s1496 spin spin    
s1497 spin asılılığı spin dependence   , 

    
s1498 spin cırlaşması spin degeneracy     
s1499 spin ikiləşmə spin doubling     
s1500 spin dalğaları nəzəriyyəsi spin wave theory      
s1501 spin dalğası spin wave     
s1502 spin dəyişəni spin variable     
s1503 spin diffuziyası spin diffusion     
s1504 spin dubleti spin doublet     
s1505 spin enerjisi spin energy     
s1506 spin əks-sədası (exosu) spin echo    
s1507 spin fəzası spin space     
s1508 spin funksiyası spin function     
s1509 spin halı spin state     
s1510 spin hərəkət miqdarı momenti spin angular momentum    

  
s1511 spin koordinatları spin coordinates     
s1512 spin kvant ədədi spin quantum number      
s1513 spin maqnit momenti spin magnetic moment      
s1514 spin maqnitliyi spin magnetism     
s1515 spin matrisası spin matrix     
s1516 spin məxsusi funksiyası spin eigenfunction      
s1517 spin momenti spin moment    
s1518 spin operatoru spin operator     
s1519 spin orbitalı spin orbital     
s1520 spin oxu spin axis     
s1521 spin paramaqnetizmi spin paramagnetism    
s1522 spin qarşılıqlı təsiri spin interaction   , 

   
s1523 spin qəfəsi spin lattice   ё   
s1524 spin quruluşu spin structure     
s1525 spin relaksasiyası spin relaxation     
s1526 spin rezonansı spin resonance    
s1527 spin rezonansı tezliyi spin resonance frequency      
s1528 spinor sahə spinor field     
s1529 spin sərbəstlik dərəcəsi spin degree of freedom      
s1530 spin səviyyəsi spin level     
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s1531 spin simmetriyası spin symmetry     
s1532 spin sinqleti spin singlet     
s1533 spin sistemi spin system     
s1534 spin temperaturu spin temperature     
s1535 spinin istiqaməti spin direction, spin 

orientation 

 ,  
 

s1536 spinin polyarizasiyası spin polarization     
s1537 spinin zərərsizləşdirilməsi 

(yatırılması) 
spin quenching     

s1538 spinlər sıxlığı spin density   ,  
  

s1539 spinoidal əyri spinoidal curve    
s1540 spinor spinor    
s1541 spinor analiz spinor analysis    
s1542 spin-orbital qarşılıqlı təsir spin-orbit interaction  -    
s1543 spin-orbital qüvvə spin-orbit force  -    
s1544 spin-orbital rabitə spin-orbit coupling  -    
s1545 spinorlar qrupu spinor group     
s1546 spin-qəfəs qarşılıqlı təsiri spin-lattice interaction  - ё    
s1547 spin-qəfəs relaksasiya vaxtı spin-lattice relaxation time   - ё  

  
s1548 spin-qəfəs relaksasiyası spin-lattice relaxation  - ё    
s1549 spin-rezonans udulma spin resonance absorption  -    
s1550 spin-spin qarşılıqlı təsiri spin-spin interaction  -    
s1551 spin-spin rabitəsi spin-spin coupling  -    
s1552 spin-spin relaksasiya vaxtı spin-spin relaxation time   -    
s1553 spin-spin relaksasiyası spin-spin relaxation  -    
s1554 spintariskop spinthariscope    
s1555 spiral  spiral ,   
s1556 spiral boru  coil (pipe)    
s1557 spiral "jezl" lituus   « »  
s1558 spiral quruluş spiral structure     
s1559 spiral şəkilli antenna helical antenna    
s1560 spiral şəkilli budaq spiral arm     
s1561 spiral şəkilli açma spiral scan   ё   
s1562 spiral şəkilli diaqram spiral diagram     
s1563 spiral şəkilli dumanlıq spiral nebula     
s1564 spiral şəkilli mikrometr spiral micrometer    
s1565 spiral şəkilli tor helical grid    
s1566 spiral şəkilli yay spiral spring    
s1567 spiropolimer spiropolymer    
s1568 spirt alcohol    
s1569 spirt lampası spirit lamp    
s1570 spirt termometri carrier liquid thermometer, 

alcohol thermometer 

   

s1571 spirtometr alcoholmeter   
s1572 spontan Brillüen səpilmə spontaneous Brillouin 

scattering  

  
  

s1573 spontan buraxılma (şüalanma) spontaneous emission  , 
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s1574 spontan çevrilmə spontaneous disintegration     
s1575 spontan dəyişmə spontaneous change     
s1576 spontan keçid spontaneous transition     
s1577 spontan kombinasiya səpilməsi spontaneous Raman scattering    

  
s1578 spontan maqnitlənmə spontaneous magnetization    
s1579 spontan səpilmə spontaneous scattering    
s1580 spontan şüalanma spontaneous emission, 

spontaneous radiation 

   

s1581 spontan yaşama müddəti spontaneous lifetime      
s1582 sporadik (təsadüfdən-təsadüfə 

görünən) meteor 
sporadic meteor     

s1583 ssintilloqraf scintillation scanner   
s1584 ssintilyasiya scintillation    
s1585 ssintilyasiya detektoru scintillation detector    
s1586 ssintilyasiya sayğacı scintillation counter   ё   
s1587 ssintilyasiya spektrometri scintillation spectrometer     
s1588 ssintilyator scintillator    
s1589 ssintiqram scintigram    
s1590 stabil izotop  stable isotope    
s1591 stabil nuklid, dayanıqlı nuklid stable nuclide   ,  

  
s1592 stabil oblast, dayanıqlı oblast, 

stabillik oblastı, dayanıqlı 
oblastı 

stability region, stable region   ,  
,  , 
   

s1593 stabilizator stabilizer  ,  
  

s1594 stabilləşdirən element stabilizing element     
s1595 stabilləşdirən gücləndirici stabilizing amplifier     
s1596 stabilləşdirən sarğı stabilizing winding     
s1597 stabilləşdirmək stabilization    
s1598 stabillik, dayanıqlıq stability ,    
s1599 stalaqmometr stalagmometer    
s1600 standart atmosfer standard atmosphere     
s1601 standart elektrod potensialı standard electrode potential    

  
s1602 standart elektrod, etalon elektrod standard electrode  ,  

  
s1603 standart hal standard state     
s1604 standart hidrogen elektrodu normal hydrogen electrode    

  
s1605 standart interfeys standard interface     
s1606 standart kənara çıxma (meyl) standard deviation     
s1607 standart kod standard code     
s1608 standart maddə,  etalon maddə, 

standart maye 

standard substance, standard 

liquid 

 ,  
,   

s1609 standart məhlul  standard solution     
s1610 standart nümunə standard sample     
s1611 standart proqram, standart alt 

proqram 

routine  , 
   

s1612 standart rezistor standard resistor     
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s1613 standart siqnal standard signal     
s1614 standart siqnallar generatoru standard signal generator       
s1615 standart ulduz standard star    
s1616 staniol foil   
s1617 stasionar ardıcıllıq stationary sequence     
s1618 stasionar cəbhə stationary front     
s1619 stasionar əyri stationary curve    
s1620 stasionar faza stationary phase    
s1621 stasionar generasiya stationary oscillation     
s1622 stasionar hal stationary [steady] state     
s1623 stasionar həll stationary solution     
s1624 stasionar hərəkət stationary motion    
s1625 stasionar polyarizasiya stationary polarization    
s1626 stasionar proses stationary process     
s1627 stasionar qiymət stationary value     
s1628 stasionar rejim CW operation    
s1629 stasionar sahə stationary field     
s1630 stasionarlıq stability, stationarity, 

stationary state, temporal 

homogeneity, time invariance 

  

s1631 statik static(al)   
s1632 statik barometr statical barometer    
s1633 statik dayanıqlıq static stability     
s1634 statik dayanıqsızlıq static instability     
s1635 statik deformasiya static strain     
s1636 statik dəqiqlik static accuracy     
s1637 statik dəyişmə  static change    
s1638 statik dielektrik nüfuzluğu static permittivity    

,  
   

s1639 statik elektrik bəhsi static electricity     
s1640 statik gərginlik static stress     
s1641 statik hal static state    
s1642 statik kainat (aləm) static universe     
s1643 statik maqnitik qabiliyyəti static magnetic susceptibility    

  
s1644 statik metod static method    
s1645 statik model static model   

s1646 statik ölçü static measure    
s1647 statik optimizasiya static optimization     
s1648 statik potensial static potential     
s1649 statik proqram static routine     
s1650 statik qarşılıqlı təsir static interaction     
s1651 statik qravitasiya sahəsi static gravitational field     
s1652 statik registr static register    
s1653 statik sınama static test     
s1654 statik sürtünmə statical friction    
s1655 statik tarazlıq equilibrium of statics , static 

balance, statical equilibrium 
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s1656 statik təyin olunan konstruksiya statically determinate 

structure  

  
 (  )  

s1657 statik təyin olunan tir statically determinate beam      
s1658 statik təyin olunmayan statically indeterminate    
s1659 statik təyin olunmayan 

konstruksiya 

statically  indeterminate  

structure 

  
  

s1660 statik təyin olunmayan məsələ statically indeterminate 

problem 

    

s1661 statik təyin olunmayan tir statically indeterminate beam     
s1662 statik təzyiq static pressure     
s1663 statik xarakteristika static characteristic, steady-

state characteristic 

   

s1664 statik xassə statistical property    
s1665 statik xəta static error     
s1666 statik yadda saxlayan qurğu static storage    

  
s1667 statik yaxınlaşma static approximation     
s1668 statik yük static load     
s1669 statika statics    
s1670 statika tənliyi,                     

hidrostatik tənliyi 
static equation,                 

hydrostatic equation  

 , 
   

s1671 statistik analiz statistical analysis     
s1672 statistik ansambl statistical ensemble     
s1673 statistik çəki statistical weight     
s1674 statistik dəqiqlik statistical accuracy     
s1675 statistik ehtimal statistical probability     
s1676 statistik fərziyyə statistical hypothesis     
s1677 statistik fizika statistical physics     
s1678 statistik izah (şərh) statistical interpretation     
s1679 statistik matrisa statistical matrix   ,  

  
s1680 statistik mexanika statistical mechanics     
s1681 statistik model statistical model     
s1682 statistik nəzəriyyə  statistical theory     
s1683 statistik operator statistical operator     
s1684 statistik parallaks statistical parallax     
s1685 statistik paylanma statistical distribution     
s1686 statistik proqnoz statistical forecast     
s1687 statistik tarazlıq statistic equilibrium     
s1688 statistik termodinamika statistical thermodynamics     
s1689 statistik təsvir statistical description    
s1690 statistik xassələr statistical properties     
s1691 statistik xəta statistic error     
s1692 statistik-mexaniki model statistical-mechanical model  -    
s1693 statofon statophone   
s1694 stator stator    
s1695 statoskop statoscope    
s1696 stearin stearin   
s1697 stearin şam stearic candle    
s1698 Stefan qanunu  Stephan law  С   
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s1699 Stefan-Bolsman qanunu  Stephan-Boltzmann law  С -   
s1700 Stefan-Bolsman sabiti Stefan-Boltzmann constant   С -   
s1701 Stefan-Botsman şüalanma 

qanunu  

Stefan-Boltzmann's law of 

radiation  

  С -

  
s1702 stellarator stellarator    
s1703 sten sthene   
s1704 stenmetr sthenemeter   
s1705 ştepsel plug, socket   
s1706 ştepsel birləşmə bullet connection    
s1707 ştepsel çəngəli  plug     
s1708 ştepselli re st t plug rheostat     
s1709 steradian steradian    
s1710 sterefonik effekt stereophonic effect     
s1711 stereo müntəzəmlik dərəcəsi degree of stereoregularity     
s1712 stereoakustik effekt stereoacoustic effect    
s1713 stereoblok polimer stereoblock polymer    
s1714 stereofonik mikrofon stereophonic microphone     
s1715 stereofonik səsin yazılması stereophonic recording     
s1716 stereofonik yenidən hasiletmə, 

(reproduksiya) 

stereophonic reproduction   
  

s1717 stereofotoqrafiya stereoscopic photography  , 
   

s1718 stereoizomer stereoisomer  ,  
  

s1719 stereoizomeriya stereoisomerism  ,  
  

s1720 stereokimya stereochemistry   
s1721 stereokomparator stereocomparator    
s1722 stereometriya solid geometry    
s1723 stereomikrometr stereo micrometer   
s1724 stereomikroskop stereo microscope   
s1725 stereomüntəzəm polimer stereoregular polymer     
s1726 stereoqrafik effekt stereographic effect    
s1727 stereoqrafik koordinatlar stereographic coordinates    
s1728 stereoqrafik proyeksiya stereographic projection     
s1729 stereoselektiv polimerləşdirmə stereoselective polymerization     
s1730 stereoskop stereoscope    
s1731 stereoskopik fotoaparat stereoscopic camera     
s1732 stereoskopik görmə stereoscopic (haploscopic, 

solid) vision  

   

s1733 stereoskopik televiziya stereoscopic television   , 
  

s1734 stereoskopik uzağı ölçən stereoscopic range finder    
s1735 stereoskopik xəyal  stereoscopic (haploscopic, 

solid) image  

   

s1736 stereospesifik (xüsusi) polimer stereospecific polymer     
s1737 stereotipli stereotyped   
s1738 sterik faktor steric factor     
s1739 stereofonik sistem stereophonic system     
s1740 stereospesifiklik (stereo stereospecificity  , 
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xüsusilik)    

s1741 stexiometrik aşqar (qarışıq) stoichiometric impurity     
s1742 stexiometrik dəyişmə stoichiometric change     
s1743 stexiometrik ədəd stoichiometric number     
s1744 stexiometrik əmsal stoichiometric coefficient     
s1745 stexiometrik münasibət stoichiometric ratio     
s1746 stexiometrik tərkib stoichiometric composition     
s1747 stexiometriy  stoichiometry    
s1748 stiktoqrafiya stiktograhpy   
s1749 stilb stilb    
s1750 Stiltes  inteqralı Stieltjes integral  С   
s1751 stiqmator  stigmator    
s1752 stoks stokes    
s1753 Stoks qanunu  Stokes law   С   
s1754 Stoks teoremi Stokes theorem   С   
s1755 Stoks xətləri Stokes lines     
s1756 stop-mil (çubuq) scram rod  - ,  

 ( . .)  
s1757 strat strata   
s1758 strategiya strategy    
s1759 stratifikasiya stratification    
s1760 stratopauza stratopause    
s1761 stratoplan stratoplane   
s1762 stratosfera stratosphere    
s1763 stratosferik qərb küləkləri stratospheric westerlies      
s1764 stratosferik şərq küləkləri stratospheric easterlies      
s1765 stratostat stratosphere balloon   
s1766 striksion xətt line of striction    (  

)  
s1767 striksiya şüası gorge ray    
s1768 stroboskop stroboscope   
s1769 stroboskopik metod stroboscopic method    

( )  
s1770 stroboskopik taxometr stroboscopic tachometer     
s1771 stroboskopik üsul stroboscopic method    
s1772 strobotron strobotron    
s1773 stroma stroma   
s1774 stronsium  strontium    
s1775 stronsium vahidi sunshine unit    
s1776 Struxal ədədi Strouhal number  С   
s1777 su aspiratoru water aspirator     
s1778 su ayırıcı watershed   
s1779 su balansı water balance     
s1780 su buludu water cloud     
s1781 su buxarı water vapor, steam    
s1782 su buxarı selində distillyasiya steam distillation      , 
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s1783 su buxarının təzyiqi water vapour pressure   ( )  
  

s1784 su çarxı water-wheel    
s1785 su ekvivalenti water equivalent    
s1786 su həllediciliyi water solubility  , 

  , 
  

s1787 su homogen reaktoru aqueous homogeneous reactor      
s1788 su ilə qapama water seal   ( )   
s1789 su ilə soyudulan civə 

düzləndiricisi 
water-cooled mercury 

rectifier  

    
  

s1790 su ilə soyudulan lampa water-cooled tube       
s1791 su ilə soyudulan maqnetron water-cooled magnetron     

  
s1792 su ilə soyutma water cooling     
s1793 su kalorimetri water calorimeter     
s1794 su kollektoru  header   

s1795 su korroziyası water corrosion      
s1796 su köynəyi water jacket     
s1797 su kulometri water coulometer     
s1798 su məhlulu aqueous solution     
s1799 su nasosu water pump    
s1800 su pirheliometri water-flow pyrheliometer   ( )   
s1801 su pirometri water pyrometer    
s1802 su yavaşıdıcılı nüvə reaktoru water-moderated reactor      

  
s1803 sualtı vulkan submarine volcano     
s1804 sualtı zəlzələ submarine earthquake    
s1805 su şırnaqlı nasos water-jet pump     
s1806 su şırnaqlı pirheliometr water-flow pyrheliometer     
s1807 subardıcıllıq subsequence    
s1808 subbaza subbase    
s1809 subçoxluq subset    
s1810 subcürbəcürlik, submüxtəliflik submanifold    
s1811 subfəza subspace    
s1812 subhalqa subring    
s1813 subharmonika subharmonic    
s1814 subkarlik (çırtdan) ulduz, 

subkarlik (subcirtdan)  

subdwarf  - ,   

s1815 subkompleks subcomplex   
s1816 subkritik (subtənqidi) 

quraşdırma 

subcritical assembly    ( . .)  

s1817 subkritiklik subcriticality  , , 
,   

s1818 sublimasiya sublimation    
s1819 sublimasiya əyrisi sublimation curve    
s1820 sublimasiya istiliyi heat of sublimation     
s1821 sublimasiya məhsulu sublimate    
s1822 sublimasiya nöqtəsi sublimation point     
s1823 sublimasiya nüvəsi sublimation nucleus     
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s1824 sublimasiya təzyiqi sublimation pressure     
s1825 sublimasiya, quru buxarlanma sublimation   
s1826 submikron submicron    
s1827 submillimetrlik dalğa submillimeter wave     
s1828 subnəhəng ulduz, subnəhəng subgiant  - ,   
s1829 subnormal subnormal    
s1830 subörtmə (subörtülmə) subcovering    
s1831 subörtük subshell   
s1832 subproqram subprogram    
s1833 subqat underlayer   
s1834 subqəfəs sublattice  ё   
s1835 subqütb zonası subpolar zone     
s1836 subquruluş sublattice    
s1837 subsahə subfield    
s1838 subsinxron sürət subsynchronous speed    
s1839 subsistem subsystem  ,  

  
s1840 substandart substandart   
s1841 substansiya substance   
s1842 substrat substrate    
s1843 substrat sabiti substrate constant     
s1844 substratosfera substratosphere    
s1845 subtropik antisiklon (boran, 

qasırğa) 
subtropical anticyclone    

s1846 subtropik iqlim subtropical climate    
s1847 subtropik şırnaq şəkilli axın subtropical jet stream     

s1848 subtropik zona subtropical zone    
s1849 subyektiv hesabat subjective report    
s1850 subyektiv metod subjective method    
s1851 subyektiv müşahidə subjective observation   

s1852 subyektiv ton subjective tone     
s1853 subzolaq subband    
s1854 suda həll olunan polimer water-soluble polymer     
s1855 suda üzmə slipping   
s1856 subharmonik fünksiya subharmonic function     
s1857 susmaq konusu cone of silence     
s1858 suspenziya suspension  ,   
s1859 suspenziya polimerləşdirməsi suspension polymerization     
s1860 suspenzoid suspensoid    
s1861 susuz anhydrous    
s1862 susuz həlledici nonaqueous solvent     
s1863 susuz məhlul nonaqueous solution     
s1864 suvuran nasos water-jet pump    
s1865 suxur səthlərinin tədricən 

dağılması 
ablation    

s1866 suya davamlılıq water resistance  ,   
s1867 suyu (havanı) çıxaran (boşaldan) 

nasos 

exhaust pump     
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s1868 suyun təbəqəsi water film    
s1869 suyun sərtliyi  water impedance ё    
s1870 suyun səviyyəsi water level     
s1871 suyun tərkibi water content    
s1872 suyun təzyiqi water pressure     
s1873 suyun üçqat nöqtəsi triple point of water      
s1874 süd rəngli şüşə opal glass, milk glass, milky 

glass 

   

s1875 sükunət cərəyanı quiescent current     
s1876 sükunət enerjisi rest energy     
s1877 sükunət halı state of rest     
s1878 sükunət kütləsi rest mass    
s1879 sükunət nöqtəsi rest point    (  ) 
s1880 sükunət potensialı resting potential     
s1881 sükunət qüvvəsi rest force    
s1882 sükunət sürtünməsinin əmsalı coefficient of static friction    , 

    
s1883 sükunət sürtünməsi statical friction     
s1884 sükunətdə olan (hərəkətsiz) ion fixed ion     
s1885 sükunətdəki blok motionless block    
s1886 sükunətdəki cisim rest body    
s1887 sükunətdəki əksetdirici güzgü fixed reflection mirror      
s1888 sükunət fazası fixed phase     
s1889 sükunətdəki koordinat sistemi fixed coordinated system      
s1890 sükunətdəki maqara fixed coil     
s1891 sükunətdəki maye stationary liquid     
s1892 sükunətdəki mühit rest medium    
s1893 sükunətdəki nöqtə fixed point     
s1894 sükunətdəki ox fixed axis     
s1895 sükunətdəki sistem rest system    ( )  
s1896 sükunətdəki fırça fixed brush   ё   
s1897 sükunətdəki ulduz fixed star   , 

,   
s1898 sükut zonası, susma zonası,  tam 

sakit zona 

skip zone  , ё    

s1899 sülügən minium, red lead   
s1900 sümbə, ştok pin, plunger, rod   
s1901 sümük keçiriciliyi bone conduction     
s1902 süngü  stepseli bayonet plug    
s1903 süni artificial    
s1904 süni ağırlıq qüvvəsi  artificial gravity     
s1905 süni anizotropiya artificial anisotropy    
s1906 süni antenna  artificial antenna    
s1907 süni beyin  artificial brain    
s1908 süni çevrilmə artificial transformation, 

artificial transmutation  

  
,   

s1909 süni element  artificial element     
s1910 süni idrak (intelekt) artificial intelligence     
s1911 süni iqlim artificial climate     
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s1912 süni işıq  artificial light     
s1913 süni işıqlandırma artificial illumination, 

artificial lighting 

   

s1914 süni kristal  artificial crystal     
s1915 süni səs-kuy, süni maneələr  man-mode noise  , 

   
s1916 süni maqnit  artificial magnet    
s1917 süni monokristal  artificial single crystal    
s1918 süni nüvə çevrilməsi  artificial nuclear 

disintegration  

  , 
    

s1919 süni peyk  artificial satellite    
s1920 süni planet artificial planet    
s1921 süni polyarizator  artificial polarizer     
s1922 süni qocalma  artificial ageing    
s1923 süni qrafit  artificial graphite     
s1924 süni qulaq  artificial ear    
s1925 süni radioaktiv element  artificial radioactive element    

  
s1926 süni radioaktiv izotop  artificial radioactive isotope    

  
s1927 süni radioaktiv nuklid artificial radioactive nuclide    

,  
  

s1928 süni radioaktivlik  artificial radioactivity     
s1929 süni səs  artificial mouth     
s1930 süni üfüq  artificial horizon    
s1931 süni zəlzələ artificial earthquake    
s1932 sürət  velocity    
s1933 sürət (yeyinləmə) əmsalı coefficient of velocity     
s1934 sürət əyrisi velocity curve     
s1935 sürət həddi velocity threshold    
s1936 sürət operatoru velocity operator     
s1937 sürət sabiti velocity constant     
s1938 sürət üzrə əks rabitə speed feedback       
s1939 sürət vektoru velocity vector     
s1940 sürətə görə fokuslama velocity focusing     
s1941 sürəti tənzimləmə speed control     
s1942 sürət  həddi speed limit     
s1943 sürətin avtomatik tənzimlənməsi automatic speed control   

  
s1944 sürətləndirən anod accelerating anode    
s1945 sürətləndirən elektrik sahəsi accelerating electric field     
s1946 sürətləndirən gərginlik acceleration voltage     
s1947 sürətləndirici accelerator    
s1948 sürətləndirici boru acceleration tube     
s1949 sürətləndirici elektrod accelerating electrode     
s1950 sürətləndirici moment accelerating torque   ,  

  

s1951 sürətləndirici qüvvə, yeyinləyici 
qüvvə 

accelerating force     
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s1952 sürətləndirici şəbəkə accelerating grid     
s1953 sürətləndirilən  zərrəcik accelerating particle   ( ) 

  

s1954 sürətləndirilmiş axın accelerated flow     
s1955 sürətləndirilmiş sınaq accelerated test     
s1956 sürətləndirilmiş sistem accelerated system     
s1957 sürətləndirmə kamerası, 

sürətləndirici kamera  
accelerating chamber   ,  

  

s1958 sürətlənmə enerjisi acceleration energy     
s1959 sürətlənmə potensialı acceleration potential    
s1960 sürətlənmə və ləngimə acceleration and deceleration      
s1961 sürətlər ellipsoidi velocity ellipsoid     
s1962 sürətlər fəzası velocity space     
s1963 sürətlər fəzasının dayanıqsızlığı velocity-space instability    

  
s1964 sürətlər paralleloqramı parallelogram of velocities    
s1965 sürətlər potensialı velocity potential     
s1966 sürətlər sahəsi velocity field     
s1967 sürətlər süzgəci velocity filter    
s1968 sürətlər üçbucağı triangle of velocities     
s1969 sürətlərin modulyasiyası velocity modulation     
s1970 sürətli adiabatik keçid adiabatic rapid passage    

  
s1971 sürətli basqın velocity head  ( )   
s1972 sürətli elektron high-speed electron     
s1973 sürətli injeksiya avalanche injection     
s1974 sürətli injeksiya diodu avalanche injection diode      
s1975 sürətli ion high-speed ion, fast ion    
s1976 sürətli korroziya accelerated corrosion    
s1977 sürətli külək avalanche wind     
s1978 sürətli neytron fast neutron     
s1979 sürətli neytronlarla gedən 

bölünmə 

fast neutron fission          

s1980 sürətli neytronlarla işləyən 
reaktor 

fast-neutron reactor       

s1981 sürətli neytronlarla reaksiya fast neutron reaction       
s1982 sürətli koaqulyasiya, sürətli 

pıxtılaşma 

rapid coagulation     

s1983 sürətli şüa fast ray   

s1984 sürətli sürüşmə accelerated creep     
s1985 sürətli zərbə dalğası fast shock wave      
s1986 sürətli zərrəcik high-speed particle     
s1987 sürgü  bolt, catch, slide-block, slider, 

runner, arm, movable 

indicator, runner, slide, wiper, 

cursor slider 

, ,  

s1988 sürgü qolu connecting rod, conrod   
s1989 sürtgü lubrication    
s1990 sürtgü təsiri lubricating action    
s1991 sürtgü yağı lubricating oil     
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s1992 sürtünmə friction    
s1993 sürtünmə bucağı angle of friction     
s1994 sürtünmə dərəcəsi friction depth    
s1995 sürtünmə əmsalı friction coefficient, constant 

of friction 

   

s1996 sürtünmə enerjisi friction energy     
s1997 sürtünmə istiliyi friction heat     
s1998 sürtünmə konusu friction cone    
s1999 sürtünmə momenti friction torque     
s2000 sürtünmə müqaviməti  frictional resistance     
s2001 sürtünmə qatının (təbəqəsinin) 

hündürlüyü 

height of friction     

s2002 sürtünmə qüvvəsi frictional force     
s2003 sürtünmə səthi attrition face, wear face    
s2004 sürtünmə təbəqəsi friction layer     
s2005 sürtünmədən alınan xəta friction error      
s2006 sürtünməyə nəzərən bərklik abrasion hardness  ё     
s2007 sürtünməyə olan itgi friction loss      
s2008 sürünən reostat slide rheostat     
s2009 sürünmə deformasiyası creep strain     
s2010 sürünmə dərəcəsi, səthi boşalma creeping discharge   ,  

,    
s2011 sürünmə əyrisi creep curve     
s2012 sürünmək, krip creep  ,   
s2013 sürünməyə nəzərən sınama creep test      
s2014 sürüşdürən reqistr shift register    
s2015 sürüşdürmə əmri shift pulse     
s2016 sürüşən axın slip flow  ,   

  
s2017 sürüşən əksolma sliding reflection, glancing 

reflection 

   

s2018 sürüşən kontakt slider, sliding contact    
s2019 sürüşən orta moving average    
s2020 sürünmə zamanı dağıntı creep rupture      
s2021 sürüşərək düşmə grazing incidence   ,   

   
s2022 sürüşərək qayıtma müstəvisi glide reflection plane      
s2023 sürüşkən forma streamline shape   ,   

  
s2024 sürüşmə slip, landslide , ,  

s2025 sürüşmə (yerdəyişmə) mərkəzi shear center     
s2026 sürüşmə (yerini dəyişmə) displacement , ,   
s2027 sürüşmə bucağı slip angle     
s2028 sürüşmə deformasiyası shear strain   ,  

   
s2029 sürüşmə deformasiyası shearing strain   ,  

   
s2030 sürüşmə əmsalı slip coefficient     
s2031 sürüşmə funksiyası creep function     
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s2032 sürüşmə gərginliyi shearing stress   ,  
( ) , 

   
s2033 sürüşmə gücü shearing force   ,  

,  , 
 ,  , 

   
s2034 sürüşmə impulsu  shift register     
s2035 sürüşmə modulu shear modulus     
s2036 sürüşmə müstəvisi slip plane, shear plane, glide 

plane , plane of sliding 

 ,  
 

s2037 sürüşmə operatoru translation operator    
s2038 sürüşmə piki displacement spike    
s2039 sürüşmə sistemi slide system     
s2040 sürünmə sürəti creep rate     
s2041 sürüşmə sürtünməsi sliding friction     
s2042 sürüşmə tezliyi slip frequency     
s2043 sürüşmə xətti  sllp line     
s2044 sürüşmə zolağı slip band     
s2045 sürüşmənin dayanıqsızlığı shearing instability     
s2046 sürünmə həddi creep limit     
s2047 sürüşmənin oktaedrik gərginliyi octahedral shearing stress    

  
s2048 sürüşməyə görə möhkəmliyin 

həddi 
shearing strength   ( )  

  
s2049 sütun column, mast, pillar, pole, 

post, spout, stake 

,  

s2050 sütunvari  kristal columnar crystal     
s2051 sütunvari quruluş columnar structure     
s2052 süzən zəncir filter circuit     
s2053 süzgəc filter  , ,  

s2054 süzgəc kağızı filter paper     
s2055 süzgəc-press filter press -   
s2056 süzmə filtration, emulge , , 

 

s2057 sulu emulsiya aqueous emulsion     
s2058 sulu termometr water thermometer    
s2059 Sul effekti Suhl effect   С   
s2060 sumbata corundum, emery   
s2061 sumbata kağızı emery paper, carborundum 

paper 

   

s2062 summator adder    
s2063 sunami tsunami    
s2064 suölçən water meter   
s2065 super aerodinamika superaerodynamics    
s2066 super harmonik funksiya superharmonic function     
s2067 superpozisiya, üstünə qoyma, 

qalama 

superposition  ,   

s2068 superregenerativ detektə etmə superregenerative detection  
  

s2069 superheterodin superheterodyne ,   
s2070 superheterodin qəbuledici superheterodyne receiver   ё   
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s2071 superifrat incə quruluş superhyperfine structure    
s2072 supermütənasib zəiflədici superproportional reducer   

  
s2073 supermultiplet supermultiplet   
s2074 superparamaqnetizm superparamagnetism    
s2075 superpozisiya prinsipi superposition principle    
s2076 superrefraksiya, ifrat refraksiya superrefraction  ,   
s2077 supersirkulyasiya supercirculation    
s2078 support carriage, rest, saddle, slide, 

support 

  

s2079 suprakvantlama supraquantization   
s2080 sürət komponenti velocity component     
s2081 sürət qradiyenti velocity gradient    
s2082 surət, sima image    
s2083 surətləri (üsulları) təyin edə 

bilmə 

pattern recognition     

s2084 surfon surfon    
s2085 sürmə, stibium antimony   
s2086 sürməlı elektrod antimony electrode    
s2087 sxemin passiv elementi passive circuit element    , 

    
s2088 sxemli analiz circuit analysis    
s2089 sxemli element, sxemin elementi circuit element   ,  

( ) ,    
s2090 sxemli sintez, sxemlərin sintezi, 

dövrələrin sintezi 
circuit synthesis   ,  , 
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N.Z. Cəlilov 

 

Bi2Te3(Ni,Cu,Zn)  MONOKRİSTALLARININ OPTİK PARAMETRLƏRİNİN SPEKTRİ 

 
İşdə c oxuna paralel və perpendikulyar olaraq n və p tipli Bi2Te3(Ni,Cu,Zn) monokristallarının əksolunma R(E) 

spektrləri və onun monokristallarının 1÷6 eV enerji intervalında  səthə normal düşən şüaları ölçülmüşdür. Ölçmələr Bi2Te3 

monokristalları halında c oxuna perpendikulyar və parallel istiqamətdə yerinə yetirilmişdir. Göstərilmişdir ki, kristallik hal-
dan qeyri kristallik hala keçid zamanı Bi2Te3(Ni,Cu,Zn) monokristalları üçün bəzi optik keçidlərin qiymətləri saxlanılır. 
 

 

T.K. Nurubəyli, K.Z. Nuriyev 

 

UÇUŞMÜDDƏTLİ KÜTLƏ SPEKTROMETRİNİN İON-OPTİK PARAMETLƏRİNİN 
HESABLANMASI 

 
Yer ətrafı məkanda toz zərrəciklərinin element tərkibini analiz etmək üçün zərbə ilə ionlaşma tipli kütlə spektromet-

rinin parametrləri hesablanmışdır. Kütlə spektrometr kimi, reflektron tipli uçuşmüddətli kütlə spektrometri istifadə olun-

muşdur. Paraksial dəstə yaxınlaşmasında cihazın müxtəlif hissələrində faza fəzasında hissəciklərin trayektoriyaları üçün ana-

litik ifadələr alınmışdır. Statik modelləşdirmə üsulu ilə əldə edilən ifadələr əsasında cihazın ion-optik sisteminin buraxma 

əmsalı hesablanmışdır. Cihazın ayırdetmə qabiliyyəti hesablanmış və onun kütlə spektrometrinin parametrlərindən olan 

asılılığı müəyyən olunmuşdur. 
 

 

K.H. Xəlilova, N.M. Abdullayev, K.Ş. Qəhrəmanov 

 

TlGaTe2 KRİSTALININ SƏTHİNDƏ OSVALD YETİŞMƏ PROSESİ 

 
Göstərilmişdir ki, TlGaTe2 kristalının səthində nanoadaların kristallaşması onların koalissensiya prosesi Ostwald 

yetişməsinə (OY)  keçidi  ilə müşahidə  olunur. Məqalədə fluktuasiyalar nəzərə alınmaqla Ostwald yetişmə mərhələsinin baş-

lanması üçün şərtlərin təhlili aparılmışdır. İzotrop altlıqda böyümə mexanizmi kristallik səthdə böyümə mexanizmindən fərq-

lənmir. Kondensasiya yaranması prosesi aşağıdakı mərhələlərə bölünür: 1) özəkəmələgəlmə, 2) özəklərin böyüməsi və bir-

ləşməsi, 3) kanalların yaranması, 4) kanalların dolması yolu ilə  davamlı nazik təbəqənin formalaşdırılması. 
 

 

V.М. Əliyev, C.Ə. Rəhimov, R.İ. Səlim-zadə, B.А. Тahirov 

 

Y0,7Cd0,3Ba2Cu3O7-δ İK  MATERİALDA FLUKTUASİYA KEÇİRİCİLİYİNİN ANALİZİ 

 
Y0,7Cd0,3Ba2Cu3O7-δ və YBa2Cu3O7-δ  ifratkeçirici (İK) materiallarda əlavə keçiriciliyin əmələgəlmə mexanizmi kritik 

temperatura yaxınlığında  Aslamazov-Larkin nəzəriyyəsi hesaba alınmaqla lokal cütlər modeli çərçivəsində baxılmışdır. Bu 
İK materialların 2D fluktuasiya oblastından 3D oblastına keçid temperaturu (Tcr) təyin edilmişdir. Fluktuasiya nəticəsində c 

oxu istiqamətdə yaranan Kuper cütlərinin ξс(0) koherentlik uzunluqları hesablanmışdır. Göstərilmişdir ki, Y-Ba-Cu-O sis-

temində Y-nin müəyyən hissəsini Cd elementi ilə əvəz etdikdə  ξс(0) ~1,7 dəfə kiçilir (müvafiq olaraq 6,32 Ǻ və 3,8 Ǻ ), eyni 
zamanda psevdozolağın mövcud olma oblastını və Tc yaxınlığında ifratkeçirici fluktuasiya oblastının genişlənməsinə səbəb 

olur. Psevdozolağın temperatur asılılığı Δ*(Т) və Δ*(Тс)–nin qiyməti təyin edilmişdir. Δ*(Т) asılılığından psevdozolağın 
maksimal qiyməti təyin edilmişdir (Тm). Y0,7Cd0,3Ba2Cu3O7-δ  və YBa2Cu3O7-δ  ifratkeçirici  materiallarda psevdazolağın mak-

simal qiyməti müvafiq olaraq 34,56 meV və 34,65 meV olmuşdur.  
 

 

S.N. Qəribova, A.İ. İsayev, S.İ. Mehdiyeva, S.U. Atayeva, S.S. Babayev, Y.R. Əliyeva, N.T. Həsənov 

 

EuF3  AŞQARLI Se-As XALKOGENİD ŞÜŞƏVARİ SİSTEMİN QURULUŞUNUN ÖYRƏNİLMƏSİ 
 

İşdə işığın kombinasıyalı səpilməsi, rentgen diffraksiyası və atom-qüvvə mikroskopu ilə Se95As5 və Se95As5(EuF3)x 

(x=0.01÷1%) xalkogenid şüşəvari yarımkeçirici təbəqələrinin quruluş və səth morfologiyası tədqiq edilmişdir. Tədqiq olunan 

nümunələrin quruluşunun "kvazi-dövrü", korrelyasiya uzunluğu, amorf matrisanı əmələ gətirən quruluş elementləri və kim-

yəvi əlaqələr, həmçinin təbəqələrin səth morfologiyası təyin olunub. Alınan nəticələrin izahı evropium ionlarının aktivliyi və 

paylanma xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq Elliotun voids-cluster modeli çərçivəsində verilmişdir.    
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T.C. Ibrahimov, A.R. İmaməlyev, G.F. Gənizadə 
  

FULLERENLƏRİN MƏNFİ DİELEKTRİK ANİZOTROPİYALI SMEKTİK A MAYE KRİSTALIN 
DİELEKTRİK VƏ KEÇİRİCİLİK XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ 

 
Fullerenlərin smektik A maye kristalın dielektrik və keçiricilik xassələrinə təsiri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuş-

dur ki, fullerenlərin əlavə olunması dielektrik nüfuzluğunun real hissəsinin eninə komponentini artırır, uzununa komponentini 

isə azaldır. Dielektrik udulmasının maksimumu böyük tezliklər tərəfə sürüşür. Elektrik keçiriciliyi kiçik tezliklər aralığında 

artır, böyük tezliklər aralığında isə azalır. Alınan nəticələr anizotrop mayelər üçün mövcud Mayer-Meyer nəzəriyyəsi əsa-

sında, həmçinin fullerenlərin maye kristalın ion keçiriciliyində iştirakı ilə izah olunur. 
 

 

A.M. Babanli,  B.H. Ibrahimov 

 

MAQNİT ƏLAVƏ EDİLMİŞ YARIMKEÇİRİCİ KVANT HƏLQƏDƏ ELEKTRONLARIN  
MAQNİT MOMENTİ 

 

Raşba spin-orbital təsir effektini, mübadilə qarşılıqlı təsirini və maqnit əlavə edilmiş yarımkeçirici kvant 
halqasında elektronların dalğa funksiyası nəzərə alınaraq maqnit əlavə edilmiş yarımkeçirici kvant halqasında 
elektronların maqnitlənməsi tədqiq olunubdur. Bundan əlavə, maqnit momenti maqnit əlavə edilmiş yarım-

keçirici kvant halqasının sonlu tempraturda güclü cirlaşmış elektron qazı üçün maqnit sahəsinin funksiyası kimi 
hesablanıb. 
 

 

S.M. Rzayeva , Sh.Sh. Rashidova,T.H.  Ismailov 

 

TƏRKİBİNDƏ İnP VƏ Ge HISSƏCİKLƏRİ SAXLAYAN YÜKSƏK SIXLIQLI POLİETİLEN 

TƏBƏQƏLƏRİNİN QURULUŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ DİELEKTRİK XASSƏLƏRİ 

 
413 K temperatur və 10 MPa təzyiq altında qaynar presləmə üsulu ilə müxtəlif qalınlıqlı (100, 200 mkm) və tərkibində 

2-10 həcm %-i ilə InP və Ge olan yüksək sıxlıqlı polietilen (YSPE) təbəqələri alınmışdır. Dispersləşdirilmiş InP və Ge 

hissəcikləri olan YSPE təbəqələri rentgen fluoressent mikroskopiyası (RFM), rentgen difraktometriyası (RD) və infraqırmızı 
Furye (İQF) spektroskopiyası metodları  ilə xarakterizə edilmişdir. Göstərilmişdir ki, alınmış nümunələr  koherent səpilmə 

sahələrinin ölçüləri, uyğun olaraq 44,1 və 55,7 nm olan və polimer matrisdə nano-strukturlaşdırılmış InP və Ge his-

səciklərindən ibarət polimer əsaslı kompozitlərdir.   Təbəqələrin səthinin,  diametri  10 mkm olan şüa ləkəsi ilə skan-

laşdırılması yolu ilə nümunələrdə InP və Ge hissəciklərinin lokal qatılığı,  YSPE təbəqələri üçün xarakterik olan 719 və 

730sm-1 Furye İQ tezliklərin  doldurucunun qatılığından asılılığı, dielektrik nüfuzluğunun və tangens itgi bucağının  tempera-

tur  (290-440K) və tezlik (25-106 Hs) asılılıqları və kompozitlərin dielektrik xassələrin doldurucunun müqdarından asılılığı 
müəyyən edilmişdir.  
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