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ПРЕДГОВОР

Пред околу 35 години, под раководство на професор Печијаре, сите вработени на Институтот 
за физика при Природно-математичкиот факултет, вкупно 23 лица, работеа на изготвување на 
терминологија по физика. Тогаш беа објавени пет броја на Билтенот на Одборот за изработување 
на македонска терминологија со околу 5000 поими, но понатаму не произлезе публикација 
пошироко достапна до јавноста. Потребата за зацврстување на терминологијата од областа на 
физиката, како и сите други дисциплини е очевидна и приготвениов лексикон претставува обид 
да се пополни празнината што постои. Тој ќе им биде од полза пред сè на учениците и студентите 
што се интересираат за природните науки и посебно за физиката, но исто така и на наставниците, 
преведувачите, новинарите, како и на секој граѓанин со општо средно образование што поради 
работата или просто од љубопитство би сакале да го имаат при рака.

Лексиконов се состои од неколку делови. Во првиот дел се опфатени околу 2000 основни 
поими. После секој поим во загради следува неговото име на англиски, германски, руски и 
француски јазик. За да се постигне поголема читливост и визуелно да се раздвојат англискиот 
и германскиот термин, вториот е даден курзивно. Потоа следува руската кирилица и на крајот 
латиница за францускиот термин. Синонимите, односно термини со многу блиско значење, се 
дадени после основниот термин опфатени со средни загради. Истото важи за македонскиот, како 
и за другите јазици. Објаснувањата не содржат формули, освен во неколку едноставни ситуации. 
Со кратенката (в.) се прават упатувања кон сродни термини. Упатувањата се направени само 
ако одреден термин не се среќава во разгледуваното толкување. Поимите што се среќаваат во 
секое толкување, освен за мал дел од нив, можат да се најдат на соодветното место во речникот. 
Читателот треба самиот да ги побара, имајќи предвид дека некои од поимите содржат два или 
повеќе зборови. За поимите што се среќаваат во различни научни дисциплини и во секоја 
имаат одредена специфична смисла, дадено е само објаснувањето што се однесува за физичкиот 
контекст. Минимален е бројот на поими што не припаѓаат на физиката, а се воведени за да се 
постигне одредена целосност. Бројните вредности за универзалните природни константи се 
дадени во следниов формат – 0,928(11). Цифрите во заградата укажуваат на тоа дека вредноста на 
константата лежи во границите меѓу 0,917 и 0,939, т.е. претставуваат проценка за полуширината 
на интервалот околу средната вредност што е искажана со цифрите пред отворената заграда. На 
крајот од терминолошкиот речник се наведени неколку кратенки и поимите што започнуваат со 
буква од латиницата, како F-центар или SI-префикси.

Вториот дел на Лексиконов содржи кратки биографии за околу 600 лица што придонеле во 
доменот на физиката или се стекнале со образование по физика, а се искажале во друга област. 
За носителите на Нобеловата награда по физика, во мали загради е додадена ознаката Н и 
годината на нејзиното доделување. За тие што добиле Нобелова награда за хемија или медицина 
и физиологија, употребени се ознаките Нх, односно Н мед.

Потоа следуваат инверзните речници: англиско-македонски, германско-македонски, руско-
македонски и француско-македонски. Кај нив со мали загради се означени термини или 
делови од термини што можат да се заменат или да бидат испуштени без да настане промена 
на смислата.

Издавањето на книгава се покажа како тешка задача. За едно издателство неприфатлив 
беше форматот, за други немањето сопствени средства, отсуството на странична финансиска 
поддршка или скептичноста во однос на остварување печалба. Некои публикувале само 
учебници, но не и речници, за некои темата на речников не е од областа на културата. Две врвни 
буџетски институции сметаа дека не можат да прифатат издавање на туѓи публикации, кога им 
недостигаат средства за своите. И пред да се направи последниот чекор во облик на самиздат, 
случајниот предновогодишен контакт доведе до книгата пред вас. Динамичната издавачка куќа 
„Арс Ламина“ прифати во секој поглед да го помогне издавањето, за што сум особено благодарен. 



Јазичната редакција беше направена брзо и компетентно, а обликот на дефинитивниот текст е 
целосно моја одговорност.

На крајот останува да им се заблагодарам на рецензентите Љупчо Коцарев и Александар 
Скепаровски за нивната позитивна реакција, како и на Борис Андоновски, Ласко Баснарков, 
Рауф Беннасер, Владимир Дуковски, Томас Јинглинг, Марија Коробар-Белчева, Олга Панкина и 
Георгиј Смирнов за нивните забелешки во однос на делови од подготвениот текст. Скепаровски 
многу детално го коментираше подготвениот материјал, Јинглинг направи повеќе интервенции 
во германската терминологија, Дејан Василевски сугерираше низа јазични подобрувања, 
Мира Манчевска се погрижи за подготовката на корицата, а уредникот Бранка Бугариска со 
ентузијазам се зафати за реализација на овој проект.

Скопје, април 2016 Авторот
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А а
аберација на светлината (aberration of light, Aberration des Lichts, аберрация света, aberration 

de la lumière) – при набљудување на ѕвездите, поради движењето на Земјата и поради конечноста на 
брзината на светлината, се регистрира нивната привидна положба и таа со текот на денот, годината и 
вековите се менува. Аналогна појава се случува кога автомобил се движи по дождливо време без ветер 
и на предното стакло од автомобилот гледаме дека паѓа многу повеќе дожд отколку на задното стакло. 
Од истите причини, изотропното зрачење на тело во систем во кој тоа мирува, станува анизотропно во 
систем во однос на кој изворот се движи. 

Абрикосова решетка (Abrikosov lattice, Abrikossow Gitter, решëтка Абрикосова, réseau d’Abrikosov) 
– кај суперспроводници од втор вид, се формираат цилиндрични области во кои продира магнетното 
поле (виори на Абрикосов) со еден квант на магнетниот флукс. Овие области се одржуваат со супер- 
спроводна струја што кружи нормално на одделните виори. Во просторот тие се регуларно распоредени 
во правилна решетка чиј чекор зависи од големината на магнетното поле без да постои поврзаност со 
константите на кристалната решетка. 

Авогадров број [Авогадрова константа] (Avogadro’s number, Avogadro-Konstante, число Аво-
гадро, constante d’Avogadro) – број на честички (NA = 6,022∙1023 mol -1) во еден мол на произволна 
чиста супстанца од кој било елемент или соединение. 

Авогадров закон (Avogadro’s law, avogadrosches Gesetz, закон Авогадро, loi d’Avogadro) – тврдење 
дека различни гасови при еднаков притисок и температура, во еднаков волумен содржат еднаков број 
молекули. Тврдењето е точно за идеални гасови, додека за реални гасови важи приближно со задово-
лителна точност.

аврора – в. поларна светлина.
автоосцилации – в. релаксациони осцилации. 
аголен момент – в. момент на импулс.
аголен степен – в. степен. 
аголна брзина (angular velocity, Winkelgeschwindigkeit, угловая скорость, vitesse angulaire) – брзина 

на ротација, односно брзина со која се менува аголот што ја опишува состојбата на дадено тело во однос 
на некоја оска и се изразува со радијани во секунда (rad/s). Претставува векторска величина (поточ-
но псевдовектор), лежи на оската на ротација и има насока определена со правилото на десна рака. 
Модулот на векторот бројно е еднаков на големината на аголната брзина. При движење по рамнинска 
орбита, векторот на аголната брзина е ортогонален на рамнината на движење на телото. (в. ротација) 

аголна минута – в. минута (2).
аголна разделна моќ – в. разделна моќ.
аголна секунда – в. секунда (2).
аголна фреквенција – в. кружна фреквенција.
агрегатна состојба (state of matter, Aggregatszustand, агрегатное состояние вещества, état de la 

matière [état d’agrégation]) – обично се однесува на состојби на материјата што се среќаваат во се-
којдневниот живот, тврда, течна и гасовита состојба. Постојат и други состојби на материјата: разни 
фази на кондензираната материја, Бозе-Ајнштајнов кондензат, плазма, нуклеарна материја, кварк-глу-
онска плазма и др. 

адвекција (advection, Advektion, адвекция, advection) – вид на пренос на некое својство или материја 
при струењето на флуид. На пример, реките пренесуваат мил, полутанти и топлинска енергија, а воз-
душните маси покрај полутанти пренесуваат влажност и топлина. Преносот со адвекција не го содржи 
во себе и преносот поради дифузија. Во метеорологијата обично се подразбира како хоризонтално 
струење. (в. конвекција, топлоспроводливост) 

адијабата (adiabatic equation, adiabatische Zustandsgleichung, адиабата [адиабата Пуассона], loi 
de Laplace) – 1. при реверзибилен адијабатски процес, крива линија што ја прикажува зависноста на 
притисокот на идеален гас од неговиот волумен. – 2. во поширока смисла, крива што ги прикажува 
промените при адијабатски процес.

адијабатска демагнетизација (adiabatic demagnetization, adiabatische Entmagnetisierung, адиабатиче-
ская демагнетизация, démagnétisation adiabatique) – метод за постигнување особено ниски температу-
ри блиски до апсолутната нула. Во адијабатски изолирана средина и под влијание на надворешно магнетно 
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поле се наоѓа магнетизирана супстанца (на пример гадолиниум). Со намалување на јачината на полето расте 
енергијата на магнетните домени, а топлинското движење на атомите има сè послаб интензитет. 

адијабатска инваријанта (adiabatic invariant, adiabatische Invariante, адиабатический инвариант, 
invariant adiabatique) – при периодично движење според законите на класичната механика, тоа е физичка 
величина што не се менува при промени на параметрите на системот, ако промените се многу побавни во 
споредба со периодот на движењето. Правилата за квантизација на Бор и Зомерфелд, на адијабатските ин-
варијанти им припишуваат квантен број. 

адијабатски изолиран систем – в. изолиран систем. 
адијабатски процес (adiabatic process, adiabatische Zustandsänderung, адиабатический процесс, 

transformation adiabatique [processus adiabatique]) – термодинамички процес при кој не доаѓа до разме-
на на топлина меѓу разгледуваниот систем и неговото опкружување. Може да се реализира доколку постои 
топлинска изолација од околината или ако процесот се одвива многу брзо, за преносот на топлина да не 
успее да се оствари. 

адмитанс [адмитанција] (admittance, Admittanz, адмиттанс [полная проводимость], admittance) – 
реципрочна величина на импедансот. Се изразува со единицата сименс (S).

аеродинамика (aerodynamics, Aerodynamik, aэродинамика, aérodynamique) – наука за движењето на 
воздухот и неговата интеракција со тврди тела, особено во облик на авионско крило. 

аеросол (aerosol, Aerosol, аэрозоль, aérosol) – суспензија на микроскопски честици од течна (капки) или 
тврда фаза во гасовита средина, обично воздух. Примери: облаци, смог, дим, морска сол или поленов прав 
во воздухот и др. (в. дисперзен систем)

азеотропија (azeotropy, Azeotropie, азеотропия, azéotropie) – својство на хомогена смеса на одредени теч-
ности што при испарување не си го менуваат составот, т.е. се однесуваат како да не се работи за смеса. (в. 
евтектик) 

азимутален квантен број – в. орбитален квантен број. 
Ајнштајн-де Хазов ефект (Einstein-de Haas eff ect [Richardson eff ect], Einstein-de-Haas-Eff ekt, эффект 

Эйнштейна-де Хааза, eff et Einstein et de Haas) – при магнетизирање на феромагнетно тело по должината 
на некоја оска, во однос на истата оска тоа се здобива со момент на импулс пропорционален на стекнатата 
магнетизација. Големината на ефектот ја потенцира улогата на спинот на електроните кај феромагнетните 
и парамагнетните појави во однос на орбиталното движење на електроните во атомите. (в. Барнетов ефект)

Ајнштајнова формула (Einstein formula, Einsteins Formel, формула Эйнштейна, formule d’Einstein) – в. 
еквивалентност маса – енергија, фотоелектричен ефект, Брауново движење. 

акреција (accretion, Akkretion, аккреция, accrétion) – процес на зголемување на масата на некое тело со 
привлекување материја од околниот простор. Се мисли дека така настанале дел од небеските тела, како што 
се планетите. 

аксијален вектор – в. псевдовектор. 
активен отпор (active resistance, Wirkwiderstand [Resistanz], активное сопротивление, résistance active) 

– в. електричен отпор, импеданс, реактивен отпор.
активна зона (на нуклеарен реактор) – в. реакторско јадро.
активна моќност (real power [active power], Wirkleistung, активная мощность, puissance active) – сред-

на вредност на зависноста на моќноста од времето за еден период на периодична електрична струја, што 
ја изразува средната брзина со која електричната енергија се троши за извршување работа и делумно се 
претвора во топлина, светлина и други видови енергија. За синусоидална наизменична струја со ефективни 
вредности на струјата и напонот еднакви на Ieff  и Ueff  и фазна разлика меѓу напонот и струјата еднаква на 
φ, таа изнесува P = Ieff  Ueff  cos φ. Активната моќност се изразува со вати (W). (в. вкупна моќност, реактивна 
моќност, фактор на моќност)

активност (activity, Aktivität, активность, activité) – број на спонтани нуклеарни распаѓања во единица 
време. (в. бекерел) 

актиниди (actinide elements, Actinoide, актиноиды [актиниды], éléments actinides) – семејство од радио- 
активни елементи со атомски броеви од 89 до 103 што припаѓаат на третата група од седмиот период на 
периодниот систем на елементите. (в. трансактиниди, трансуранови елементи)

актиниумова низа (actinium series, Uran-Actinium-Reihe, ряд актиния, famille de l’uranium-235) 
– радиоактивна низа што почнува со ураниум-235 и завршува со олово-207. (в. нептуниумова низа, 
радиумова низа, ториумова низа)
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А
Абе (Ernst Abbe, 1840-1905, Германија) – Предложил теорија што го објаснувa функционирањето на 

микроскопот, конструирал повеќе оптички инструменти (Абеов рефрактометар за определување на 
индексот на прекршување) и раководел со фабриките на Цајс во Јена. 

Абрагам (Anatole Abragam, 1914-2011, Русија, Франција) – Открил постоење на магнетски поредок кај 
атомските јадра при многу ниски температури. Автор е на влијателни монографии и впечатлива 
автобиографија напишана со жив и остер јазик.

Абрикосов (Alexei A. Abrikosov, 1928, Советски Сојуз, САД) – Открил постоење на поредок на линиите на 
магнетен флукс што продираат во внатрешноста на суперспроводници од втор тип (Н 2003, со Гинзбург 
и Легет).

Авогадро (Amedeo Avogadro, 1776-1856, Италија) – Професор на Универзитетот во Торино, гроф, со 
активен интерес во политичките збиднувања, го предложил (1811) поимот за молекула и направил 
фундаментален заклучок во однос на бројот на молекули во гасови од различни супстанци при еднакви 
надворешни услови. 

Агри (Peter Agre, 1949, САД) – Студирал хемија и медицина, идентифицирал протеин во клеточните 
мембрани што има улога на канал за вода (Нх 2003, со Маккинон).

Агрикола (Georgius Agricola или Georg Bauer, 1494-1555, Германија) – Лекар во Јоакимштал и Хемниц, 
пишувал на повеќе теми, поради делата кои содржат класификација на минералите и практични знаења 
за технологијата на металите, се смета за основач на минералогијата и металургијата. 

Ајнштајн (Albert Einstein, 1879-1955, Германија, САД) – Дал основен придонес во повеќе области на 
физиката со кои поставил нови темели на разбирањето за Природата и на фундаменталните поими за 
простор, време, материја и енергија. Ги формулирал специјалната и општата теорија на релативноста 
(1905, 1907-16), извел формула што ги поврзува масата и енергијата на едно тело, дал теорија на 
Брауновото движење и фотоефектот (1905), открил еден жиромагнетен ефект (1915, со де Хаз), имал 
идеја за индуцирано зрачење (1917) и ја развил статистиката на бозоните (1924-25). Во 1939 г. му 
сигнализирал на претседателот на САД, Рузвелт, за евентуалната можност да се создаде нуклеарно 
оружје, а по неговата употреба врз Јапонија се залагал за негово уништување и го потпишал 
пацифистичкиот манифест на Бертран Расел. Не прифатил понуда да биде претседател на Израел. 
(Н 1921)

Акасаки (Isamu Akasaki, 1929, Јапонија) – Како резултат на повеќедецениска работа на растење на кристали 
на галиум нитрид, создал услови за создавање светлечка диода и ласер што емитираат во дијапазонот 
на сина светлина. (Н 2014, со Амано и Накамура)

Алага (Gaja Alaga, 1924-1988, Југославија) – Професор на Универзитетот во Загреб, открил изборни 
правила за бета и гама премини во деформирани атомски јадра. 

Ал-Батани (Abu-Abdullah Muhammad ibn Jabir Al-Battani, 858?-929) – Најголем арапски астроном, со 
долгогодишни мерења дошол до прецизни податоци за прецесијата на рамноденицата, за аголот на 
наклонот на Земјината оска во однос на еклиптиката и за должината на тропската година, покажал 
дека се можни прстенести помрачувања на Сонцето, ја вовел во употреба функцијата синус и направил 
табели со астрономски набљудувања што долго биле ненадминати. 

Ал-Бируни (Abu al-Raihan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni, 973-1048, Средна Азија) – Енциклопедист 
од кого се сочувале само неколку дела: астрономски набљудувања, студија на густините на метали, 
течности и драги камења, и патопис од Индија. 

Алварез (Luis Walter Alvarez, 1911-1988, САД) – Ја набљудувал појавата на K-зафат, учествувал во 
откривањето на изотопите трициум и хелиум-3, конструирал линеарни акцелератори и детектори со 
кои набљудувал голем број резонансни честички (Н 1968). 

Алфен (Hannes Olof Gösta Alfvén, 1908-1995, Шведска) – Формулирал (1942) теорија за поведението 
на плазмата во електромагнетни полиња што ја применил за објаснување на сончевите петна 
(магнетохидродинамика) и претскажал нов вид бранови (Н 1970, со Неел). 

Алфјоров (Zhores Ivanovich Alferov, 1930, СССР, Русија) – Независно од Кремер сугерирал (1963) 
конструкција на полуспроводнички ласер, што тој прв го направил (1969) со слоеви на галиум арсенид 
и алуминиум арсенид (Н 2000, со Килби и Кремер) и со тоа создал основа за комуникации преку 
оптички кабли. Потпретседател е на Руската академија на науки и неколку пати избиран за депутат во 
Думата на Русија. 
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Алхазен (Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham или Alhazen, 965?-1038, Басра, Каиро) – Напишал трактат на тема 
оптика, преведена (1270) и објавена (1572) на латински, во кој дал свое толкување за функционирањето 
на окото. 

Амано (Hiroshi Amano, 1960, Јапонија) – Придонел во создавањето на сина светлечка диода, последна 
потребна алка за производство на извори на бела светлина што овозможуваат големи заштеди на 
енергија. (Н 2014, со Акасаки и Накамура)

Амонтон (Guillaume Amontons, 1663-1705, Франција) – Во раната младост оглувел и се посветил 
на изработка на инструменти – барометри, хигрометри и термометри на воздух, забележал 
поврзаност меѓу промените на температурата и притисокот, односно волуменот, сугерирал 
постоење на „крајно студенило“ – температура при која волуменот на гасот е намален до крајна 
можна граница. 

Ампер (André Marie Ampère, 1775-1836, Франција) – Ги изучувал електромагнетните појави и открил 
релација меѓу јачината на електричната струја и магнетното поле создадено од неа, формулирал теорија 
за магнетизмот. Неговото име го носи SI единицата за јачина на електрична струја. 

Анаксагора (Anaxagoras, 500?-428? п.н.е., Грција) – Филозоф што во Атина предавал триесетина години, 
сметал дека материјата е составена од ситни честички со кои раководи вечна мисловна сила. 

Анаксимандер (Anaximander, 611?-547? п.н.е., Грција) – Филозоф од јонската школа, сметал дека светот 
настанал од една неограничена праматерија – апејрон, го забележал наклонот кон еклиптиката и го 
вовел во Грција сончевиот часовник, направил географска карта на тогаш познатиот свет, застапувал 
гледиште дека Земјата има цилиндричен облик. 

Анаксимен (Anaximenes, 586?-528? п.н.е., Грција) – Филозоф од јонската школа, сметал дека од воздухот, 
со негово разредување и згуснување (кондензација), настанува сè. Појавата на виножито не ја толкувал 
како божествен феномен. 

Англер (François Englert, 1932, Белгија) – Придонел во повеќе области, теоријата на фазни премини, 
космологијата и други области. Во статија со Роберт Браут (1964) го вовеле полето што подоцна е 
именувано како Хигсово. Холокаустот го преживеал криејќи се во дом за сираци (Н 2013, со Хигс).

Ангстрем (Anders Jonas Ångström, 1814-1874, Шведска) – Меѓу првите истражувачи на спектрите, го 
открил присуството на водород во Сонцето. По него е именувана единица за должина што не е вклучена 
во SI единиците. 

Андерсон, К. Д. (Carl David Anderson, 1905-1991, САД) – Набљудувајќи ги космичките зраци ги открил 
позитронот (1932) и ми-мезонот (1937, со Недермејер), (Н 1936, со Хес).

Андерсон, Ф. В. (Philip Warren Anderson, 1923, САД) – Придонел во развојот на квантната теорија 
на кондензираната материја во повеќе нејзини области – антиферомагнетизам, суперфлуиди, 
суперспроводници со примеси, локализација на електронските состојби во аморфни структури (Н 
1977, со Мот и ван Флек). 

Андрус (Th omas Andrews, 1813-1885, Ирска) – Студирал хемија и медицина и извесно време имал 
лекарска пракса, но најповеќе работел како наставник и истражувач. Најважен негов придонес (1860) 
е сознанието дека за секоја супстанца постои определена критична температура над која нејзината 
гасовита фаза не може да се втечни. 

Аплтон (Edward Victor Appleton, 1892-1965, Велика Британија) – Открил (1924) слој во јоносферата што ги 
рефлектира радиобрановите (Н 1947). 

Аполониј од Перга (Apollonius of Perga, 262?-180 п.н.е., Грција) – Предавал во Александрија, напишал 
трактат за конусните пресеци што ги применил во изучувањето на движењето на планетите. 

Араго (Dominique François Jean Arago, 1786-1853, Франција) – Физичар, астроном и републикански 
министер, ги изучувал интерференцијата и поларизацијата на светлината, како и магнетното поле 
создадено од електрична струја, установил врска меѓу поларната светлина и магнетните бури. 

Аргеландер (Friedrich Wilhelm August Argelander, 1799-1875, Германија) – Направил каталог на положбите 
и сјајноста на 324198 ѕвезди. 

Арениус (Svante August Arrhenius, 1859-1927, Шведска) – Автор на теоријата (1880) за електролитична 
дисоцијација (Нх 1903). 

Аристарх (Aristarchus of Samos, 310?-250? п.н.е., Грција) – Предложил метод за проценка на релативното 
растојание од Земјата до Месечината и Сонцето и тврдел дека Земјата се движи околу Сонцето.
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АНГЛИСКО-МАКЕДОНСКИ РЕЧНИК 
ПО ФИЗИКА

A a
AAS атомска апсорпциона спектроскопија
A-bomb нуклеарна (атомска) бомба
aberration of light аберација на светлината
Abraham-Lorentz force радијационо триење
Abrikosov lattice Абрикосова решетка
absolute humidity апсолутна влажност
absolute magnitude апсолутна ѕвездена големина 
absolute permittivity апсолутна диелектрична пер-

митивност, апсолутна диелектрична константа
absolute permittivity of free space диелектрична 

константа на вакуум
absolute refractive index апсолутен индекс на пре-

кршување 
absolute space апсолутен простор 
absolute temperature апсолутна температура 
absolute time апсолутно време
absolute zero апсолутна нула
absorbed dose апсорбирана доза
absorption апсорпција 
absorption spectrum апсорпционен спектар 
AC наизменична струја
acceleration забрзување, акцелерација
acceleration of free fall Земјино забрзување
accelerometer акцелерометар
acceptor акцептор
accretion акреција
accumulator акумулатор
accuracy точност
achromatic lens (achromat) ахроматска леќа, ахро-

мат 
acoustic pressure акустички притисок
acoustics акустика
actinide elements актиниди
actinium series актиниумова низа 
action дејство
action and reaction акција и реакција
active laser medium ласерски медиум
active power активна моќност
active resistance активен отпор
activity активност
addition of velocities собирање на брзини 
adhesion атхезија
adiabatic demagnetization адијабатска демагнети-

зација
adiabatic equation адијабата
adiabatic invariant адијабатска инваријанта

adiabatic process адијабатски процес
adjustment јустирање
admittance адмитанс, адмитанција
adsorbate атсорбат
adsorbent атсорбент, супстрат
adsorption атсорпција
advection адвекција
aerial антена
aerodynamics аеродинамика
aerosol аеросол
aether етер
Aharonov-Bohm eff ect Ахаронов-Бомов ефект 

(ефект на Еренберг-Сидеј-Ахаронов-Бом)
albedo албедо
d’Alembert’s principle Даламберов принцип
Alfvén wave Алфенови бранови
allotropism (allotropy) алотропија, алотропност
allowed band дозволена зона
alloy легура 
alpha decay алфа-распад
alpha particle алфа-честичка 
alpha radiation алфа-зрачење
alpha radioactivity алфа-радиоактивност 
alpha rays алфа-зраци
alternating current (AC) наизменична струја
alternator алтернатор
amalgam амалгам
ammeter амперметар
amorphous state аморфна состојба 
amount of substance количество супстанца
ampere ампер
Ampère-Laplace law Амперова сила 
amperemeter амперметар
Ampère’s circuital law Амперов закон 
Ampère’s force law Амперова сила
amplifi er (amp) засилувач, електронски засилувач 
amplitude амплитуда
analyser анализатор
anemometer анемометар
aneroid анероид
angstrom ангстром
angular frequency кружна фреквенција, аголна 

фреквенција
angular momentum момент на импулс, момент на 

количество движење, аголен момент, ангула-
рен момент, орбитален момент

angular resolution аголна разделна моќ
angular velocity аголна брзина



anharmonic oscillations becquerel
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anharmonic oscillations анхармониски осцилации
anion анјон
anisotropy анизотропност, анизотропија 
annihilation анихилација
anode анода
anode rays анодни зраци, канални зраци 
anomalous diff usion аномална дифузија
anomalous light dispersion аномална дисперзија на 

светлината 
anomalous Zeeman eff ect аномален Земанов ефект
antenna антена 
antiferromagnet антиферомагнет, антиферомаг-

нетик
antiferromagnetism антиферомагнетизам
antimatter антиматерија
antinode мев
antiparallel vectors антипаралелни вектори
antiparticle античестичка
antiproton антипротон
anti-Stokes scattering антистоксовско расејување
apeiron апејрон 
aperture апертура
aphelion афел
apogee апогеј
apparent magnitude привидна ѕвездена големина
apparent power вкупна моќност
approximation апроксимација 
arc degree аголен степен, степен 
arc discharge лачно празнење, лачно електрично 

празнење 
Archimedes’ paradox Архимедов парадокс
Archimedes’ principle Архимедов закон
area плоштина
arithmetic average (mean) средна вредност 
artifi cial radioactivity вештачка (индуцирана) ра-

диоактивност
artifi cial satellite вештачки сателит 
Aspect experiment експеримент на Аспе 
asteroid астероид, планетоид
asteroid belt астероиден појас 
astigmatism астигматизам
astrolabe астролаб
astrology астрологија
astrometry астрометрија
astronomical object астрономски објект
astronomical radio source астрономски радиоиз-

вор, радиоизвор 
astronomical unit астрономска единица 
astronomy астрономија 
astrophysics астрофизика
asymptotic freedom асимптотска слобода
atmosphere 1. атмосфера; 2. стандардна атмосфе-

ра, стандарден атмосферски притисок 
atmospheric particulate matter честица 
atmospheric pressure атмосферски притисок
atom атом

atomic absorption spectroscopy (AAS) атомска ап-
сорпциона спектроскопија

atomic bomb (A-bomb) нуклеарна (атомска) бомба
atomic clock атомски часовник
atomic energy атомска енергија
atomic force microscope микроскоп на атомски 

сили
atomic mass unit атомска единица на маса, унифи-

цирана атомска единица на маса, далтон 
atomic number атомски број, реден број
atomic orbital атомска орбитала
atomic radius атомски радиус
atomic spectrum атомски спектар
atomic units атомски единици
atomic weight атомска тежина, релативна атомска 

маса
attenuation атенуација, амортизација, придушу-

вање 
attenuation coeffi  cient коефициент на атенуација, 

линеарен коефициент на атенуација
attractor атрактор
attractor crisis криза на атрактор 
Auger electron Оже електрон
aurora australis аурора аустралис
aurora borealis аурора бореалис
average velocity средна брзина 
Avogadro’s law Авогадров закон
Avogadro’s number Авогадров број, Авогадрова 

константа
axial vector аксијален вектор
axis оска 
azeotropy азеотропија
azimuthal quantum number орбитален (ангуларен, 

азимутален) квантен број

B b 
background radiation природна радиоактивност, 

природен радиоактивен фон
ballistic missile балистичка ракета
ballistics балистика 
ballistic trajectory балистичка траекторија, балис-

тичка крива
Balmer formula Балмерова формула
band spectrum лентест спектар 
Barkhausen eff ect Баркхаузенов ефект
barn барн 
Barnett eff ect Барнетов ефект
barometer барометар
barometric formula барометарска формула
barycentre центар на маса 
baryon барјон
baryon number барјонски број, барјонски полнеж
battery батерија, акумулатор
beats биења
becquerel бекерел
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ГЕРМАНСКО-МАКЕДОНСКИ РЕЧНИК ПО ФИЗИКА
во соработка со Томас Јинглинг (Th omas Jüngling)

A a
Abbildungsfehler оптичка аберација
Aberration оптичка аберација
Aberration des Lichts аберација на светлината
abgeleitete Einheiten изведени SI-единици
abgereichertes Uran осиромашен ураниум
abgeschlossenes System изолиран систем, адијабат-

ски изолиран систем
A-Bombe атомска бомба, нуклеарна бомба
Abraham-Lorentz-Gleichung радијационо триење
Abrikossow Gitter Абрикосова решетка
Abschirmeff ekt екранирање
absolute Helligkeit апсолутна ѕвездена големина 
absolute Luft feuchtigkeit апсолутна влажност
absoluter Brechungsindex апсолутен индекс на 

прекршување 
absoluter Nullpunkt апсолутна нула
absoluter Raum апсолутен простор 
absolute Temperatur апсолутна температура 
absolute Temperaturskala Келвинова апсолутна 

температурна скала
absolute Zeit апсолутно време
Absorption апсорпција 
Absorptionskoeffi  zient коефициент на атенуација, 

линеарен коефициент на атенуација
Absorptionsspektrum апсорпционен спектар 
Abstand растојание 
Achromat ахроматска леќа, ахромат
Achse оска 
Actinoide актиниди
Adhäsion атхезија
adiabatische Entmagnetisierung адијабатска 

демагнетизација
adiabatische Invariante адијабатска инваријанта
adiabatische Zustandsänderung адијабатски процес
adiabatische Zustandsgleichung адијабата
Admittanz адмитанс, адмитанција
Adsorbat атсорбат
Adsorbens атсорбент, супстрат
Adsorption атсорпција
Advektion адвекција
Aerodynamik аеродинамика
Aerosol аеросол
Aggregatszustand агрегатна состојба
Aharonov-Bohm-Eff ekt Ахаронов-Бомов ефект, 

ефект на Еренберг-Сидеј-Ахаронов-Бом
Akkretion акреција
Akkumulator акумулатор

Aktion und Reaktion акција и реакција 
Aktivität активност
Akustik акустика
Akzeptor акцептор
Albedo албедо
d’Alembertsches Prinzip Даламберов принцип
Alfvén-Welle Алфенов бран
allgemeine Gaskonstante универзална гасна 

константа
allgemeine Relativitätstheorie општа теорија на 

релативноста
Allotropie алотропија
Alphastrahlung алфа-зраци, алфа-зрачење
Alphateilchen алфа-честичка 
Alphazerfall алфа-распад, алфа-радиоактивност 
Amalgam амалгам
amorpher Zustand аморфна состојба 
Ampere ампер 
ampèresches Gesetz Амперов закон
Amplitude амплитуда
Analysator анализатор
Analysis математичка анализа
Anemometer анемометер
Aneroid анероид
Aneroidbarometer анероид 
Anfangsbedingungen почетни услови
Anfangsgeschwindigkeit почетна брзина
Anfangsphase почетна фаза
angeregter Zustand возбудена состојба, екситирана 

состојба
angereichertes Uran збогатен ураниум
Angriff spunkt нападна точка 
Ångström ангстрем
anharmonische Schwingungen анхармониски 

осцилации, нелинеарни осцилации 
anholonome Zwangsbedingung нехолономна 

врска, нехолономно ограничување
Anion анјон
Anisotropie анизотропност, анизотропија 
Annihilation анихилација
Anode анода
anomale Diff usion аномална дифузија
anomale Dispersion des Lichts аномална диспер-

зија на светлината 
anomaler Zeeman-Eff ekt аномален Земанов ефект
Anschlussleistung вкупна моќност, инсталирана 

моќност
Anschlusswert вкупна моќност
Antenne антена
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Antiferromagnet антиферомагнет, 
антиферомагнетик

Antiferromagnetismus антиферомагнетизам
Antimaterie антиматерија
antiparallele Vektoren антипаралелни вектори 
Antiproton антипротон
Anti-Stokes-Streuung антистоксовско расејување
Antiteilchen античестичка
Apeiron апејрон 
Aphel афел
Apogäum апогеј
Approximation апроксимација 
Äquinoktium рамноденица, еквинокциум
Äquipartitionstheorem еквипартиција, 

рамнораспределба 
Äquipotentialfl äche еквипотенцијална површина
Äquivalentdosis еквивалентна доза
Äquivalenzprinzip принцип на еквивалентност, 

принцип на еквиваленција
Äquivalenz von Masse und Energie еквивалентност 

маса – енергија 
Arbeit работа
archimedisches Paradoxon Архимедов парадокс
archimedisches Prinzip Архимедов закон
arithmetischer Mittelwert средна вредност, очеку-

вана вредност 
Aspect-Versuch експеримент на Аспе 
Asteroid астероид, планетоид 
Asteroidengürtel астероиден појас
Astigmatismus астигматизам
Astrolabium астролаб
Astrologie астрологија
Astrometrie астрометрија
Astronomie астрономија 
astronomische Einheit астрономска единица 
astronomisches Objekt астрономски објект, небе-

ско тело
Astrophysik астрофизика
asymptotische Freiheit асимптотска слобода
Äther етер
Atmosphäre атмосфера
Atom атом
Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) атомска 

апсорпциона спектроскопија
atomare Einheiten атомски единици
atomare Masseneinheit унифицирана атомска еди-

ница на маса, атомска единица на маса, далтон 
Atombindung ковалентна врска 
Atombombe атомска бомба, нуклеарна бомба
Atomenergie атомска енергија, нуклеарна енергија
Atomexplosion нуклеарна експлозија
Atomgewicht атомска тежина
Atomhülle електронски слој, електронска лушпа
Atomkern атомско јадро, јадро, нуклеус
Atommüll радиоактивен отпад, нуклеарен отпад
Atomorbital атомска орбитала

Atomradius атомски радиус
Atomspektrum атомски спектар
Atomuhr атомски часовник
Attraktor атрактор
Attraktorkrise криза на атрактор 
Aufl ösungsvermögen разделна моќ, разделна спо-

собност, резолуција
Auft rieb потисна сила, Архимедова сила, потисок
Augenblick миг, момент
Auger-Elektron Оже електрон
Aurora australis аурора аустралис
Aurora borealis аурора бореалис
Ausdehnung дилатација, ширење на телата 
Ausfl ussgeschwindigkeit Торичелиева формула, 

брзина на истекување 
Auslenkung елонгација 
Außenelektron валентен електрон
äußerer photoelektrischer Eff ekt надворешен 

фотоефект
außerordentlicher Strahl необичен зрак, нередовен 

зрак
Austauschwechselwirkung изменска интеракција
Austrittsarbeit излезна работа
Auswahlregeln изборни правила
Avogadro-Konstante Авогадров број, Авогадрова 

константа
avogadrosches Gesetz Авогадров закон
Axialvektor аксијален вектор, псевдовектор
Azeotropie азеотропија

B b
Bahnkurve траекторија 
Ballistik балистика 
ballistische Rakete балистичка ракета
Balmer-Formel Балмерова формула
Bandgenerator Ван де Графов генератор
Bandlücke забранета зона
Bandspektrum лентест спектар 
Bandstruktur зонска теорија, зонска структура 
Barn барн 
Barnett-Eff ekt Барнетов ефект
Barometer барометар
barometrische Höhenformel барометарска 

формула
Baryon барјон
Baryonenzahl барјонски број, барјонски полнеж
Batterie батерија
Becquerel бекерел
Bedeckung окултација 
beidohriges Hören бинаурален ефект
Beleuchtungsstärke осветленост 
Belichtung експозиција
bellsche Ungleichungen неравенства на Бел
Bell-Th eorem теорема на Бел 
Bénard-Experiment Рејли-Бенаров експеримент
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А а
Ааронова-Бома эффект Ахаронов-Бомов ефект, 

ефект на Еренберг-Сидеј-Ахаронов-Бом 
аберрация оптической системы оптичка 

аберација
аберрация света аберација на светлината
Абрикосова решëтка Абрикосова решетка
абсолютная влажность апсолутна влажност
абсолютная диэлектрическая проницаемость 

апсолутна диелектрична пермитивност, апсо-
лутна диелектрична константа, диелектрична 
пермитивност, пермитивност

абсолютная звëздная величина апсолутна ѕвезде-
на големина 

абсолютная температура апсолутна температура 
абсолютное время апсолутно време
абсолютное пространство апсолутен простор 
абсолютно твëрдое тело апсолутно тврдо тело
абсолютно черное тело апсолутно црно тело
абсолютный нуль апсолутна нула
абсолютный показатель преломления апсолутен 

индекс на прекршување 
абсорбция апсорпција 
Авогадро закон Авогадров закон
Авогадро число Авогадров број, Авогадрова 

константа
авометр мултиметар 
автоколебания релаксациони осцилации, 

автоосцилации 
агрегатное состояние вещества агрегатна 

состојба
адвекция адвекција
адгезия атхезија
адиабата (Пуассона) адијабата
адиабатическая демагнетизация адијабатска 

демагнетизација
адиабатический инвариант адијабатска 

инваријанта
адиабатический процесс адијабатски процес
адмиттанс адмитанс, адмитанција
адрон хадрон
адсорбат атсорбат
адсорбент атсорбент, супстрат
адсорбция атсорпција
азеотропия азеотропија
аккреция акреција
аккумулятор акумулатор
акселерометр акцелерометар
аксиальный вектор аксијален вектор

активная зона (ядерного реактора) реакторско 
јадро, активна зона на нуклеарен реактор

активная мощность активна моќност
активное сопротивление активен отпор
активность активност
актиноиды (актиниды) актиниди
акустика акустика
акцептор акцептор
д’Аламбера принцип Даламберов принцип
аллотропия алотропија
алмаз дијамант
альбедо албедо
альфа-излучение алфа-зрачење
альфа-лучи алфа-зраци 
альфа-распад алфа-распад, алфа-радиоактивност
альфа-частица алфа-честичка
альфвеновские волны Алфенови бранови
амальгама амалгам
аморфное состояние аморфна состојба 
ампер ампер
Ампера закон Амперова сила 
амперметр амперметар
амплитуда амплитуда
амплитуда вероятности амплитуда на 

веројатноста
анализатор анализатор
анализ размерности димензионална анализа
ангармонические колебания анхармониски 

осцилации
ангстрем ангстрем
анемометр анемометар
анероид анероид
анизотропия анизотропност, анизотропија 
анион анјон
аннигиляция анихилација
анод анода
анодные лучи анодни зраци, канални зраци 
аномальная дисперсия аномална дисперзија на 

светлината 
аномальная диффузия аномална дифузија
антенна антена
антивещество антиматерија
антипараллельные векторы антипаралелни 

вектори
антипротон антипротон
антистоксово рассеяние антистоксовско 

расејување
антиферромагнетизм антиферомагнетизам
антиферромагнетик антиферомагнет, 

антиферомагнетик
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античастица античестичка
апейрон апејрон
апертура апертура
апогей апогеј
аппроксимация апроксимација
ареометр ареометар
аромат вкус, арома
Архимеда закон Архимедов закон
Архимеда парадокс Архимедов парадокс
Архимеда сила Архимедова сила 
асимптотическая свобода асимптотска слобода
Аспе эксперимент експеримент на Аспе 
астероид астероид, планетоид
астигматизм астигматизам
астрология астрологија
астролябия астролаб
астрометрия астрометрија
астрономическая единица астрономска единица 
астрономический объект астрономски објект, 

небеско тело
астрономический радиоисточник астрономски 

радиоизвор 
астрономический транзит транзит
астрономия астрономија
астрофизика астрофизика
атмосфера атмосфера
атмосферное давление атмосферски притисок
атом атом
атом водорода водороден атом 
атомная бомба атомска бомба, нуклеарна бомба
атомная единица массы атомска единица на маса, 

унифицирана атомска единица на маса, далтон 
атомная масса релативна атомска маса, атомска 

тежина 
атомная орбиталь атомска орбитала
атомная система единиц атомски единици
атомная электростанция нуклеарна централа, 

нуклеарка 
атомная энергия атомска енергија
атомно-абсорбционная спектрометрия атомска 

апсорпциона спектрометрија
атомные часы атомски часовник
атомный вес релативна атомска маса, атомска 

тежина
атомный номер атомски број, реден број
атомный спектр атомски спектар
аттрактор атрактор
афелий афел
ахроматическая линза (ахромат) ахроматска 

леќа, ахромат
аэродинамика аеродинамика
аэрозоль аеросол

Б б 
баллистика балистика 

баллистическая ракета балистичка ракета
баллистическая траектория балистичка 

траекторија
Бальмера формула Балмерова формула
барион барјон
барионное число барјонски број, барјонски 

полнеж 
барицентр центар на маса 
Баркгаузена эффект Баркхаузенов ефект
барн барн 
Барнетта эффект Барнетов ефект
барометр барометар
барометрическая формула барометарска 

формула
батарея батерија
бегущая волна прогресивен бран
безвихревое поле потенцијално поле
безразмерная величина бездимензионална 

величина
беккерель бекерел
Белла неравенства неравенства на Бел
Белла теорема теорема на Бел 
белый карлик бело џуџе
белый свет бела светлина
белый шум бел шум
Бенара (Рэлея-Бенара) ячейки Рејли-Бенарови 

клетки, Рејли-Бенарова конвекција 
Бернулли закон Бернулиева равенка 
Берри фаза Бериева фаза
бета-излучение бета-зрачење
бета-лучи бета-зраци
бета-распад бета-распад, бета-радиоактивност
бета-частица бета-честичка
биения биења
бильярд билијард
биметалл биметал 
бинауральный эффект бинаурален ефект 
биолюминесценция биолуминисценција 
Био-Савара-Лапласа закон Био-Саваров закон
биофизика биофизика
биполярный транзистор биполарен транзистор
бипризма бипризма
бифилярная катушка бифилар
бифуркация бифуркација 
благородный газ благороден гас, инертен гас 
ближний порядок близок поредок
блок макара
Блоха волновая функция Блохова бранова 

функција
Блоха стенка Блохов ѕид
Бозе-газ Бозе-гас
Бозе-Эйнштейна статистика Бозе-Ајнштајнова 

статистика (распределба)
бозон бозон, Бозе-честичка 
Бойля-Мариотта закон Бојл-Мариотов закон
болометр болометар
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A a
aberration chromatique хроматска аберација 
aberration de la lumière аберација на светлината
aberration optique оптичка аберација
aberration sphérique сферна аберација
abondance naturelle природна застапеност, при-

роден изотопски состав 
absorbeur de neutrons неутронски апсорбер, 

неутронски отров
absorption апсорпција 
absorption de neutrons апсорпција на неутрони
accélérateur circulaire цикличен акцелератор 
accélérateur de particules акцелератор на честич-

ки, акцелератор
accélérateur linéaire линеарен акцелератор
accélération забрзување, акцелерација
accélération centripète центрипетално (центро- 

стремително, нормално) забрзување
accélération normale центрипетално (центро- 

стремително, нормално) забрзување
accélération tangentielle тангенцијално 

забрзување
accéléromètre акцелерометар 
accepteur акцептор
accrétion акреција
accumulateur électrique акумулатор 
achromat ахроматска леќа, ахромат
acoustique акустика
action дејство
action et réaction акција и реакција
activation neutronique неутронска активација
activité активност
activité séismique сеизмична активност, 

сеизмичност
addition des vitesses собирање на брзини 
adhérence суво триење
adhésion атхезија
admittance адмитанс, адмитанција
adsorbant атсорбент, супстрат
adsorbat атсорбат
adsorption атсорпција
adsorption chimique хемисорпција 
adsorption physique физисорпција 
advection адвекција
aérodynamique аеродинамика
aérosol аеросол
aff aiblissement атенуација, амортизација, 

придушување
aimant магнет 

aimant permanent постојан магнет, перманентен 
магнет

aimantation магнетизација
aire плоштина
albédo албедо
alliage легура 
allotropie алотропија
alternateur алтернатор
amalgame амалгам
ampère ампер
ampèremètre амперметар
amplifi cateur électronique (amplifi cateur, ampli) 

засилувач, електронски засилувач
amplitude амплитуда
amplitude de probabilité амплитуда на 

веројатноста
analiseur анализатор
analyse de Fourier Фурие анализа, хармониска 

анализа 
analyse dimensionnelle димензионална анализа
analyse harmonique хармониска анализа, Фурие 

анализа 
analyse mathématiques математичка анализа
analyse par activation neutronique неутронска 

активациона анализа
anémomètre анемометар
angle de Brewster Брустеров агол
angström ангстрем
anion анјон
anisotropie анизотропност, анизотропија 
anneau planétaire планетарен прстен
anneaux de Newton Њутнови прстени
année година
année bissextile престапна година 
année de lumière светлинска година
année équinoxiale тропска година
année sidérale сидерална година, ѕвездена година
année tropique тропска година 
annihilation анихилација
anode анода
anomalie dilatométrique аномалија на водата
anomalie magnétique магнетна аномалија
antenne антена
antiferromagnétisme антиферомагнетизам
antimatière антиматерија
antiparticule античестичка
antiproton антипротон
apeiron апејрон 
apesanteur бестежинска состојба
aphélie афел
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apogée апогеј
approximation апроксимација 
approximation de Gauss параксијална 

апроксимација
appui gravitationnel гравитациона маневра 
arc électrique електричен лак
arc-en-ciel виножито
aréomètre ареометар
arme nucléaire нуклеарно оружје 
assistance gravitationnelle гравитациона маневра 
astéroïde астероид, планетоид 
astigmatisme астигматизам
astre астрономски објект, небеско тело
astrolabe астролаб
astrologie астрологија
astrométrie астрометрија
astronomie астрономија 
astrophysique астрофизика
atmosphère 1. атмосфера; 2. стандардна атмосфе-

ра, стандарден атмосферски притисок 
atmosphère normale стандардна атмосфера, стан-

дарден атмосферски притисок 
atome атом
atome de Rydberg Ридбергов атом
atome d’hydrogène водороден атом
atome exotique егзотичен атом
atome interstitiel интерстицијален дефект (атом), 

меѓујазолен дефект (атом) 
atome mésonique (mésique) мезоатом
atome muonique мионски атом
atténuation атенуација, атенуација, придушување 
attracteur атрактор
attracteur de Lorenz Лоренцов атрактор 
attracteur étrange чуден атрактор 
audition binaurale бинаурален ефект
aurore australe аурора аустралис
aurore boréale аурора бореалис
aurore polaire поларна светлина, аврора 
auto-induction самоиндукција
autoorganisation самоорганизација
axe оска 
axe optique оптичка оска (на оптички прибор)
axe optique du cristal оптичка оска на кристал
axe principal оптичка оска (на оптички прибор)
azéotropie азеотропија

B b 
balance вага
balance de torsion торзиона вага, торзионо нишало
balistique балистика 
banc optique оптичка клупа 
bande de conduction спроводна зона
bande de valence валентна зона
bande interdite забранета зона
bande permise дозволена зона

bande spectrale лентест спектар 
barbe вискер 
barn барн 
baromètre барометар
baromètre anéroïde анероид
barrière de potentiel потенцијална бариера 
barycentre центар на маса 
baryon барјон
battement биења
batterie nucléaire нуклеарна батерија
becquerel бекерел
bifurcation бифуркација 
Big Bang Голема експлозија
bilame биметал 
billard билијард
billard de Sinai билијард на Синај
bioluminescence биолуминисценција 
biophysique биофизика
biprisme бипризма
biréfringence двојно прекршување
biréfringence magnétique Котон-Мутонов ефект
blindage électromagnétique електромагнетна 

заштита 
bobine bifi laire бифилар
bobines de Pupin Пупинови калеми
bobine Tesla Теслин трансформатор
boîte quantique квантна точка
bolomètre болометар
bombe à neutrons неутронска бомба
bombe atomique атомска бомба, нуклеарна бомба
bombe H водородна (хидрогенска) бомба, термо-

нуклеарно оружје
bombe nucléaire нуклеарна бомба
bombe thermonucléaire водородна (хидрогенска, 

термонуклеарна) бомба 
boson бозон, Бозе-честичка 
boson de Higgs Хигсов бозон
boussole компас, бусола
bouteille de Leyde лајденска чаша 
bouteille isotherme термос, Дјуаров сад
bremsstrahlung закочно зрачење 
bruit шум
bruit blanc бел шум 
bruit de grenaille зрнест шум, сачмест шум
bruit de Johnson-Nyquist термален шум 
bruit de résistance термален шум
bruit thermique термален шум

C c
câble coaxial коаксијален кабел
câble optique оптички кабел
cage de Faraday Фарадеев кафез
calculateur quantique квантен компјутер 
calibration калибрација, баждарење 
calorie калорија
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