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arcade
earthdam
arch action
arch dam
isostacy
red tide
vacancy
vacancy rate
acoustic emission
aseismic front
asperity
asperity model
asthenosphere
compression
compression stress
compressive strength
Atterberg limit
consolidation
consolidated shear test
consolidation test
consolidation settlement
pressure
pressure gradient
analog simulation
subtropical jet stream
Automated Meteorological Data
Acquisition System
Alpine-Himalayan sesimic belt
Alpine Orogeny
array
array observation
anchor works
culvert
underdrainage
enquete method
safety factor
allowable bearing stress
safety
safety index
probability of safety
safety factor
stability analysis
stable channel
stability coefficient
equilibrium slope
Taylor's chart
stable mass
ion exchange works
precast concrete armor units
ICOS works
stone masonary
stone pitching
migration
abnormal dry weather
unusual weather
region of anomalous sesimic intensity

56

extra- high tide

Kyrgyz
аркада
жер топурак материлдан жасалган плотина
кергич
капкоочу плотина
изостасия
кызыл куюлуш
вакансия
бош кызмат орду
акустикалык эмиссия
сейсмотуруктуу фронт
бодурдук
бодурдук модели
астеносфера
басуу, кысуу
басылган шыкалоо
басылган куч
Аттенберг чеги
чыңдоо, бекемдөө, бекитүү, мыктылоо, ныгытуу
бекемдуу жылышууга текшеруу
компресиялые текшеруу
бир жаңсыл кылууну бекемдоо
басуу
басуу градиенти
турдош моделдоо
субтропикалык багыт
автоматизациялаанган метеоролигалык информ
ация
Альп-Гималай сейсмикалык алкакы
Альпы тоо пайда болуу
катар, тартип, биринин артынан бири
изилдоо массив
якорь иштер
кульверт, дренаж трубасы
жер астындагы дренаж
Энкета методу
коопсуздук коэффициенти
жарамдуу талаш кысышы
коопсуздук, коркунучсуздук
коопсуздуктун индекси
коопсуздуктун мумкундугу
коопсуздук коэффициенти
туруктуулуктун анализи
туруктуу канал
туруктуулуктун коэффициенти
бир кылка жайтама
Тэйлордун графиги
стабилдуу масса
ион алмашуу жумуштар
темир-бетондук чогулган бронянын бир болугу
таштан жасоо
таш чайпалуу
миграция
нормадан жыгып кеттен жаан-чачынсыз жай
адаттан тыш аба-ырайы
аномалиялык сейсмикалык кучогондуктун област
отоо чон деңиз суусунун мезгил-мезгили менен кө
төрүлүшү
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English

Kyrgyz
калканч болгон суу областын чек арасын бойло
embankment along the borders of wateп суунун төшөлгөн жээги
unusual natural phenomena
адаттан тыш табигый окуя
extra-high wave
отоо бийик толкун
anomalous ground upheaval
жерди аномалдуу доо кетуу
minimum water level
суунун минималдуу денгээли
phase
фаза
phase lag
фазанын кечигуусу
phase velocity
фазанын тездиги
phase characteristics
фазанын муноздомосу
primary consolidation
биринчи консолидация
primary creep
биринчи сойлоп журуучусу
one- dimentional model
бир олчом модели
primary disaster
биринчи кырсык
primary landslide
биринчи кочуу
primary shirasu
биринчи ширасу (shirasu)
primary design
биринчи дизайн
first order valley
биринчи кезек өрөөн
single degree of freedom
эркиндиктин бир тепкичи
checkered sodding
чакмактуу озгочосу
smooth flow
салмактуу отуу
well foundation work
жакшы туптуу иштер
parcel of land
жер участогу
migration
миграция
mobile home
мобилдуу уй
moveable bed
жылып турма тошок
movable bed channel
жылып турма сайы
migrating crustal deformation
миграциялык жер кыртышын деформациясы
reference studs
корсотуучу сайгычтар
well function
жакшы функционалдуу
well hydraulics
жакшы гидравликалык
berm
кашат, тепкич, тумшук, урчук
anisotrophy
анизотропия
living room
конок үйү
advection
аба бутактын откоруусу (адвекция)
advection fog
адвекция туманы
impedance ratio
импенданстардын катышы
infrastructure
инфраструктура
Wiechert seismograph
Вихерт сейсмографы
hanging wall
асылып турган каптал
well point
иглофильтр
crop damage due to rain
жаандан тушумдун корумжусу
up lift
ойдогуго которуу
floating foundation
сууда сүзгон фундамент
stratum of opposite dip
чункурдун бет маңдай кабаты
rain sculpture
жаан скульптурасы
Ушиваку (Японияда мурунку сууну контролдо тех
Ushiwaku(old technique for water contr никасы)
vortex
куюндуу
vorticity
куюндуулук
vortex shedding
куюн, бурганак, алай-дүлөй бороон
space technology
космостук технология
Wood-Anderson sesimograph
Вуд Андерсон сейсмографы
rain splash erosion
жаандын чулп эткен дабыш эрозиясы
swell
көбүү
sea fog
дениз туман
reclaimed land
өздөштүрүлгон жер
landslide banquette
жер кочку банкети
back-fill
арткы толтуруу
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landslide slope of bank
Wulff net
Wurm glacial stage
gully
gully erosion
movement
kinematic model
transportation
air gun
Airy phase
permafrost
influence area
satellite image
satellite station
satellite city
A horizon
sensitivity ratio
aerosol
liquefaction
expansion joint
liquidity index
ecumenopolis
SH-wave
shear wave velocity
SV-wave
X-ray diffraction
overtopping
wave overtopping
overflow depth
fuse plug levee
n'th order valley
energy
energy release rate
energy index
Medvedev-Sponheuer-Karnik intensity
El Nino
marginal sea
salt injury
smoke pollution area
circular side
spread of fire
fire break
fire break consolidation plan
salinitization
cone type
salt water intrusion
ductility
enthalpy
distance earthquake
tsunami from distant origin
vertical component
vertical shear
vertical bearing capacity
vertical sesimic coefficient
vertical transport
vertical flow
dam
road-side improvement project
entropy

Kyrgyz
кочуу жайтамасы
стереографикалык тармак (Вульф тармак)
Вурм мөнгү доору
суу агызгыч
жар эрозия
аракет, жүрүү, кыймыл
кинематикалык модели
транспорт
сейсмикалык сигналдардын пневмотикалык булаг
аба фазасы
түбөлүк турган тоң
беделдүү, таасирдүү, инабаттуу, барктуу област
спутникалык сурот
спутник станциясы
шаар-спутник
горизонт
сезерлик көрсөткүчу
аэрозоль
суюктукка айлануу; суюктукка айландырылуу
температуралык тигиш
суюктукка айландырылуу корсоткучу
SH-толкун
жылышуу толкунун тездиги
SV-толкун
рентген нурларык дифракциясы
ашырып куюу
суунун ашуу окуясы
терендикти ашырып толтуруу
дамба вилкасынын сактагычы
бироонун максаттуу ороону
энергия
энергиянын бошотуу тезтиги
энергетиканын индекси\
Медведев-Спонхевер-Карник күчөгөндүктун шкал
Эль-Ниньо
территориялык суулар
туздук травма
тутундуктун аянты
тегеректик тарап
орт жаюу
орт каршы
орт каршы консолидация планы
туздук
конус туру
туздуу суунун кируу процесси
келишимдүүлүк, келбеттүүлүк
энтальпия
жер тетироонун аралыгы
мурун жаралган цунами
вертикалдуу бириктирүүчусу
вертикалдуу жылыш
вертикалдуу которуч жөндөмдүүлүгү
вертикалдуу сейсмикалык коэффициенти
вертикалдуу транспорт
вертикалдуу үзгүлтүксүз
плотина, көтөрмө
жээети жакшыртуу проекти
энтропия
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Kyrgyz
haze
мунарык, тунарык
Euler pole
Эйлер полюсу
Euler's theorem
Эйлер теориясы
temporary coffering
temporary work for disaster
кырсыктарга каршы убактылуу иштер
temporary housing
убактылуу уй
temporary seepage prevention work убактылуу жылжып куюлуудан сактоо иштер
emergency policy
чукул саясат
temporary ground water drainage work убактылуу жер астынлагы сууну дренаж кылуу иш
temporary catch drain
алынган нерсенин убактылуу агышы
temporary earth retaining works
убактылуу жер сактоо иштер
yellow sand
сары кум
loess
лесс
response analysis
жооп анализи
response spectrum
жооп спектри
response displacement method
жооп иретиндеги кочуруу методу
response envelope spectrum
жооп иретиндеги оболочка спектри
response modification factor
жооп иретиндеги озгоруу фактору
application
айтуу, арыз
stress
стресс, берилуу
stress relief method
стрессти алып таштоо модели
stress intensity factor
шыкалуунун күчөгөндүк фактору
stress relaxation model
берилуу процессинен релаксация модели
stress drop
шыкалуунун тартылышы
stress concentration
ыкылас коюу
stress concentration factor
ыкылас коюу фактору
stress field
шыкалуу майданы
stress measurement
шыкалууну ченоо
stress tensor
стресстин тензору
stress corrosion
шыкалуу астындагы коррозия
Hydraulic jack method
Гидравликалык домкрат методу
models for size distribution
коломуно карата бачүштүрүүго моделдер
over coring
кернди тандап алуу
open space
ачык космос
Omori's sesimograph
Омористин сейсмографы
басандаган кыйроо, бузулуу, бүлүнүү; кыйратуу,
delayed fracture
бузуу, бүлдүрүү
counterweight fill works
каршы салмакты толтуруу жумуштары
sewage
агып чыкма суулар
sewage treatment
агып чыкма сууларды тазалоо
contamination
булгануу, булгоо, кирдетүү, кирдөө
ozone
озон
ovalling ossillation
овалдуу чайпалоо
ribbon development
тасма курулуш
off-fault aftershock
учу бириге калуудан афтершогу
drowned valley
чоккон өрөөн
riverside banquet
жээетеги банкет
embankment surface inside the river ички дарыя бетинин суунун тошолгон жээги
fall wind
тоодон келген муздак шамал
green house effect
парнкитуу эффект
activity of hot spring
ысык булактын ишкердуулугу
solfataric landslide
сольфатарлуу кочук
hot spring water
sinter
ширенди
hot spring alteration zone
solfataric clay
сольфатарлуу топурак
extratropical cyclone
отоо тропикалык катуу куюндуу
warm front
жылуу фронт
temperature
температура
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English
sonic wave
on-line
over consolidated soil
OCR:over consolidation ratio
curtain grouting
curtain block
card-board drain
story
solution
exogenous
outer core
planner
coastal structure
seawall revetment
beach erosion
disaster of beach erosion
protection against beach erosion
coastal terrace
sea dyke
sea coast act
coastal protection
coastal current
return period
regression line
regression model block(city,town)
block arrangement
open space in a block
outer arc
trench
opening mode
sea mount
marine warning
oceanographic disasters
agglomeration
marine forecast
coastal cliff
sea shock
transgression
water outside of embankment
talus
sea water exchange
sea level change
talus deposit
sea surface temperature
talus creep
open channel
marine terrace
shore terrace
analysis
diffraction
conversion
cladding
regression
stepped dam
revertment with steps
stepped dam
alteration
submarine volcano
submarine earthquake

Kyrgyz
ундуу толкун
он-лайн
консолидируу жерге карата
тыгызып отуу коэффициенти
суруп очуруу
көшөгө тартуу блокада
картон арыгы
тарых
чечим, токтом
экзогенндик
тышкы ядро
план тузуу адам
жээктеги уйлор
дамбаны беттоо
пляж эрозиясы
пляж эрозия кырсыктар
пляж эрозияга каршы коргоо
жээктеги терраса
дениз дамба
дениз жеек иши
жээктеги райондорду коргоо
жээктеги агым
кайталоо мезгили
регрессия сызыгы
блоктун (шаардын) регрессия модели
блок жайлаштыруу
блоктун ичиндеги ачык мейкиндик
тышкы жаа
тере окоп)
траншея (узун терең
ачылуу режими
суу астындагы тоо
дениз эскертуу
океанографикалык кырсыктар
аккумуляция, концентрация
дениз аба-ырайы
жээктеги аскалар, зоолор
дениз уруу
трансгрессия
жеектеги ашык суу
осыпь
дениз суусун менен алышуу
дениз денгээлинин өзгөрүүсу
осыпьтин кендүү жери
дениздин бетиндеги суунун температурасы
сойлоп жүрүү осыпи
ачык канал
дениз террасасы
жээк терраса
текшерүү, изилдөө, үйрөнүү, таанышуу, билүү
дифракция, сындыруу, чагылтуу; сынуу, чагылуу
кайта өзгөртүү, кайта куруу, кайта кубултуу, конве
жабуу
регрессия
баскыч дамба
улам, барган сайын каптоо
баскыч дамба
озгоруу
суу астындагы вулкан
суу астындагы жер тетироо
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English
Kyrgyz
ocean bottom sesimological observatioокеандын туйун сейсмографикалык байкоо
ocean bottom sesimograph
океандын туйундогу сейсмограф
submarine slope failure
суу астындагы жайтаманын кочку
submarine eruption
суу астындагы атырылып чыгуу
amenities
кооздук, сонун
radius of gyration
айлануу радиусу
development plan
онугуу планы
development rights
укук онугуу
develpoment trust
ишенимди, ишенүүну онугуу
development promotion area
онугуу жерге (тарапка) жардам, кол кабыш
development and disaster prevention онугуу жана кырсыктан алдын алып сактап калуу
sea ice
дениз муз
beach profile
жээк жолу (линиясы)
change of beach profile
жээк линиясын озгортуу
near shore current
жакындагы кундолук
external magnetic field
тышкы магниттик талаа
eustatic movement
эвстатикалык журуу
sea-floor spreading
денигдин тупун шыбоо
offshore structure
оффшордук тузулуш
ocean tide
океан суусунун мезгил-мезгили менен көтөрүлүш
oceanic plate
океан плитасы
frontal thunderstorm
бет мандай чагылгандуу жаан
exotic river
экзотикалык дарыя
land and sea breeze
кол жана дениз желаргысы
ocean current
океандын журуу
improvement
жакшыртуу
modified Amour formula
Амордун озгорулгон формуласы
housing improvement
уй шарттарды жакшыртоо
improvement restoration work
жакшыртуу жана кабылына келтируу жумуштар
street
көчө
Gaussian distribution
Гауссан бачүштүрүү, үлөштүрүү
volcanic glow
вулкандык жаркыроо, жалтыроо
kiolinite minerals
киолинит пайдалуу кендер
chemical soil improvement
жерди химия менен жакшыртоо
chemical weathering
химикалык шамалдатуу
slickenside
bank erosion
жээетик эрозия
fluvial terrace
дарыя терраса
core
ядро
core-mentle boundary
ядронун жана мантиянын чек арасы
sliding timber weir
ачып жылуу сонгок котормо
angular distance
бурч көчүү, көчүрүү
диффузия, себүү, чачуу
diffusion
water spreading
сууну жаюу
water spreading method
сууну жаюу методу
spreading rate
расход
deterministic method
детерминикалык метод
nuclear explosion
ядролук жарылуу
probability
мумкундук
probable flood method
мумкундук ташкын методу
stochastic phenomena
стохастикалык окуя
probabilistic
мумкундуктуу
stochastic hydrology
стохастикалык гидрология
probability distribution
мумкундукту бачуштуруу
probability distribution function
мумкундукту бачуштуруу функциясы
probability density function
мумкундуктун тыгыздыгын функциясы
probability theory
мумкундуктун теориясы
probabilistic method
мумкундуктуу методу
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English
Kyrgyz
river system
дарыя системасы
earth-fall
жер тушуу
campaign for prevention of damages o боордун урап кетуудон ьузулуштан коргоо кампан
жардын жанындагы кооптуу зонадагы уйлорду жо
removing protect of houses in dangero готуу методу менен сактоо
crater
кратор
saline barrier
туздуу барьер
estuary closing
жабуу көлгө куйган жери
levee-height increase
дамбанын бийиктисин кобойуу
fire
орт
meteorological information for fire warnорт эскертуу боюнча метеорологиялык маалымат
fire warning
орт эскертуу
pyroclastic surge
пирокластикалык толкун
pyroclastic flow
пирокластикалык үзгүлтүксүз
volcano
вулкан
volcanic gas
вулкандык газ
volcanic activity
вулкандык активдүүлүк
volcanic spine
вулкандын кыр арка сөөгү
volcano-tectonic depression
вулкандык жана тектоникалык депрессия
volcanic disasters
вулкандык кырсык
volcano hazard assessment
вулкандык коркунучту баалоо
pyroclastic material
пирокластик
volcanic sublimation
вулкандык сублимация (көтөрүңкү орун)
volcanic dust
вулкандык чаң
volcanic denuded land
вулкандык такыр жер
volcanic earthquake
вулкандык жер тетироо
volcanic crustal information
вулкандык жер кыртышы маалымат
volcacnic tremor
вулкандык титирөө
volcanic belt
вулкандык алкак
collapse of volcanic edifice
вулкан курулуштун болунуусу
volcanic bomb
вулкандык бомба
geological map of volcano
вулкандардын геологиялык картасы
volcanic ash
вулкандык күл
volcanic cohesive soil
вулкандык байланыштуу топурак
volcanic ash soil
вулкандык күлдуу топурак
ash flow
кул тушуу жолу
volcanic front
вулкандык фронт
volcanic explosivity index
вулкандык жарылуу коркунуч индекси
вулкандардын атуу боюнча маалыматтарды алд
national project for prediction of volcan ын алы билип айтуу улуттук проектиси
volcanic rumbling
вулкандык ыркыроо
volcanic thunder and lighting
вулкандык күркүрөө жана жарык кылуу
lapilli
лапилли
lapilli tuff
лапиллдик туфу
alluvial fan at volcanic foot
жанар тоонун баскычын конусун алып чыгаруу
load
толо жүк
load and external force
жүктөө, артуу жана тышкы кучтор
load factor
жүктөө коэффициенти
load effect
жүктөө таасири
congested district
оор район
incremental loading analysis
инкременттик толо жукто анализи
жүктөө жана каршылык коэффициентин проектоо
load and resistance factor design meth методу
жүктөөну жөнгө салуу ийриси
load-settlement curve
river bed
дарыянын сайы
river regime
дарыянын режими
coefficient of river regime
дарыя режиминин коэффициенти
ripple mark
жыбыр, быдыр
possible duration of sunshine
кундун жаркылдашы убактысы
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405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
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429
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434
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442
443
444
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446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
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461

English
stream profile
river-bed score
degradation of river-beed
river-bed material
excessive pumping
river cliff

Kyrgyz
үзгүлтүксүздун профайлы
дарыя сайды саноо
суу нугунун деградациясы
дарыя сайынын материалы
отоо аба менен толтуруу
суу аска
дарыянын бассейинде онуктуруу боюнча коп мак
multiple-purpose development works o саттуу жумуштар
Kazusa drilling method
Касуми бургулоо методу
gust response factor
катуу кыймыл жооп иретиндеги фактор
gas field water
газ кендүү жеринен суусу
open levee
ачык дамба
wind
шамал
over-damping
ото ашырып нымдоо
wind load
шамал жук
fossil water
казып алынуучу суу
wind engineering
шамал инженерия
variability of wind
шамалдын өзгөргүчтүгу
rivers
дарыялар
river improvement
дарыяны жакшыртуу
river environments
дарыя чойро
river zone
дарыянын зонасы
river disasters
дарыя кырсыктары
technical standard for river works
дарыя иштердин техникалык стандарттары
river capture
дарыяны зордоп алуу
fluvial morphology
дарыя морфология
riparian act
жээктеги акт
zone for river conservation
дарыяны сактоо зонасы
river regime
дарыянын режими
low level jet stream
агымдын начар денгээли
image processing
суротту иштеп чыгаруу
assumed sliding plane
сунуш берилген нерсенин үстүнүн жалпактыгы
accelerated erosion
тездуу эрозия
acceleration
туздоо, ылдамдоо
acceleration response spectrum
жооп иретиндеги спектрды тездетуу
accelerogram
акселерограмма
accelerograph
акселерограф
lagoon
лагуна
catalog
каталог
technique for water control in Japan
Япониянын суу контрольдо техникасы
drought
кургакчылык, такырчылык
year of storage of rainfall
жаан-чачындын сактоо убагы
droughty water-discharge
кургакчылыкка учурай турган суунун разрядоосу
active fault
активдуу тушуруу процесси
sliding
жылмышуу, жылуу, жылгаяктоо, тайгалануу, тайг
active volcano countermeasure act
вулканга каршы активдуу чара
consolidation
чыңдоо, бекемдөө, бекитүү, мыктылоо, ныгытуу
grouped data
группаланган маалыматтар
main scarp
негизги кашат, тепкич
home
уй
volcanic conduit
вулкандык канал
fluvial geomorphology
дарыя геоморфология
moving-coil type transducer
жылып турма катушкасы менен кайта куруучу
disasters in river channel
сай, нуку кырсыктар
channel erosion
арык эрозиясы
movable weir
жылып турма суу куйгуч
channel evolution
арык эволюциясы
retarting basin in the channel
каналдын басандатуу бассейни
Kanuma pumice bed
Канума пемза тошогу
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463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
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489
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493
494
495
496
497
498
499
500
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504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

English
river ice
wall
overcrowding
thunder
vortex thunderstorm
dry masonary
gully
gully erosion
Galitzin sesimograph
temporary diversion channel
downstream slope
pumice eruption
pumice flow
karst river
caldera
Karman vortex
landslide of river channel
Kawasumi map
meander of river
irrigation
drought damage
cold damage
irrrigation water
environment
temperature affected by surrounding
pore pressure coefficient
pore water pressure
void ratio
porosity
intermittent stream
intermittence
geyser
intermitent eruptions
winter half year forecasting
echelon fissures
magma
buffer zone
seismoscope
Holocene
water content
moment of inertia
inertia force
rock
rock avalanche
rock fracture
snow cap
debris
debris slide
debris avalanche
debris flow
arterial roads
dry mass
dry adiabatic change
dry density
observation
area of intensified observation
Circum-Pacific sesimic belt
reclamation works

Kyrgyz
дарыя музу
дубал
ото коп калк
күркүрөө
куюндуу чагылгандуу жаан
растворсуз кладка
суу агызгыч
жар эрозия
Голыцин сейсмографы
убактылуу агып кемуу каналы
суу отуунун астында
пемзанын атып чыгуу
пемзанын үзгүлтүксүзу
карсттык дарыя
кальдера
Карман куюну
суу сай жагындагы жер кочку
Кавасуми картасы
дарыянын меандры
ирригация (сугаруу)
кургакчылыктан, такырчылыктан зыян, зарар
сууктан бузулуу
сугаруу суусу
айланадагы чөйрө
айланадагыдан келген температура
поранын басуу коэффициенти
суунун поролук басуусу
поралуулук коэффициенти
поралуулук
кагырган дарыя
узулмо, алтыкма
гейзер
узулмо атырылып чыгуу
кышкы жарым жылдык прогногзирование
жарыктын эшелону
магма
буфердик зона
сейсмоскоп
Голоцен
суу олчому
инерция учуру
инерция кучу
аска, зоо, зоока.
аскадан тушкон кочку
асканын кыйроо
карлуу калпак
шыпырынды, таштанды
таштандуу көчүү, жер көчкү
сыныктуу көчкү; кар көчкү
сель
негизги жол
кургак масса
курган адиабатикалык озгоруу
кургак тыгыздык, жыштык, бышыктык
байкоо
кучтуу текшеруу жак
Тынч океан тегеректик сейсмик алкак
оздоштуруу иштер
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527
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529
530
531
532
533
534
535
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539
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541
542
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544
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549
550
551
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555
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557
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563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575

English

Kyrgyz
деңиз суусунун мезгил-мезгили менен көтөрүлүш
tidal river
ү жана тартылуусу
Kanto basin-forming movement
Канто бассейн-турулуштун журушу
the Kanto earthquake
Канто жер тетироо
crown
таажы
Kanto loam
Канто суглиногу
entrenched meander
жергиликкен меандр
penetration test
петентрацияга текшеруу
rock bed
асканын тупу
rock slide
аска кочку
interglacial stage
тондургуч арасындага этапы
collapse of basin
бассейндин болунуусу
collapse earthquake
жер тетироодон кыйроо, кулоо, жемирилүү
sluggish stream
солуган угултуксуз
cold vortex
муздак куюн, бурганак, алай-дүлөй бороон
cold front
муздак фронту
relexation time
калыбына келтирүү, дем алыш убакыт
atmospheric pressure
атмосферанын басышы
pressure gradient
басуу градиенти
pressure altitude
барометрлик кучу
pressure trough
томон басуу
pressure ridge
анаттын басуу кучу
maximum experienced flood
максималдуу тажрыйбалык ташкын
atmospheric temprerature
атмосферанын температурасы
temperature gradient
температуранын градиенти
temperature lapse rate
температуранын вертикалдуу градиенти
diurnal amplitude of temperature changтемпературанын озгоруу суткалык амплитудасы
annual amplitude of temperature changтемпературанын озгорулушун жылдык амплитуда
mechanical seismograph
механикалык сейсмограф
geometrical damping
геометрикалык өчө баштоо
risk
коркунуч
hazard map
коркунучтун картасы
risk factor
коркунуч фактору
risky affectivity
коркунучтуу таасирдик
nomenclature
номенклатура
climatic type
климат туру
climatic normal
климат нормалары
climatic change
климат озгоруу
pseudo response spectrum
жооп иретиндеги псевдо спектри
pseudo velocity response spectrum
тездик жооп иретиндеги псевдо спектри
origin- destination survey
тууру жайлаштырууну изилдоо
normalized weight
нормалангаң тараза
reference point
корсоткуч
meteorological satellite
метеорологиялык спутник
weather modification
аба-ырайынын алмашуу процесси
meteorological office
метеорологиялык офис
meteorological observation
метеорологиялык байкоо
weather service bill
аба-ырайы тейлоо мыйзамы
weather warning
аба-ырайы жонундо эскертуу
meteorological information for fire warnорт эскертуу боюнча метеорологиялык маалымат
маалыматтарды автоматикалык редакторлоо жа
automated data editing and switching s на коммутациялык система
аба-ырайы консультациясы
weather advisory
Jpan Meteorological Agency
Япония Метеорология Агентствосу
Япония Метеорология Агентствонун жер тетироо
sesimic intensity scale of the Japan Meкүчөгөндүктун шкаласы
meteorological statistics
метеорологиялык статистикасы
weather radar
аба-ырай радар
meteorological rocket
метеорологиялык ракета
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English
monsoon
seasonal weather forecasting
foundation
foundation construction
foundations
foundation ground
footing
expectation
air mass
air mass modification
cohesive model
basal conglomerate
service ability limit state
functional loss
bedrock
infrastructure
master plan
fundamental period
base map
design flood
static magnification

Kyrgyz
муссон
сезондук аба-ырайны прогноздоо
уңгу, негиз
курулуштун негизи
негиз, түп
негизги жер
негиз, түп
күтүү
аба массасы
аба массанын озгорушу
базалдуу конглометри
ишке (жумушка) жөндөмдүүлүктун чек абалы
функциалдык коромжу
жер, топурак (жер кыртышы)

инфраструктура
жалпы план
негизги чайпалуунун мөөнөту
негиз картасы
ташкынын дизайны
статистикалык кобойуу
чайпалуунун, чайкалуунун, дирилдөөнун, кыймыл
fundamental mode
доонун, теңселүүнун, термелүүнун негизги форм
inversion regulating reservoir
иретке салынган инверсиалык суу сактагычы
reversed profile
арткы профайл
thrust fault
тушуруу, басоо
inverse propagation diagram
жайылтуунун тескери схемасы
inverse dispersion
тескери дисперсия
back levee
арткы дамба
regulating gate
жөнгө салуу дарбаза
capped water
суунун бети
capped rock
тоонун чокусу
galloping
чабуу
dormant volcano
очкон вулкан (жанар тоо)
former river course
дарыянын эски багыт алуусу
steep slope land
тик жайтама жер
тик жантайманын урап кетуудон профилактика бо
project for prevention of steep slope fa юнча проектиси
тик жайтамаларды уроо алдынан алып сактап ка
steep slope failure prevention works луу иштер
тик жантаймынын урап түшүүдон алдын алып са
measures for preventing the failure of sктап калуу чара
quick shear test
тез жылыш тести
quality factor
бышыктык, мыктылык, бектик, сапаттуулук
hygroscopic water
гигроскопикалык суу
hills
адыр, дөбө, дөңсө, дөң
Curie temperature
Кюри температурасы
Gunz glacial stage
Ганз монгу этапы
tuff breccia
туф брекция
tuff
вулкандык туфтар
boundary condition
чек ара шарты
boundary layer wind tunnel
аэродинамикалык трубанын чет кабаты
turbulent boundary layer flow
чек арадагы катмардын турбулентуу үзгүлтүксүз
landmark
ориентир
boundary element method
чек элементтердин методу
condensation
конденсация
bad harvest
каат, каатчылык
resonance
резонанс
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631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
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646
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663
664
665
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669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
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680
681
682
683
684
685
686
687

English
Kyrgyz
strong earthquake
кучтуу жер тетироо
observation of strong earthquake motioжер тетироонун катуу кыймылдарды байкоо
Strong-motion Earthquake ObservationКатуу жер тетироону изилдоо совети
strong motion seismograph
сейсмограмманын кучтуу кыймылы
strong motion seismogram
сейсмограмманын кучтуу кыймылы
strong motion
кучтуу кыймыл
estimation of strong ground motion
жердин катуу журушун баалоо
narrow band process
тар тилке процесси
doubling up
эки эсе көбөйүү
strong wind
катуу шамал
strong wind disasters
катуу шамал кырсыктар
statistics of strong wind
катуу жамалдын статистикасы
parapet levee
парапет дамбасы
conjugate fault
кошулган куно
working stress design
жумушчу шыкалоонун дизайни
lifetime
моонот
bridge
көпүрө
license
лицензия
meteorological information for fishery балыкчылыкка метеорологиялык маалымат
pole
полюс
polar weather
полярдык аба-ырайы
ultimate bearing capacity
аяккы негизги жөндөмдүүлүк
curve
ийри, график, диаграмма
polar frontal zone
полярдык бет маңдай жагынан болгон зона
extreme value
экстремум
local weather
жергиликтуу аба-ырайы
statistics of extreme
оор абалдын статистикасы
local wind
жергиликтуу шамал
бач шт р
л шт р
extreme value distribution
экстремалдуу маанин бачүштүрүү,
үлөштүрүү
local earthquake
жердик жер тетироо
meander
меандр
room
болмо, имарат
great earthquake
чон жео тетироо
megalopolis
мегаполис
extremely large volcanic eruption
вулкандын отоо чон атырылып чыгуу
redevelopment for base
базаны кайрадан уюштуруу
behavior
кылык-жорук, жүрүш-туруш, жүрүм-турум
fishway
allowable stress
жарамдуу шыкалуу
allowable stress design method
жарамдуу шыкалоо боюнча саноо методу
allowable criterion
жарамдуу критерийлер
allowable settlement
жарамдуу чогуу
attenuation damping
өчө баштоо
fog
туман
cut
кесип алуу, оюп алуу
cut slope
жантайманы, эңкейишти, бетти, боорду кесип алу
cut
кесип алуу, оюп алуу
cut slope
жантайманы, эңкейишти, бетти, боорду кесип алу
emergency shelter
авариялык уй
near earthquake
жакын жер тетироо
tsunami from near-by origin
жакында жаралган цунами
uniformity coefficient
бир түрдүүлуктун коэффициенти
neighborhood
коңшулаштык
pile
уймок, туркук, устун
pile works
туркук жумуштары
district
район
pile groin
туркук анат
дислокация, көчүү, көчүрүү, өтүү, өткөрүү, котору
dislocation
у, которуштуруу, ооштуруу, оошуу, орун которушт
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689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718

English
dislocation velocity
slip angle
quick sand phenomena
pile bearing capacity
lateral resistance of a pile
depth of embedment of pile
aerodynamic force
air wave
aerial photograph
Gutenberg discontinuity
seismic gap area
random occurance
aerodynamic damping
aerodynamic admittance
Coulomb's earth-pressure theory
Coulomb's failure criterion
refraction
refracted wave
Kutter's formula
ward area(Tokyo)
cloud
classification of cloud
cloud band
cloud physics
client
grouting
grout
cluster development
crack
growth of a crack
propagation of a crack

719
720

creep
creep-type landslide

721
722
723
724
725
726
727
728

creep model
Green tuff
Green Tuff region
Green Tuff movement
green belt
recurrence
Griffith theory
Gray tyoe vertical-motion pendulum

729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743

cross spectral density
kuroboku soil
pile group
crowd
group velocity
group waves
earthquake swarm
models for earthquake swarms
baroclinity
theodolite
warming water level
warming statement
plan
angle of attack
planology

Kyrgyz
дислокациянын тездиги
жылмышуу бурч
тез кум окуясы
туркуктун котормо жарамдуулугу
уймоктун кабат каршылыгы
штабельдин отургузуу терендиги
аэродинамикалые куч
аба журушу
аэрофотосурот
Гутенберг жарылышы
сейсмикалык узулуу зонасы
кокустан кетирилген окуя
аэродинамикалык демпинирование процесси
аэродинамикалык кирууго мумкундук
Кулондун жер басуу теориясы
Кулондун кабыл алуу критериясы
чагылдыруу
чагындырган толкун
Каттердин формуласы
камкордук область (Токио)
булут классификациясы
булут классификациясы
булут группалары
булут физикасы
клиент
очуруу
цементациялоо
кластердик өнүгүү
жарык сынык
жарык,
сынык, сынык кеткен жер
жер, жарылган жер
жарыктын осуу
жарыктын жайылышы
жөргөлөө, жөрмөлөө, эмгектөө, сойлоо, боору мен
ен жылуу
жормоло турунде көчүү, жер көчкү
жөргөлөө, жөрмөлөө, эмгектөө, сойлоо, боору мен
ен жылуу модели
жашыл туф
жашыл туф региону
жашыл туфтун еыймылы
жашыл зона
кайталоо, кайтуу
Гриффин теориясы
маятниктин вертикалдуу кыймылын боз туру
спектрлик тыгыздыктын, жыштыктын, бышыктыкт
ын кеси отуу жолу
куробоку жер кыртышы
туркук группасы
жыйын, үйүлгөн топ, жыйылган калың эл, топтош
группалык тездик
группалык толкун
жер тетироо уюгу
жер тетироо уюктарына моделдер
бароклин
теодолит
суунун тартуу денгээли
жылуу тартуу боюнча айтуу
план
атака бурчу
планолог
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English

Kyrgyz
катуу бороон, көбүнчө жамгырдуу шамал, кардуу
design storm
катуу шамал
design flood
ташкынын дизайны
design high water level
суунун бийик денгээлинин дизайны
design flood discharge
ташкынын дизайнын орундоо, аткаруу, толтуруу
design sea level
дениздин суу денгээли
Planned-Unit Development(PUD)
онуктуруу боюнча план тузуу бир болугу
design wave
толкун
proposed sediment discharge
сунуш берилген куртку
natural disaster from economic view poкырсыктар экономикалык коз карашынан
tilt, dip
эңкейиш, айдөш - төмөндөө, кемүү, тартылуу, со
dip-slip fault
DIP-жылмышуунун бузулушу
dip angle
тушуу бурчу
tiltmeter
жантык, кыйшык, ылдый, эңкейиш ченоогуч
inclined
туура болуу
tilt step
жантык, кыйшык, ылдый, эңкейиш кадам
grade
даража
slope of stream bed
багыттын эңкейиши
longitudinal profile of torrent
торренттин бойлото кеткен профили
hydraulic radius
гидравликалык радиус
coefficient
коэффициент
tilting
жантык, кыйшык, ылдый, эңкейиш
gradient wind
градиенттик шамал
warming and communication
жылуу тартуу жана байланыш
torrent works
кара нөшөр иштер
moored structure
шварттолгон тузулушу
torrent erosion
кара нөшөр эрозия
casing
тон
very disastrous earthquake
ото катастрофалык жер тетироо
disaster of extreme severity
кырсыктын эн акыркы кыйындыгы
downward erosion
астынкы эрозия
sewage irrigation
агып чыкма суулар менен сугартуу
sewer system
канализация системасы
sewerage treatment plant
тазалоо курулуш
sewerage system
канализация
cuesta landform
Куэста рельеф
break
жарык, сынык, сынык кеткен жер, жарылган жер
shale
сланец
coupling factor
байланыш фактору
crystalline schist
кристал шифери
critical stress
критикалык шыкалоо
critical state
критикалые абалы
critical depth
критикалык терендиги
critical tractive force
критикалык тартуучу
critical strain
критикалык деформация
critical friction velocity
критикалые суруунун тездиги
critical velocity
критикалык тездик
depreciation
амортизация, жыртылуу, эскирүү
mitigation of disaster
кырсыкты митигациалоо
атомдук электростанцияларын сейсмотуруктуу ку
antiseismic design of nuclear power plaрулуш проектисин тузуу
damping
өчө баштоонун
damper
демпфер
recession curve
тартылыштын ийри сызыгы
water requirement in depth
терендикте суу керектиги
damping factor
өчө баштоонун фактору
energy dissipator
энергия очургуч
quarry
карьер, ачык иштеп чыгаруу
builder
куруучу, курулушчу
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830
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835
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English
construction industry
building site
logging
stone material for fence works
building code
building structure
building restrictions
building line
building
making the building fireproof
building area
cubic contents
original topography
field reconnaissance
tide gauge
mareogram
tide gauge station
remarkable earthquake
sensible heat
building coverage
head waters
galvanometer
regional ground water investigation
regional metamorphic rock
rainfall
public operated houses
public utility works
park
effect
pollution
mining pollution
optical seismograph
engineering judgement
hardening rule
steel-pipe pile
anticyclone
capital improvement project
capital improvement program
public housing
capital budget
public corporation
public purpose
public use
aircraft accident
aeronautical meteorology
aerial photograph
formula
higher mode
nominal value
centre of rigidity
combined seismic coefficient
Pleistocene
flood
probibility of precipitatiopn
precipitation intensity
flood warning
high-water revetment
high-water channel

Kyrgyz
курушлутук онор жай
курулуштун аянтчасы
жыгач даярдоо, регистрация
дубал салууга таштан жасалган материалдар
куруу нормалары
курулуш конструкциясы
уйдун чектелосуу
курулуштун линиясы
имарат, үй
курулушту ортко каршы жасоо
куруу аянты
кубик сыяктуу олчому
так озу рельеф
талаа изилдөөлөр
мареограф
мареограф станциясы
көрүнүктүү жер тетироо
физикалык жылуулук
уйдун жабуу
баштары
гальвонометр
регионалдык жер астындагы сууларды изилдоо
регионалдык метаморфиялык тукум
жаан-чачын
коомдук жургузуу уй
комуналдуу иштер
парк
натыйжа
булгоо
азым булгоо
оптикалык сейсмограф
инженердик баалоо, баа коюу, баа берүү
эрежени бекемдоо
болот трубалардын уймосу
антициклон
капиталдык ремонт проектиси
капиталдык ремонт программасы
мамлекеттик уй-жай
борбордун бюджети
ачык акционердик коом
коомдук максаты
коомдук колдонуу
авиациялык авария
авиациялык метеорология
аэрофотосурот
формула
жогорку форма
номинал баасы
катаалдык, ырайымсыздык, таш боордуктун орто
айкалыштырылган, бириктирилген сейсмикалык к
оэффициент
Плейстоцен
ташкын
жаан-чачынын мумкундугу
жаан-чачынын күчөгөндүгу
ташкын эскертуу
бийик сууга каптоо
бийик суу каналы
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English
flood control
detension reservoir
flood routing
flood wave
flood vulnerable area
flood frequency
flood protection
flood forecasting
flood sedimentation
amount of precipitation
calibration
rigidity
diluvium
heavy snow fall
snow cloud
intensity o snow fall
snow fall detector
mechanism of heavy snow fall
structure
high rise apartment
tectogenesis
structural planning
structural calculation standard
structural type factor
structural coefficient
structural material factor
tectonic line
tectonic zone
tectonic forms
upper weather map
structural characteristic coefficient
structural element
structure
soil-structure interaction
dynamic analysis of structures
vibration test of structure
structural mechanics
high-velocity layer
subsequent flow
traffic
transportation planning
snow damage on traffic
transportation terminal
traffic flow
traffic distribution
public power
public-land ownership
high-conductivity layer
borehore inclinometer
borehole logging method
filling up of harbor
ash fall
torrent
devastated mountain
back marsh
hinterland
optical distance-measuring device
optical distance measurment
postglacial age

Kyrgyz
ташкын курош
суу сактагыч менен кармоо
үйөр суу, киргин суу, сел
ташкын толкуну
ташкын ызаланма жери
ташкын ылдамдыгы, тездиги, жыштыгы
ташкындан коргоо
ташкын прогноз жумуштары
ташкын тунуу, конуу, чөгүү
жаан-чачынын саны, колому
калибрдөө, калибрин ченөө (өлчөө, текшерүү)
делювий
катуу кар жааш, кар түшүү
карлуу булут
кар тушун кучтонгондугу
кар жааштын детектору
катуу кар тушуунун механизми
тузулуш
бийиктикте жайгашкан уйлор
тектогенез
тузулуштуу план тузуу
тузулуштуу стандартуу эсептоо
тузулуштуу типтуу фактор
тузулуштуу коэффициент
тузулуш материалдуу фактор
тектониклик сызма
тектоник зона
тектоник формалар
аба-ырайынын устунку картасы
тузулуштуу муноздуу коэффициент
тузулуштуу элемент
тузулуш
жер тузулушун бирге аракеттешүү
тузулушун динамикалык анализи
курулушту вибрацияга текшеруу
тузулуш механизми
бийик ылдамдуу кат
кийинки үзгүлтүксүз
трафик
транспортуу план тузуу
трафик убагындагы кардын зыяны
транспортуу терминал
трафик үзгүлтүксүз
трафик таратуу
коомдук бийлик
мамлекеттик жер менчилиги
бийик откоруучу кат
жылчыктуу инклинометри
тешик ыкма менен жыгач даярдоо
сыйынтты толтуруу
күл (күйгөндөн калган күл) тушуу
кара нөшөр
курулай тоо
арткы саз
олконун ички райондору
оптикалык аралыкты ченоо курулуш
оптикалык аралыкты ченоо
монгудон кийинки доору
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English
Kyrgyz
postglacial uolift
монгудон кийинки которуу убагы
grant-in-aid
субсидия
yield stress
алуу стресс
yield load
алуу жук
yield function
алуу функциясы
yiela seismic coefficient
сейсмикалык коэффициенти алуу
grant reservation
заказ беруу
back scattering wave
толкун арткы чачылып начар түшүү
lock
бекиткич; кулпу
sheet-pile revetment
шпунталык беттоо
public domain
эл алдында болгон менчик
rational formula
рационалдуу (туура) формула
wake
ойготуу
confluence
кошулуу, биригүү, аралашуу, туташуу
harbor
гавань
harbor structure
гавань тузулушу
coda wave
толкун кодасы
ice
муз
revetment
беттоо, каптоо
ancient landslide
эзелки жер кочку
historical records
тарыхий жазуулар
ISC:International Seismological Centre Эл-аралык сейсмологиялык центр
IDNDR:International Decade for NaturaКырсыктарды азайтоо атындагы эл-аралык 10жы
cencus
каттоо
Geographical Survey Institute
Торографикалык съемка институту
ultra-micro-earthquake
ультро-микро жер тетироо
Gross National Product:GNP
бардык улуттук продукция
National Research Centre for Disaster Кырсыктарга каршы Улуттук Илимий Изилдоо Це
historical or prehistorical earthquake тарыхий же тарыхка чейин жер тетироолор
Palaeozoic Group
Палеозоик группасы
lake sediment
кол катмандары
Paleozoic Era
Палеозоик заманы
palaeogene System
палеоген системасы
berm
кашат, тепкич, тумшук, урчук
stick-slip
чукул озгоруштуу
traffic management
трафик башкаруу
skeleton curve
ийринин скелети
adoptional criteria of national financial aулуттук финансылык жардамды кабыл алуу
fixed bed
кыймылсыз катмар
fixed bed channel
кыймылсыз катмардын каналы
fixed wier
кыймылсыз провод
Paleo-Tokyo bay
Палео-Токио булуну
lake ice
кол музу
lake breeze
желаргы, үлбүрөгөн жел
natural period
табигый мезгил
eigen values
менчиктүү, оз
labor-force participation rate
жумушчу кучунун катышуу денгээли
Coriolis' force
Кориолис кучу
solitary wave
жалгыз толкун
concrete
бетон
concrete pile
бетондук свая
mixed use
аралаш пайдалануу
consistency
состав, ырааттуулук
consistency limit
составдын чек арасы
consistency index
консистенция
multi-phase flow
коп фазалуу агын суу
turbidity current
ылай агым
service industry
кызмат чойросу
disaster of extreme severity
кырсыктын эн акыркы кыйындыгы
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1001
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1005
1006
1007
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English
Kyrgyz
disaster science
кырсык билими
conceptipon of disaster
Кырсык концепциясы
hazardous area
коркунуч жерлери
disaster scale
кырсыктын масштабы
the disaster relief law
стихия кырсыктар боюнча мыйзам
police activities against natural disasterкырсыктарга каршы полициянын иши
history of natural disasters
стихиялуу кырсыктардын тарыхы
psychology in disaster
кырсыктарга каршы философиясы
human behavior at disaster
кырсык убагында адамдын журуш-турушу
recurrence period of disaster
кырсыктардын кайталоо мезгили
disaster information
кырсык маалымат
the Disaster Countermeasures Basic AКырсыктарга каршы чара негизги мыйзамы
headquarter for disaster countermeasuкырдалдарга каршы чаралардын штаб-квартирас
investigation of disaster
кырсыкты териштируу
damage statistics of disaster
катастрофа зыянын статистикасы
disaster insurance
кырсыктан камсыздандыруу
граждандык коргоо аскерлерин кырсык убагында
dispatching troops of the civil defense f жардам берууго которуу
redevelopment basic plan
негизги реконструция планы
disaster restoration works
калыбына келтирүү жумуштардын кырсыктары
disaster culture
кырсык культурасы
damage potential
потенциадуу зыян, зарар
hazard assessment
коркунуч баало
theory of disaster
кырсык теориясы
return period
кайталоо мезгили
peak hour
убакыт жогорулашы
OLS:ordinary least squares
эн кичи квадраттын методу
maximum depth of snow cover
кардын кабаттын максималдуу терени
vertex
чоку
seismic zoning
сейсмикалык райондотуу иштери
seismotectonics
сейсмотектоник
crushed stone
шагыл (майда уратылган таш)
snow sampler
кардын улгусу
maximum response displacement
максималдуу жооп иретиндеги ордунан таюу
maximum possible rainfall
максималдуу болушу мумкун болгон жаан
maximum possible flood
максималдуу болушу мумкун болгон ташкын
шамалдын максималдуу коз ачып жумганча болг
maximum instantaneous wind speed он тездиги
peak gust
катуу умтулуунун пиги
maximum ampiltude
максималдуу амплитудасы
maximum water equivalent of snow covкардын кабатынын максималдуу суу эквиваленти
optimization method
оптимизация методу
optimum moisture content
оптималдуу нымдуулук
secondary landslide
экинчи кочуу
wave breaking
жыгуу
surf zone
шарпылдак зонасы
debt limit
насыянын эн жогорку чеги
take-out
алып чыгууга
return period
кайталоо мезгили
conventional house
кадыресе уй
sounding
тыбыш (үн) чыгаруу, тыбыш (үн) чыгуу
inverted well
жакшы инвертирилген
inverted pendulum
конторулгон маятник
sandstone
кум таш
fence works
тосуу, коруктоо, курчоо жумуштар
well drilling
скважинаны бургулоо
sastrugi
заструга
desert
чөл, ээн жаткан талаа, ээн талаа
subduction
астыга кыймыл, субдукция
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English
erosion control works

Kyrgyz
эрозия менен курош жумуштар
экологиялык жакшыртуу проектисин карата Сабо
Sabo works for environmental improveиштери
master plan of Sabo works
Сабо иштердин жалпы планы
planning for erosion control
эрозияга каршы боюнча план тузуу
reference point in Sabo works
Сабо жумуштардын корсоткучу
facalities for Sabo
Сабого кызмат, жардам
Sabo designated area
Сабого дайындалган району
sediment control dam
шиленди контролдоо дамбасы
Sabo investigation
Сабо изилдоо
regulation for erosion control
эрозияга каршы жумуштарды жонго салуу
erosion control law
эрозия менен курош закону
sand bars
кум шилендиси
mountain weather
тоо аба-ырайы
mountain effect
тоо натыйжасы
delta
дельта, уч бурчтук
triangulation survey
триангиляциалдуу изилдоо
triangulation station
триангиляциалдуу станция
triangulation net
триангиляциалдуу тармак
oxidation reaction
кычкылдануу реакциясы
oxygen deficient air
аба кемчилиги
oxygen deficient layer
аба катмарын кемчилиги
reference map
картанын шилтемеси
tertiary creep
учунчулук сойлоп журуу
three-dimensional model
үч өлчөмдүк модель
triple junction
уч кабаттуу улоо
acid rain
кислоталуу жамгыр
residual soil
калдык жер
sector collapse
сектордун кулоо
disaster around mountainous region тоо районун айланасында кырсыктар (кырдаалда
summit eruption
кучтуу атырылып чыгуу
sand compaction pile method
устунду кум менен тыгыздоо методу
sand bypassing
кумду тегеренип баруу
hillside works
адыр бетинде жумуштар
flank eruption
кошумча атырылып чыгуу
sampling
тандоо, тандап алуу, ылгоо, ылгап алуу
three components of forces
кучтордун уч компоненты
trilateration survey
трилатерациалдуу изилдоо
mountain range
тоо анаты
covered by asphalt on all faces scatteri ачык жерлерди цемент менен жабуу
scattering source
жайылган булак
attenuation due to scattering
чачылып начар түшүү очо баштоо
scattered wave
жайылган толкун
residual strength
калдык бекемдик
residual uplift
калдык которуу
rock pressure
устунку калындын басуу кучу
shear line
жылышуу сызыгы
C horizon
С горизонт
geomagnetic deep sounding
геомагнетикалык терен тыбыш (үн) чыгаруу
seam
тигиш
jet stream
агымдуу журу
shelter
сыйынт; жашырын жай; баш калка; жашына турга
geoscope
гео чеки
urban renewal
шаарларды жаңыртуу
hyetograph
хитограф
time-counter map
убакыт саноо картасы
time factor
убакыт фактору
automatic rain-gauge
автоматикалык жамгыр өлчөгүч
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1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138

English
water-stage autometic recorder
magnetic survey
thixotropy flow
site
subdivision
program
group of vigilantes participation vector
participation factor
test
dimensional analysis
experimental basin
directivity
time history response analysis method
self-similarity model
differential thermal analysis
physical valuation
autonomous fireproofing
individual disaster prevention

Kyrgyz
суунун денгээлин автоматикалык жасып алуу
геомагниттик съемка
тиксотропия үзгүлтүксүзу
сайт
майдалап бөлүктөргө бөлүү
программа

катышуу фактору
тест
ченем анализи
эксперименттик бассейн
багытталыш
тарых убакытын жооп иретиндеги анализ методу
озу сорой модел
дифференциалдуу термографикалык анализ
физикалык баалоо
автоматикалык от коргоо
кырсыктардан айрыкча сактап калуу
кырсыктарга каршы иштер боюнча өз эрки менен
voluntary organization for disaster prev иштелүүчү уюм
estate
мүлк
bearing capacity
салмак которуу мумкунчулугу
bearing capacity factor
салмак которуу мумкунчулугунун фактору
guide line
колдонмо
earthquake
жер тетироо
seismic energy
сейсмикалык энергия
earthquake response spectrum
жер тетироонун тубун жоюу спектри
seismology
сейсмология
earthquake fire
жер тетироо орт
seismic load
сейсмикалык жук
earthquake catalog
жер тетироо каталогу
seismicity
сейсмикасы
seismic gap
сейсмикалык кайталанган мезгили
pattern of seismic activity
сейсмикалык активдулууктун корунушу
seismic observation
сейсмикалык изилдоо
seismological observatory
сейсмикалык обсерватория
seismological network
сейсмикалык тармак
seismic risk
сейсмикалык коркумуч
seismic risk map
сейсмикалык коркумуч картасы
seismogram
сейсмограмма
seismic bedrock
сейсмикалык тукум
seismic driving force
сейсмикалык журуу кучу
seismograph
сейсмограф
earthquake warning
жер тетироо эскертүү
earthquake engineering
сейсмикалые туруктуу, чыдамдуу, чыдамкай куру
earthquake disaster
жер тетироо кырсыгы
seismic action
сейсмикалык таасир
earth pressure during an earthquake жер тетироо убагындагы жер басуусу
historical documents of earthquake
жер тетироо боюнча тарыхий маалымат

