1st/ 2nd kind error chyba 1. /2./ druhu
ABC analysis analýza ABC
ABC classification klasifikace ABC
ABC inventory control řízení stavů zásob
metodou ABC
abrasion otěr
abrasive wear limit mez otěru
abscissa úsečka
abscissa abscisa
absolute absolutní
absolute prostý
absolute deviation odchylka absolutní
absolute error chyba absolutní
absolute error limit mez absolutní chyby
absolute frequency četnost absolutní
absolute moment moment absolutní
absorption costing absorpční propočet nákladů
abstract mathematics matematika teoretická
abutment pressure patkový tlak
accelerating torque moment zrychlení
accept a hypothesis přijmout hypotézu
acceptance přejímka, převzetí
acceptance of goods přijetí zboží
acceptance test přejímka
acceptance trial přejímací zkouška
acces road přístupová cesta
accessories příslušenství
accessory příslušenství
accidental error chyba náhodná
accommodate uložit
account balance zůstatek účtu
account classification účtová osnova
account current běžný účet
account receivable pohledávka
account sales vyúčtování prodeje, prodejní
výkaz
account terms běžné platební podmínky
account trading vypořádání kurzových rozdílů (na burze)
accumulated estimate odhad kumulovaný
acetone aceton
acetylene acetylen
acetylene burner acetylenový hořák
acetylene cylinder láhev s acetylenem
acid tank nádrž na kyseliny
acknowledgement doklad o potvrzení
acknowledgement ověřovací klausule
acknowledgement potvrzení o přijetí
acknowledgement uznání
acoustic store paměť akustická
acquisition costs náklady objednávání
/obstarávání/ pořizování
act of God vyšší moc
active defence zkrácený výraz pro
active inventory aktivní zásoby

active zone pole silové
activity-based costing ABC , systém sledování nákladů podle činností
activity-based management ABM , řízení
podle činností
actual costs skutečné náklady
actual heat price skutečná (reálná) cena tepla
actual reserves zjištěné zásoby, skutečné zásoby
actualisation aktualizace
actuator ovladač (např. stroje)
adaptive smoothing adaptivní vyrovnávání
addendum angle úhel hlavový
addendum circle kružnice hlavová
addendum circle diameter průměr hlavové
kružnice
addendum circle radius poloměr kružnice
hlavové
addendum envelope plocha obalová
addendum of the tooth výška hlavy zubu
addendum section profil hlavy zubu
addition sčítání
additional dodatečný
additional adjustment seřízení dodatečné
additional gear převod přídavný
additional gear box převodovka přídavná
additional stress napětí přídavné
additive aditivní
additive function funkce aditivní
addressee příjemce
addressee adresát
adequate adekvátní
adjust seřídit
adjustable balance weight představitelné
protizávaží
adjusting nut matice seřizovací
adjusting screw šroub seřizovací
adjustment lícování
adjustment regulace
adjustment seřízení
adjustment clutch spojka vyrovnávací
adjustmentless coupling spojka nevyžadující seřizování
administration costs administrativní středisko
admissible přípustný
admissible hypothesis hypotéza přípustná
admissible torque moment krouticí přípustný
advance cooling system moderní chladicí
systém
advanced clean coal technologies moderní
čisté technologie pro uhlí
advice of despatch návěští o dopravě
aeration of receipt potvrzení o příjmu
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aerator aerátor, provzdušňovač
aerodrome code letter kódové písmeno letiště
aerodrome code number kódová číslice letiště
aerodrome of destination cílové letiště
aerodrome of entry vstišní letiště
aerodrome of entry vstupní letiště
aerodrome zone letištní okrsek /prostor/
aeronautical information service letecká informační služba
aeronautical route chart mapa leteckých linek
after adjusting for effects for weather po
vyrovnání vlivu počasí
aftersale service poprodejní servis
agenowledgement doklad o potvrzení
agent jednatel, obchodní zástupce
aggregate inventory celkové úhrnné zásoby
air cooled chlazený vzduchem
Air Quality Act (US) Zákon o ochraně
ovzduší
air bladder vzduchová bublina
air blast cooling chlazení silným proudem
vzduchu
air blast freezing zmrazování silným proudem vzduchu
air bubble vzduchová bublina
air cargo letecký náklad
air carrier dopravní letoun
air carrier letecká dopravní společnost
air cooled chlazený vzduchem
air cooling chlazení vzduchové
air cooling chlazení vzduchem
air cushion vehicle vznášedlo
air express industry expresní letecká přeprava
air freight letecké zboží (dopravované letecky)
air gap mezera vzduchová
air grid provzdušňovací rošt
air humidifier zvlhčovač vzduchu
air humidity vlhkost vzduchu
air moistener zvlhčovač vzduchu
air moisture vlhkost vzduchu
air polution control technology technologie
zamezující znečištění ovzduší
air prid provzdušňovací rošt
air refrigeration chlazení vzduchem
air seals (dock) nezakrytý dok (rampa)
air shuttle letecká kyvadlová přeprava
air space mezera vzduchová
airflex clutch spojka pneumatická
airline passengers industry osobní letecká
přeprava
airway bill letecký nákladní list

aisle ulička (např. ve skladě mezi regály)
aisle roof pultová střecha
aleatory model model náhodný
aleatory variable proměnná náhodná
alfa koeficient alfa
algebra algebra
algebraic algebraický
algebraic linguistics lingvistika algebraická
algebraic model model algebraický
algorithm algoritmus
algorithm of distribution algoritmus distribuční
alkali-proof paper papír odolný vůči alkáliím
alkali-resistant odolný vůči alkáliím
alkaline bazický
all-cargo aircraft nákladní letadlo
all-cargo airlines letecké společnosti pro
přepravu nákladu
all-metal truck with tiltable body celokovový výklopný neckový vozík
allocated costs náklady na rozmístění zásob
allocation rozvržení, rozmístění
allowable přípustný
allowable load zatížení dovolené
allowable value hodnota přípustná
allowance stupeň tolerance
allowance úchylka přípustná
allowed time povolený čas
almost periodic function funkce téměř periodická
alphabet abeceda
alphabetic abecední
alphabetic coding abecední kódování
alphabetic coding kódování abecední
alphabetical order pořadí abecední
alphabetical sorting třídění abecední
alphanumeric character znak alfanumerický
alternating moment moment střídavý
alternation alternace
alternation střídání
alternative alternativní
alternative class třída alternativní
alternative hypothesis hypotéza alternativní
alternator alternátor
ambient air ovzduší
ambiguity nejednoznačnost
ambiguous dvojznačný
ambiguous nejdnoznačný
amidships uprostřed lodi
amount of over-size přesah
amplitude of frequency amplituda kmitočtu
analogue computer počítač analogový
analogue digital transducer převodník číslicový
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analogy analogie
analysis analýza
analysis of regression analýza regresní
analysis of variance analýza rozptylu
analytic analytický
analytic function funkce analytická
angle úhel
angle countershaft předloha úhlová
angle of pitch úhel zkroucení
angle of roll úhel zkroucení
angle of twist úhel zkroucení
angle plate úhelník upínací
angular misalignment nesouosost úhlová
angular spacing rozteč úhlová
annular věnec
annular gearing ozubení vnitřní
anticie device odmrazovací zařízení
anticing device odmrazovací zařízení
antifriction bearing ložisko valivé
antique paper matový papír z měkkých vláken
anvil kovadlina
apparatus aparát
apparent damage zjevné poškození
application aplikace
application užití
application package aplikační programy,
programový balíček pro počítač
applied aplikovaný
applied cost aplikované náklady
applied direct labour jednicové mzdy, přímé mzdové náklady
applied linguistics lingvistika aplikovaná
applied mathematics matematika aplikovaná
applied overhead cost přímé režijní náklady
approach angle úhel nastavení ?
approved kontroloval
approximate přibližný
approximate value hodnota přibližná
approximation aproximace
approximation error chyba aproximace
apron odbavovací plocha
apron odbavovací /manipulační/ plocha (let.
dopr.)
apron conveyor článkový /deskový/ dopravník
arbitrary libovolný
arbitrary constant konstanta libovolná
arc blow foukání oblouku
arc cutting electrode elektroda pro obloukové řezání
arc length délka oblouku
arc measure míra oblouková
arc volatge napětí oblouku

arc voltage fluctuation kolísání napětí oblouku
arch věnec
area dispatching (office) rajónní dispečink
area of action délka záběru
area of action of the top délka záběru hlavy
argument of function argument funkce
arithmetic aritmetický
arithmetic mean průměr aritmetický
arithmetical progression řada aritmetická
arm?s length relationship běžný obchodní
vztah
armature kotva
armature charge náboj kotevní
armature plate deska kotvová
armature ring kroužek kotvy
array pole
arrow šipka
articulated bus článkový autobus
artificial umělý
artificial code kód umělý
artificial intellingence umělá inteligence
artificial language jazky umělý
as made drawing výkres dílenský
as seen podle vidění, na základě prohlídky
ash conveyor dopravník na popel
ash disposal likvidace popelovin/ ukládání
popílku
asphalt felt asfaltovaná krytinová lepenka
assemble montovati /sestavovati
assembling montáž /sestavování
assembly sestava
assembly montážní skupina
assembly and installation time doba montáže
assembly conveyor montážní dopravník
assembly crane montážnít eřáb
assembly crane montážní jeřáb
assembly diagram montážní schéma
assembly drawing montážní výkres
assembly instruction předpis pro montáž
assembly parts list kusovník montážní skupiny
assign přiřadit
association asociace
Association for payments clering services
sdružení pro clearingové služby
associative law zákon asociativní
assumption předpoklad
asymmetry nesouměrnost
at the agreed delivery point v dohodnutém
předacím místě
at the end of its useful life dožitý
at the facility na prahu zdroje
atlas formát papíru 660 x 914 mm
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attach new customers připojit nové zákazníky
attach to upevnit
attachment odstavení, zadržení
attenuation of correlation oslabení korelace
attribution přisouzení
automated management system Automatizace systému řízení
automated storage and retrieval system
AS/RS , systém automatizovaného
uskladňování a vyhledává
automated warehouse system automatizovaný skladovací systém
automatic automatický
automatic clutch spojka automatická
automatic computer počítač samočinný
automatic coupling spojka automatická
automatic feeder automatický podavač
/nakladač
automatic guided vehicle system AGVS ,
automaticky ovládaná vozidla, systémy
AGVS
automatic information processing zpracování informací automatické
automatic literature abstracting referování
automatické
automatic programming programování automatické
automatic tool handling mechanism samočinný podávač nástroje
automatic train control samočinný zabezpečovač (želez.)
automatic train-stopping device autostop
automatic translation překlad strojový
automatic welding equipment svařovací automat
automatic word recognition rozpoznávání
slov automatické
automatically guidede vehicle automaticky
řízené vozidlo
automaton automat
auxiliary line čára pomocná
auxiliary store paměť vnější
availability pohotovost
average průměr
average průměrný
average adjuster havarijní komisař, dispašér
average agent havarijní komisař, dispašér
average demand průměrná poptávka
/potřeba
average density hustota průměrná
average frequency četnost průměrná
average information informace průměrná
average information content obsah informační průměrný

average inventory investment průměrný
stav zásob
average inventory level průměrná úroveň
zásob
average length of haul průměrná přepravní
vzdálenost
average speed rychlost průměrná
average state-regulated price for households průměrná věcně usměrňovaná cena
pro domácnosti
average statement havarijní certifikát, dispaš
average taker havarijní komisař, dispašér
average word length délka slova průměrná
aviation broker letecký makléř
award arbitrážní rozhodnutí
axial displacement posunutí axiální
axial feed posuv axiální
axial force síla axiální
axial shift posuv axiální
axiom axióm
axis osa
axis direction směr osy
axis displacement posunutí osy
axis distance vzdálenost os
axis of base gear osa základního kola
axis of rolling osa valení
axis of rotation osa otáčení
axis set over přesazení osy
azure laid paper namodralý žebrovaný papír
B.S.F. normalizovaný závit
back angle úhel hřbetu ?
back brake brzda protichodná
back cone kužel doplňkový
back gearing předloha ozubená
back letter krycí dopis
back load zpáteční náklad
back order nevyřízená objednávka
back ring přidržovací kroužek, kroužek pod
ústím láhve
back slope úhel sklonu ?
back-off podbroušení zubu
back-pressure turbine for forced electricity production protitlaká turbina na vynucený odběr elektřiny
backed note povolení k nalodění zboží
backhaul policy politika motivace (udržení)
zákazníků
backhaul use of fleet využití vozidel při zpátečních jízdách
backing paper podlepovací papír
backlash-free vůle, vůle bez
backorder zpětná objednávka
backorder costs náklady spojené
s vystavením zpětné objednávky
backup fuel zásobní palivo
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