a posteriori estimate aposteriorní odhad
a priori estimate apriorní odhad
a priori probability apriorní pravděpodobnost
a.c. amplifier střídavý zesilovač
a.c. polarograph polarograf na střídavý
proud
a.c. tacho-generator střídavý tachogenerátor
AND-circuit součinový obvod, obvod I
AND-element prvek konjunkce, prvek I, člen
logického součinu
AND-operation konjunkce, operace
Abel integral equation Abelova integrální
rovnice
aberration constant aberační konstanta
ability schopnost
ability to respond schopnost ozvy
abscissa of absolute convergence úsečka
absolutní konvergence
absolute absolutní
absolute acceleration absolutní zrychlení
absolute address absolutní adresa
absolute altimeter absolutní výškoměr
absolute bolometric magnitude absolutní
bolometrická veličina
absolute calibration absolutní cejchování
absolute coding absolutní kódování
absolute coordinate system absolutní soustava souřadnic
absolute counter absolutní čítač, absolutní
počítadlo
absolute cross section absolutní průřez
absolute damping absolutní tlumení
absolute delay absolutní opoždění
absolute disintegration rate absolutní
rychlost rozpadu
absolute electrometer absolutní elektrometr
absolute energy scale absolutní stupnice
energie
absolute error absolutní chyba
absolute extremum optimiser globální
optimalizátor
absolute humidity absolutní vlhkost
absolute measuring method metoda absolutního měření
absolute motion absolutní pohyb
absolute neutron flux absolutní tok neutronů
absolute pressure absolutní tlak
absolute programming absolutní programování
absolute sensitivity absolutní citlivost
absolute stability absolutní stabilita
absolute temperature absolutní teplota
absolute temperature scale stupnice absolutní teploty

absolute value absolutní hodnota
absolute value representation zobrazení
absolutní hodnoty
absolute velocity absolutní rychlost
absolute zero absolutní nula
absolutely integrable integrovatelný v
absolutní hodnotě
absolutely summable sumovatelný v absolutní hodnotě
absorbing medium absorpční prostředí
absorptiometer absorpciometr, měřič absorpce
absorption analysis absorpční analýza
absorption band absorpční pásmo
absorption capacity absorpční způsobilost,
absorpční mohutnost, pohltivost
absorption chromatography absorpční
chromatografie
absorption circuit absorpční obvod
absorption coefficient absorpční koeficient
absorption column absorpční kolona
absorption control absorpční řízení
absorption cross section absorpční průřez
absorption crystal spectrum absorpční
spektrum krystalu
absorption curve absorpční křivka
absorption discontinuity absorpční diskontinuita
absorption dynamometer brzdový dynamometr
absorption equivalent absorpční ekvivalent
absorption frequency meter absorpční
kmitoměr, absorpční měřič kmitočtu
absorption index činitel pohlcení, činitel
absorpce
absorption line absorpční čára
absorption measuring method absorpciometrická metoda
absorption method absorpční metoda
absorption modulation absorpční modulace
absorption of infrared radiation absorpce
infračerveného záření
absorption photometer absorpční fotometr
absorption plane absorpční plocha
absorption probability absorpční pravděpodobnost
absorption signal absorpční signál
absorption spectrophotometer absorpční
spektrofotometr
absorption spectrum absorpční spektrum
absorption spectrum of X-rays rentgenové
absorpční spektrum
absorption wave trap absorpční vlnoměr,
nasávací obvod
absorption wavemeter absorpční vlnoměr
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absorption-emission pyrometer parciálníradiační pyrometr
absorptivity-emissivity ratio absorpčníemisní poměr
abstract code abstraktní kód, pseudokód
abundance ratio relativní výskyt
accelerating electrode zrychlovací elektroda
accelerating relay zrychlovací relé
accelerating secondary-electron multiplier
násobička sekundárních elektronů s urychlením
accelerating voltage urychlovací napětí
acceleration zrychlení
acceleration constant konstanta zrychlení,
akcelerační konstanta
acceleration controller regulátor zrychlení
acceleration gauge snímač zrychlení
acceleration indicator indikátor zrychlení
acceleration lag opoždění zrychlení
acceleration measurement měření zrychlení
acceleration misalignment porucha zrychlení, odchylka zrychlení
acceleration pickup snímač zrychlení
acceleration sensitive element snímač
zrychlení
acceleration space urychlovací prostor
acceleration transducer převodník zrychlení
accelerometer akcelerometr, měřič zrychlení, měřič zrychlení
acceptable deviation přípustná odchylka
acceptable deviation of controlled variable
přípustná odchylka regulované veličiny
acceptable reliability level přípustná úroveň
spolehlivosti
acceptance quality level přípustná úroveň
kvality
acceptor akceptor
acceptor density hustota akceptorů
acceptor level akceptorová hladina
access cycle vybavovací cyklus, cyklus
přístupu
access time vybavovací čas
accidental error náhodná chyba
accommodation coefficient přizpůsobovací
koeficient
accumulated error kumulovaná chyba
accumulating speed rychlost součtového
chodu
accumulation coefficient koeficient akumulace
accumulator register operační registr,
registr sumátoru
accumulator stage paměťový stupeň
accuracy přesnost
accuracy class třída přesnosti

accuracy grade stupeň přesnosti
accuracy of reading přesnost čtení, přesnost
odčítání
accurate current range of a meter rozsah
přesných hodnot proudu měřícího přístroje
accurate scanning přesné snímání
acidometer acidometr
acknowledgement of receipt potvrzení
příjmu
acknowledgement signal potvrzující signál
acknowledging relay potvrzující relé
acoustic altimeter akustický výškoměr
acoustic bridge akustický most
acoustic calibrator akustický kalibrátor
acoustic deflection circuit akustický vychylovací obvod
acoustic delay line memory akustická
linková paměť
acoustic delay line akustická opožďovací
linka
acoustic direction finding akustické zaměřování
acoustic dispersion disperze zvuku, akustická disperze
acoustic excitation excitace zvukem, akustické buzení
acoustic feedback akustická zpětná vazba
acoustic gas analyser akustický analyzátor
plynů
acoustic image akustický obraz
acoustic impedance measurement měření
akustické impedance
acoustic quantity akustická veličina
acoustic radiation pressure akustický tlak
acoustic radiometer akustický radiometr
acoustic refraction refrakce zvuku, lom
zvuku
acoustic relay akustické relé
acoustic short-circuit akustický zkrat
acoustic storage akustická paměť
acoustic velocity rychlost zvuku
acoustical channel akustický kanál
acoustical interferometer akustický interferometr
acoustical strain gauge akustický tenzometr
acoustooptical deflection device akustickooptické vychylovací zařízení
acoustooptical modulation device acoustooptical modulator, akusticko-optický modulátor
acquisition radar zaměřovací radiolokátor
actinograph aktinograf
actinometer aktinometr
action correction oprava činnosti
action limited by absolute value působení
omezené absolutní hodnotou
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action line funkční řádek
action period akční perioda
action potential akční potenciál
action principle princip působení
action quantity účinná veličina
action spot bod působení
activated molecule aktivovaná molekula
activated plough uhelný pluh
activation aktivace, vzbuzení
activation analysis aktivační analýza
activation energy aktivační energie
activation integral aktivační integrál
activation yield aktivační výtěžek
activator aktivátor
active aktivní
active balance return-loss útlum odrazených proudů
active check aktivní kontrola
active circuit aktivní obvod
active current činný proud
active electrode aktivní elektroda
active element aktivní prvek
active filter aktivní filtr
active force aktivní síla
active homer aktivní automatický naváděč
active infrared detection system aktivní
detekční soustava na infračervené paprsku
active infrared tracking system aktivní
sledovací soustava na infračervené paprsku
active interference filter laser amplifier
laserový zesilovač s aktivním interferenčním filtrem
active laser homer aktivní laserový automatický naváděč
active laser tracking system aktivní laserový sledovač
active medium gain zisk v aktivním prostředí laseru
active optical component aktivní optický
prvek
active quidance active homing, aktivní
naváděcí systém
active return-loss útlum echa
active satellite aktivní družice
active store aktivní paměť
active transducer aktivní převodník, aktivní
měnič
active voltage drop pokles činného napětí
active-power meter počítadlo činného
výkonu
active-power relay relé na činný výkon
activity curve křivka aktivity
activity decay pokles aktivity, úbytek aktivity
activity distribution distribuce aktivity

activity level úroveň aktivity
activity unit jednotka aktivity
actual address skuteční adresa
actual address attribution přiřazení skutečných adres
actual parameter skuteční parametr
actual quantity skuteční velikost
actual range skuteční rozsah
actual selsyn efektivní selsyn
actual time line skuteční časová čára
actual value skuteční hodnota
actual value of controlled variable skuteční
hodnota regulované veličiny
actual value transmitter snímač skuteční
hodnoty
actuate uvádět do činnosti
actuating appliance ovládací orgán
actuating device ovládací zařízení
actuating mechanism power unit servopohon, akční člen, ovládací člen
actuating pulse ovládací impuls
actuating quantity akční veličina
actuating signal akční signál
actuating system spouštěcí systém
actuating transfer function akční přenosová
funkce
actuating variable akční veličina, akční
proměnná
actuating voltage činné napětí
actuator ovládač, akční člen, akční člen
actuator mechanism hnací mechanismus
acuity meter měřič ostrosti
acyclic process acyklický proces
adaptation adaptace
adaptation of circuits adaptace obvodů,
přizpůsobení obvodů
adapting of a dynamic subroutine přizpůsobení dynamického podprogramu
adaptive adaptivní
adaptive algorithm adaptivní algoritmus
adaptive control adaptivní řízení
adaptive control system adaptivní regulační
systém, samonastavitelná soustava
adaptive converter of learning system
adaptivní převodník učícího se systému
adaptive element adaptivní člen
adaptive filter adaptivní filtr
adaptive learning controller adaptivní
regulátor s pamětí
adaptive model adaptivní model
adaptive speed regulation adaptivní regulace rychlosti
adaptive system adaptivní systém, adaptivní
soustava, adaptivní systém
add carry přenos při sčítaní
add gate součtové hradlo
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add impulse aditivní impuls
add instruction přídavná instrukce
add time čas sčítání
add-punch machine součtový děrovač
adder sumator
adder circuit aditivní obvod
adding element sčítací prvek
adding relay součtové relé
addition cascade aditivní stupeň
addition electrical conductivity součtová
elektrická vodivost
addition energy level přídavná energetická
hladina
addition semiconductor legovaný polovodič
additional code přídavný kód, doplňkový
kód
additional coupling přídavná vazba
additional error dodatečná chyba
additional pulse přídavný impuls
additional resistance přídavný odpor
additional switching unit přídavný spínací
prvek
additive noise model model s aditivním
šumem
additive quantity aditivní veličina
additivity aditivita
additivity property aditivní vlastnost,
vlastnost aditivity
address adresa
address array pole adresy, adresové pole
address blanc prázdné místo adresy
address code kód adresy, adresový kód
address computation výpočet adresy
address decoder dekódovač adresy
address file soubor adres, páska adres
address language jazyk adres
address main line hlavní adresové vedení
address modification modifikace adresy
address number počet adres
address selection switch přepínač volby
adresy
address substitution substituce adres,
přeadresování
addressable by position adresovatelný podle
místa
addressable store adresovatelná paměť
addressed memory adresovaná paměť
adiabatic equivalent temperature adiabatická ekvivalentní teplota
adjacent channel sousední kanál
adjacent states sousední stavy
adjacent-channel attenuation tlumení v
sousedním kanálu, útlum přesluchu v sousedním kanálu
adjacent-mode beat frequency rázy mezi
sousedními kanály

adjoin function sdružená funkce
adjoin system konjugovaný systém
adjust nastavovat
adjustable cam nastavitelná vačka
adjustable contact nastavitelný kontakt
adjustable controller nastavitelný regulátor
adjustable counter-balance nastavitelná
protiváha
adjustable current setting měnitelný nastavení proudu
adjustable drive nastavitelný pohon
adjustable electric contact thermometer
teploměr s nastavitelným elektrickým kontaktem
adjustable impulse counter with automatic
rerun nastavitelný čítač impulsů se samočinným opakováním
adjustable inductor nastavitelný induktor
adjustable mechanism stavitelný mechanismus
adjustable point nastavitelná řádová čárka
adjustable reference mismatch nastavitelné
vztažné přizpůsobení
adjustable resistance nastavitelný odpor,
regulovatelný odpor
adjustable scale nastavitelná stupnice
adjustable slot aperture nastavitelný štěrbinový otvor
adjustable time constant nastavitelná
časová konstanta
adjustable voltage control nastavitelná
regulace napětí
adjustable voltage divider nastavitelný dělič
napětí
adjustable voltage rectifier nastavitelný
usměrňovač napětí
adjustable voltage regulator adjustable
voltage stabilizer, stabilizátor nastavitelného napětí
adjuster pomůcka na přesné nastavení
adjusting capacitor nastavovací kondenzátor
adjusting characteristic charakteristika
nastavení
adjusting coil nastavovací cívka, ladící cívka
adjusting device nastavovací zařízení
adjusting element ovládací člen
adjusting key nastavovací klíč
adjusting of the cycle regulace cyklu
adjusting resistance nastavovací odpor
adjustment nastavování, nastavení
adjustment curve křivka nastavení, nastavovací křivka
adjustment knob nastavovací gombík
adjustment of measuringchannels nastavování měřících kanálů
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