accelerometer akcelerometer, merač zrýchlenia
acceptable deviation prípustná odchýlka
acceptable deviation of controlled variable prípustná odchýlka regulovanej veličiny
acceptable reliability level prípustná úroveň spoľahlivosti
acceptance quality level prípustná úroveň kvality
acceptor akceptor
acceptor density hustota akceptorov
acceptor level akceptorová hladina
access cycle vybavovací cyklus, cyklus prístupu
access time vybavovací čas
accidental error náhodná chyba
accommodation coefficient prispôsobovací koeficient
accumulated error kumulovaná chyba
accumulating speed rýchlosť súčtového chodu
accumulation coefficient koeficient akumulácie
accumulator register operačný register, register
sumátora
accumulator stage pamäťový stupeň
accuracy class trieda presnosti
accuracy grade stupeň presnosti
accuracy of reading presnosť čítania, presnosť
odčítania
accurate current range of a meter rozsah presných
hodnôt prúdu meracieho prístroja
accurate scanning presné snímanie
acidometer acidometer
acknowledgement of receipt potvrdenie príjmu
acknowledgement signal potvrdzujúci signál
acknowledging relay potvrdzujúce relé
acoustic altimeter akustický výškomer
acoustic bridge akustický most
acoustic calibrator akustický kalibrátor
acoustic deflection circuit akustický vychyľovací
obvod
acoustic delay line akustická oneskorovacia linka
acoustic delay line memory akustická linková pamäť
acoustic direction finding akustické zameriavanie
acoustic dispersion disperzia zvuku, akustická disperzia
acoustic excitation excitácia zvukom, akustické
budenie
acoustic feedback akustická spätná väzba
acoustic gas analyser akustický analyzátor plynov
acoustic image akustický obraz
acoustic impedance measurement meranie akustickej impedancie
acoustic quantity akustická veličina
acoustic radiation pressure akustický tlak
acoustic radiometer akustický rádiometer
acoustic refraction refrakcia zvuku, lom zvuku
acoustic relay akustické relé
acoustic short-circuit akustický skrat
acoustic storage akustická pamäť

acoustic velocity rýchlosť zvuku
acoustical channel akustický kanál
acoustical interferometer akustický interferometer
acoustical strain gauge akustický tenzometer
acoustooptical deflection device akusticko-optické
vychyľovacie zariadenie
acoustooptical modulation device acoustooptical
modulator,akusticko-optický modulátor
acquisition radar zameriavací rádiolokátor
actinograph aktinograf
actinometer aktinometer
action correction oprava činnosti
action limited by absolute value pôsobenie obmedzené absolútnou hodnotou
action line funkčný riadok
action period akčná perióda
action potential akčný potenciál
action principle princíp pôsobenia
action quantity účinná veličina
action spot bod pôsobenia
activated molecule aktivovaná molekula
activated plough uhoľný pluh
activation akvivácia, vzbudenie
activation analysis aktivačná analýza
activation energy aktivačná energia
activation integral aktivačný integrál
activation yield aktivačný výťažok
activator aktivátor
active balance return-loss útlm odrazených prúdov
active circuit aktívny obvod
active current činný prúd
active electrode aktívna elektróda
active element aktívny prvok
active homer aktívny automatický navádzač
active check aktívna kontrola
active infrared detection system aktívna detekčná
sústava na infračervené lúče
active infrared tracking system aktívna sledovacia
sústava na infračervené lúče
active interference filter laser amplifier laserový
zosilňovač s aktívnym interferenčným filtrom
active laser homer aktívny laserový automatický
navádzač
active laser tracking system aktívny laserový sledovač
active medium gain zisk v aktívnom prostredí lasera
active optical component aktívny optický prvok
active quidance active homing,aktívny navádzací
systém
active return-loss útlm echa
active satellite aktívna družica
active store aktívna pamäť
active transducer aktívny prevodník, aktívny menič
active voltage drop pokles činného napätia
active-power meter počítadlo činného výkonu
active-power relay relé na činný výkon
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activity curve krivka aktivity
activity decay pokles aktivity, úbytok aktivity
activity distribution distribúcia aktivity
activity level úroveň aktivity
activity unit jednotka aktivity
actual address skutočná adresa
actual address attribution priradenie skutočných
adries
actual parameter skutočný parameter
actual quantity skutočná veľkosť
actual range skutočný rozsah
actual selsyn efektívny selsyn
actual time line skutočná časová čiara
actual value skutočná hodnota
actual value of controlled variable skutočná hodnota
regulovanej veličiny
actual value transmitter snímač skutočnej hodnoty
actuate uvádzať do činnosti
actuating appliance ovládací orgán
actuating device ovládacie zariadenie
actuating mechanism power unit servopohon, akčný
člen, ovládací člen
actuating pulse ovládací impulz
actuating quantity akčná veličina
actuating system spúšťací systém
actuating transfer function akčná prenosová funkcia
actuating variable akčná veličina, akčná premenná
actuating voltage činné napätie
actuator ovládač, akčný člen
actuator mechanism hnací mechanizmus
acuity meter merač ostrosti
acyclic process acyklický proces
adaptation of circuits adaptácia obvodov, prispôsobenie obvodov
adapting of a dynamic subroutine prispôsobenie
dynamického podprogramu
adaptive control system adaptívny regulačný systém,
samonastaviteľná sústava
adaptive converter of learning system adaptívny
prevodník učiaceho sa systému
adaptive element adaptívny člen
adaptive learning controller adaptívny regulátor s
pamäťou
adaptive model adaptívny model
adaptive speed regulation adaptívna regulácia rýchlosti
adaptive system adaptívny systém, adaptívna sústava
add carry prenos pri sčítaní
add gate súčtové hradlo
add impulse aditívny impulz
add instruction prídavná inštrukcia
add time čas sčítania
add-punch machine súčtový dierovač
adder circuit aditívny obvod
adding element sčítací prvok
adding relay súčtové relé

addition cascade aditívny stupeň
addition electrical conductivity súčtová elektrická
vodivosť
addition energy level prídavná energetická hladina
addition semiconductor legovaný polovodič
additional code prídavný kód, doplnkový kód
additional coupling prídavná väzba
additional error dodatočná chyba
additional pulse prídavný impulz
additional resistance prídavný odpor
additional switching unit prídavný spínací prvok
additive quantity aditívna veličina
additivity property aditívna vlastnosť
address array pole adresy, adresové pole
address blanc prázdne miesto adresy
address code kód adresy, adresový kód
address computation výpočet adresy
address decoder dekódovač adresy
address file súbor adries, páska adries
address language jazyk adries
address main line hlavné adresové vedenie
address modification modifikácia adresy
address number počet adries
address selection switch prepínač voľby adresy
address substitution substitúcia adries, preadresovanie
addressable by position adresovateľný podľa miesta
addressable store adresovateľná pamäť
addressed memory adresovaná pamäť
adiabatic equivalent temperature adiabatická
ekvivalentná teplota
adjacent channel susedný kanál
adjacent states susedné stavy
adjacent-channel attenuation tlmenie v susednom
kanáli, útlm presluchu v susednom kanáli
adjacent-mode beat frequency rázy medzi susednými kanály
adjoin function združená funkcia
adjoin system konjugovaný systém
adjust nastavovať
adjustable cam nastaviteľná vačka
adjustable contact nastaviteľný kontakt
adjustable controller nastaviteľný regulátor
adjustable counter-balance nastaviteľná protiváha
adjustable current setting meniteľné nastavenie
prúdu
adjustable drive nastaviteľný pohon
adjustable electric contact thermometer teplomer s
nastaviteľným elektrickým kontaktom
adjustable impulse counter with automatic rerun
nastaviteľný čítač impulzov so samočinným opakovaním
adjustable inductor nastaviteľný induktor
adjustable point nastaviteľná rádová čiarka
adjustable reference mismatch nastaviteľné vzťažné
prispôsobenie
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