Accuracy

 درستی )در اندازهگیری به معنای، صحت
دقت نمی باشد و معادل دقت در انگلیسی
( استpercision

Adapter sleeve
After sales services
Anti-interference capacitor
Anodic coating
Along this line
Assembly fixture
Automated manufacturing
Autonomous system
Back emf
Balanced cicuit
Bare live wire
Belt tension
Binding screw
Bit interval
Bleeding turbo generator
Boiling water reactor
Breaking capacity
Buit-in field
Caustic solution
Center tapped full wave rectifier
Chaotic
Clading process

بار واقعی
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Actual load

پوسته تطبیق دهنده
خدمات پس از فروش
خازن ضد تداخل
روکش آندی
در ادامه این مسیر
وسایل مونتاژ
تولید خودکار
سیستم خود گردان
 برگشتیEmf
مدار متعادل
سیم لخت برقدار
کشش تسمه
پیچ اتصال
فاصله زمانی بیت
توربو ژنراتور انشعابی
راکتور آب جوشان
ظرفیت قطع
میدان ایجاد شده داخلی
محلول سوزآور

یکسوساز تمام موج با ترانسفورمر سروسط
بی نظم
فرایند روکش گذاری

Comodity electronics

کالی الکترونیکی

Copper smeltig plant

کارخانه ذوب مس

Envelope
Fault tolerant
Gain margin
Gadjet
Hall of fame
Hand-held radio
Implantable medical device
in-phase
Infancy stage
Just about
Karnaough map
Layout
Loss less system
Moving averager
Mowing lawns
Mutual resistance
Noise margin
Non touching loops
Object oriented
Outer space
Pinch-off voltage
Photo exited electron
Polar plot

سیکل کاری
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Duty cycle

 در الکترونیک و مخابرات به،پاکت نامه
معنای پوش
مقاوم در برابر عیب
حاشیه بهره
وسیله الکترونیکی مانند تبلت
انجمن مشاهیر
رادیوی دستی
وسیله پزشکی کاشتنی
هم فاز
گام های اولیه
تقریبا
جدول کارنو
طرح
سیستم بی اتلف
میانگین گیر
ماشین چمن زن
مقاومت تقابلی
حاشیه نویز
حلقه های مجزا
شی گرا
 فضا،فضای خارجی
ولتاژقطع
الکترون تحریک شده با نور
نمودار قطبی

Quadrapole

چهارقطبی

Reliability assesment

ارزیابی اعتبار

Revolutionary trend
Right angle
Robust
Routing
Safety clothing
Service provider
Settling time
Spare parts
Telemetry
To some extent
Utility company
User manual
Usher
Ultra low noise system
VBE mutiplier
Velocity input
via
Viva
Wave guide
Widlar

پاسخگویان
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Respondents

رویکرد تحول آمیز
زاویه قائم
قدرتمند
مسیریابی
لباس ایمنی
سرویس دهنده
زمان سکون
قطعات یدکی
دورسنجی
تا حدی

شرکت های تاسیساتی)شرکت های توزیع
(برق
راهنمای کاربر
راهنما
سیتم فوقالعاده کم نویز
VBE ضرب کننده

(ورودی سرعت)ورودی شیب
از طریق
جلسه دفاع از تز
موج بر
ویدلر

Wired

محیط سیمی

Wafer

قطعه نازک سیلیکنی،ویفر

Zinc

روی
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