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Có thể tự lắp ráp potentiostat
Phương trình Nernst từ thế điện hóa
Cửa sổ điện hóa của điện cực thủy ngân
Các phương pháp vôn-ampe
Thí nghiệm phát minh ra sắc ký
Điện di protein hai chiều
Cơ chế tác động của vi khuẩn ruột kết O-157 gây bệnh tiêu chảy
Laser
Độ nhạy, giới hạn phát hiện và khoảng xác định
Đơn vị đo trong ô nhiễm môi trường khí
Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật bản (JIS)
Vì sao phải ly trích 3 lần liên tục?
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100
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326
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337
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Từ viết tắt
Ký hiệu
cr
aq
g
l
s
w
AAS
EC
AFM
APCI
ASTM
CCD
CI
CLSM
CNT
CT
CV
CW-NMR
DME
DSC
DTA
ECD
EDTA
EI
ELISA
EPMA
EPR
ESI
ESR
EXAFS
FAB
FD
FI
FID
FID
FLAAS
FPD

Tiếng Anh
crystal
aqua
gas
liquid
solid
water
atomic absorption spectroscopy
electrochemical detector
atomic force microscope
atmospheric pressure chemical ionization
American standard for testing materials
Charge Coupled Devices
chemical ionization
confocal laser scanning microscope
carbon nanotube
computed tomography
coefficient of variation
continuous wave - nuclear magnetic resonance
dropping mercury electrode
differential scanning calorimetry
differential thermal analysis
electron capture detector,
ethylenediaminetetraacetic acid
electron ionization
enzyme linked immuno sorbent assay
electron probe X-ray microanalyser
electron paramagnetic resonance
electrospray ionization
electron spin resonance
extended X-ray absorption fine structure
fast atom bombardment
field desorption
field ionization
flame ionization detector
free induction decay
flame atomic absorption spectroscopy
flame photometric detector

FRET

fluorescence resonance energy transfer

FT-NMR
GC
GC/MS
GFAAS

Fourier transform - nuclear magnetic
resonance
gas chromatography
gas chromatography/mass spectroscopy
graphite furnace atomic absorption spectros.

Tiếng Việt
tinh thể
nước
khí
lỏng
rắn
nước
phương pháp phổ hấp thu nguyên tử
đầu dò điện hóa
hiển vi đầu dò lực nguyên tử
iôn hóa hóa học áp suất khí quyển
Tiêu chuẩn Mỹ trong thử nghiệm vật liệu
máy ảnh CCD
iôn hóa hóa học
hiển vi laser đồng tiêu quét
ống cacbon nano
chụp CT
hệ số lệch
NMR sóng liên tục
điện cực giọt thủy ngân
phân tích nhiệt vi sai quét
phân tích nhiệt vi sai
đầu dò cộng kết điện tử
ethylenediaminetetraacetic axit
iôn hóa nhờ tác động của điện tử
thử nghiệm ELISA
phân tích vi lượng tia X đầu dò điện tử
cộng hưởng thuận từ điện tử
iôn hóa điện phun
cộng hưởng spin điện tử
hấp thu tia X vi cấu trúc mở rộng
iôn hóa nguyên tử bắn phá nhanh
iôn hóa giải hấp trên nền
iôn hóa trên nền
đầu dò iôn hóa ngọn lửa
phổ suy giảm cộng hưởng tự do
quang phổ hấp thu nguyên tử ngọn lửa
đầu dò quang kế ngọn lửa
chuyển dịch năng lượng cộng hưởng
huỳnh quang
cộng hưởng từ hạt nhân – biến đổi Fourier
sắc ký khí
sắc ký khí kết nối khối phổ
quang phổ hấp thu nguyên tử lò graphite
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GFP
HETP
HPLC
IC
ICP-AES
ICP-MS
JIS
LC
LC/MS
LD
LDI
LED
MALDI
MAS-NMR
MID
MS/MS
NMR
NHE
ODS
PAGE
PCR
PD
PDA
QMS
RI
RSD
SD
SDS-PAGE
SEM
SHE
SIM
SIMS
SPM
SSD
STM
TCD
TEM
TEMPOL
TG
TIM
TLC
TMS
TOFMS
TSQ
XANES
XMA

green fluorescence protein
height equivalent to a theoretical plate
high performance liquid chromatography
ion chromatography
inductively coupled plasma - atomic emission
spectroscopy
inductively coupled plasma/mass spectroscopy
Japanese Industrial Standards
liquid chromatography
liquid chromatography/ mass spectroscopy
laser diode
laser desorption ionization
light emitting diode
matrix assisted laser desorption ionization
nuclear magnetic reson. - magic angle spinning
multiple ion detector
mass spectrometry/mass spectrometry
nuclear magnetic resonance
normal hydrogen electrode
octadecyl silane
SDS-polyacrylamide electrophoresis
polymerase chain reaction
photodiode
photodiode array
quadrupole mass spectrometer
differential refractive index detector
relative standard deviation
standard deviation
SDS-polyacrylamide electrophoresis
scanning electron microscope
standard hydrogen electrode
selected ion monitoring
secondary ionization mass spectrometry
scanning probe microscope
solid state detector
scanning tunneling microscope
thermal conductivity detector
transmission electron microscope
4-hydroxy2,2,5,5-tetramethylpiperidine-1-oxyl
thermogravimetry
total ion monitoring
thin layer chromatography
tetramethyl silane
time of flight mass spectrometer
triple stage quadrupole
X-ray absorption near-edge structure
X-ray microanalyser

protein huỳnh quang xanh
độ cao của mâm lý thuyết
sắc ký lỏng hiệu năng cao
sắc ký iôn
quang phổ phát xạ - cảm ứng plasma
khối phổ - cảm ứng plasma
Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật bản
sắc ký lỏng
sắc ký lỏng, đầu dó khối phổ
điôt laser
iôn hóa giải hấp laser
điôt phát quang
iôn hóa giải hấp trợ nền laser
cộng hưởng từ hạt nhân-góc quay ảo thuật
đầu dò đa iôn
khối phổ/khối phổ
cộng hưởng từ hạt nhân
điện cực hyđrô chuẩn hóa
octadecyl silane
điện di Polyacrylamide gel
phản ứng PCR
điôt quang
chuỗi điôt quang
khối phổ tứ cực
đầu dò chỉ số khúc xạ vi phân
độ lệch chuẩn tương đối
độ lệch chuẩn
điện di SDS-polyacrylamide gel
hiển vi điện tử quét
điện cực hyđrô tiêu chuẩn
quan trắc iôn chọn lọc
iôn hóa thứ cấp
hiển vi đầu dò
đầu dò trạng thái rắn
hiển vi đầu dò tunel
đầu dò nhiệt dẫn
hiển vi điện tử truyền qua
4-hydroxy2,2,5,5-tetramethylpiperidine-1-oxyl
phương pháp nhiệt khối
quan trắc tổng iôn
sắc ký bản mỏng
tetramethyl silane
khối phổ thời gian bay
khối phổ tứ cực ba giai đoạn
hấp thu tia X cấu trúc cận gò
máy phân tích vi lượng tia X
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