600 frame snímač o rychlosti 600 snímků
a priori probability pravděpodobnost a priori
a stand-by člověk nebo věc, na něž lze se spolehnout,
rezervní nebo nouzové zařízení
AMU hmotná jednotka
AND-circuit součinový obvod, obvod pro logický
součin
AVC = automatic volume control samočinné řízení
hlasitosti
aberration aberace, odchylka, úchylka
above platen device vedení horního válce
abrasive brusný materiál
abrasiveness opotřebení otíráním
abrasiveness of magnetic tape otěr magnetické
pásky
abscissa úsečka
abscissa of absolute convergence úsečka absolutní
konvergence
absolute address absolutní adresa
absolute coding kódování v absolutních adresách
absolute convergence absolutní konvergence
absolute error absolutní chyba
absolute pressure absolutní tlak
absolute programming programování v absolutních
adresách
absolute value absolutní hodnota
absorb pohltiti, tlumiti, absorbovati
absorber tlumič
absorption pohlcení
absorptive capacity absorpční kapacita
abstract výtah, výpis
abstract code pseudokód
abstract mathematics čistá matematika
abstract of accounts výtah z účtu
abstract of balance sheet výtah z rozvahy, bilance
accelerate zrychlit
acceleration time doba rozběhu
access výběr
access arm výběrové rameno
access cycle vybavovací doba
access inoperable žádný výběr
access mechanism vybavovací zařízení
access motion vybavovací pohyb
access speed rychlost výběru informace, rychlost
výběru informací
access time vybavovací doba
accessories příslušenství
account účet, konto, účtovat
account payable pohledávky věřitelů
account receivable běžné pohledávky odběratelů
accounting detail card obratový štítek
accounting machine účtovací stroj
accumulating střádání
accumulator střádač
accumulator register střádací registr
accumulator shift posun ve střádači

accuracy přesnost
accuracy rating stupeň přesnosti, přesnost
accurate přesný
acid test ratio poměr pohotových prostředků ke
krátkodobým závazkům
acoustic akustický
acoustic memory akustická paměť
acoustics akustika
acquisition data accuracy získání, nabytí, opatřování, sběr dat
action působení, činnost, vliv
action correction oprava činnosti
action limited by absolute value působení omezené
modulem
activation aktivace, osvěžování, regenerace
active system aktivní systém
activity činnost, účinnost, aktivita
activity analysis meziodvětvová analýza
activity file soubor změn, kartotéka změn
activity sampling technika náhodné volby
actual address skutečná, efektivní adresa
actual decimal point skutečná desetinná čárka
actual float skutečná tolerance, skutečná rezerva
actual parameter list seznam skutečných parametrů,
seznam, soupis skutečných parametrů
actual parameter part souhrn skutečných parametrů
actual slack skutečná tolerance, skutečná rezerva
actual value skutečná hodnota
actuating mechanism power unit servopohon
actuator akční člen
acute ostrý
adapter redukční objímka, zástrčka
adaptive control přizpůsobivé řízení
adaptive control system adaptivní systém, adaptivní
regulační obvod
add sčítati
add code kód sčítání, přidávání znaků
add decimal desítkové sčítání
add gate člen pro logický součet
add halfword sečtení půlslova
add time doba sčítání
adder sčítačka, sčítací jednotka, sumátor
adding machine sečítací stroj
adding network sčítací schéma
adding operator operátor typu sčítání
addition sčítání
additional přídavný
additional cross-footing zařízení pro příčné počítání
address adresa
address modification modifikace adresy
address part adresní část
address register adresní registr, registr adresy
address stop zastavení na adrese
address substitution změna adresy, přeadresování
addressable memory adresovatelná paměť
addressed memory adresovaná paměť
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addressing adresování
adequate memory dostatečná paměť, paměť s dostatečným objemem, kapacitou
adhesive envelope pogumovaná obálka
adhesive sealing machine uzavírací stroj na zalepování obálek, obalů
adiabatic adiabatický
adjacent přilehlý
adjacent state sousední stav
adjoint function adjungovaná funkce
adjustable nastavitelný
adjustable locating arm řídící raménko u automatického řádkovače
adjustable point nastavitelná řádová čárka
adjustable transformer nastavitelný transformátor
adjustment nastavení, seřízení
adjustment range oblast nastavení
administrative automation automatizace správy
administrative costs správní náklady
administrative expense správní režie
admittance admitance, komplexní vodivost
admitted region of deviations oblast přípustných
odchylek
advertise inserovat
aerial ant0na
aerospace tape-recorder páskové záznamové zařízení pro použití v kosmu
after sale service opravárenská služba výrobců
aggregate množina
aggregated activity souhrnná, agregovaná činnost
aid pomocný prostředek
aid to computation výpočtový prostředek
air vzduch
air line system pneumatický systém
air-conditioning klimatizace
air-cooled vzduchem chlazený
air-cored se vzduchovým jádrem
air-gap vzduchová mezera
airline reservations system systém rezervace letenek
alarm circuit signální obvod
alarm limit toleranční mez
algebra algebra
algebraic stability criterion algebraické kritérium
stability
Algol/Cobol program program v Algolu/Cobolu
algorithm algoritmus
alignment chart spojnicový monogram
all embracing bracket pair závorky bloku hlavního
programu
allocate vyměřit, přidělit
allocating přidělení paměti
allocation rozmístění, umístění, rozvrh paměti
allocation of sources umístění, alokace zdrojů
allocation of storage rozmístění, rozdělení, přidělení
paměti
allowance sleva, srážka

alloy slitina
almost-periodic response režim skoro periodický
alphabet abeceda
alphabetic code abecední kód
alphabetic punch abecední děrovač
alphabetic verifier abecední přezkoušeč
alphanumeric code abecedně číslicový kód
alphanumerical duplicating punch alfanumerický
opakovací děrovač děrných štítků
alphanumerical printing punch abecedně číslicový
popisovací děrovač
alphanumerical tabulator abecedně-číslicový tabelátor
alter měnit, upravovat, adaptovat
alternate instruction instrukce podmíněného skoku
alternating current střídavý proud
alternating current resistance vnitřní odpor
alternating loading střídavé zatížení
alternation střídání, měnění
alternative box rozhodovací blok
alternative current line vedení střídavého proudu
alternative optimal solution alternativní optimální
řešení
alternative track procedure postup s náhradní
stopou
alternator alternátor
ammeter ampérmetr
amount množství, počet, částka
amplidyne amplidyn
amplification zesílení
amplification coefficient součinitel zesílení
amplification factor zesilovací činitel
amplifier zesilovač
amplifier input circuit vstupní obvod, zesilovač
amplify zesilovat
amplitude amplituda, modul
amplitude characteristic amplitudová charakteristika
amplitude distortion amplitudové zkreslení
amplitude margin doplněk zesílení, amplitudy
amplitude modulation amplitudová modulace
amplitude quantization amplitudové kvantování
amplitude response amplitudová charakteristika
analogous analogický, obdobný
analogue analogon, model
analogue channel analogový kanál
analogue computation analogový výpočet
analogue computer analogový počítač
analogue computing system analogový počítač,
simulátor, model
analogue controller analogový regulátor
analogue data recorder analogový zapisovač křivek
analogue display analogový ukazatel
analogue machine model, simulátor, analogový
počítač
analogue memory analogová paměť
analogue signal analogový signál
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