10 figures keyboard klávesnice s deseti
číslicemi
3–dimensional phase space prostor
trojrozměrní fázový
a.c. dump přerušení napájení střídavým
proudem
a.c. magnetic biasing předmagnetování
proměnným polem
a.f. amplifier zesilovač nízkofrekvenční
ADC conversion time čas převodu
analogovočíslicového převodníku
ADC range selection výběr rozsahu
analogovočíslicového převodníku
ADC-extended resolution schopnost
analogovočíslicového převodníku zvýšená
rozlišovací
AND function funkce A
AND relay gate hradlo A reléové
AND-AND diode gate hradlo AA diodové
AND-OR circuit obvod A-NEBO
AND-OR diode gate hradlo A-NEBO diodové
AND-OR-AND diode gate obvod A-NEBO-A
diodový
AUTEVO AUTEVO, automatizace technické
přípravy výroby
AUTOPROJEKT automatizace projektování,
AUTOPROJEKT
AUTOTECH automatizace technologií,
AUTOTECh
abbreviated designation of the registers
označení registrů zkrácené
abbreviated instruction instrukce krátká
abbreviation of notation zkrácení zápisu
abbreviations zkratky
above platen device vedení horních válců
absence of pattern absence obrazce
absolute delay opoždění absolutní
absolute format formát absolutní
absolute index index absolutní
absolute probability pravděpodobnost
absolutní
absolute sensitivity citlivost absolutní
absolute system systém absolutní
absolute vector vektor absolutní
abstract automaton automat abstraktní
abstract model model abstraktní
abstract supercharacter znak abstraktní
změnový
abstract value hodnota abstraktní
accelerating anode anoda urychlovací
accelerating electrode elektroda urychlovací
accelerating relay relé urychlovací
accelerating roller váleček urychlovací
acceleration time doba rozběhu, doba zrychlení
acceleration voltage napětí urychlovací
acceptable design návrh přijatelný
acceptable solution řešení přijatelné
acceptance test zkouška přebírací
acceptance value hodnota přebírací
acceptor circuit obvod akceptorový
access cover kryt přístupový
access system systém přístupový
accession number počet přístupů
accessorial service servis doplňkový
accident-sensitive citlivý na poruchy
account classification klasifikace účtů
account number conversion převod
účtovaného čísla
account number detector detektor účetních
čísel
accounting errors chyby účetní
accounting machine forms papír tabelační
accounting period období účetní, období
zúčtovací
accounting tabulation tabulování účtů
accumulating speed rychlost součtového chodu
accumulation coefficient koeficient akumulační
accumulator write track stopa shromažďovače
záznamová
accuracy attribute atribut přesnosti
accuracy check kontrola přesnosti

accuracy of adjustment přesnost nastavení
accuracy of manufacture přesnost vyhotovení,
přesnost vyhotovení
acoustic alarm system systém zvukový
poplachový
acoustic coupling spojení zvukové
acoustic decoder dekodér zvukový
acoustic decoder signal signál dekodéru
zvukový
acoustic delay line linka akustická opožďovací
acoustic key klíč zvukový
acoustical channel kanál zvukový
action center centrum akční
action field pole akční
action line řádek funkční
action principle princip akční
action signal signál akční
action simulation of a switch simulace
přepínače funkční
action spot bod funkční
active area oblast aktivní
active circuit obvod aktivní
active data record záznam aktivní
active filter filtr aktivní
active input device zařízení aktivní vstupní
active output device zařízení aktivní výstupní
active power síla aktivní
active transducer měnič aktivní, převodník
aktivní
actual hours čas efektivní pracovní
actual machine language jazyk aktuální
strojový
actual notation zápis skutečný
actual output výstup efektivní
actual value skutečná hodnota
actuating quantity veličina akční
actuating voltage napětí ovládací
acyclic process proces acyklický
adaptable system of equipment systém
zařízení přizpůsobitelný
adapter control řízení adaptéru
adapting adaptování, přizpůsobení,
přizpůsobování, upravení, upravování
adaptive architecture architektura adaptivní
adaptive automaton automat adaptivní,
automat přizpůsobivý
adaptive control řízení adaptivní
adaptive digital network síť adaptivní číslicová
adaptive system systém přizpůsobitelný
adaptive threshold element prvek
přizpůsobitelný prahový
added wires vodiče přídavné
adder-subtractor sčítačka-odčítačka
adding counter čítač sčítací, počítadlo sčítací
adding device zařízení sčítací
adding element prvek sčítací
adding relay relé sčítací
addition check bush pouzdro kontroly sčítání
addition initialization inicializace sčítání
addition matrices matice sčítací
addition modulo 2 sčítání modulo 2
addition of matrices sčítání matic
addition-subtraction doba sčítání a odčítání
additional central computer počítač přídavný
centrální
additional charge doplňování, doplnění
additional checking kontrola dodatečná
additional impulse impuls doplňkový
additional inertia moment moment dodatečná
setrvačný
additional information informace doplňková
additional power supply napájení přídavné
additional program memory paměť přídavná
programová
additional variable proměnná přídavná
additive circuit obvod aditivní, obvod sčítací
additive group skupina aditivní
additive mixing směšování aditivní
additive mixing circuit obvod aditivní
směšovací
additivity property vlastnost aditivní
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address abbreviation zkratka adresy
address arithmetic element prvek adresové
aritmetiky
address block format formát adresového bloku
address carrier nosič adres
address counter of check program čítač adres
testovacího programu, počítadlo adres
testovacího programu
address decoder dekodér adres
address expression výraz adresový
address foil folie
adresová
address function funkce adresová
address matrix matice adresová
address matrix element prvek adresové matice
address model model adresy
address modifier value hodnota modifikátoru
adresy
address operand operand adresový
address representation zobrazení adresy,
zobrazování adresy
address selection switch přepínač výběru
adresy
address to indicator adresa indikátoru
address variable proměnná adresová
address-read wire vodič snímání adresy
addressable circulating memory paměť
adresovatelná oběžná
addressed display jednotka adresovaná
zobrazovací
addressed display terminal terminál
adresovaní zobrazovací
addressee adresát
addressing capability kapacita adresovací
addressing machine stroj adresovací
addressing marking značkování adresové
addressograph adresograf
adequate approximation aproximace
přiměřená
adhesive tape páska lepicí
adjacency effect efekt hraniční
adjacent přilehlý, sousední
adjacent channel kanál sousední
adjacent element prvek přilehlý
adjacent field pole přilehlé
adjoint computing technique technika
pomocná výpočtová
adjoint matrix matice adjungovaná
adjoint system systém adjungovaný
adjustable nastavitelní, regulovatelní
adjustable cam běžec nastavitelný, vačka
nastavitelná
adjustable function cams vačky nastavitelné
funkční
adjustable point čárka nastavitelná řádová
adjusting button knoflík nastavovací
adjusting characteristic charakteristika
nastavovací
adjusting condenser kondenzátor nastavovací
adjusting devices zařízení nastavovací
adjusting of the shuttle distance nastavení
tabulátoru, nastavování tabulátoru
adjusting unit jednotka nastavovací
adjustment coil cívka nastavovací
adjustment curve křivka nastavovací
administration administrativa, správa
administration problems úlohy administrativní
administrative expenses výdaje administrativní
administrative statistics statistika
administrativní
administrative system systém správný
admissible deviation domain rozsah odchylky
přípustný
admissible error chyba přípustná
admittance matrix matice zdánlivých vodivostí
advance of the carriage pohyb vozíku
advance winding vinutí řídicí
advanced testing technique způsob
zdokonalení testovací
aerospace computer počítač pro letectvo
affected value hodnota ovlivněná, hodnota
přisvojená

affine group grupa afinní
affine structure struktura afinní
ageing stárnutí
agent's number číslo agenta
agent's set místo rezervace míst
aids-oriented data data týkající se pomocných
prostředků, údaje týkající se pomocných
prostředků
aim element prvek cílový
air conditioning of an EDP room klimatizace
místnosti zpracování údajů
air cooling channel vzduchovod chladicí
air traffic control řízení letecké dopravy
air velocity rychlost vzduchu
air velocity measurement měření rychlosti
vzduchu
air-conditioned installation instalace
klimatizovaná
air-cooled tube elektronka vzduchem chlazená
air-floated magnetic head addressing
adresování vznášejících se magnetických
hlaviček
air-tight seal uzávěr vzduchotěsný
alarm annunciator oznamovač poplachový
alarm program program havarijní, program
poplachový
alarm signal signál poplachový
alarm system systém poplachový
alert dat výstrahu, dávat výstrahu, vystříhat
alert condition stav pohotovosti
algebra of events algebra jevová
algebra of nilpotent events algebra
nilpotenčních jevů
algebra of regular events algebra regulárních
jevů
algebra semifinite events algebra
polokonečných jevů
algebraic comparison porovnání algebraické,
porovnávání algebraické
algebraic complement doplněk algebraický
algebraic decomposition rozklad algebraický
algebraic group skupina algebraická
algebraic model model algebraický
algebraic quantity veličina algebraická
algebraic register registr algebraický
algebraic representation zobrazení algebraické
algebraic selection method metoda algebraická
výběrová
algebraic stability criterion kritérium stability
algebraické
algebraic structure struktura algebraická
algebraic theory of automata teorie automatů
algebraická
algorithm for decadic computer algoritmus
pro desítkový počítač
algorithm for quadratic interpolation
algoritmus kvadratické interpolace
algorithm for transportation algoritmus
dopravní
aligner bar tyč nastavovací
aligner station stanice vyrovnávací
aligning of the writing line vyrovnání řádků,
vyrovnávání řádků
alignment nastavení, nastavování, uspořádání,
vyrovnání, vyrovnávání
alignment roller váleček nastavovací
aliquot obsažený beze zbytku
all-channel decoder dekodér vícekanálový
all-electronic analogue computer počítač
plnoelektronický analogový
all-glass tube elektronka celoskleněná
all-magnetic guided-flux system systém s
ovládaným tokem plnomagnetický
all-magnetic logic circuit obvod
plnomagnetický logický
all-magnetic system systém plnomagnetický
all-metal base základna celokovová
allocation command running vykonání
přidělovací instrukce, vykonávání přidělovací
instrukce
alloy transitor tranzistor legovaný

almost periodic behaviour odezva téměř
periodická, chování téměř periodické
alphabetic blank znak prázdny abecední
alphabetic card collator zakladač štítků
abecední
alphabetic field limit ohraničení abecedního
pole
alphabetic interpreter popisovač abecední
alphabetic printer tiskárna abecední
alphabetic receipt příjem abecední
alphabetic sorting třídění abecední
alphabetic sorting device třídička abecední
alphabetic toggle zařízení abecedněčíslicové
zobrazovací
alphabetical character representation
zobrazování abecedních znaků
alphabetical collating porovnání abecední,
porovnávání abecední
alphabetical duplicating punch děrovač
abecední opakovací
alphabetical information informace abecední
alphabetical key klíč abecední
alphanumeric character-wheel kolo
abecedněčíslicové znakové
alphanumeric cursor běžec abecedněčíslicový
alphanumeric data input vstup údajů
abecedněčíslicový
alphanumeric data output výstup údajů
abecedněčíslicový
alphanumeric display system systém
abecedněčíslicový zobrazovací
alphanumeric display tube elektronka
abecedněčíslicová zobrazovací
alphanumeric display unit jednotka
abecedněčíslicová zobrazovací
alphanumeric indicating unit jednotka
abecedněčíslicová indikační
alphanumeric input vstup abecedněčíslicový
alphanumeric interpreter popisovač
abecedněčíslicový
alphanumeric printer tiskárna
abecedněčíslicová
alphanumeric punched tape output výstup
abecedněčíslicový děrnopáskový
alphanumeric size rozměr abecedněčíslicový
alphanumeric small computer počítač malý
abecedněčíslicový
alphanumeric sorting třídění abecedněčíslicové
alphanumeric text text abecedněčíslicový
alphanumeric text display zobrazení
abecedněčíslicového textu
alphanumeric type bar tyč abecedněčíslicová
typová
alphanumeric unit jednotka abecedněčíslicová
alphanumeric universal keyboard klávesnice
abecedněčíslicová univerzální
alphanumeric writing zaznamenávání
abecedněčíslicové
alphanumerical display přepínač abecední
alphanumerical word length délka
abecedněčíslicového slova
altered expression výraz modifikovaný
alternate operating duplex poloviční
alternate routing spoj alternativní, spoj záložní
alternate track stopa náhradní
alternating contact kontakt střídavý
alternating direction směr střídavý
alternating field pole střídavé
alternating group skupina střídavá
alternating operation operace alternující, režim
alternující
alternating polynom polynom alternativní
alternating quantity veličina střídavá
alternating series řada střídavá
alternating-current analogue computer
počítač se střídavým proudem analogový
alternating-current interruption přerušení
střídavého proudu
alternating-current line voltage napětí vedení
střídavého proudu
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alternating-current relay relé na střídavý
proud, relé střídavé
alternative solution řešení alternativní
ambient temperature teplota okolí
ambiguity of relay characteristic
nejednoznačnost reléové charakteristiky
ambiguous function funkce nejednoznačná
American Standard Code of Information Interchange ASCII, kód americký standardní
přenosový
amplification factor koeficient zesílení
amplification relay relé zesilovací
amplified signal signál zesílený
amplifier circuit obvod zesilovací
amplifier for micrologic circuit zesilovač pro
logické mikroobvody
amplifier input circuit obvod zesilovače
vstupní
amplifier stage stupeň zesilovací
amplifier valve elektronka zesilovače
amplifier with hydraulic control valve
zesilovač s hydraulicky řízeným ventilem
amplifying signal converter konvertor signálu
zesilovací
amplifying valve elektronka zesilovače
amplitude calibration unit jednotka
amplitudové kalibrace
amplitude curve křivka amplitudová
amplitude delay opoždění amplitudové
amplitude diminishing oslabení amplitudy
amplitude envelope obálka amplitudová
amplitude equality rovnost amplitud
amplitude factor činitel výkyvu, koeficient
amplitudy, překmit
amplitude limiter omezovač amplitudový
amplitude limiter circuit obvod amplitudového
omezovače
amplitude measuring instrument analyzátor
amplitud
amplitude of deflection amplituda odchylky
amplitude value hodnota amplitudy
amplitude-frequency characteristic
charakteristika amplitudovokmitočtová
amplitude-phase characteristic charakteristika
amplitudovofázová
analogue adder sčítačka analogová
analogue channel kanál analogový
analogue circuit obvod analogový
analogue computer počítač analogový,
simulátor, systém analogový počítačový
analogue computer applications použití
analogového počítače
analogue computer circuit diagram schéma
obvodu analogového počítače
analogue computer control řízení analogového
počítače
analogue computer errors chod analogového
počítače
analogue computer for civil engineering
počítač pro stavebnictví analogový
analogue computer logical element prvek
analogového počítače logický
analogue computer testing testování pomocí
analogového počítače
analogue computer time intervals intervaly
analogového počítače časové
analogue computing centre středisko
analogových výpočtů
analogue computing circuit obvod analogový
výpočtový
analogue computing technique technika
analogová výpočtová
analogue controller regulátor analogový
analogue converter převodník analogový
analogue correction korekce spojitá
analogue device zařízení analogové
analogue display unit jednotka analogová
zobrazovací
analogue driver amplifier zesilovač výstupní
analogový

analogue function generator generátor
analogový funkční
analogue hardware hardware analogový,
prostředky analogové technické
analogue input vstup analogový
analogue input point měřítko analogového
vstupu
analogue input system systém analogový
vstupní
analogue interpolation interpolace analogová
analogue mathematical simulation simulace
analogová matematická, technika
analogovočíslicová
analogue measured value logging sběr
analogově měřených hodnot
analogue multiplier násobička analogová
analogue network síť analogová
analogue output výstup analogový
analogue output basis báze analogového
výstupu
analogue output channel kanál analogový
výstupní
analogue output conversion time čas převodu
analogového výstupu
analogue output data channel adapter adaptér
kanálu pro analogový výstup údajů
analogue output point místo analogového
výstupu
analogue output terminal terminál pro
analogový výstup
analogue procedure metoda analogová
analogue quantity veličina analogová
analogue signal signál analogový
analogue simulation simulace analogová
analogue study studia analogová
analogue subroutine podprogram analogový
analogue switch spínač analogový
analogue system systém analogový
analogue transistor transistor analogový
analogue value hodnota analogová
analogue variable proměnná analogová
analogue-computer-oriented system systém
orientovaný na analogový počítač
analogue-digital computer počítač hybridní
analogue-digital converter převodník
analogovočíslicový
analogue-digital converter element prvek
analogovočíslicového převodníku
analogue-digital element prvek
analogovočíslicový
analogue-digital loop smyčka
analogovočíslicová
analogue-digital simulation simulace
analogovočíslicová
analysis procedures metoda výzkumu
analytická, metody analytické
analytic geometry geometrie analytická
analytic method metoda analytická
analytic relationship vztah analytický
analytical expression výraz analytický
analytical simulation simulace analytická
analytical structure struktura analytická
ancient value hodnota stará
angle encoder kodér úhlů, kódovač úhlů
angle modification modifikace úhlu
angle modulation modulace úhlová
angle of deflection úhel odklonu
angle of divergence úhel rozbíhání
angular acceleration souřadnice úhlové
angular coefficient koeficient úhlový
angular degree stupeň úhlový
angular deviation odchylka úhlová
angular displacement úhel natočení fáze
angular error chyba úhlová
angular frequency frekvence úhlová, kmitočet
úhlový
angular function funkce úhlová
angular measuring system systém úhlového
měření
anharmonic relation vztah neharmonický
announcement signal signál návěstní

annual premium pojistné roční
annular gap otvor prstencový
annular magnet magnet prstencový
annular micrometer mikrometr prstencový
anode and grid correction korekce anodová a
mřížková
anode breakdown voltage napětí anodové
zápalné
anode current proud anodový
anode input power příkon anodový
anode region oblast anodová
anode rest current proud klidový anodový
anode sputtering rozprašování anody
anode voltage napětí anodové
anode-bend voltmeter voltmetr s anodovým
usměrňováním elektronkový
anode-to-cathode path cesta od anody ke
katodě
anthropomorphic concept pojem
antropomorfní
anticoincidence circuit obvod nonekvivalencí
anticoincidence element prvek nonekvivalencí
antihunting circuit obvod tlumicí
antiphase protifáze
antisymmetrical matrix matice antisymetrická
antithetic events jevy protikladné
aperiodic circuit obvod aperiodický
aperiodic damping tlumení aperiodické
aperiodic element prvek aperiodický
aperiodic instrument přístroj aperiodický
aperiodic motion pohyb aperiodický
aperiodic phenomenon jev aperiodický
aperiodic regime režim aperiodický
aperture illumination osvětlení štěrbinové
aperture of the beam průřez elektronového
svazku
apparent power výkon zdánlivý
apparent-energy meter přístroj na měření
zdánlivé energie
appearance potential potenciál začáteční
application aids pomůcky aplikační
application in planning and organization
použití v plánování a organizaci, používání v
plánování a organizaci
application of parametrons využití
parametronů, využívání parametronů
application study studia aplikační
application-dependent data segmentation
segmentace údajů v závislosti od aplikace
application-oriented data data aplikační
orientovaná, údaje aplikační orientované
applied mathematics matematika aplikovaná
approach mode způsob přístupový
appropriate position poloha vhodná
approximate integration integrace přibližná
approximate solution řešení přibližné
approximate value hodnota přibližná
approximate variable proměnná přibližná
approximation aproximace, přiblížení
approximation condition podmínka
aproximace
approximation degree stupeň aproximace
approximation problem úloha aproximační
approximation simulation simulace
aproximační
approximation straight-line přímka
aproximační
approximation theory teorie aproximace
approximative representation reprezentace
přibližná
Arabic arabský
Arabic digit číslice arabská
arbitrary phase-angle power relay relé s
libovolnou fází výkonové
arbitrary sequence posloupnost libovolná
arbitrary-sequence computer počítač s
libovolným řízením
arborescent data structure struktura údajů
stromová
arborescent structure struktura stromová
arc baffle komora zhášecí
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arc drop napětí oblouku zhášecí
arc suppression zhášení oblouku
arc-back zápal zpětný
architecture architektura
area data data oblasti, údaje oblasti
area identification identifikace oblasti
area of trust oblast důvěry
argument list seznam argumentů
arithmetic computing unit jednotka
aritmetická
arithmetic constant konstanta aritmetická
arithmetic counter čítač aritmetický, počítadlo
aritmetické
arithmetic data data aritmetická, údaje
aritmetické
arithmetic data type typ údajů aritmetický
arithmetic difference rozdíl aritmetický
arithmetic error condition podmínka
aritmetické chyby
arithmetic expression výraz aritmetický
arithmetic mean value hodnota aritmetického
průměru
arithmetic section sekce aritmetická
arithmetic sequence unit jednotka aritmetická
řídicí
arithmetic speed rychlost výpočtová
arithmetic variable proměnná aritmetická
arithmetic-logical unit jednotka aritmetická a
logická
arithmetical progression řada aritmetická
arrangement of gates uspořádáni hradel
arrangement of the type bars uspořádáni
typových tyčí
array number číslo pole
array structure struktura pole
artificial carry přenos umělý
artificial dielectric dielektrikum umělé
artificial intelligence inteligence umělá
artificial language jazyk umělý
artificial line vedení náhradní
artificial neuron neuron umělý
artificial variable proměnná umělá
artwork maska
assemble power výkon souboru
assembly device zařízení montážní
assembly of magazines sestava zásobníků
assembly procedure postup zastavení
assembly system systém zastavovací
assessment of rounding odhad chyby
zaokrouhlování
assignment instruction příkaz přiřazovací
assignment possibility možnost přiřazení
assimilable quantity veličina přizpůsobitelná
associated structure struktura sdružená
association for office organization sdružení
pro organizaci úřadů
associative holographic memory paměť
asociativní holografická
associative law zákon asociativní
associative principle princip asociativní
associative register registr asociativní
assurance with periodical premium pojištění s
periodickými prémiemi
astable multivibrator multivibrátor nestabilní
astatic coils cívky astatické
astatic element prvek astatický, prvek nestálý
astatic wattmeter wattmetr astatický
asymmetric deflection vychylování
asymetrické
asymmetric graph graf asymetrický
asymmetric network síť asymetrická, síť
orientovaná
asymmetric non-linear unit prvek asymetrický
nelineární
asymmetrical non-linearity nelinearita
asymetrická
asymmetrical toggle obvod asymetrický klopní
asymptotic behaviour chování asymptotické
asymptotic expansion rozpínání asymptotické
asymptotic solution řešení asymptotické
asymptotic stability stabilita asymptotická

asynchronous computer počítač asynchronní
asynchronous computer-model model
asynchronního počítače
asynchronous control řízení asynchronní
asynchronous device zařízení asynchronní
asynchronous entry vstup asynchronní
asynchronous generator generátor asynchronní
asynchronous motor motor asynchronní
asynchronous operation provoz asynchronní
asynchronous sequential switching circuit
obvod asynchronní sekvenční spínací
asynchronous system systém asynchronní
asynchronous transmission přenos
asynchronní
asynchronous working činnost asynchroma
at sign znak @
atomizing of solid-state bodies rozprášení
tuhých těles, rozprašování tuhých těles
attachment coefficient koeficient přilnavosti
attenuation constant konstanta tlumicí
attenuation network atenuátor
attosecond attosekunda
attracting mass hmota přitažlivá
attractive magnetic force síla přitažlivá
magnetická
audible indicator indikátor zvukový
audio-frequency spektrometr nízkofrekvenční
audio-range frequency rozsah zvukových
frekvencí
audit printing tisk pro protokol
augmented matrix matice rozšířená
authorization signal signál povolovací
auto inductive coupling vazba samoindukční
auto monitor automonitor, zařízení automatické
dozírací
auto poll prohledávání automatické
auto test-system zařízení samočinné se testující,
systém samočinné se testující
auto-adaptive model model
samopřizpůsobitelný
auto-bias circuit obvod samočinně se
nastavující předpěťový
auto-compounded current transformer
transformátor s přídavnou magnetizací
úměrnou proudu proudový
auto-fill character generation generování
výplňových znaků automatické
autocorrection autokorekce
autocorrelation function funkce autokorelační
automata studies studia automatů
automated construction konstrukce
automatizovaná
automated construction engineering technika
automatizované konstrukce
automated control řízení automatizované
automated design návrh automatizovaný
automated design engineering principle
princip automatizovaného projektování
automated direction vedení automatizované
automated element prvek automatizovaný
automated information flow tok informací
automatizovaný
automated information system systém
automatizovaný informační
automated logic design návrh automatizovaní
logický
automatic accumulation shromažďování
automatické
automatic accuracy check kontrola přesnosti
automatická
automatic addition sčítání automatické
automatic air control system systém řízení
letecké dopravy automatický
automatic answering odpovídání automatické
automatic assembly zastavení automatické,
zastavování automatické
automatic blank column verification
ověřování prázdných sloupců automatické
automatic card reading snímání štítků
automatické

automatic carriage návrat vozíku automatický,
posuv automatický
automatic carriage opening otvírání vozíku
automatické
automatic check system systém automatický
kontrolní
automatic checkout system systém
automatický ověřovací
automatic circuit exchange komutace
automatická
automatic coding system systém automatický
kódovací
automatic coiling of tape navíjení pásky
automatické
automatic compensation kompenzace
automatická
automatic computer počítač
automatic computing výpočet samočinný
automatic consultation of microfilms
prohledávání mikrofilmů automatické
automatic contour digitizer převodník křivek
automatický analogovočíslicový
automatic control gear zisk automatického
řízení
automatic control system systém automatický
řídicí
automatic controller regulátor automatický
automatic credit balance bilance automatická
úvěrová
automatic curve digitizing převod křivek
automatický analogovočíslicový
automatic curve scanning snímání křivek
automatické
automatic data processing zpracování údajů
automatické
automatic data processing centre středisko
automatického zpracování údajů
automatic data processing equipment přístroj
na automatické zpracování údajů
automatic data processing machine stroj na
automatické zpracování údajů
automatic data processing system systém
automatického zpracování údajů
automatic decimal point computer počítač s
desetinnou čárkou samočinný
automatic decimal-binary conversion převod
automatický desítkovodvojkový
automatic design projektování automatické
automatic dictionary slovník automatický
automatic digital computer počítač
automatický číslicový
automatic digital plotting equipment převod
do číslicového tvaru automatický
automatic digital sorting method převod
grafických informací do číslicového tvaru
automatický
automatic digitizing metoda automatického
číslicového třídění
automatic digitizing of graphical information
systém automatický číslicový
automatic direction řízení automatické
automatic disconnection odpojení automatické
automatic distortion correction korekce
skreslení automatická
automatic distribution subsystem podsystém
rozdělování automatický
automatic distribution system systém
rozdělování automatický
automatic division dělení automatické
automatic dosage dávkování automatické
automatic drawing board stůl automatický
rýsovací
automatic drawing digitizing převod při
kreslení automatický analogovočíslicový
automatic drawing machine stroj automatický
kreslicí
automatic duplication reprodukce automatická
automatic embossing machine stroj
automatický vtláčecí
automatic equalizer vyrovnávač automatický
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automatic error detection detekce chyb
automatická
automatic feeding device of invoices zařízení
účtů automatické podávací
automatic flow-charting package souprava
programů automatické tvorby vývojových
diagramů
automatic focussing action zaostřování
automatické
automatic frequency control řízení kmitočtu
automatické
automatic gain control řízení zesílení
automatické
automatic indexing indexování automatické
automatic indicator indikátor automatický
automatic information flow control řízení toku
informací automatické
automatic information retrieval vyhledání
informací automatické, vyhledávání
informací automatické
automatic information system systém
automatický informační
automatic input vstup automatický
automatic interchangeable filmed document
doklad automaticky vyměnitelní nafilmovaný
automatic interlock blokování automatické
automatic jump skok automatický
automatic keypunch děrovač automatický
klávesnicový
automatic left zero verification ověření
vedoucích nul automatické, ověřování
vedoucích nul automatické
automatic letter feed podávání listů
automatické
automatic letter sorting třídění listů
automatické
automatic line device automat řádkovací,
zařízení automatického řádkování
automatic listing and book-keeping machine
tabulátor automatický
automatic literature searching prohledávání
literatury automatické
automatic load limitation ohraničení zátěže
automatické, ohraničování zátěže
automatické
automatic machine operation operace
automatická strojová
automatic machine processing zpracování
automatické strojové
automatic machining obrábění automatické,
obrobení automatické
automatic magnetic accounts feeding
podávání magnetických účtů automatické
automatic measuring and checking device
zařízení automatické měřicí aůkontrolní
automatic mode of operation způsob
automatický provozní
automatic multiplication násobení automatické
automatic negative balance saldo automatické
záporní
automatic operating system systém
automatický operační, systém automatický
provozní
automatic optimizer optimalizátor automatický
automatic output výstup automatický
automatic paper stacker zásobník papíru
automatický
automatic parsing analýza automatická
syntaktická, parser automatický
automatic phase comparison circuit obvod
automatického porovnávání fází
automatic pilot autopilot, pilot automatický
automatic plant závod automatizovaný
automatic point determination stanovení
polohy řádové čárky automatické
automatic point device zařízení řádové čárky
automatické
automatic precision spectrophotometer
spektrofotometr přesný automatický

