
וידרה-יומומ תמישר 

להקה תוניינעתה תוטשפתה טעו ילארשי-ץדאה וידרה תודש תחיתפ םע 

.הז שדח עוצקמל םיחנומ עובקל ךרוצה רבג וידדה-עוצקמ תולאשב 

םילשודי-וידד לע רמאמב דנישטדוט .ה .נ םסרפ ה"פדת תנשב דוע םנמא 

ושדחתנ םידחא םיחנומו .לבקתהל הבז םקלחש םיירבע םיחנומ תישאר םג דיתעל 

ןכלו .ןהש לכ תומלש אלו תודיחא אל הזב התיה אל לבא .םינינועמה יגוח ךותב 

עוצקמה ילעבל םג םיצוחנה םיחנומ עובקל ןושלה דעו עבתנו רזחו עבתנ 

הדעו בישוהו וז העיבתל הנענ ןושלה דעו-.וידרב םינינעתמהו םיקסועה להקל םגו 

.ז"צרת ןושחדמב ז"כב הנושאר םעפב הפסאתהש .וידרה יחנומ תעיבקל תדחוימ 

ורבוח - 91 ימע "וננושל،. לש 'ח ךרבב דעוה תוריכזמ ח"ודב רכזנכ 

.דציבופ דמ .ימלשוריה וידרה ןפלואבש סדנהמה ידיב םייזעול םיחנומ תומישר 

הלא תומישר יכ .הדעול רדבתנ הדובעה ךשמב ךא .דובעל הדעוה הלחה ןהיפלו 

טלחוה ןכ לע .דחוימ יעוצקמ ןולמ םוסרפו בר ןמז ךירצי ןדובעו ידמ תוטרופמ 

"וננושל،,ב המסרפלו .רתויב םיצוחנה םינינעה תא ליכתש תזכורמ המישר רבחל 

לע העד תווחל תונמדזה םהל ןתגהב .דחי םג עוצקמל םיחמומהו להקה תנקתל 

רבח לע לטוה תאזב המישר רובח .ןולמב טלחומ ןפואב םעבקה ינפל םיחנומה 

.סופדל דמוחה תבירעב םג ליעפ ןפואב ףתתשה דשא .רלימס .ש רמ הדעוה 

.תדחוימה ותדות תא דעוה ול עיבמ הבורמה ותרזע לע 

וא תילגנאמ םוגרתב םיעבקנה םיחנומה תא תואדל ןיאש שיגדמ ןושלה דעו 

םימיאתמ םיירבע םיחנומ עובקל הפאש וידדה-יחנומל הדעוה >תינמרג 

םיחמומה תרבסה יפל—תיעוצקמ הניחבמ םינודנה םיניינעל 
םיחנומ םוגרתב ןהמ תחא וא וללה תונושלה דחא ררגהל התצר אלו -הדעובש 

רצוא לבב השמתשה וידרה ימל הדעוה .דבלב תרוסמ תוכז ולא תונושלב םתוכזש 

םיתעל הצלאנ יעוצקמ קויד םשל ךא .הזה םויה דע דעוה ייע ועבקנש םיחנומה 

.םמוקמב םידחא עובקל וא םהמ תונשל תוקוחר 

ליכמ אוהשכ .ךמסנל העידיה א"ה הפסונ תוכימסב םיאבה םיחנומב 

,ידוסיה גשומה חא 
 133
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וידרהייחנומ תמישר 134 

םיילגנאה םיכרעה לש ב"אה יפל תרדוסמ ןאכ תמסרפתמה המישרה 

התכירעב .ח"צרת תבטב טיי דעו הדסוה םוימ הדעוב ןודינש רמוחה לב תא הליכמו 

םידחא םיניינע תויהב תודיחא רדעה שגרוי םיתעלש ,תורשפאה ןובשחב האבוה אל 

אבוהש רמוחה בכרהמ עבונה רבד ,דואמ םימצמוצמ םידחא םיניינעו ידמ םיטרופמ 

.ליעל זמורמב ,הדעוה ינפל 

דעול ץוחמ םיחמומלו דעוה ירבחמ םידחאל ןויעל הרסמנ םיחנומה תמישר 

המישרה דופשל וליעוהו הדעול םהיתורעה תא וחלשש הלא לכ בוטל ורכזיו 

ןיביי .ש רמ ,יקסנזיו .א סדנהמה ,יקסבוחנרשט .ש ד"ד ,ןינורבא .א דמ ؛הנוקתלו 

.ם'הרפש .נ רמו ("עדמו הקינכט،, תכרעממ) סניפק דמ ,א •מ 

םלש היהיש ,וידרל יעוצקמ ןולמ איצוהל התעדבו התדובעב ךישמת הדעוה 

.ויפנעל עוצקמה תא הצממו 

؛םה הדעוה ירבח 

A. M. I E E. ,ליהנוטס-ןבא-רה .ד דמ 

.דעוה דבה ,דנישטרוט .ה .נ 'פודפ 

•הטיסרבינואב הקיסיפב הצרמ ,יקסדובמס .ש ד"ד 
.הללאמרב וידרה תנחתב סדנהמ ,רלימס .ש דמ 

.דעוה דבה ,ןילביר .י .י ד"ד 
.הדעוה ריכזמ ,םייח-ןב .ז ד"ד 

 abscissa Abszisse קיספ

 absorption of waves Wellenabsorption םילגיתעילב
 accumulator Akkumulator, Sammler, Speicher רבצמ

 adjustment Einstellung ןווכ

 aerial, antenna Antenne הנטנא 'השישמ

 auxiliary aerial Hjlfsantenne ،הנשמ— רזע-תשישמ
 balancing aerial Ausgleichsantenne תנזאמ השישמ

 double antenna Doppelantenne הלופכ השישמ
 double-cone aerial Doppelkegelantenne תיטודח-וד השישמ

 fan-shaped aerial, Facherantenne הפינמ-תשישמ
 fan aerial

 funnel shaped Trichterantenne ךפשמיתשישמ
 aerial
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135 יידיח יחממ תטי،'ר 

 multiple wire Mehrdrahtantenne תלפכמ השיושמ
 aerial

 receiving aerial Empfangsantenne תטליוק השי!שמ
 roof-shaped Dachantenne, dach- גג-תשי1שמ

 antenna formige Antenne

 short wave antenna Kurzwellenantenne םירצק 1םילג]ל השיושמ

 T-shaped antenna T-antenne, T-fdrmige "٢' תשיושמ
 Antenne

 transmitting aerial Sendeantenne תשי1שמ،תריזשמהשושמ
רודע 

 aerial capacity  Antennenkapazitat השי1שמ.ד-לזבק 

 aerial characteristic  Antennencharakter השי1שמה (םיוקמ) יפא 

 aerial dip  Antennendurchhang השיושמה ןיויפד 

 aerial excitation  Antennenerregung השיושמה-תידרי1ע 

 aerial lead in  Antenneneinfuhrung השיושמה תסינכ 

 aerial mast  Antennenmast השיושמה-ןרת 

 aerial power  Antennenleistung השיושמהיקפסה 

 alarm bell  Alarmglocke .דקעזא-ןיומעפ 

 alarm fuse  Meldesicherung הקעזא תרצנ 

 Amperemeter,
 ammeter

 Amperemeter,
 Strommesser םרזדמ 

 amplification  Verstarkung הרבגה 

 amplification
 constant

 Verstarkungskonstante הרבגהה עיבק 

 amplification factor  Verstarkungszahl הרבגהה םריוג 

 amplifier  Verstarker רבגמ 

 directional
 amplifier

 Richtverstarker ןוכמ רבגמ 

 amplitude  Amplitude הפזנת 

 anode  Anode הדיוגא 

 auxiliary anode  Hilfsanode דזע-תריונא 

 cylinder shaped  zylinderformige תילילג הדימא 

 Anode
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יירוח יחנוט תמישר   13،

 disc-shaped anode scheibenfbrmige Anode תיקסדייתיסוקסד הדונא

 anode guard net  Anodenschutznetz הדיונא לע ןגמ תעד 

 anion  Anion ןי1איגא 

 armature  Anker

 atmosphere  AtmosphSre הדיוא 

 atmospherics, clicks,
 statics

 atmospharische
 storung

הריוא קועקע 

 to attenuate, to damp gedampft sein תחנ 

 to attenuate, to damp  dampfen תחנ 

 attenuated  gedampft תוחנ 

 attenuation, damping Dampfung התיחנ 

 attenuation coeffi
 cient

 Dampfungskoeffizient התיחנה-פדקמ 

 attenuation equaliza י
 tion

 Dampfungsausgleich תוותעה 'התיחנה לוקע 

התיחנה 

 attenuation equiva
 ent

 Dampfungsmass התיחנה תדמ 

 attenuation factor  Dampfungsfaktor התיחנ,דיטרוג 

 attenuation ratio,
 damping ratio؛

 Dampfungsverhaltniss התיחגהיטחי 

 audibility  Hdrbarkeit תועימע'עמע 

 battery  Batterie הלליוס 

 beam station תעלוק הנחת 

 to bear  peilen עעג 

 beat  Schwebung המעפ 

 bombardment  Bombardement '(םינורטקלא לע) הצצפה 

הדטמה 

 breakdown  Durchbruch,
 usammenbruch

ןודבע ימס 'ןורבע 

 breakdown of
 service

 Betriebsstorung הלעפיקותע 

 to broadcast  senden, ד؟ע 
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 Rundfunk (יללכ) דודש 

 Kabel לבכ 

 Luftkabel ילע לבכ 

 Erdkabel יתחת לבכ 

 Eichung לויכ 

 Eichungstafel לוי?-חול 

 Kapazitat, Aufnahme למק 
 fahigkeit

 Kathode הדי1תק 

 direkt geheizte Kathode 'דשי םימחב הדיותק 

םימח תרשי - 

 indirekt geheizte הנשמ םימחב הדיותק 
 Kat ode

 Kation ןיואיטק 

 Kennlinie, Charakteristik יפא ؛ ריצקבו ,יפאיוק 

 dynamische Charakte ימניד יפא 'ימניד יפא-יק
 ristik

 Ladung ןעטמ 

 Raumladung בחרמה — 'חודה ןעטמ 

 laden, aufladen ןעט 

 d. Laden, d. Aufladen, הניעט 

 Antennenaufladung השיושמה תניעט 

 Drossel (Anodendrossel) (הדיונא קנשמ) קנשמ 

 abdrosseln קנש 

 Kreis לגעמ 

 Gitterkreis גירס לגעמ 

 Schwingungskreis הדינת לגעמ 

 Gegentakt(kre1s) ףחד-בחס (לגעמ) 

 Siebkreis דריובה לגעמ 

 Spule לילס 

 broadcasting
 cable

 aerial cable, over
 ead cable

 underground cable

 calibration

 calibration chart

 capacity

 cathode

 directly heated
 cathode

 indirectly heated
 cat 0 e

 cation

 characteristic

 dynamic charac
 teristic (curve)

 charge

 space charge

 to charge

 charging

 aerial charging

 choke (anode)
 to choke

 circuit

 grid circuit

 oscillatory circuit

 push-pull (circuit)

 selective circuit

 coil
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 tuning coil  Abstimmspule .דנוכה-לילס 

 coincidenceofphases  Phasengleichheit תיועפיומ-ןויוש 

 condenser  Kondensator,
 Verdichter

הבעמ 

 blocking condenser Blockkondensator םסיוח הבעמ 

 by pass condenser ףיקעמ הבעמ 

 variable conden؛>er Drehkondensator, ver הנתשמ הבעמ ,בביוס .דבעמ 
 anderlicher Konden

 sator

 conductor  Leiter ךיליומ 

 constant (of waves)  (Wellen) konstante (םילגה לש) עובק 

 to control (the grid)  steuern (Gitter) (גייס) ٦٣ ,החנה "רחנ 

 cooling jacket  Kuhlmantel דודק-תמילג 

 core  Kern בל 

 corona  Korona .דתניודק 

 corona loss  Koronaverlust החניחקה תחפ 

 corona phenomenon Koronaerscheinung התניחקה תעפיות 

 corrector (tone)  Entzerrer קקזמ 

 corrector  Korrektor ןקתמ 

 to couple  koppeln דמצ 

 thermo-electric
 couple, thermo

 couple

 Thermoelement ימדת - .ינמח דמצ 

 coupling  Kupplung, Kopplung,
 Verbindung

דומצ 

 back coupling  Ruckkopplung רזיוח דומצ 

 capacity coupling  Kapazitatskupplung לובק3-،ילובק דומצ 

 loose coupling  lose Kupplung יופד — <הפד דומצ 

 tight coupling  teste Kupplung קודה דומצ 

 crystal  Kristall שיבג 

 current  Strom טדז 

 alternating current Wechselstrom שיקולח-מדז 
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 139 וידרה יחנומ תמישר 

 anode current,
 plate current

 Anodenstrom הדיונא-םדז 

 direct current  Gleichstrom דעי םדז 

 emission current  Emissionsstrom הטילפ-םןז 

 grid current  Gitterstrom גירס-טדז 

 phase current  Phasenstrom עפי1מה-םדז 

 oscillating current  oszillierender Strom דדיונתמ םדז 

 saturation current  Sattigungsstrom היוד-מדז 

 curve  Kurve םקע 

 attenuation curve  Dampfungskurve התיחגה םקע 

 deflection  Ausschlag היטט 

 to detect  anzeigen, aufnehmen תי1לג 'הלג 

 detection  Anzeigen, Aufnahme יולג 

 detector  Detektor יאלג 

 dial  Zifferblatt הגוח 

 diaphragm  Diaphragma,
 Membran

תיפת 

 diode  Diode .דדי1אוד 

 direction finder  (Peilantenne), Peilem
 pfanger, Richtungsfin

 er

(םילג-)ןפצמ 

 discharge  Entladung 1 הקידפ ,תוקד؟תה 

 brushing discharge  Buschelentladung המלאב תוקדפתה 

 cathodic discharge  kathodische Entla
 dung

תידי1תק תוקדפתה 

 glow discharge  Glimmentladung תעהי1ל תוקדפתה 

 to distort  verzerren תוע"םדם 

 distortion  Verzerrung תווע ,םודס 

 phase distortion  Phasenverzerrung עפי1מה-תווע 

 earth (ground)  Erde (elektrische) הקדא 

 earth plate  Erdungsplatte הןןדאה-תלבט 

,so ٣۶ 16 '٥۶ ףרגלטו ןופלט ,למקח יחתמ 7 ,1 
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 effective  wirksam לעופ 

 electric field  elektrisches Feld ילמעח הדע 

 electrode  Elektrode הדורטקלא 

 electromagnetics  Elektromagnetik הקיטנגמודטקלא 

 electron  Elektron ןיודטקלא 

 emission  Emission, Ausstro
 mung

הטילפ 

 energy  Energie ץרמ ,היגרנא 

 oscillation energy  Schwingungsenergie הרינתה תיגרנא 

 radiation energy  Strahlungsenergie הנידקה-תיגדנא 

 ether  Ather רתא 

 ether waves  Atherwellen דתא-ילג 

 to evacuate  evakuieren קדה 

 evacuated  evakuiert תקדומ 'קרומ 

 evacuation  Evakuierung הקדה 

 excitation  Erregung רודיע 'תוררוע 

 factor  Faktor םרוג 

 to fade  schwinden הקל 

 fading  Schwmderscheinung,
 fading

יוקל 

 fault of phase  Phasenfehler עפומה יוקל 

 feeder  Speiseleiter, Speise
 leitung

סנרפ 

 fidelity  Treue (d. Wiedergabe) תונמאנ 

 filament  Faden, Heizfaden, המינ 

 filter  Filter ןנטמ 

 flow, flux  Strbmung, Fluss ףטע 

 frequency  Frequenz תורידת 

 attenuation fre

 quency
 Dampfungsfrequenz התיחנה-תורירת 

 audio frequency Horfrequen؛  עמןק-תודיךת 
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 carrier frequency  Tragerfrequenz אטוגה _יתודידת 

 high frequency  Hochfrequenz ההיובג תורידת 

 low frequency  Niederfrequenz הכומנ תורידת 

 medium frequency mittlere Frequenz,
 Mittelfrequenz תינוניב תורידת 

 oscillation fre
 quency

 Schwingungsfrequenz הדונתה-תורידת 

 resonant frequency Resonanzfrequenz הדוהתה תורידת 

 fuse  Schmelzsicherung ךיתנ 

 generator  Erzeuger, Generator ללוהמ 

 grid*  Gitter, Netz בירמ 

 screen grid  Schirmgitter ךכוס גירס 

 grid bias  Gittervorspannung* — *תבטקה,גירסה בוטק 

 grid control  Gittersteuerung גירסה דוקפ /גידסה-תיחנ 

 grid leak  Gitterableitung גירסה קפמ 

 grid potential, grid
 voltage, grid tension
 haimonic vibration

 Gitterspannung

 Oberwelle

גירסה התמ 

ינומדה —,ןוילע לג 

 Heaviside layer  Heavisideschicht דיסיוה-תבכזע 

 impulse  Stoss, Anstoss הפיחד 

 indicator  Indikator, Anzeiger ןוהמ 

 phase indicator  Phasenanzeiger עפומה ןוהמ 

 inductance, inducti
 vity

 induction

 Induktivitat

 Induktion

תואדעה 

האדעה 

 input  Aufwand, Bedarf העקעה 

 insulator  Isolator דדבמ 

 leading in insulator  Einfuhrungsisolator סי^מ-דדבמ 

 ion  Ion ןויא 

 lonisation  lonisation תוננוי 

 to ionise  ionisieren ןנוי 

(58 ימע ו תוירכז) הימיח יחתמ ןייעו polarisation תיתפרצכ ٠ 
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 interference Interferenz תוכבאתה

 kilocycle Kiloherz ץרהוליק
 knob Knopf דיותפכ

 to lead voreilen םדק
 lightning conductor,- Blitzableiter קדביאלוכ קדב אילכ

 arrester

 loud-speaker Lautsprecher םילי1קמד 'ד /לוקמר
 mercury air pump Quecksilberluft תיפסכ לע דיוא-תבאשמ

 pumpe

 microphone أ Mikrophon ןופורקמ
 migration of ions lonenwanderung םיני1יאיתדידנ

 modulation Modulation ןווג
 net, network Netz תעד

 protecting network Schutznetz ןגמיתשד
 earth network Erdnetz הקדאה תעד

 to oscillate oszillieren דדוגתה

 oscillation Schwingung הדונת

 damped oscillation gedampfte Schwin- התוחנ הדונת
 gung

 fundemental Grundschwingung תידוסי הדונת
 oscil a ion

 harmonic oscilla Oberschwingung תיני1מדה - 'הנוילע הדונת
 tion

 induced oscillation mduzierte Schwin האדשה תדונת'הדשמהדונת
 gung

 natural oscillation, Eigenschwingung תילגס הדונת
 natural vibration

 pure oscillation reine Schwingung הרוהט הדונת
 singing oscillation tSnende Schwingung תללוצ הדונת
 soundless oscilla tonlose Schwingung המוטא הדונת

 tion

 undamped oscil- ungedampfte התוהניאל הדונת
 lation Schwingung

 oscillation generator Schwlngungserzeuger ה-דונתה-ללוחמ
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 oscillation loop  Schwigungsbauch ה"חנתה-טל؛! 

 oscillation node,
 vibration node

 Schwingungsknoten הדונתה-תמצ 

 oscillator  Wellenerzeuger,
 Oszillator

דדי1נמ 

 antenna oscillator  Antenenerreger .דעי1עמה-רדי1עמ 

 oscillatory motion  schwingende Bewe
 gung

הדוגתיתעוגת 

 pentode  Pentode הדיותנפ 

 period, cycle  Periode די1זחמ 

 beat period  Schwebungsperiode המעפה די1זחמ 

 natural period  Eigenperiode ילגס רוזחמ 

 period of oscillation  Schwingungsdauer הדונתךמז 

 periodical  periodisch יריוזחמ 

 phase  Phase עפומ 

 phase angle  Phasenwinkel עפומה-תיוז 

 phase difference  Phasendifferenz עפומה-לדבה 

 phase lagging  Phasennacheilung,
 —verzogerung

עפומה-רוגפ 

 phase leading  Phasenvoreilung עפומהיתמידק 

 phase meter  Phasenmesser עפומדמ 

 phase regulation  Phasenregelung עפומהיתוסו 

 phase regulator  Phasenregler עפומהיתסו 

 phase shifting, phase
 displacement

 Phasensprung,
 —verschiebung

תציפק ،עפומה תקיתע 

עפומד 

 phase splitting  Phasenteilung עפומה לוצפ 

 plug  Stdpsel, Stecker,
 Dubel

עקת 

 potential  Potential לאיצגטופ 

 potentiometer  Potentiometer רטמויצנטופ 

 power, output  Leistung קפטה 

 propagation (of
 waves)

 Fortpflanzung, (der
 Wellen)

(םילגה) תומעפתה 
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؛ירירה יחנומ תמישר ا44 

 protector, fuse Sicherung ךיתנ .(ללוכ גשומ) הרצנ
 radiation strahhing, Ausstrah- הנירק

 lung

 radiation resistance Strahlungswiderstand הנירק-תודגנתה

 range Bereich םוחת

 range of waves Wellenbereich םילגה-טוחת

 rays strahien (הדותקדהדונא-ינדק)םינוק
 to rebroadcast, to ubertragen דבעה

 relay

 rebroadcasting, Ubertragung הדבעה
 relaying

 receiver Empfanger טלקמ
 reception Empfang,Aufnahme הטילק
 reciprocal of ampli Durchgriff תורדהתה
 fication, penetrance

 rectification Gleichrichtung דושי
 rectifier Gleichrichter דשימ

 metal rectifier Metallgleichrichter יתכתמ רשימ

 valve rectifier Rohrengleichrichter תורפופש-,תרפופש רשימ

 reflection Reflexion, Spiege הרזחה
 ung

 relay Relais רסממ
 repeater station, Verstarkeramt [רזוח] רבגמ

 repeater

resistance (in parallel, Widerstand ؛רוטב ליבקמב) תודגנתה 
 (in series

 to resonate mitschwingen דדוהתה

 resonator Resonator דוהמ

 resonance Resonanz הדוהת

 Resonanz erregen (הדוהת ררוע) דדוה

 rheostat Rheostat, Reglerwi הנתשמ תודגנתה
 derstan

saturation Sattigung היוד؟ז "דיוד 
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14؛  וירדה יזונוט ٨٥١٥٠٩ 

 selectivity  Selektivitat, Trenn
 schar1

תורירב 

 e

 sensitivity  Empfindlichkeit תושיגר 

 shunt  Shunt (•דצמ 

 to shunt  shunten דדצ 

 signal  Signal, Zeichen ןמיס 'תי1א 

 signal intensity  Zeichenstarke תותואה-תמצע 

 signal lamp, pilot
 amp

 Signallampe הארתה תרי1נמ 

 sinusoidal  einwellig ידיאוסוניס 

 spark gap  Funkenstrecke ץוציגה-תור 

 socket  Fufi, Sockel, Htilse,
 Fassung

עקש ،יללכ ןבומב ،זוחא 

סנכנ ובש םוקמה אוה 

(plug ןייע) עקתה 

 valve socket  Rohrenfassung תרפופשה זוהא 

 stability  Stabilitat תוביצי 

 to superpose  Qberlagern בכרה 

 suppression unit (תוכבאתהל) קתשמ 

 switch  Schalter גתמ 

 to tap  abzweigen ףעסה 

 tapped inductance ףעסמ [הארשה ل לילס 

 tapping point  Anzapfungspunkt הפעסה תדקנ 

 television  Fernsehen היזיולט 

 tetrode  Tetrode הדי1דטט 

 thermal, thermo  thermisch, thermo ימרת ,ינמח 

 transformer  Transformator יאנש 

 air-core transfor  Luftkerntransforma דיואייאנש 

 mer tor

 autotransformer Autotransformator (ופוגב س יוב*יאןש

>רפ0מ_ ימע 'ג וננושל ןגו ؟١٠ 80 ךרע 22 ימע ףרגלטו למשח יחנומל ץלמנ ١٣١ 
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 transmission, trans- Transmission, Sen- חלשמ
 mitting dung

 dirrectional trans- Richtsendung ןוכמ חלשמ
 mission

 to transmit senden חלש

 transmitter Sender רדשמ"

 bearing transmitter, Peilsender, Richtsen ןוכמ רדשמ
 directional trans- der

 mitter

 emergency trans- Notsender דדשמ קחדה תעשל רדשמ
 _er ךרצהתעשל

 triode Triode הדי1אירט

 to tune abstimmen ןוכה
 tuning Abstimmung הנוכה

 sharpness of tuning Abstimmscharfe הנוכהה קויד
 tungsten Wolfram םרפליוו

 uranium Uran ןויגדוא
 vacuum Vakuum קיר
 high vacuum Hochvakuum הי1בג קיר
 vacuum pump Vakuumpumpe קיר-תבאשמ
 vacuum meter Uakuummeter קירדמ

 (radio) valve Radiorohre תרפופש 'וידר "*תרפופש

 amplifier valve, Verstarkerrohr רבגמ-תרפופש
 amplifying valve

 double grid valve Doppelgitterrohre תיגידסוד תרפופש

 gas filled valve gasgefiillte Rohre זג תאלממ תרפופש

 hard valve harte Rdhre השק תרפופש
 soft valve weiche Rdhre הכד תרפופש

broadcasting רודיש ןיבו transmisson חולשמ ןיב הלידבמ הדעוהש יפ לע ףא ٠ 

רדשמ לבוקמהו יללכה הגומה תא התגש אל 

،תאזה הלמח הדעות י'יע הרחבנ _ש 'ר1גצ ,הגק 'ןומד 'תיש؟?؟ /תרפופש : תועצהה לכ ךותמ ٠٠ 

הז ןינעל הב שמתשהל ולחה רבכ םיברו ،המיאתמ רתוי הל התארגש 
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147 ١٠٦٦١١ יחנומ וומישר 

 vacuum valve, Vakuumrohre
 vacuum tube

 volume control Reguherung der Starke
 wave Welle

 carrier wave Tragerwelle

 continous wave kontinuierliche,-unge
 dampfte Welle

fundemental wave Grundwelle ידי1סי לג 

ground wave עקרק-לג 

modulated wave modulierte Welle ןוגמ לג 
reflected wave reflektierte Welle רזחמ לג 

wave crest Wellenberg לגהיסכר 

wave trough Wellental לגהיתעקב 

wavelength Wellenlange לגה-ךד،ז 
wave motion, Wellenbewegung תילג העינת .םילג תעונת 

 undulatory motion
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