

 i"'IיייקI.~לקן;זך
KESHER VE'ELEKTRONIKA (Communication & Electronlcs) 


די כרן 

הענייניס: ו כ ו ת 

ןןעמוס  ).(מיינ "רס לילה ראיית מכשייר  )J(ן  1מס. ר' כרד 

 80ובעולם בארץ ואלקסרוניקה ר קש 3המערכת דבר 

י ם המשולביהמעגילם יסודות 
התקשירת מרע 

 82אלוני  '

מ  85יסולזןו  'צ 'בף) (סופס י תורחבות רכמעבהקשר אמינות  4שנןר  'ניצילם ושיסות העורקים סןגי 

רשףי ע רת יתקשלוןייני 

מייק ל "סאז אתה אתtעוש:ו היית כיצד 

8 

13 

16 

 8וזרועותנך את בחן 

 91קססנבאןס א' יבועי ר גל ל מחול-לך בנה 

96ז השרת מבגר של פעולותיו מהו  ונעולם בארץ ואלקטריניקה קשר 

צב'   18יושלזיו  'ךחבת~פס במערכת הקשר אמינות 

,ר,א' 
 22הישיר חתדרים מרכיב 

 ( 40)4מס' דן כרך 

איונןו!   28שני) (מאמר שרת במבגון שימושים 
 99המערכת דבר 

שניר מ' הבאות השניס -60בהכוח מקורות התפתחות 

 32יריעתויך את ו בח

 1 (8 ()'מסר'כןר 

רשףע' דלק תאי 

מייק ל  IIסאצבאי ןש לשיממגבזיים סוללות 

זך י' ם י במחשבתןף"בזמן י ש

 35המערכת דבר 
 116ובעולם בארץ ואלקסרןניקה קשר 

מייקסא"ל   36סרים ממללא אריד לטרוח קשר השגת 

ת  38לןי  'תית·ממיית טלוויזיה 
לוי 'מ מננסיים ם י סרס

א רון  'אלקסרוני וסקופ מיקר

העורקים סןגי -התקשירת מרע 

א 41שניר  'מ •(המשך) ם ניצולושיטות  רוו  'גרעיני קיצב"לב 

 44ויסיזוו  'צ 'כ(המשך) רחבת-פס במערכת הקשר אמינית 
א קססנבאים  'לדפקים סיגרסואידלי גל מר מתלך בנה 

128 
דןך (lO/ר איקסרוני כציןד תקלית אבחון 

ובעולם בארץ ןאלקטרןניקה קשר 

46 

48 

דיעותיך י את כחן 

סקופא'   50תצוגה למערכות מבוא 
 (41)5מס' ן דברך 

גשריצ'  המערכת דבר  54והשראות קיבוי מורד 

 ' 132נ א"ל  Cאלקסרוניקה ת ו עאמצבולמידה הדרכה  64
יריעותיך את בחו 

בעלי כהתקנים סרנסיססורים 

ע שלילית התנגדות 
 )(fו גמס. רי כרן 

רשף  '

67 
עררקים סוגי -התקשורת מרע 

שניר  'מף) י(סניצולם ושיסות המערכת דבר 

וכעולם באר') ואלקסרוניקה קשר העורקים סןני -התקשירת מדע 

100 

103 

108 

110 

120 

124 

124 

125 

131 

136 

140 

144 
 68שגיר  'מ(המשך) (יצולם טות י וש

ל<ן מ' (סוף) מננסיים סרסים 

סלפונית לתקשןרת אל·כשל מערכת 
ח לייזריתירה התקו ו 2 זך 'י כלל-עולמית 

I  לוי

באןסרקסטא'  N'אישיות תציהנ מערכות  חרש ר פסו 4ופ סק

146 

150 

160 



300 

140 

319 

364 

מס. ד/ כרי 

המערכת דבר המערכת דבר 

ם ובעולבארץ ואלקטרוניקה קטר כקרב הקטר מפקי 

נושאים פי על עניינים תוכו 

י קפת

ד'נרד  )45(,'סמ 'דכרן  )42( 6 

267 163 

268 

Z ןZ 

שגיר 'מצבאיות למערכות ים ככל 164 ד ור  'אחשמליים ס יבלכ

עמוס ),(מיל"ג רסיעילה ספרתית לתקשורת רוחכ-פס הצרת   168זון יוסל 'צ 'כם אלקטרןניירכיבים אינוך 

S2ו 

280 

ררי אי הדדי פנוי נאבים ישוח lו  Iכירו י דג תכמר ןהטרכסיסט

 Iו  4

Z82 'עמ-רשף עי ת, וני צבעלטלויזיה ושמקול  בחלל רןניקה  :אלקט
'עמ-כדק  Iלסגוה במענל טלןיזיה כמערכת שימוש   8'עמ-רשף  'ע ,קשורתתלוייי(' 

3ג Zעמי -ך  I"לוויינים, ת עובאמצטקטי צבאי ק.:.ייו   2&2רטף  'עצבעונית לטלןייזיה רשמקול  Iו6רבעוכם כארץ ןאכקטרוניקה ר קש
טלפןניה 

קסטנבאים 'אבאויר הטליליים היונים  176 oT I! L285 

28S 

 72עמ' -זך יי  ,ככ"לעילמיתנית וטלפת לתקטוראל-כטל מערכת בעןלם אלקטרןניקה 

טניר  'מ ,םניצולת ווטיטקים, רעיהי סןנ-התקשורת נודע  180 
קהי האלקטרןניסןדןת 

קסטבנאום 'אהאלקטרוניקה חידושי -חדש ר ספ 182 290 ,4, 41, 68, 140'עמ קסטנבאום  'אאוזניות להפעלת ני 1סטיריאןפמבגר לד בנ;ן 
ר שני  'מ ,ניצולםת שיטרו העורקים סןגי -רת ןהתקשע דמ

 22י עמ-ד יר  'א ,,'שי ההתדרים ב מרכי
J68 ,41 ,4'עמ סלווןו י צ' ן ב ,וחכת'פסבמערכת הקשן ת ו ניאמ ) 10 (46מסן ד' רך כ 192 

22 יעמ-ירד י אר, יהישהתדויס כיכ ומ
2998S ,qq ,lS 19228  'עמ-(אלוני י ,רתשבנוי  /כבשימושיט 

רק נ 'לסגןר ענל במיה ז ייו טלכת מערכמוש יט 300 46'עמדור נ "וסוני, ראלקטבציור ת ותקלאכחוו 
50  'עמ-פ ו סק 'א ,תצונהלמעוכות מבוא 

 304 50'עמ-סקופ  'א ,התצ\גכמערכות מכוא 
54  'עמ-בשרי  'צ ,ותוהטואקיבוכ דד ומ

 54'עמ-רי גשי צוהשראות, בול קי דד ו מ
ן q'עמ-סקופ ן א ,תו איטיתצינה מערכות  195 308חק יצנ "רסחדפס רי י כשמבתדר בקרת 

7Z  'עמ-ך  Iי י  ,תןלמי-עכלל ת י ת-טלפונרולהתקשאל-כשל ת כמער
ג 11ם ו כאקסט( 'אחדשים ספרים  196 

1 98 

200 

201 

205 

-
ן 4'עמ-ןפ ק סיא ,שיותאיונה תצמערכות 

13'עמ 31,ם ובעולבארץ ואלקטרוניקה קשו  6 
וך 'ו קדימה יניק ז -הצכאי הקשר 

שגיר  'מתיד העשל התקשי'רת אמצעי ר הכייז

יצחק ג "רס AN/GRC-16Sחיפס קטר ר כשימ

 82'עמאלוני  'י  ,םהמשולכיהמעגלים ות דיסו
 lן  lי עמ-כירו  'דכמתוג נסיסטןו רהט

314-
 lן  8'עמ-tDT.ןLפתקי 

 ZZז יעמ-עמיס התחשמלית, כנת ס
 lq6 ,120עמ' -לןי  'מ ,מגנטייםסרטים  31וד ור  'א )ך(המטי דדהבאפנוי חישובים 

 1z4'עמ-רי\ אי  ,אלקטוןנימיקרוסקופ  319קסטנבאום א' שמיט ל שפטר מעגל 
Z64  ,232עמ' -כאום קסט(אי  /אהוווהשקטיעה מענלי פעולת 

 1Z4מי ע -ן ויא' י, נרעינכ קיבצ-ל
209  Z36עמי -זך  'י  ,אדמהוחיבורי הארקה מערוכת ף רט 'ע

132 עמ' -'ב'ל /סא ,היקקטךונאל ת אמצעוכדה יולמהדרכה  )11 (47מס'  'דכרי 
 150עמי -לוי ח'  ,י ליי\רירה תהתקן  214331 285'עמ-ם  \קסטנכאי א ,באוירהשליליים היונים 

216 288י עמ-אליני  'י י, טכנמאמר לכתוב אןך  רוו אי  ,דקיתשכבות אל ייזו לת אלומות צמרהמנונסרה שילובן  'י הטריאק  332  'עמ-ם קסטנכאוי א ,טישמשל פטר מעגל זך  'י ם לווייני באמצעית טקטי צכאי קשר 
'עמ 8 21 192 בייאב 'ט  339'עמ-ושף י ע 'תוךטיהטל האלקטרוניקה שרינ י געלמייו  'אלמערכת -ןי התיכהים וירת  V 335קשר רי ימכשכיו רת היייות רע הפ

2Sq ,ZOO'עמ-וני אל ".ותרי בגיהים תדרים האתנר 
 Z01 219'עמ-ר ישנ Iמ ,תידהעשל התקשוות אמצעי ןר יי הל 'עמוס עמ(מיל.) נ //רס ,חשטלכיסוי ד "אתןרןן י ממסר 339להפעלת אןפןני י רסטימגכר -ך לנה כ 

ס ועמ ).לימ(נ "רס ,יעילהת יספרתלתקטורת פס  'רוחבצרת ה 342 370י עמ-לון  'ח ,מJI(תכשירי במת נןאנטם אוי ת 227 
378'עמ-ות שיחדות לגוי יח(דות 

 344 2ן 2'עמ
232 אוס קסטנב 'אואה י יהשקטיעה מענלי פעיכת 

 364י עמס ועמ ),לימ(("וס ,שטחלכיסוי ד "אתרדיו רי ממס

ג 7ס 'עמ-לו(  'ח ,מ"תגבמכשירי אנטנות תיאום 

348 

351 קסטנכאום י אמכונית בההצתה ר טיפן-ך לבנה 
זן  'עמ-ס ועמ(מיל,) וס"(  ,לילהראיית י מכשיר

3ן S"עכ -רשף  Jע ,המוצקהמצכ מטרן  44י מס 'דירכ ) 8( 
150'עמ-כוי י ח ,י י'ליןותירה התקן 

 235 3ן 8י עמ-חדיטות לרגיות דות חיי  )12 (41מסי דן כרך 

236 

j 239 

244 

זן  "אימה וחיכורי הארקה מערכות 

-  "וכו"פיקכת רע Iב

363 180עמי -זר י לי קון באמצעות אוטומטי קב עו המערכת דכר 

ו רו 'א /דקיתת כנישל אלייזר אלומות  תר'(~המבו(סרה ידיעןתיך את בחו 
364עמוס נמיל.) "נ רס טטח לכיסוי את"ד רדיו ממסרי 

192עמ/  1Z;עמודיס  8 ,87 ,64 ,32 
366כירינ  'נ  201עמי -שניר י מ /העתידשל רת טותקהאמצעי -ר  tי יהלהגרמני כצכא הקשר חיל שכ התפתחותו 

המערכתדבר  3וOלןי  'ח מ "תגבמכשירי אנטנות ס ויאת
טל כיתית להקרנה \R E'שיטת 

S ג,Z 

 , 36ג
 82י עמ-אלןני  'י  ,המשולביםהמעגלים ת ויסוד 375רשף  'ע

 ,67, 99, 131, 163, 195ג,  S ,3:ס עמודי
3,33ו2אלוני  'י(המשך) ם משוככימעגלים 6%4 1 ,Z99 ,Z67 

רטף  'עיה זטלוויות תכני

המיצק המצב מטון  245וכעילס ץ ארכלקטןכויקה ואר קש

רשף  'ע ,תשליל-התנגדות עלי בם (י כהתקטורים יסטו<ס
הדרכה  3ו 6 ג::ןבעולבארץ קטרוניקה אלו שר ק 250ו טילמי וק ריאטמעגלי 

132 136'עמ 378 'מע-Jבל "סא ,הקיאכקטרונעות כאמצידה ןלמהדרכה  חדישותניות ו ליחידות  254 אלוני  'ייותר בגוהים תדרים -האתנר 
 lו  l'עמ-בירו  'ד ,כמתגר וסטי הטרנס

 Z56י עמ-ם קיח ,כנאיםטתשרהכעל 
380 כאום קסטנ י אולי בקימגע-יד מתג -לך בנה  256178 - DTjJ.L עמ' 

 Z88'עמ-י ונלאן ל ,טכנימאמר תוכ לכאיך 

ני ואליי טכני מאמר לכתוב איך לייור קרו צעות אמבאיטומטי עוקכ 

זר כיי אלומות המצמית כ/נסרה 

ריו י אדקית ת טכבואל 

י עמכת המעדדבר 
ואלקטרנויקה קשר למונחי ן ימיכ

מייק "ל סאן יןשרת ביחטשל ם הקשוימןו י באעירת ב )4ג(ו  'מסי/רך כ

המערכת רכר 

שף רי ע ,ת Iטלילת וננדת הכעלי כהתקנים סטןריס י סנטרקשר תרניכ 

 96עמ'  !השרת ר כמנשל פעולרתיו מהו רשף י עהאוברני קן ת הה אורות הכל י נאכוי' יותר בנוהים ים תירהאתנן 

מודפסים ם מענלי 

ובעולם ץ בארנןקה ויאלקטןקשן 
המערכת דבר 

רשף  'עהשיתוך של אלקטרןניקה ה
 )קוןתי(ת ואיזני

רו  Iכ  'ד Eתאן טל התקנים 
ס י עמהתחשבוכית סכנת 

לם ובעובארץ יאכקטריניקה קשו 

אןפטיןת ת \ןמערכר זלייאלכרי ז' ראשוו) חלק  ,טני(מאמר ם י משולבם ועגליכ

המערכת דכר 

יר טנ 'Jבצכיליט  3Zכת טלרגפיה 

J  בגיסא"ל הראשונה העולם כמלחמת המארגה מערכת

לכוחצה מןליכים 

קםי ח י פתקם טכנאית רהכשעל 

Z09 עמ'-רטף  'ע ,םידפסו מם מענל· 384 טווייסטונסבמנגר ס י בחישו-החודש שאלת  264  304נאים קסטנ 'אפיתרון -והשוואה קטיעה לי נמע
216 - 'עמ שולמ( )'  ,הטריאק

- 'עמ 250 שילמן 'י  אק,י טר מעגלי ה טלןיזי
314 'עמ רשף 'ע האיבןני,ההתקן דות אוהכל  38 עמי לון חי ,יתרמת-מלת טלןיזיה 

Z 348, 3ן עמ/ - אלרני " בים,משול גליםמע - רשף ע' ,יהזטליי תכניות טל ביתית להקרנה  EVRשיטת 

- 3ו 5עמי  רטף 'ע ק,וצהמהמצב  משרן 246 עמי 

י -עממייק ל "סא ,שריוובת חטישל הקשרים מון כאיבעיית 



282 

300 

319 

192 

ד'נרד  (45) 9 מס' ד' ברד  )6 ( 42מס. ד' כןר 

26 I 
נושאים פי על נים ttענתוכו 

 268שגיר  'מצבאיות למערכות כבלים  1.4ורד  'אחשמליים כבלים 

 271עמוס (מיל,) רס"( יעילה ספרתית לתקשורת רןחב·פס הצרת  I.Sיוסלוו(  'צב' אלקסדוניים רכיבים אינון 

S2ד 

עמ' -בקר  'לסגיה במעגל טלויזיה במערנת שימןש  8'עמ-רשף עי  ,תקשורת 1לווווג 280ובעולם בארץ ואלקטרוגיקה קטר  Iד 4קןב בהקטן מפסד 

 332עמ' -זך  "לןויינים, באמצעות ססטי צבאי ק'יר  282רשף ע' צבעונית לטלוויזיה רשמסול  I.ד ובעולם בארץ ואלקסרוניקה ר קט
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 22עמ' -ירר א' הישיר, התדרים רכיב iכ
 4Q ,18,85 192'עמ 299המערכת דבר 

195 

ואלקטרוניקה קשר למונחי מיליו 

המערכת רבר 

רשף  'ע ,שליליתהתנגדות  1בעלנים כהתקטרנסיססורןם סשר תרגיל 

באי הצהקטר 

אלוני  'י יותר בנוהים תדריס האתגר 

יצחק רס"ג  AN/GRC-16Sחרפס קשר מכשיר 

 ,דמהאוחיבןרי הארקה מערכית מידפסים מעגל.ם 

ובעילם בארץ יאלקטרוניקה קשר 

ו) תיקי(איזניןת 

המערכת רבר 

זן י' לוויינים באמצעות  1טסס 1צבאקשר 

רן  Iב 'ר Eתאי של ם  1התקנ
 22דעמיס התחשמלות סכנת 

לכוחצה  מןליכ'Iכ
רשף ע' ה טלוויזיתכניות 

.דגלמו שי tי  Pסריאמעגלי  ובעיל:ב ץ בארןאלקטריניקה קשר 

 28עמ' -אלוני י י שרת, במבגרי שימושים 
46'עמדוד  (רס" ,ןנןראלססןד  Iבצת ן תקלאבחיו  ג  OOברק  'לסגור במענל סלוויזיה במערכת וש ימ ש

 50עמ' -סקופ  'אתצוגה, למערכית מביא 
50'עמ-ססופ א'  ,תציגהלמערכות מבוא  304מילק ל "סא טריין בת יחסשל ם  Iהקשרבאימןו עיות ב

 )7 ( 43י מס 'דכרך 
 S4'עמ-גשרי  'צ ,והשראותקיבול מןדד 

 54'עמ-גשרי  'צוהשראות. קיבול מורד 
ג  08יצחק רס"נ חרפס במכשירי תדר בקרת 

 74עמ' -סקופ  'א ,תו אישיתצכיה מערכות 
72  'עמ-ן I'י  ,למית-עןכלללפןנית -סלהתקשרותאל-כשל מערכת 

גIג קססנבאום  'אחרשים ספרים  19• 

198 

-
 74'עמ-סקופ א' שיות,  1אתצונה מערכות 

 136'עמג  I2ןבעולם כארץ ואלסטרוניקה קשר 
82זן  '1קדימה זיניק   'עמאלןני ו'  ,המשןלביםהמעגלים יסירית 

171  'עמ-בירן  'רכמת,ג הטרנסיססור 
 200 96עמ' -!השרת מגבר טל פעולותיו מהו  314רשף ע' האובו(( ההתקו אורות הכל 

201 

205 

209 

214 

 178'עמ-tDT.ןLפתקי 
120, 146עמ' -לןי מ'  ,מגנסייםסרטים דגג ורד  'א(המשך) הדרי באפנון חישובים  שניר  'מהעתיד של התקש,·רת אמצעי הלייזר 

 227'עמ-עמיס התחשמלות, סכנת 
 114עמ' -רוו  Jא ,1אלקסריננ"קרוססיפ  319קסטנבאום א' שמיס של פטר מעגל 

 232,2.64עמ' -קססנבאום א' והשוןאה, עה  1קטמעגלי פעילת 
12עמ'  4 רון א'  ,נרעי(יקוצב·לב 

236עמ' -זך  '1 רטף  'ע
 132עמ' -'בסא"ל אלקסרוניסה, אמצעות בידה נו ילהררכה  )11 ( 47מס' ד' כרך 

 2SS'עמ-ם י קסטנבאא' באויר, ם  Jlהטלילהיונים 
 331 150עכ,' -לןי  'nלייזרי, רה  Iתהתקן 

• 21 288'עמ-אלוני  "טכגי, מאמר לכתוב אין  רןן א'  ,רקיתשכבות אל ר יזלי אלומית המצמדת מנסרה שילמו  'י הטריאק  332 
עמ' -קסטנבאום י אשמיט, של פטר מענל 

'עמ 2ג 8 192 אביבי 'ש  335טריג  'געלמייו -אלמערכת -התיכוו ם  1הזירת  Vקשר מכשירי בין חרדיית הפרעות 

339 

33 9  'עמ-רשף ע' השיתוך' של האלקסרוניקה 
200, 254'עמ-אלנוי יי יות,ך בגוהים תדרים האתגר 

להפעלת סטיריאןפוני מבנר -לך ה בנ
364רשף  'עהטיתון של האלססרוניקה  עמיס  ),ל'מ(נ "רסשטח, לכיסוי ר "אתררןי ממסרי 

יעמ 201'עמ-שניר  'מהעתיד, של התקשורת אמצעי הלןוזר 
219 

עמוס (מיל,)  ("רסיעילה, ת י ספרתלתקשורת פס -ברוחהצרת  342 370'עמ-לין  'ח ,מ"תני בכ,כשירת כיאנסם תיאו
378'עמ-חרישות ות  1ליגיחידות 

272'עמ  344ובעולם בארד יאלקטריניקה קשר 
 2ג 2קסטנבאים א' והשיןאת קטיעת מענלי פעילת 

 364'עמעמוס יל,) (מרס"( שטח, לכיסןי את"ד רדין ממסרי ג  1 48אלונ  'יראשיו) חלס  ,1טנ(מאמר משולנים יענלים (
אןפטיןת ןמערכ\ת ר זליי

370עמ' -לוי ח'  ,מIIתגבמכשירי אנטנות תיאום 
ג  5!קססנבאום א' ת  1במכנוההצתה שיפור -לך בנה 

 77עמי -עמוס (מיל,)  ("רסל~לה, ראיית מכשירי 
 375'עמ-רשף  Jע ,המוצקהמצב משרו  )(S44מסי ד' כרד 

150י עמ-לוי  'ח ,לייזריתירה התקו 
 378'עמ-חדישות לוגיות דות  Iיח )12 (41מסי ר' כרך 

 2ג 5המערכת דבר 
180עמ' -ליי!ר קרו באמצעות ארטומטי עוקכ  ג.ג המערכת רבר 

ריו א' יקות, שכנות אל לייזר אלומות המצכנדת מ(סרה ידיעןתיך את בחו  236ן Iאדמה ורי בוחיהארקה מערכות  '.J  364עמוס (מיל.) רס"( שסח לכיסוי את"ר רדיו ממסרי 
עמ'  32, 64, 87, 128:עמורים  2ג 9טניר  'Iבצליליס  32בת טלרגפיה -"פיקןלן" ערכת  Jכ

ג••'ייריג  'גהנרמני בצבא הסשר חיל של התפתחותי  J  י הלי 244נגיל "סאהראשונה העולם במלחמת חמארנח מערכתt  201עמ' -שניר מ' העתיר, טל התקשורת אמצעי -ר 

המערכתדבר  3סדלוי ח'  מ "תג 1במכטיראנסנות תיאים 
טל תית י בלהקרנה  E\'Rת שיס

 l ,163 ,195 35,2,267 ,299,ג  l ,99 ,67 ,3S ,3:עמודים 
 331,דג 2אלוני  'י(המשך) משולבים מעגלים  .24

ג.ג. 
82'עמ-אלוני  'י  ,המשילביםהמעגלים סודות  Iדג  Sרשף  'ע

צק ו המהמצב משרן  248ובעולם בארץ ואלקטרןניקה קשר 

רשף 'עשלילית, הת{גדןת בעלי כהתקנים טרנסיסטורים  -הדרכה
250 

132 136'עמ דג S 'עמ-'בל "סא ,אלקטרוניקהעות באמצולמידה הררכה  חדיטותות י לוניחירות  254  171אלוגי  '.ייתר בגוהים תדרים -האתנר 

209 

 'עמ-רו בי 'ד ,כמתגהטרנסיסטור 
 256'עמ-קם  'ח ,טכנאיםשרת הנעל 

ג 80 ~DTפתקי קססנבאים  'אולי קיבד  1מגע·מתג -לן בנה  .25 L- סם  'חם טכנאיהכשרת על  178עמי
 288'עמ-1אלני 'ו  ,סננימאמר לכתוב ך  1א

304 'עמ-\הף  'ע ,מודפסיםמענלים ג  84סרנסיססןרי במבגר חישובים -החורש שאלת  2.4 'עמ-ק מייל 'סאיון,  Iשרחטיבת של ם  1הקשרבאימןו בעיות 
וםבאקססנ 'א פיתרין -והשןןאה קטיעה מענלי 

216 עמ' - שולמן י' אק,  1הטר

250 עמ' - שולמן " טריאק, מעגלל טלןיזיה 
- 314עמי  רשף 'ע האובןני,ההתקן דות אוהכל  38 Iעמ לוי ח'תלת-ממדית,  סלויזיה 

372 ,348 עמ' - אלונן 'י  ,משולביס מעגלים - רשף ע' טלןיזיה, תכניות של ביתית להקרנה  EVRשיטת 

- 375עמ'  רשף 'עהמוצק,  המ::וב משרן 246 עמ' 



 239עמ' -שגיר  'מ ,צלילים 32בת סלגרפיה -פיסולו"  "מערכת 

בגי סא"ל  ,הראשוגההעילם במלחמת המארנה ת בוערכ


 244י עמ


 168'עמ-שינר  'מ ,תאיוצבלמערכית בלים כ

מייק ל Jlסאשריין. חסיבת של הקשרים באימוו עיות ב


 304'עמ


 332עמ' -זד  '",לווייניםבאמצעות סקטי צבאי סשר 

335
עמ' שריג ג' אל"עלמייך, ת מערכ-התיכוו הים זירת  



 I 366עמ שריג  'בהגרמני, נבצא הקשר ל י חשל התפתחותן 

(מקורות"כוח) הספק ורות  .כ'ק

שגיר  fמהבאות, השנים  60ב"הכיח מסורות התפתחות 


 100עמ' 


 103'עמ-רשף ע' דלק, אי ת


 108עמ' -מייס סא"ל  ,צבאיןש ימ לשמגנזיום סוללות 


חדשים ספרים 


 160עמי -קסטנבאים  'אחדש, ספר 


 192עמ' -ה ס ואלקסרוניקשר י י(חלממילון 


 290'עמ-קססכבאןם א'  ,האלקטרוניקהידושי ח-חדש ספר 


 311'עמ-ססס(נאום  'אשים, חדספרים 

ובעולם באוץ ואלקטרוניקה קשר 
11, 144, 176, 214, 248, 280, 312:דים עמו 6 ,80 ,48 ,16, 

376 ,344 



וכיבים 


 82'עמ-אלןני י' המשולבים, המעגלים יסודות 

רשף  'ע ,כיתישלהתננדות נעלי כהתקנים סרנסיסטורים 


 136'עמ

 164עמ' -ורן  .אם, (יחשמלכבליס 


 168עמ' ן ן tיוסלצי ב'  ,אלקטרונייםס ירכיבאינוד 


 171'עמן ביר 'דכמת(, הסרנסיססןר 


 178'עמ-Dז I1Lפתסי 


 209'עמ-רשף  'ע ,מודפסיםמעגליט 


 216י עמ-שולמן  'י  ,הסריאק


 250'עמ-שולמן  fי  ,סריאקמעגלי 

 f 314עמ -רשף  Jע ,האובוביההתקן אודות הכל 


 342עמ' רן ינ 'ד ,Eי  .J-Iת של התקנים 


 348, 371עמ' -אלוני י י משולבים, מעגלןם 


 375עמי -רשף ע'  ,וצקמההמצב משרן 

החודש שאלת 


 384עמ' -סרנסיססורי ר במבגחישובים 

אפנון שיטות 

ש(יר י מ(יצולם, ושיסות העורקןם סןגי -התקשורת מדע 

 4, 41, 68, 140עמ' 


 85,44,18'עמ-ון tיולסי צ fבפס, ·רחבתערכת כמהקשר אמינות 


 275, 317עמי -ורד  'א ,הדדינאפ(ןן חישובים 

 )37(1מסי די כרד 
תשייל חשון המידע ותרות נר~ונים תמסורת 


 1969כובמבר עמוס (מיל.) נ "רסיעילה, ספרתית ת ורלתקשרוחב"פס הצרת 

 272עמ' 

ם ימחשב


 110עמ' -זד  ",םמחשביבו כזמשיתוף 


 120, 146'עמ-לןי מי מנגסיים, סוסיס 


 378'עמ-חדישות לוגיות יחייות 

אלקטרוניים מעגלים 


 8S ,44 ,16'עמ-וסלזןו 'וצי ב ,רחבת-פסרכת vכמהקשר אמינית 


 22י עמ-ורך א' הישיר, התדרים מרכיב 


 28י עמ-אלוני י' שרת, במבגרן ים שימוש


 46עמ' -דןן  (l!רסאלקסרוני, בציוד תקלות אבחןן 


 91'עמ-קסטנבאום  'אריבועי, גל לל וחמ-ין בנה 


קסט(באןס  'אלדפקים, סיניסןאירלי גי מתמר -לד בנה 


 125עמי 


 168י מע-יוסלויו  'צ Iב Jאלקטרונייםרכיניס אינוד 


 180עמ' -לייןר קרו באמצעות אוטומטן עוקב 


ם יבאקסט( 1א ,תו אןזנילהפעלת י סטיריאיפונמבגר -ך לה נב


 182, 219'עמ-

ון רי איקוח, 'כבןת lIאל יייזר איומות מרת -sהממנסרה 


 192עמי 


 209'עמ-רשף  'עמודפסים, מעגלים 


 216'עמ-שולמו  "ו הסריאק


 232, 264'עמ-יס אבנסטק 'א השוןאח, וה קטיעמעגיי פעולת 


 236עמי -זן  "אדמה, בןרי וחיהארקה מערכות 


 239מי  J.;-יר גשימ ,צליליט 32בת סלגרפיה -פיקולו" "מערכת 


 250י עמ-שולמו יי סריאק, מעגלי 

עמיס (מיל.)  </Iרסיעילה, ספרתית לתקשורת רוחב"פס הצרת 


 272עמ' 


 308'עמיצחס "נ רסחרפס, במכשירי דר תבקרת 


 319עמ' -סססבנאים א' שמיס, של פסד מעגל 


 342'עמ-בירן ן ד ,Eתאי של התקנים 


 348, 372~עמ-אלוני י' משולבים, מגעלים 


 375'עמ-רשף  'עהמיצק, המצב משרן 


 378י עמ-חדישית לוניות  (ורחידי 

לבנייה מעגלים 


 91י עמ-קסס(באום  'אירבועי, גל מחולל לד בנה 

קסטנבאום אי  ,לדפקיםסי(ןםואידלי גל מתמר לד בנה 


 125'עמ


קסטננאוט  'אאוזניות, להפעלת סטיריאופוני מבגר -לד בנה 


 182, 219עמ' -


 319י עמ-קסטנבאום אי שמיס, ל שפסר מעגל 

35עמי -קססנבאום א'  ,במכוגיתההצתה שיפןר לד בנה  1 



 380עמי -קססנבאום  'אקיבולי, מגע"יד מתג -לד בנה 

צבאיות קשר מערכות 


 13'עמ-מייק ל "סאז אתה זאת עןשה היית כיצר 


 36'עמ-מייק ל  "סא  ,ממסריטא ללארוד לסווח קשר השגת 


 174'עמ-נקרב הקשר מפקד 


 196'עמ-סשר תרניל 


 198'עמ-זד  ",קדימהזינוק -הצבאי הקשר 

ANחדפס שר סמכשיר  / CRC - 
 205ן עמ-יצחק רס"(  ,165


 218'עמ-אביני  'ש ,סשרמכשירי ביו הדדיות הפרעות 


