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 اخرتاعات حسن كامل الصّباح
 66أحصى له  فيوسف مرّوه .ُمس جَّلة يف مكتب التسجيل االّّتادّي يف واشنطنـي امليكانيك الكهرابئّي واإللكرتويّن. ومثَّة تفاوت كبري، بني الباحثني، يف عدد اخرتاعاته اللسلة طويلة من االخرتاعات يف حقل  للصّباح س

لكّن عددها يف  .1اخرتاعات أجنزها ابالشرتاك ومهندسني آخرين يف شركة جنرال إلكرتيك 10عنها. أ ِضْف إليها وافٍّ فضًًل عن شرح  ،يف املكتب املذكور، واترخيها أرقام تسجيل كلٍّّ منها ذاكرً أجنزها مبفرده،  اخرتاًعا
، هذا فضًًل 10ال يتضّمن فعليًّا غري   شرت كةُـ . ُيشار إىل أّن جدول االخرتاعات املمشرتًكا 15و، اخرتاًعا منفرًدا 37اقتصر  على  إذبكثري بلغ أقّل من ذلك ، 2العاِلم املُخرتمع حسن كامل الصبَّاح كتاب  اجلدول الوارد يف

،  67ها ، بلغ عددُ 3حسن كامل الصبَّاح عاِلم من لبنانويف اجلدول الوارد يف كتاب . من خطإٍّ يف الرتقيم فيهعّما  مسّجًًل  4اخرتاًعا 52لصبَّاح حسن وهيب فيجزم أّن ل أّما الدكتور عّباس ًكا.شرت  مُ  11واخرتاًعا مستقًلًّ
 فقط(. 10على اجلدول  شتمل)ويآخرين مهندسني غريها ابلتعاون و  15و مبفردهأجنزها  منها 37 :يف مكتب التسجيل االّتادي يف واشنطن

واملتطاِبقة واملرجع ني  حسن كامل الصبَّاح عاِلم من لبنانسعيد الصبَّاح يف و اليت ذكرها مرّوه يف كتاب يه، املنفردة  66الـاخرتاًعا، منها  93 وهو يتضمَّن ا،همجيع   وضع جدولنا، هذه املراجع   أّما من جهتنا فقد اعتمدان، يف
حسن كامل الصبَّاح عاِلم من كتاب يف   11و ،مرّوهعند  10كة وقد بلغ عددها االخرتاعات املشرت   ىل ذلكأ ِضْف إ .73، حبيث ابت عددها اإلمجايل 6وأضفنا إليها  عند مرّوه. مل ي رِدْ  اخرتاع واحد، فضًًل عن ق نيالساب
 . اخلاّصة نتيجة اسقصاءاتنا 20أّما يف جدولنا فقد بلغ عدُدها  .لبنان

، ت ِبًعا ملا وجدانه بشكل ُمساِعد حسن كامل الصبَّاح عاِلم من لبنانّوه بشكل أساسّي، وعند سعيد الصبَّاح يف كتابه اعتمدان تلك الواردة عند مر  إذ ،تبقى اإلشارة إىل بعض األمور، ومنها ترمجة املصطلحات إىل العربّية
انه أحيااًن من تضارب لعربّية و فْـًقا للمبدإ عينه. هذا فضًًل عّما وجد. ويف بعض املواضع القليلة أجرينا تعديًلت طفيفة يف ترمجة املصطل ح إىل ايف كلٍّّ من املرجع ني ح اإلنكليزي واآلخر العربّ صط ل  ُـ من تقارب أفضل بني امل

خرتاع ُنسخ براءات اال؛ معتمدين يف ذلك، وهيبحسن وعّباس  بني مرّوه وسعيد الصّباح ،وإّّيهم يف إجناز بعض اخرتاعاته عض املهندسني الذين تشارك الصّباحوأمساء ب االخرتاعات، واتريخ تسجيلها، تسجيليف أرقام 
  .(230-212ص ) الذكرى املئويّة األوىل لوالدة الصّباحاليت زّودان هبا مشكورًا حضرة أمني الشؤون الثقافّية يف جلنة الصّباح الوطنّية د. عّباس حسن وهيب، وتلك الواردة يف كتاب 

                                                           
ُمفصٌَّل عن كلٍّّ منها، ، حيث ي رُِد شرح 118 -48، ص 1967، بريوت، منشورات مرّوه العلمّية، 1ط.  ح،كامل الصبَّا   ،العبقريّة املَنسّيةو؛ 250 -157ص ، 1956بريوت، مطابع لبنان،  ،كامل الصبَّاح عبقرّي من بالديكتااب يوسف مرّوه:  يُراج ع 1

منها، واترخيه. تُراج ع كذلك الصفحات أ فضًًل عن يل كلٍّّ منها واترخيه )األرقام والتواريخ لًلخرتاعات السّتة والستني اليت من املرجع الثاين، حيث ي رُِد جدول ابمسها وعددها ورقم تسج 145-143من املرجع األّول، والصفحات  282-279رقام تسجيل كّل ٍّ
 أجنزها مبفرده(.

 .102-204، 190 [، ص1995الوطنّية، ]، ]د.م.[، جلنة الصبَّاح الذكرى املئويّة لوالدته، 1935 -1895، عاِلم املُخرتمع حسن كامل الصّباحالالصّباح، سعيد،  2

 .343-328، ص 1983، بريوت، املؤسَّسة اجلامعّية للدراسات والنشر والتوزيع، 1ط.  ،امل الصبَّاح عاِلم من لبنانك  حسن ،سعيد ،الصبَّاح 3

 .52-48، ص 2004م.[، دار للجنوب للطباعة، ، ]د.1 ط.، الفيلسوف العبقرّي حسن كامل الصبَّاح ،عبَّاس ،وهيب 4



   

لبنان -سيّدة اللويزة، زوق مصبح  مؤّسسة الفكر اللبنانّي في جامعة  

 
 

2 
 

 

 جدول بياين ابخرتاعات حسن كامل الصّباح

شركة جنرال  بلدان أخرى
 إلكرتيك

 االحتادّي يف واشنطن مكتب التسجيل
الرقم  اسم االخرتاع

رقم  املتسلسل
 رقم التسجيل اتريخ التسجيل رقم التسجيل إسم البلد التسجيل

 1618109 15/2/1927 37184 فرنسا 638289
 جهاز ّتّكم وضبط الضغط ملضّخات الزيت العاملة ضمن املقوِّم القوسّي الزئبقيّ 

1 Pressure-control apparatus or automatic pressure control for mercury arc 

rectifier oil pumps 

 1669147 8/5/1928 37185 الياابن 75702
 طريقة لبدء عمل املقوِّم ذي احلوض الزئبقّي الواحد

2 
Mutual starting of single mercury pool type rectifier 

 فرنسا 649492
37522 30/10/1928 1689502 

 طريقة للتنظيم والضبط األوتوماتيكّي للڤولتية اليت تعطيها املقوِّمات ذات القوس الكهرابئيّ 
3 

  Method for automatically regulating output, voltage of arc rectifier systems أملانيا 486128

 إّتاد جنوب أفريقيا 477/29

33716 11/12/1928 1694982 

فزيويّن يستخدم االنعكاس اإللكرتويّن عن فيلم رقيق أحادّي الذّرة قابل إليصال التّيار جهاز إرسال تل
 يف األشّعة الكاثوديّة )املهبطّية(

4 

 بلجيكا 334354
 كندا 282126
 إنكلرتا 252696
 فرنسا 618323
 إيطاليا 253077

Television transmitter using electron reflection effect from thin 

monoatomic conducting film in the cathode ray tube 

 الياابن 71758
 إسبانيا 98129

 النمسا 2024/26
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 اهلند 12329/26
 نيوزيلندا 56494

      

28/12/1928 1696413 

 ُمرِسل للصور واملناظر

5 
Transmission of pictures and views 

 بلجيكا 344652

35204 19/3/1929 1706185 

 جهاز إرسال تلفزيويّن يستخدم أتثريات الشبكة الكهروضوئّية يف أانبيب األشّعة الكاثوديّة )املهبطّية(

6 

 كندا 299720
 إنكلرتا 260890
 فرنسا 697340
 إيطاليا 253268
 الياابن 74104

Television transmitter using photoelectric grid effect in cathode ray tubes 

 إسبانيا 107184
 النمسا 2226/26
 اهلند 12330/26

 نيوزيلندا 56480
 اّّتاد جنوب أفريقيا 478/26
 بلجيكا 354355

33991 18/2/1930 1747988 
 يلًما حيّول أشّعة الشمس إىل قّوة كهرابئّية دافعةجهاز إرسال متلفز يستعمل ف

7 

 كندا 302127
 إنكلرتا 272698
 فرنسا 718325
 إيطاليا 263267
 الياابن 74305
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 إسبانيا 111130

Television transmitter which uses film that changes sun's rays into 

electromotive force 

 النمسا 2330/26
 اهلند 12336/26

 نيوزيلندا 56496
 إّتاد جنوب أفريقيا 480/26
 فرنسا 618397

34451 25/3/1930 1752204 
 جامع حديث ملنع حدوث انفجار كهرابئي منعِكس حموِّل للعزائم الكهرابئّية العظيمة 

8 
 New type of collector for avoiding inverse discharge الياابن 72305

 كندا 319054
42936 25/3/1930 1752205 

 حمّول للسًلسل الكهرابئّية النصف موجّية املتعّددة الدورات
9 

 إنكلرتا 342336
Half-wave series polycyclic inverter 

 فرنسا 683926
 إنكلرتا 289059

36964 8/4/1930 1754180 
 لقياس الضغط البخاري داخل أانبيب التفريغ الكهرابئيّ جهاز 

 فرنسا 35515 10
 أملانيا 495363

Apparatus for measuring vapor pressure inside electric discharge tubes 
 الياابن 78009

        1776189 
 حوافظ وضوابط حلماية املقّومات الكهرابئّية من اخلطر

11 
[Regulators and controllers to protect electrical components from danger] 

    42985 16/7/1930 1788207 
 ُمرِسل للّصور واملناظر

12 
Transmission of pictures and views 

      22/12/1931 1838001 
 جهاز لتحويل القوى الكهرابئّية

13 
Electric power converting apparatus 

 1839122 29/12/1931 44776 فرنسا 59350
احلصول على ڤلطّية وتيار متناوبني من خّط اإلرسال الكهرابئّي ذي الڤلطّية املتواصلة من دون 

 استعمال املكثّفات
14 
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Obtaining A.C. from D.C. power transmitting lines without capacities 

 يكابلج 371781
43291 29/12/1931 1839166 

 عاكس أحادّي الوجه مسلسل الوصل متعّدد الدورات يقّوم املوجة بكاملها
15 

 Single phase full wave series polycyclic inverter فرنسا 38743

    42865 19/4/1932 1855154 
 حدوث شرارةأداة لتفريغ الشحن الكهرابئّي بواسطة شبكة ملنع 

16 
Electric discharge device (non arcing grid) 

    46311 2/8/1932 1870027 
 جهاز لتحويل القوى الكهرابئّية

17 
Electric power converting apparatus 

    
47111 13/12/1933 1891114 

 وابلعكسدارة خاّصة لتحويل التّيار الكهرابئي من متناوب إىل متواصل 
18 

Electric translating and converting circuit 

    
47201 21/3/1933 1902468 

 جهاز لتحويل القوى الكهرابئّية.
19 

Electric power converting apparatus 

    48150 9/5/1933 1907589 
 جهاز لتحويل القوى الكهرابئّية.

20 
Electric power converting apparatus 

 21 جهاز لتحويل الصّمامات الكهرابئّية 1918870 18/7/1933 46315    
Electric valve converting apparatus 

  
  46212 22/8/1933 1923749 

 طريقة ملنع اختًلل التوازن يف أنظمة تركيب املعدِّل
22 

Means for preventing unbalance in rectifier compounding systems 
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 كندا 262157

644776 19/9/1933 1927807 

 جهاز لتفريغ الشحن الكهرابئّي يف الفضاء.
23 

 Space discharge apparatus الياابن 75940

    65323 10/10/1933 1929565 
 جهاز لتحويل الصّمامات الكهرابئّية

24 
Electric valve converting apparatus 

 1930017 13/11/1933 645746 الياابن 77600
 جهاز لتفريغ الشحن الكهرابئّي يف الفضاء

25 
Space discharge apparatus 

    
47309 22/12/1933 1938001 

 طريقة لتسخني األانبيب الكاثوديّة بتجهيزها بطاقة من التّيار املستقيم 
26 

Method for heating hot cathode tube from D.C. power supply. 

    
47120 13/2/1934  1947231 

 جمرى النتقال الكهرابء
27 

Electric translating circuit. 

    49267 20/2/1934 1948360 
 جهاز لتحويل الصّمامات الكهرابئّية

28 
Electric valve converting apparatus 

    62810 1/5/1934 1957229 
 جهاز لتحويل الصّمامات الكهرابئّية

29 
Electric valve converting apparatus 

  
  62821 29/5/1934 1961080 

 جهاز لتحويل الصّمامات الكهرابئّية
30 

Electric valve converting apparatus 

 31 هزة إاثرة التمغنط ذات الصّمام الكهرابئيّ أنظمة التحويل وأج 1976463 9/10/1934 55781    
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Electric valve converting systems and excitation apparatus therefor 

    56387  1/1/1934  1984604 
ح الطريقة املرّكبة  مصحِّ

32 
Rectifier compounding system 

      1/1/1935 1986604 
ح الطريقة املركّ   بةمصحِّ

33 
Rectifier compounding systems 

    
56342 16/1/1935 1984644 

 أتثري إطًلق شحنة خطوط االّتصال ذات القوى الكهرنوريّة يف أانبيب األشّعة الكاثوديّة )املهبطّية(
34 

Photoelectric capacity grid discharge effect in cathode ray tubes 

    42777 22/1/1935 1984672 
 جهاز توزيع املساحات 

35 
Areas distribution apparatus 

    
56235 26/1/1935 1984711 

 التّيار الثابت املقدار يف املدارات الكهرابئّية
36 

Constant current for circuits 

 إنكلرتا 261768
50982 3/2/1935 1990460 

 ة احلوافظ والضوابط، لتخفيض قيمة التأّين الفراغي ومنع إطًلق الكهاربمانع القوس اخللفّي، بواسط

37 
Arc back prevention by grids and shields to reduce space ionization and 

prevent emission of electrons 624627 فرنسا 
 الياابن 49294

  
  41918 5/2/1935 1990467 

 وهج احلرارة ضابط أنبوب
38 

Glow tube temperature regulator 
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 بلجيكا 377612
45262 11/2/1935 1990471 

 دارة حموِّل الطاقة حلماية القّوة الكهرابئّية ذات الڤولتاج العايل أثناء انتقاهلا من اهلبوط
39 

 Power converter circuit immune to failure for high voltage power فرنسا 39786

transmission 

    
 

45281 11/2/1935 1990479 
 السري االبتدائّي الذايت للتّيار يف احملّول الزئبقي

40 
Self-starting mercury pool inverter 

    46176 16/2/1935 1991703 
 دارة التحويل لتصحيح الطاقة

41 
Converter circuit for power factor correction 

    
46224 21/2/1935 1994007 

 دارة الطاقة لتحويل التّيار املتواصل إىل تيّار متناوب بدون مقّومات
42 

Power circuit for inverting D.C. to A.C. without capacitors 

    
49834 24/2/1935 1994128 

من التّيار املتواصل أو التّيار  95.5حمّرك لتعديل ّتويل التّيار من متناوب إىل متواصل ابستخدام %
 43 املتواصل متعّدد الوجوه

Commutators less D.C. motor with 95.5% utility factor supplied from D.C. 

or polyphase D.C.  

    50865 27/2/1935 1994320 
 تأثري بواسطة وحدة اثبتة من عامل الطاقةحمّرك ال

44 
Induction motor with a constant unity 

 1996712 11/3/1935 46788 فرنسا 721465
 طريقة إلخراج املقاييس املسلسلة من احملّول املسلسل بواسطة التّيار املستقيم احملايد 

45 
Method for eliminating series capacitors from a series inverter by using the 

D.C. Neutral 
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 1996808 15/3/1935 47049 فرنسا 723089
 طريقة إلعطاء حمّول، ذي وجه واحد، صفات متسلسلة

46 
Method of giving the single phase inverter the series characteristics 

    47170 18/3/1935 1996965 
 الڤولتاج العكسّي يف سلسلة حمّول الطاقة العديدة الدورات طريقة ختفيض

47 
Method of reducing inverse voltage in series polycyclic power converter 

    
47258 20/3/1935 1996997 

 طريقة ملنع عمل الصّمامات الكهرابئّية، يف وقت واحد، بواسطة حمّول متسلسل متعّدد الدورات
48 

Method of preventing the simultaneous starting of electric valves in the 

series polycyclic inverter 

    
47445 23/3/1935 1997026 

 جهاز التلفزة الًلقط بواسطة أنبوب شعاع اإللكرتوانت 
49 

Cathode ray television receiver 

    
49165 24/3/1935 1997111 

األسس ذات الدوائر اهلرمونّية املتعّددة لتحويل التّيار املتغرّي، وختفيض كمّية املقادير الضروريّة لطاقة 
 50 الدارات احملّوِلة والعاكسة

Polycyclic harmonic commutation principles to reduce the amount of 

capacitors needed for power inverter and converter circuits 

    
50464 25/3/1935 1997120 

 جهاز التقومي املتوازن بواسطة مفاعًلت إجيابّية أو مفاعًلت ذات جمموعة واحدة مزّودة بتّيار متناِوب
51 

Rectifier balancing scheme by anode reactors 

  
  43057 26/3/1935 1997128 

ة الذي يسّجل حاداثت كهرابئّية تستمّر أقّل من جزء من املليون جهاز األوسيلوغراف لألشّعة الكاثوديّ 
 52 من الثانية 

Cathod ray oscillograph for recording electrical events possessing a 

duration smaller than one part in a millionth's a second 

    
51201 11/4/1935 

 بعد الغياب
1998710 

 م العقدة املرّكبة املتداخلةجهاز مقوِّ 
53 

Rectifier cross compounding scheme 
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51262 17/4/1935 

 1998806 بعد الغياب
 الدارة املتعّددة الدورات يف النظام املتعّدد الوجوه حلفظ الصّمام الكهرابئي من اخلطإ

54 
Polycyclic circuit in the polyphase form for preventing valve failure 

      
23/4/1935 

 1998943 بعد الغياب
 طريقة إطًلق الوهج لضبط احلرارة

55 
Glow discharge means for temperature control 

    
53866 28/4/1935 

 1999129 بعد الغياب
 حواجز وشبكات يف قوس املقّوم الزئبقّي جمّهزة بفيلم ضّد الوميض

56 
Shields and grids in mercury arc rectifiers with flash proof film 

    
54981 1/5/1935 

 1999201 بعد الغياب
 أنبوب وّهاج لضبط حرارة الفرن الكهرابئيّ 

57 
Glow tube furnace temperature regulator 

    64111 
5/5/1935 
 1999260 بعد الغياب

 ر من متناِوب إىل مستقيم أو حمّرِك متواقت للسرعة املتغرّيةحمّرك ملنع ّتويل التّيا
58 

Commutator less motors or variable speed synchronous motors 

    
63807 7/5/1935 

 بعد الغياب
1999304 

 طريقة جديدة لضبط خطوط النقل الكهرابئي
59 

New method of grid control 

    
65232 11/5/1935 

 بعد الغياب
1999411 

 مبدِّالت معّدل ورود األمواج
60 

Frequency changers 

    
60111 26/5/1935 

 2000798 بعد الغياب 
 حمّوالت التّيار املستقيم أو مقاِومات التّيار املستقيم

61 
D.C. transformers or wattless D.C. Resistors 

 62 جهاز لتحويل القوى الكهرابئّية  2009788 56831
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    30/7/1935 
د الغياببع  Electric power converting apparatus 

    
64253 4/6/1935 

 بعد الغياب
2111200 

 الرتكيز القوّي لألشّعة اإللكرتونّية املرافقة للڤولتاج املنخفض يف أانبيب الشعاع اإللكرتوين القويّة
63 

Powerful focussing of electron beams of low driving voltages in hard 

cathod ray tubes 

    47312 11/6/1935 
 2111714 بعد الغياب 

 جهاز للقوس الكهرابئّي يف البخار
64 

Vapor electric arc apparatus 

    
48293 19/6/1935 

 2212607 بعد الغياب
 جهاز لضبط درجة احلرارة

65 
Temperature control apparatus 

      
7/7/1936 
 2046972 بعد الغياب

 جهاز مركَّب للمقّوم
66 

Compoundind system for rectifier 

      
27/10/1936 

 2059037 بعد الغياب
 جهاز التفريغ الكهرابئيّ 

67 

Electric discharge device  

      

1/6/1937 
 68 نظام ّتويل الصّمام الكهرابئيّ  Re. 20391 بعد الغياب

Electric valve converting system 

 69 نظام ّتويل الصّمام الكهرابئيّ  2094819      
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5/10/1937 
 Electric valve converting system بعد الغياب

      
5/10/1937 

 2094820 بعد الغياب
 نظام ّتويل الصّمام الكهرابئيّ 

70 

Electric valve converting system 

      
5/10/1937 

 بعد الغياب
2094821 

 نظام ّتويل الصّمام الكهرابئيّ 
71 

Electric valve converting system 

      
12/4/1938 

 2114192 بعد الغياب
 نظام ّتويل الصّمام الكهرابئيّ 

72 

Electric valve converting system 

      
21/11/1939 

 بعد الغياب
2180998 

 نظام ّتويل الصّمام الكهرابئيّ 
73 

Electric valve converting system 

 

 جدول بياين ابخرتاعات حسن كامل الصّباح ابلتعاون ومهندسني آخرين
 بلدان أخرى

شركة جنرال 
 إلكرتيك

مكتب التسجيل االحتادّي يف 
شريك يف إسم املهندس ال واشنطن

 االخرتاع
 اسم االخرتاع

الرقم 
رقم  املتسلسل

 التسجيل
إسم 
 البلد

رقم  اتريخ التسجيل رقم التسجيل
 التسجيل

    37164 17/7/1928 1676532 Lewis T. Robinson 
 آلة البخار الكهرابئيّ 

1 
Vapor electric device 

    37276 28/8/1928 1677689 Lewis T. Robinson  2 حوافظ وضوابط حلماية املقوِّمات الكهرابئّية من اخلطإ 
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Shields and grids for preventing the failure of rectifying tubes 

    43271 11/6/1929 1710185 Herbert D. Brown 
 نظام التقومي

3 
Rectifying system 

 بلجيكا 354089

40723 11/6/1929 1717312 Herbert D. Brown 

 طريقة ملنع حدوث املوجات الڤولتّية العالية يف أجهزة التقومي والناجتة عن تقّلبات التّيار

4 
 إنكلرتا 297036

Method for preventing high voltages surges in rectifying systems and 
due to instability current 198705 فرنسا 

 اأملاني 511309

 Herbert D. Brown 1722194 23/7/1929 34215 كندا 303187
 جهاز التّيار الثابت ألجل وسائل اإلانرة املتوالية

5 
Constant current device for series street lightning 

    43588 9/2/1932 1844633 Herbert D. Brown 
 ن مصدر قّوة كهرابئّية ذات ڤلطّية متغايرة املقداراستخدام الثرياطورن إلصدار تّيار اثبت م

6 
Thyratron for constant current device supplied from variable 

voltage 

    42950 9/2/1932 1844652 Paul M. Gray 
 املكثِّفات ذات التواقت الساكن وحمّوالت الثرياترون بدون مقّومات مبدِّل التّيار املستقيم

7 
Static synchronous condensers and thyratron inverters without 

comutating capacitors 

    37141 9/2/1932 1844653 Carl C. Herskind 

 جهاز للحذف الكهرابئيّ 

8 

Electric elimination 

 Carl C. Herskind 1844687 9/2/1932 45728 الياابن 94125
 طريقة بداية سري التّيار أوتوماتيكيًّا يف أنبوب القوس الزئبقي

9 
Automatic starting of a mercury arc tube. 
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 كندا 351132
43057 9/8/1932 1871403 Herbert D. Brown 

 تصوير الّصدمات يف الدارة ذات الڤولتاج العايل بواسطة األشّعة الكاثوديّة.
10 

 .Photographing high voltage surges such a lighting by cathode rays إنكلرتا 290111

    39191 23/8/1932 1873667 Chancy F. 
Whitney 

 قياس نقاط القوس يف املقّومات الزئبقّية أثناء عملها.

11 

Measuring arc drops in mercury arc rectifiers under operation. 

    47888 28/11/1933 1937361 Marvin M. Morack 
 جهاز الصّمام الكهرابئّي احملّول

12 
Electric valve converting system 

    45278 1/5/1934 1957230 Albert. H. Mittag 
 جهاز الصّمام الكهرابئّي احملّول

13 
Converting electric valve apparatus 

    43101 1/5/1934 1957231 Marvin M. Morack 
 جهاز الصّمام الكهرابئي احملوِّل واملثري للتهييج

14 
Converting electric valve and excitation apparatus 

    
56200 12/6/1934 1965462 Stipnes 

 قوس التّيار املتحّول ألجل اللحام الكهرابئي
15 

A.C. arc welding 

    
  

24/9/1935 
 Paul M. Gray 2015570 بعد الغياب

 جهاز التصوير الفوتوغرايّف بواسطة الشعاع املهبطيّ 
16 

Cathode Ray Photographic Apparatus 

    
  9/6/1936 

 .Frederick H 2043839 بعد الغياب
Anderson 

 جهاز خبار كهرابئيّ 
17 

Vapor electric device 
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  5/10/1937 

 بعد الغياب
2094822 Carl C. Herskind 

 نظام ّتويل الصّمام الكهرابئيّ 
18 

Electric valve converting system 

      

12/4/1938 
 2114193 بعد الغياب

Carl C. Herskind 
 نظام ذو صّمام لتغيري التّيار الكهرابئيّ 

19 
Electric valve converting system 

      

1/8/1939 
 بعد الغياب

2168173 Lysle W. Morton 
 وسائل ّتويل

20 
Transforming means 

 


