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OD REDAKCJI WYDANIA POLSKIEGO 

Ilustrowany wojskowy slownik technicz
ny przygotowano na podstawie edycji 
radziec,ki.ej: ,,Illustrirowannyj wojenno
-tiechnic:zeslcij slowar" w j~zyka,ch - ro
syjskim, angielskim, niemieckim, francus
kim i hiszpanskim. Wydanie polskie uzu
pelniono wersjq w jwku oj,czystym 
(tlumaczonq z tekstu ro.syjskieg-o), usuwa• 
jqc jedynie j~zyk hiszpanski. Dzi~ki temu 
mozna bylo zachowac uklad oryginalu, 
fotograficznie zreprodukowac ilustracje 
orai tekst angielski, francuski i niemiec
ki, a tym samym skr6cic cykl przygoto
wywania do druku i przyspieszyc oddanie 
tej, mamy nadziej~, poiytecznej pozycji 
do rqk Czytelnika. 

Slownik niniejszy zawiera dziesi~c tysiE:cy 
jednostek leksykalnych z izakresu r6inych 
dziedzin techniki wojskowej i og6lnej. 
Wszystkie hasla (terminy) zgrupowane sc4 
w 36 podstawowych dzialach - tema,tach, 
na przyklad: Opanowywanie kosmosu, 
Geografia i topografia, Srodki lqcznosci, 
Lot11ictwo. Z kolei kaidy temat dzieli 
si~ na podtematy (np. w temacie Lotnic
two mamy m.in. podtematy: Silniki lot
nicze, Gl6wne elementy konstrukcji sa
mo!otu, Przyrzqdy pokladowe, Port lotni
cz:y). 

Wszystkie podtematy, w liczbie 204, Sci 
ilustrowane. Kaidy zesp6t, urzqdzenie, 
mechanizm, przyrzqd, cz~sc, element oz
naczono na ilustracji odnosnikiem liczbo
wym. W tym samym merytorycznie umo-

tywowanym ukladzie pod planszq ilustra
cji, w kolejnosci liczby odnosnika na ry
sunku lub fotografii, podano odpowiedni 
termin w jE:zyku polskim. 

Na 1Sqsied1I1iej, rozkladowej stronie w tym 
samym porzijdku umieszczono odpowied
nio termin.y w wersji rosyjskiej, angiel
skiej, fraincuskiej i niemieckiej. 

A wi~c muner na rysunku ukazujqcym 
dany przedmiot jest jednoczesnie wska
z6wkll c:Lo znalezienia wlasciwego terminu 
we wszystkich pi~ciu j~zykach. 

Korzystanie ze slownika przy tlumacze
niu poszczeg6lnych oderwanych termi
n6w ulatwia skorowidz, opracowany w ji:
zyku polskim. W skorowidzu podano w 
ukladzie gniazdowym, w porzqdku, alfa
betycznym, wszystkie hasla wersji pol
skiej. Pierwsza liczba po hasle (tlustym 
drukiem) oznacza numer podtematu, licz
ba nast~pna (drukiem zwyklym) oznacza 
numer, pod kt6rym haslo znajduje si~ w 
odpowiednim podtemacie. 

Slowndk nie wyczerpuje terminologii w 
zakresie omawiainych dzial6w techniki, 
nie moie wi~ zastqpic slownik6w spec
jalistycznych. Oczywiscie nie. obejmuje 
taki:e wszystkich zagadnien techniki. Sta
rano si~ jednak zebrac w nim terminy 
specjalne z dziedzin, kt6re, zdaniem auto
ra i redakcji oryginalu radzieckiego, wy
st~pujq najcz~sciej w wojskowej litera
turze technicznej. 
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1 I. OPANOWYW ANIE KOSMOSU 

1. RADZIECKm SZTUCZNE SATELITY ZIEMI 

II 
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1 p-ierwszy w iiwiecie radziecki sztuczny sa
telita Ziemi (4.10.57) 2-7 drugi radziecki 
sztuczliy satelita Ziemi (3.11.57): 3 sto:i:ek 
ochronny 4 przyrzqd do badania ultrafiole
towego i rentgenowskiego promieniowania 
.Slonca 5 kulisty pojemnik z aparaturq na
ukowq i nadajnikami radiowymi 6 szkielet 
nosny do mocowania aparatury 7-22 kabi
na ciiinieniowa ze zwierz~tami doiiwiadczal
nymi: 8 zbiornik instalacji zaopatrujqcej w 
powietrze 9 urzqdzenie odstrzeliwujqce me
chanizmu wyrzucania 10 blok radionamier- • 
nika 11 akumulator ogrzewania prob6wek z 
mikrobami 12 akumulator 13 bloki aparatury 
naukowej 14 pojemnik wyrzucany 15 nadaj
nik ruchu 16 mikrofon 17 antena radiona
miernika, 18 zawory: wlotowy i wylotowy 
19 kamera telewizyjna 20 zwierciadlo 21 u
r:zqdzenie wentylacyjne 22 - automat kar
mienia; 23-34 trzeci radziecki sztuczny sate
lita Ziemi (15.5.58): 24 magnetometr 25 po,
wielacze fotoelektronowe do rejestracji pro-
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mieniowania korpuskularnego Slonca 26 ba
terie ogniw slonecznych 27 przyrzqd do re
jestracji foton6w w promieniowaniu kosmi
cznym 28 manometry: magnetyc:tny i joni
zacyjny 29 pulapki jonowe 30 strumienio
mierze elektrostatyczne 31 rurka spektrome
tru masowego 32 przyrzqd do rejestra'cji 
ci~:i:kich jqder w promieniowaniu kosmicz
nym 33 przyr:zqd do pomiaru intensywnosci 
pierwotnego promieniowania kosmicznego 
34 nadajniki do rejestracji mikrometeor6w; 
35-46 satelita ll\cznoiiciowy .,Molnia-1": 
36 kadlub szczelny 37 taca z ,bateril\ 
ogniw slonecznych 38 antena o Wqskiej cha
rakterystyce promieniowania 39 nadajnik 
urzqdzenia orientacji anteny wzgl~dem Zie
mi 40 nap~d anteny 41 wymiennik ciepla -
chlodnica 42 zapas czynnika roboczego do 
przeprowadzenia mikrokorekcji 43 nap~d ko
rekcyjny 44 nadajnik orientacji do przepro
wadzania korekcji 45 nadajnik orientacji 
wzgl~dem Slonca 46 plyta-grzejnik. 

l. SOVIET ARTIFICIAL EARTH SI 

t Soviet Sputnik-I, world's first artitt 
(4.10.57) 2-7 Soviet Sputnik-2 (3.11.57): 3 shrc 
let and X-ray radiation probe 5 spherical co 
fie i nstruments and radio transmitters 6 inst 
ting frame 7-22 pressurized capsule for te 
supply cylinder 9 ejector 10 radio direction 
battery for heating test-tubes containing micr 
tc ry 13 scientific instrumentation packages 14 
15 movement transducer 16 microphone 17 rai 
crntenna 18 inhalation and exhalation valves t 

~
0ovTeitrS~Jt~ik~~,tiit}.~f8t"i~4 22

m!~1\~~~ie~e~
00

' 
for registering solar corpuscular radiation 26 
cosilic-ray photon register 28 magnetic and 
meters 29 ion traps 30 electrostatical fluxmet: 
rornetcr tube 32 cosmic-ray heavy-nuclei re 
meter for cosmic-ray primaries 34 micromete< 
Molniya-1 communication satellite: 36 herme 
37 solar battery panels 38 pencil-beam antenm 
reference sensor 40 antenna drive 41 radiator
supply for microcorrections 43 corrective po,, 
tive orientation sensor 45 solar sensor 46 he 

1. SATELLITES ARTIFICIELS SO 
DE LA TERRE 

1 le satellite artificiel c.le la Terre sovietlqu 
l'histoire f (4.10.57); 2-7 le second satellite ar 
sovietique (3.11.57): 3 le cOne de protection f 4 
retude f de I~ radiation. ultraviolette et rnyo 

par le Soleil 5 la capsule spherique pour I 
<.'metteurs m radio 6 le b§ti de renforcement m 
ment m 7--22 la capsule hermetique avec les 
m: 8 le reservoir du systCme m d'a\imentatio 
mecanisme d'ejection f, J'ejecteur m 10 le dispo 
metrie f ti la batterie d'accumulateurs m pou 
cipients m contenant les micro-organismes m 12 
mulateurs m 13 Jes ensembles m des appareils 
m scientifiques 14 le container eJectable 15 I 
mouvement rn 16 le microphone 17 l'antenne f 
18 les clapets m d'aspiration f et d'expiration 
television f 20 le miroir 21 le ventilateur 22 le 
provisionnement m automatique; 23-34 le troist 
ficiel de la Terre sovietlque (/5.5.58): 24 le mal 
photomultiplicateurs m pour enregistrer la radii 
du So\eil m 26 Jes batteries f solaires 27 l'enregi 
tons m dans les rayons m cosmiques 28 !es ma 
nl!tique et a ionisation f 29 les piCges m a io 
metres electrostatiques 31 le tube masse-spectro 
gistreur m des nucleus m lourds dans Jes. ra 
33 l'appareil m de mesure f de l'intensite f c 
cosmique primaire 34 Jes compteurs m de micr 
46 le satellite-transmission cMolnia•I»: 36 la co 
Jes panneaux m des batteries f solaires 38 1'a1 
directivite f 39 le capteur d'orientation f de \' 
-sur la Terre 40 la commande de l'antenne f 
refrigerateur 42 la reserve de fluide m moteur 
tion f 43 le moteur de correction f 44 le cap 
f assurant la correction 45 le capteur d'orient 
Je panneau-rechauffeur, 
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korpuskularnego Slonca 26 ba
slonecznych 27 przyrzqd do r1:
n6w w promieniowaniu ~o~m~
anometry: magnetyczny 1 . J0~1-
pulapki jonowe 30 strum1emo-

trostatyczne 31 rurka spektrome-

~

go 32 przyrzqd do rejestr~'cji 
r w promieniowaniu kosm1cz-: 
rza,d do pomiaru intensy_wnosc1 

promieniowania kosm1czneg-o 
fi do rejestracji mikromete:ir6~! 

r.

lita ll}cznoscioWY ,,Moln1a-l . 
szczelny 37 taca z bateriq 

cznych 38 antena o Wqskiej <:hi!--

~ 
promieniowania 39 nadaJ~ik 

orientacji anteny . wz~l~d~m Z1e
anteny 41 wym1enmk c1epla -

2 zapas czynnika roboczego do 
enia mikrokorekcji 43 nap~d ko
nadajnik orientacji do p~zepro.-: 

~orekcji 45 nadajnik or1entacJ1 
Slonca 46 plyta-grzejnik. 

t. SOVIET ARTIFICIAL EARTH SATELLITES 

t Soviet Sputnik-I, world 's first artificial earth satellite 
(4.10.57) 2-7 Soviet Sputnik-2 (3. JJ .57): 3 shroud 4 s un ultravio
let and X-ray radiation probe 5 spherical container for scienti
fic instruments and radio transmitters 6 instrumentation moun
ting frame 7-22 pressurized capsule for test animals: 8 air 
supply cylinder !) ejector 10 radi~ directi~n finder 11 storage 
l,attery for heating test-tubes contamlng m1crobs 12. storage ~at
tery 13 scientific instrumentation packages 14 ejection container 
15 movement transducer ·•16 mic-rophone 17 radio direction finder 
antenna 18 inhalation and exhalation valves 19 television camtra 
20 mirror 21 ventilatin?, .unit 22 automatic food dispenser; 23-34 
Soviet Sputnik-3 {15.5 . .J8): 24 magnetometer 25 photomu!tipliers 
for regi steri ng solar corpuscular radiation 26 solar batteries 21 
cosmic-ray photon register 28 magnetic and ionization mano
meters 29 ion traps 30 electrostatical fluxmeters 31 mass-spect
rometer tube 32 cosmic-ray heavy-n uclei register 33 intensity 
meter for cosmic-ray primaries 34 micrometeorite sensor; 35-46 
Molniya-1 communication satellite: 36 hermetically-sealed body 
37 solar battery panels 38 pencil-beam antenna 39 earth antenna
reference sensor 40 antenna drive 41 radiator-refrigerator 42 fuel 
supply for microcorrections 43 corrective powe~ unit 44 correc
tive orientation sensor 45 solar sensor 46 heating panel. 

1. SATELLITES ARTIFICIELS SOVETIQUES 
DE LA TERRE 

1 le satellite artificiel de la Terre sovietique, le premier dans 
J'histoire f (4.10.57): 2-7 le second satellite artificiel de la Terre 
sovietique (3.11.57}: 3 le cone de protection f 4 l 'appareil m pour 
!'elude f de !:J radiation. ultraviolette ct rayons m X rayonnes 
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me 11 t m 7-22 la capsule hermetique avec les animaux m d ·essai 
m: 8 le reservoir du systeme m d'a \imentation f en air m 9 le 
mecanisme d'ejection f, l'€!jecteur m IO le dispositif de radiogono
metrie f J1 la batterie d'accumulateurs m pour chauffer Jes re
cipients m contenant Jes micro-organismes m 12 la batterie d'a ccu
mulateurs m 13 les ensembles m des appareils rn et ins.truments 
m scientifiques 14 le container eJectab le 15 le transducteur de 
mouvement m 16 le microphone 17 l'antenne f radiogoniometrique 
18 Jes clapets m d'aspiration f et d'expiratlon f 19 la camera de 
television f 20 le miroir 21 le ventilateur 22 le distributeur d'ap-

1,rovisionnement m automatique; 23-34 le troisieme satellite arti
iciel de la Terre sovietlque (/5.5.58): 24 le mag-netometre 25 Jes 

photomultiplicateurs rn pour enregistrer la radiation corpusculaire 
du Soleil m 26 Jes batteries f sola ires 27 l'enregistreur m des pho
tons m dans Jes rayons m cosmiques 28 Jes manometres m mag• 
neUque et a ionisation f 29 les pieges m a ions m 30 Jes flux
metres e1ectrostatiques 31 le tube masse-spectrometrique 32 l'enre• 
gistreur m des nucleus m lourds rlans Jes. rayons m cosmiques 
33 l'appareil m de mesure f de l'i ntensi te f du rayonnement m 
cosmique primaire 34 Jes compteurs m de micro-meteores m: 35-
46 le satellite-transmission «Molnia-h : 36 la coque hermetique 37 
les panneaux m des batteries f so laires 38 l'antenne f a snper
directivite f 39 le capteur d'orientation f de l'antenne f pointee 
sur la Terre 40 la commande de l' antenne f 41 le radiafeur
refrigerateur 42 la reserve de fluide m moteur pour microcorrec
tion f 43 le mot~ur de correction f 44 le capteur d'orientation 
f assurant la correction 45 le capteur d'orientation f solaire 46 
le panneau-rechauffeurt 
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t. SOWJETISCHE KONSTLICtiE ERDSATELLITEN 

t der erste In der Welt f sowjetische kilnstliche Erdsatellit 
(4.10.57) 2-7 der zweite sowjetische kOnstliche Erdsatellit 
(3.11.57) : 3 der Schutzkegel 4 das Ger.at zur Erforschung f der 
Ultraviolett- und ROntgenstrahlungen f der Sonne f 5 Jer 
sph~rische Beh.lilter mit wissenschaftlicher Apparatur f und 
Funksendern m 6 der Geratekraftrahmen 7-22 die hermetische 
Kab'int, rnit Vers-uchsHeren n: 8 die Luftzufuhrflasche 9 die 
Schleuderabschu8vorrichtung 10 die Funkpeilanlage 11 die Akku
mulatorenbatterie fur Erwarmung f der Reagenzglaser n mit 
Mikroben f 12 <lie Akkumulatorenbatterie 13 die wissenschaftli
chen Gerateeinheiten f 14 der Schleuderbeh3lter 15 der Bewe
gungsgeber 16 das Mikrophon 17 die Peilgeratantenne JS die 

. Ein- und Ausatmenklappen f 19 die Fernsehkamera 20 der Spie• 
gel 21 die Belilftungsanlage 22 der Filtterungsautomat; 23-34 
der drltte sowjetische kilnstliche Erdsatellit (/5.5.58): 24 das 
Magnetometer 25 die Fotovervielfacher m fur Registrierung f der 
Sonnenkorpuskularausstrahlung f 26 die Sonnenbatterien f 27 
das Gerat zum Registrieren n der Photonen n in den kosmi .. 
sc hen Strahlen m 28 die Magnet- und lonisationsmanometer n 
29 die Ionenfallen f 30 die elektrostatischen FluBmesser m 31 das 
Massenspektrometerrohr 32 das Ger.at zum Registrieren n schwe .. 
rc r Kerne m in den kosmischen Strahlen m 33 das MeBgerat fur 
Intensitat f der prirn8ren kosmischen Strahlung f 34 die Geber
gerate n zum Registrieren n der Mikrorneteoren n; 35-46 der 
Nachrichten-Satellit >Molnija-1«: 36 das hermetisch abgeschlossene 
Gehause 37 die Sonnenbatterieplatten f 38 die scharfb Undelnde 
Antenne 39 der Erdorientierungsgeber der Antenne f 40 dcr An
tennenantrieb 41 die warmeabstrahl- und KUhlanlage 42 die Ar .. 
beitsmittelreserve fur Mikrokorrektion f 43 die Lagekorrekturtrieb ◄ 
werkseinheit 44 der Orientierungsgeber fiir Korrektion f 45 der 
Sonnenorientierungsgeber 46 der Plattenerwarmer. 

t. COBETCKHE HCKYCCTBEHHblE cnYTHHKH 
3EMJIH 

t nep&blA e MHpe co&eTCKHA HCKyCCTBeHHblA cnyTHHK 3eMIIH 
(4.10.57) 2-7 BTOpoA coeeTCKHA HCKYCCTBeHHblA cnyTHHK 3eM.IIII 
(3.11.57): 3 33ll.lHTHblA KOHYC 4 npH6op JI.Ml HCCJICJJ.OBaHHff YJibTpa
ct,HoneTOBblX H penTreHOBCKHX H3JIY11CHHA Connua 5 c4>epH11eCKHii 
KOHTeAHep C H3Y11HOA annapaTypoA H pa.a.Honepe.o.aT'IHKa~l!i 
6 CHnosaSI paMa JI.Jiff KpenneHHH annapaTyphl 7-22 repMeTH11ecKaS1 
KB6HH3 c nO,P.Om,ITHblMH JKHBOTHblMH: 8 6aJIJIOH CHCTeMbl B03J1YXO
CHa<5>KeHHSI 9 CTpeJUUOIUHA MexaHH3M KaTanyJibTHPOBaHHSI 10 ISJIOK 
paJ1HOOCJ1enraTopnoro ycTpoACTBa I I 3KKYMYJIHTOpHaH 6aTapeH ,[I.Jut 
no.a.orpeea npo6Hp0K C MHKpo6aMH 12 8KKYMYJIHTOpHaH 6aTapcH 
13 ISJIOKH uayquoA annapaTYPhl 14 K3TanynbTHpyeMblA. KOHTeHttep 
15 .n.aT11HK J1BH>KCHHff 16 MHKpoct,on 17 aHTetttta pa.o.»onenettraTop
HOro ycTpOA.CTea 18 KJianaHbl BJ10Xa H BblJJ.OXa 19 TCJICBH3HOH11.lff 
KaMepa 20 3epK3JIO 21 eeHTHJIHUHOHH3ff YCTaHOBKa 22 aBTOMaT 
OHT3HHH; 23-34 ypeTHA COBCTCKHA HCKYCCTBeHHblft CDYTHHK 3eMJ1H 
( 15.5.58): 24 MarHHTOMeTp 25 $OTOYMHO>KHTeJIH D.Jtff perHCTpau1rn 
KOpnycKyJIHPHOro H3JIYllCHHff CoJIHUa 26 COJJHellHble 6arnpe11 
27 npH6op JI.Jiff perHCTPaUHH <t>oTOHOB e KOCMH'ICCKl-lX ny1.1ax 
28 MarttHTHblA H HOHH33UHOHHhlA MaHOMeTpbl 29 HOHHble JIOBYWl(H 
30 3JieKTPOCT3THlleCKHe <t>nfOKCMeTpbl 31 Macc-cneKTpOMeTpH'leCKaH 
Tpy6Ka 32 np116op ,ll.Jlff perHCTP3UHH Tff>KCJlblX HJJ.ep a KOCM'H'leCKHX 
nyttax 33 npn6op Jl.JJA H3MepeHHA HHTeHCHBHOCTH nepBH'IHOro KOC· 
MH11eCKOro H3JJY11eHHff 34 ,llaTqffKH JlJISI perHCTP3UHH MHKpOMeTeo
pos; 35-46 CDYTHHK CBA3H «MOJJHHA-h: 36 repMeTH"leCKHA Kopnyc 
37 nauenH COJIHe'IHblX 6aTapel1: 38 OCTPOHanpaeneHH3A aHTeHHa 
39 JJ.3T'IHK optteHTaUHH aHTeHHbl Ha 3eMJlfO 40 attTeHHblA: npHBO,'l. 
41 paJl,HaTOP-XOJlOJJ.HJlbHHK 42 3anac pa6oqcro Tena JJ.JJA npoBe,lJ.C· 
HHA MHKPOKOppeKUHH 43 KoppeKTYPYI01U3ff .llBHraTeJlbHaff ycTa· 
HOBKa 44 J13T11HK opHeHT3.l.(HH Jl.JJA npoee.a.eHHA KOppeKUHH 45 J13T· 
'IHK COJlHe'IHOA opHeHT3UHH 46 naHeJib•HarpeBaTeJlb. 
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