مصطلحات الدفاع الجوي
accuracy life

عمر السبطانة

accuracy of fire

دقة الرمي

ack - ack gun

مدفع مضاد للطائرات

acquisition radar

رادار االستمكان

aerial observer

راصد جوي

actuating lever

عتلة التشغيل

adjustment in direction

تعديل االتجاه

adjustment in range

تعديل المدى

aerial navigation

مالحة جوية

aerial target

هدف جوي

aerial transportation

نقل جوي

aim-off

تسديد أمام الهدف

aiming dome

قبة التسديد

aiming post

شاخص التسديد

air attack

هجوم جوي

air battle

معركة جوية

air-defence operation centre

مركز عمليات الدفاع الجوي

air density

كثافة الهواء

aircraft target

طائرة هدف

airflight path

ممر جوي

air-space controller

مسيطر جوي

air support

إسناد جوي

air superiority

تفوق جوي

air-to-surface weapon

سالح جو أرض

alternative air-defence
operation centre
amount of aimoff

المركز البديل لعمليات الدفاع الجوي

angle of altitude

زاوية االرتفاع

angle of approach

زاوية االقتراب

angle of ascent

زاوية الصعود

angle of contact

زاوية التماس

angle of crab

زاوية االنحراف

angle of descent

زاوية النزول

مقدار التسديد أمام الهدف

angle of sight

زاوية النظر

annual maintenance

صيانة سنوية

antenna

هوائي

antiaircraft artillery defence
area
antiaircraft barrage

منطقة دفاع المدفعية المضادة للطائرات

antiaircraft battery

سرية مدفعية مضادة للطائرات

antiaircraft defence

دفاع ضد الطائرات

air-defence commander

قائد الدفاع الجوي

company

سرية

antiaircraft gun

مدفع مضاد للطائرات

antiaircraft operational room

غرفة عمليات مقاومة الطائرات

antiaircraft ranges

ميادين رمي مقاومة الطائرات

antiaircraft training

تدريب مقاومة الطائرات

antiaircraft unit

وحدة مضادة للطائرات

antiaircraft weapon

سالح مضاد للطائرات

artillery controller

مسيطر مدفعية

attacking target

هدف مهاجم

automatic data link

حلقة المعلومات اآللية

automatic engagement

مشاغلة آلية

autonomous control

سيطرة ذاتية

battalion command post

قيادة موقع الكتيبة

bomb

قنبلة

bore sight kit

عدة الضبط

command and control

القيادة والسيطرة

centralized control

سيطرة مركزية

change barrel

َبدّل السبطانة

chassis

هيكل

class of fire

صنف الرمى

close defence

دفاع قريب

communications situation

موقف االتصاالت

company command post

قيادة موقع سرية

continuous wave radar

رادار الموجة المستمرة

control rod

ذراع السيطرة

سد ناري مضاد للطائرات

convoy air defence

دفاع جوي عن القافلة

critical point

نقطة حيوية

crossing point

نقطة العبور

data card

بطاقة بيانات

dead zone

منطقة ميتة

decentralized control

سيطرة المركزية

decimal system

النظام العشري

defence in defile

دفاع عن ممر

deployment

انفتاح

digital system

نظام رقمي

direction indicator

مؤشر االتجاه

direction of aim off

اتجاه التسديد أمام الهدف

direct support

إسناد مباشر

distance of burst

مسافة االنفجار

drill ammunition

ذخيرة التدريب

drill hall

قاعة التدريب

dropping site

موقع اإلسقاط

early warning

إنذار مبكر

early warning radar

رادار اإلنذار المبكر

effective fire

رماية مؤثرة

effective range

مدى مؤثر

elevation sight

مسددة االرتفاع

electronic countermeasures

إجراءات إلكترونية مضادة

external range control
assembly
fire control

مجموعة وحدة المدى الخارجي

fire control radar

رادار السيطرة على الرمي

fire control operator

مأمور السيطرة على الرمي

firing table

جدول الرمي

flying line

خط الطيران

foe target

هدف معاد

friendly target

هدف صديق

fighters engagement zone

منطقة مشاغلة المقاتالت

gun position

موقع المدفع

السيطرة على الرمي

indirect fire

رمي غير مباشر

missile

صاروخ

identification: friend or foe

تمييز الصديق من العدو

lines of approach

خطوط االقتراب

local warning

إنذار محلي

local warning radar

رادار اإلنذار المحلي

line of weapon release

خط إسقاط األسلحة

maintenance situation

حالة الصيانة

main avenue of approach

محور االقتراب الرئيسي

gun mount

حاملة المدفع

muzzle cover

غطاء الفوهة

missile engagement zone

منطقة مشاغلة الصواريخ

night aiming

تسديد ليلي

opening of fire

إطالق النار

ordnance situation

حالة المعدات

preventive maintenance

صيانة وقائية

pulse radar

رادار نبضي

range computer

حاسوب المدى

range table

جدول المدى

rapid fire

رمي سريع

rear area

منطقة خلفية

rules of fire distribution

قواعد توزيع النيران

safe path

ممر آمن

safety procedures

إجراءات األمان

sight

نظر

situation report

موجه الموقف
ّ

slow fire

رماية بطيئة

stop firing !

! أوقف الرمي

state of readiness

حالة الجاهزية

self destruction

تدمير ذاتي

semi-annual maintenance

صيانة نصف سنوية

surface-to-air weapon

سالح أرض جو

take post !

! موضعا خذ

suspend firing !

! أجل الرمي
ِّ

tracer

 كاشف أثر،راسمة

transient target

هدف عابر

tracking radar

)رادار (تتبع

tactical control officer

ضابط السيطرة التعبوي

tactical air control centre

مركز السيطرة الجوية التعبوي

vulnerable point

نقطة ضعيفة

vulnerable area

منطقة ضعيفة

weapons engagement zone

منطقة مشاغلة األسلحة

weapons control orders

أوامر السيطرة على األسلحة

recognition

تمييز

quarterly maintenanace

صيانة ربعية

first echelon

النسق األول

second echelon

النسق الثاني

third echelon

النسق الثالث

weapons free

األسلحة حرة

weapons tight

األسلحة مقيدة

drag rope

حبل السحب

direction board

لوحة التوجيه

bombardment

قصف

bomber

قاذفة

attack in depth

هجوم في العمق

angle of dive

زاوية االنقباض

air barrage

سد ناري جوي

air space

مجال جوي

air-supremacy

سيادة جوية

angle of attack

زاوية الهجوم

accuracy of laying

دقة التسديد

bombardment bomber

قاذفة قصف

engaging targets

مشاغلة األهداف

