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Συντοµογραφίες 
 



 

 
3D Three Dimensional  (Lat. Long. Alt.) 
4D Four Dimensional 
A Area 
A&P Airframe and Powerplant 
A/B AfterBurner 
A/B AutoBrake 
A/C AirCraft 
A/COLL Anti-COLLision 
A/D Analog/Digital 
A/DC Analog to Digital converter  
A/F AirField 
A/F AirFrame 
A/F Auto Flight 
A/G Air to Ground 
A/I Anti-Ice, Anti-Icing 
A/N Alphanumeric 
A/P AirPort 
A/R Audio Reproducer 
A/S AirSpeed 
A/S Auto Stabilization 
A/SKID Anti-SKID 
A/STAB Auto Stabilizer 
A/T Adjustment/Test 
A/T Auto/Throttle 
A/THR AutoTHRust 
A/XFMR Auto transForMR 
AA Anti-Aircraft 
AAA Anti-Aircraft Artillery 
AAC Automatic Approach Control 
AADC Advanced Avionics Digital Computer 
AADC Analog Air Data Computer 
AAFB Auxiliary Air Force Base 
AAFC Anti-Aircraft Fire Control 
AAGW Air to Air Guided Weapons 
AAH Advanced Armed Helicopter 
AAI Air to Air Identification 
AAIB Aircraft Accident Investigation Board 
AAL Above Aerodrome Level 
AAL Aircraft Approach Limitation 
AALS Advanced Approach and Landing System 
AAM Anti-Aircraft Missile 
AAM Air to Air Missile 
AAP Aditional Attendant Panel 
AAP Analog Auto Pilot 
AAPU Auxiliary Airborne Power Unit 
AAR Aircraft Accident Report 
AARPS Air Augmented Rocket Propulsion System 



 

AASR Airport & Airways Surveillance Radar 
AATC Automatic Air Trafic Control 
AB After Burner 
AB Air Breathing 
ABD AirBus Directives 
ABE Air Breathing Engine 
ABM ABeaM 
ABM Apu Build-up Manual 
ABMEWS Anti Balistic Missile Early Warning System 
ABMS Advanced Ballistic Missile Systems 
ABN Aerodrome Beacon 
ABNORM ABNORMal 
ABPS Air Breathing Propulsion System 
ABRES Advanced Ballistic Re-Entry System 
ABRN AirBoRNe 
ABS Auto Brake System 
ABS VAL ABSolute  VALue 
ABSORB ABSORBer 
ABV ABoVe 
AC Advisory Circular 
AC Aerodynamic Center 
AC Aircraft Carrier 
AC Alternating Current 
ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting System 
ACAS Airborne Collision Avoidance System 
ACB Aircraft Certification Board 
ACBWS Automatic Chemical Biological Warning System 
ACC Active Clearance Control 
ACC Air Control Centre 
ACC Area Control Center 
ACCEL ACCELeration / ACCELerate 
ACCLRM ACCeLeroMeter 
ACCU ACCUmulator 
ACD Airframe Certification Document 
ACDT ACciDenT 
ACE Altimeter Control Equipment 
ACES Advanced Concept for Ejection Seat 
ACFT AirCraFT 
ACFU Aircraft Check Follow Up 
ACG Air Cargo Glider 
ACI Air Combat Information 
ACIA Asynchronus Communications Interface Adaptor 
ACID AirCraft Identification 
ACK ACKnowledge 
ACK ACKnowledge 
ACLS Automatic Carrier Landing System 
ACM Active Counter Measures 
ACM Aircraft Conversion Manual 



 

ACME Automatic Control and Maneuvering Electronics 
ACMM Abreviated Component Maintenance Manual 
ACMP Airframe Condition Monitoring Procedure 
ACMR Aircraft Configuration Management Rules 
ACMS Aircraft Condition Monitoring System 
ACMS Aircraft Condition Monitoring System 
ACN Aircraft Classification Number 
ACO Aircraft Certification Office 
ACOC Air Cooled Oil Cooler 
ACP Altimeter Check Point 
ACP Audio Control Panel 
ACPM Attitude Control Propulsion Motors 
ACPS Attitude Control Propulsion System 
ACPU Auxiliary Computer Power Unit 
ACQ ACQuire 
ACQ ACQuisition 
ACQN ACQuisitioN 
ACR Airfield Control Radar 
ACR Approach Control Radar 
ACRES Airborne Communications Relay Station 
ACS ACceSs 
ACS Alternating Current Supply 
ACS Armament Control System 
ACS Attitude Control and Stabilisation 
ACS Attitude Control System 
ACS Automatic Control System 
ACST ACouSTic 
ACT ACTive / ACTivity 
ACT Active Control Techology 
ACT Additional Center Tank 
ACTD ACTuateD 
ACTN ACTioN 
ACTR ACTuatoR 
ACTVT ACTiVaTe 
ACU Acceleration Control Unit 
ACU Air Conditioning Unit 
ACU Antenna Coupler Unit 
ACVR Alternating Current Voltage Ratio 
AD AeroDrome 
AD Airplane Datum 
AD Airworthiness Directive 
ADA AeroDrome 
ADA Air Defence Area 
ADAP Automated Downlink of Airborne Parameters 
ADAU Auxiliary Data Acquisition Unit 
ADB Area Distribution Box 
ADC Air Data Computer 
ADC Air Defence Control system 



 

ADCC Air Defence Control Center 
ADD ADDition, ADDitional 
ADDB Aircraft Description Data Base 
ADF Automatic Direction Finder 
ADG Air Driven Generator 
ADH Automated Data Handling 
ADI Altitude Director Indicator 
ADIRS Air Data/Inertial Reference Indicator 
ADIRU Air Data/Inertial Reference Unit 
ADISP Aeronautical Digital Information System Panel 
ADJ ADJust 
ADJMT ADJustmeNT 
ADL Armament Datum Line 
ADM Air Data Module 
ADM Air Defence Missile 
ADPE Automatic Data Processing Equipment 
ADPM Aircraft Deactivation Procedures Manual 
ADPTN ADaPTatioN 
ADPTR ADaPTeR 
ADR Accidental Damage Rating 
ADR ADvisory Route 
ADR Air Data Reference 
ADRAN Advanced Digital Ranging System 
ADRS Automatic Data Reporting System 
ADS Accessory Drive System 
ADS Advanced Data System 
ADS Air Data System 
ADS AirDefence System 
ADS Automatic Dependent Surveillance 
ADSS Aircraft Damage Sensing System 
ADTU Auxiliary Data Translator Unit 
ADU Align Display Unit 
ADV ADVanced 
ADV ADVisory 
ADZ Air Defence Zone 
AE Auxiliary Equipment 
AEB Aft Equipment Bay 
AECMA Assoc. Europ. des Constructeurs de Mat. Aeronautique 
AEVC Avionics Equipment Ventilation Computer 
AEWC Airborne Early Warning and Control 
AF Air Force 
AF All Freighter 
AF Audio Frequency 
AFB Air Force Base 
AFB AntiFriction Bearing 
AFBM Air Force Balistic Missile 
AFC Automatic Frequency Control 
AFCE Automatic Flight Control Equipment 



 

AFCO Automatic Fuel CutOff 
AFCS Adaptive Flight Control System 
AFCS Air Force Communication System 
AFCS Auto(matic) Flight Control System 
AFECU Automatic Fire Extinguishing Control Unit 
AFI Automatic Fault Isolation 
AFIS Electronic Flight Instrument System 
AFLS Approach FlashLighting System 
AFM Air Force Manual 
AFM Anti-Friction Metal 
AFPAM Automatic Flight Planning And Monitoring 
AFR Air/Fuel Ratio 
AFS AutoFlight System 
AFTN Aeronautical Fixed Telecommunication Network 
AFU Artificial Feel Unit 
AGACS Automatic Ground-Air Communication System 
AGARD Advisory Group for Aerospace Research and Development 
AGB Accessory GearBox 
AGCA Automatic Ground Controlled Approach 
AGCS Automatic Ground Control System 
AGCU Attitude Gyro Coupling Unit 
AGE Aircraft Ground Equipment 
AGE Automatic Guidance Electronics 
AGL Above Ground Level 
AGM Air-to-Ground Missile 
AGMT AuGMenT 
AGT Aviation Gas Turbine 
AGW Actual Gross Weight 
AGW Allowable Gross (take-off) Weight 
AHI Aerodynamic Heating Indicator 
AHRS Altitude and Heading Reference System 
AHRS Attitude Heading Reference System 
AHRU Altitude and Heading Reference Unit 
AI Anti-Icing 
AI Attitude Indicator 
AIA Anti-Icing Additive 
AIAA Aerospace Industry Association of America 
AIC Ammunition Indentification Code 
AIDS Aircraft Integrated Data System 
AIG Accident Investigation Group 
AIG Accident Investigation Group 
AIL AILeron 
AILS Advanced Integrated Landing System 
AILS Automatic Instument Landing System 
AIM Air Interceptor Missile 
AIM Aircraft Integrated Maintenance 
AIMS Advanced Intercontinental Missile System 
AIMS Airbus Inventory Management System 



 

AIP Aeronautical Information Publication 
AIP Attendant Indication Panel 
AIQI Airbus Industry Quality Instruction 
AIR Aircraft Inspection Report 
AIRCOND AIR CONDitioning 
AIS Aeronautical Information Service 
AIS Audio Integrated System 
AISI Americal Iron and Steel Institute 
ALBM Air-Launched Ballistic Missile 
ALC Automatic Light Control 
ALF Aft Looking Forward 
ALIGN ALIGNment 
ALPS Automatic Liquid Propulsion System 
ALS Approach Light System 
ALT ALTitude 
ALT ACQ ALTitude ACQuire 
ALT TO ALTernate TO 
ALTM ALTiMeter 
ALTN ALTerNate, ALTerNative 
ALTU Annunciator Light Test Unit 
AMB AMBient 
AMI Air Mileage Indicator 
AMM Aircraft Maintenance Manual 
AMP AMPere 
AMPL AMPLifier 
AMRAAM Advanced Short Range Air to Air Missile 
AMS Aeronautical Material Specifications 
AMS Aircraft Modification Status 
AMU Audio Management Unit 
AN Air Navigation 
ANCE ANounCE 
AND Aircraft Nose Down 
ANI Analog Input 
ANL Annoyance Noise Level 
ANO Alalog Output 
ANSI Americal National Standards Institute 
ANT ANTenna 
ANU Aircraft Nose Up 
AO Access Opening 
AOA Angle Of Attack 
AOA Angle of Attack 
AOAS Angle of Attack Sensor 
AOC Airline Operational Control 
AOG Airplane on Ground 
AOHX Air/Oil Heat eXchanger 
AOM Aircraft Operating Manual 
AOM Airport Operation Manual 
AOM Airport Operations Manual 



 

AP Anti-Radar 
AP Auto(matic) Pilot 
AP AutoPilot 
APAR Automatic Programming and Recording 
APCON APproach CONtrol 
API Air Position Indicator 
APM Aircraft Performance Monitoring program 
APM Airport Planning Manual 
APM Anti-Personnel Missile 
APP APPearance 
APPR APPRoach 
APS Airbreathing Propulsion System 
APS Aircraft Prepared for Service 
APS Auxiliary Power Supply 
APTU Auxiliary Power & Thrust Unit 
APU Auxiliary Power Unit 
APU AFE APU Automatic Fire Extinguishing control unit 
AQL Acceptance Quality Level 
AR As Required 
AR Aspect Ratio 
ARB Air Registration Board 
ARG ARresting Gear or hook 
ARL Acceptable Reliability Level 
ARM Aircraft Recovery Manual 
ARM Anti-Radar Missile 
ARMD ARMeD 
ARMT ARMamenT 
ARP Aerodrome/Airport Reference Point 
ARP Aeronautical Recommended Practice 
ARPT AiRPorT 
ARR ARRival 
ART Active Repair Time 
ARTC Air Route Trafic Control 
ARTCC Air Route Trafic Control Centre 
ARTCLD ARTiCuLateD 
ARTF ARTiFicial 
AS Aeronautical Standard 
AS AirScoop 
ASA All Speed Aileron 
ASA Automatic System Analysis 
ASAP Automated Statistical Analysis Program 
ASCII American Standard Code for Information Interchange 
ASD Accelerate Stop Distance 
ASDA Accelerate-Stop Distance Available 
ASDC Airline Service Data Collection 
ASDR Airport Surface Detecting Radar 
ASE Airborne Support Equipment 
ASE Automatic Stabilization Equipment 



 

ASI AirSpeed Indicator 
ASIC Application Specific Integrated Circuits 
ASM Air Space Management 
ASM Aircraft Schematic Manual 
ASM American Society for Metals 
ASMI Aircraft Surface Movement Indicator 
ASN AeroSpatiale Norme (standard) 
ASP Audio Selector Panel 
ASR Airport Surveilance Radar 
ASRAAM Advanced Medium Range Air to Air Missile 
ASROC Anti-Submarine ROCket 
ASST Advanced SuperSonic Transport 
ASSY ASSemblY 
ASYM ASYMmetrical 
ATA Actual Time of Arrival 
ATA Air Transport Association 
ATC Air Traffic Control 
ATCC Air Traffic Control Centre 
ATCDB Aircraft Technical Characteristics Data Base 
ATCH ATtaCHment 
ATCK ATtaCK 
ATCRB Air Traffic Control Radar Beacon 
ATD Aircraft Technical Definition 
ATE Automatic Test Equipment 
ATFM Air Traffic Flow Management 
ATIDS Airport surface Target IDentification System  
ATIMS Air Trafic and Information Management System 
ATIS Automatic Terminal Information Service 
ATLAS Abbreviated Test Language for All Systems 
ATM Air Trafic Management 
ATM Aircraft Transportability Manual 
ATM Available Ton-Mile 
ATMS Advanced Text Management System 
ATN Aeronautical Telecommunications Network 
ATRCCS Automated Turbine Rotor Clearance Control System 
ATS Air Traffic Services 
ATS AutoThrottle System 
ATS Airbus Technical Specification 
ATSC Air Traffic Services Communications 
ATSU Air Traffic Services Unit 
ATT ATTitude 
ATZ Aerodrome Trafic Zone 
AUTOCAL AUTOCALibration 
AUTOLAND AUTOmatic LANDing 
AUTRAN Automatic Target Recognition Analysis 
AUW All-Up Weight 
AUX AUXiliary 
AVAIL AVAILable 



 

AVC Automatic Volume Control 
AVG AVeraGe 
AVGAS AViation GASoline 
AVIONICS AVIation ElectrONICS 
AVRS Audio/Video Recording System 
AWB Air-Way Bill 
AWG American Wire Gage 
AWL Aircraft Wiring List 
AWLS All Wether Landing System 
AWM Aircraft Wiring Manual 
AWS American Welding Society 
AWY AirWaY 
AX Longitudinal Acceleration 
AY Lateral Acceleration 
AZ AZimuth 
AZ Vertical Acceleration 
AZFW Actual Zero Fuel Weight 
B/P BluePrint 
B/U BackUp 
B/U BuildUp 
BA Bank Angle 
BA Blind Approach 
BAC Barometric Altitude Control 
BAFO Best And Final Offer 
BAI Barometric Altitude Indicator 
BARC Barometric Altitude Rate Computer 
BAS Blind Approach System 
BBRG Ball BeaRinG 
BCL Battery Charge Limiter 
BCN BeaCoN 
BCU Break Control Unit 
BDA Bomb Damage Assessment 
BELCRK BELlCRanK 
BER Beyond Economical Repair 
BET Best Estimated Trajectory 
BEW Basic Empty Weight 
BFDAS Basic Flight Data Acquisition System 
BFE Buyers Furnished Equipment 
BFO Beat Frequency Oscillator 
BFP Band Pass Filter 
BG Build Group (Assembly Group) 
BH Brinell Hardness 
BHD Bulkhead 
BHN Brinell Hardness Number 
BHP Brake Horse Power  
BIST Built-In Self Test 
BIT Built In Test 
BITE Built-In Test Equipment 



 

BKUP BacK UP 
BLAM Ballistically Launched Aerodynamic Missile 
BLC Boundary Layer Control 
BLOW BLOWer 
BLR Beyond Local Repair 
BLST BaLaST 
BLT BoLT 
BLV Bleed Valve 
BM Base Maintenance 
BMAG Body Mounted Attitude Gyro 
BMC BLeed Monitoring Computer 
BMEP Brake Mean Effective Pressure 
BMS Boeing Material Specifications 
BND BoNDed 
BNDG BoNDinG 
BNDRY BouNDaRY 
BNR BiNaRy 
BOMREPT BOMb REPorT 
BOSS Bio-astronautic Orbiting Space Station 
BOSU Bio-astronautics operational Support Unit 
BPC Back Pressure Control 
BPDSMS Basic Point Defence Surface Missile Subsystem 
BPRF Bullet-PRooF 
BPSS Bio-Pack SubSystem 
BR Barrage Rocket 
BRFP Baseline Reference Flight Plan 
BRG BeaRinG 
BRK BRaKe 
BRKT BRacKeT 
BRL Bomb Release Line 
BRN BRoadcast Net 
BRP ByPass Ratio 
BRT BRighT 
BS Body Station 
BS BoreSight 
BS British Standard 
BSCU Braking/Steering Control Unit 
BSDL BoreSight Datum Line 
BSE Base Support Equipment 
BSHG BuSHinG 
BSI Battery Status Indicator 
BSI British Standards Institution 
BST Brief Systems Test 
BSTRK Bomb Service TRucK 
BSV Burner Staging Valve 
BT Bathylthermographic Equipment 
BT Bombing Table 
BT Burn Time 



 

BTD Burn To Depletion 
BTDC Before Top Dead Centre 
BTL Beacon Tracking Level 
BTLS Breadboard Terminal Landing System 
BTMU Brake Temperature Monitoring Unit 
BTN BuTtoN 
BTO Bombing Through Overcast 
BTRU Barostatic Time Release Unit 
BTRY BaTteRY 
BTU British Thermal Unit 
BU Battery Unit 
BUIC Back Up Interceptor Control system 
BUV Backscatter UltraViolet 
BV Billion Volts 
BW Band Width 
BW Biological Warfare 
BW Black and White 
BW Body Wing 
BWA Backward Wave Amplifier 
BWO Backward Wave Oscillator 
BWPA Backward Wave Power Amplifier 
BYP BYPass 
C Centigrade 
C Cumulus 
C sub L Coefficient of Lift (Lift Coefficient) 
C TO C Center TO Center 
C&D Communication and Data 
C&D Control & Display 
C&DSS Communications & Data SubSystems  
C&I Communication and Instrumentation 
C&R Control & Reporting 
C&T Communications and Tracking 
C&WS Caution & Warning System 
C.L. Closed Loop 
c/o checkout 
c/o cutoff 
C/S Command System 
C/T Central Timing 
C/T Command Transmitter 
CA Certificate of Airworthiness 
CAA Civil Aviation Authority 
CACD Computer-Aided Circuit Design 
CACON CArgo CONtainer 
CADIC Computer-Aided Design of Integrated Circuits 
CADL Communications And Data Link 
cal calibre 
cal calorie 
cam camouflage 



 

CAP CAPacity 
CAP Civil Air Patrol 
CAP Combat Air Patrol 
CAP Conntoller Access to a/c Parameters 
CAPS Combat Air Patrol Support 
CAR Civil Air Regulations 
CARA Cargo And Rescue Aircraft 
CARA Combat Aircrew Rescue Aircraft 
CARD Computer Aided Radar Design 
CAS Calibrated AirSpeed 
CAS Collision Avoidance System 
CAS Collision Avoidance System 
CAS Controlled AirSpace 
CASA Computer Aided Slot Allocation 
CASEX Combined Aircraft Submarine EXercise 
CAT CATegory 
CAT Civil Air Transport 
CAT Clear Air Turbulence 
CATM Captive Air Training Missile 
CAVU Ceiling And Visibility Unlimited 
Cb Cumulonimbus 
CBAL CounterBALance 
cbw constant bandwidth 
Cc Cirrocumulus 
CC Cloud Cover 
CC Combat Closure 
CC Combustion Chamber 
CC Continuous Current 
CC Control Center 
CC Control Computer 
CC Cubic Centimetre 
CCE Command Control Equipment 
CCIS Command Control Information System 
CCS Camera Control System 
CCS Comand Communication Systems 
CCTV Closed-Circuit TeleVision 
CCU Combined Control Unit 
CCW Cloud and Collision Warning 
CCW Counter ClockWise 
CD Calibration Device 
CD CanDle power 
CD Circular Dispersion 
CD Civil Defence 
CD Coastal Defence radar 
CD CountDown 
C-D Convergent-Divergent 
CDL Configuration Deviation List 
CDPC Central Data Processing Computer 



 

CDRS Computer Data Recording System 
CDS Climatological Data Sheet 
CDS Control Data System 
C-E Communications-Electronics 
CEM Communications-Electronics-Meteorological 
CEP Circle of Equal Probability 
CF Centrifugal Force 
CF Control Functions 
CF Cubic Foot 
CFC Central Fire Control 
CFD Cumulative Frequency Distribution 
CFH Cubic Feet/Hour 
CFHT Continous/Flow Hypersonic Tunnel 
CFIT Controlled Flight Into Terrain 
CFM Cubic Feet per Minute 
CFMU Central Flow Management Unit 
CFRP Carbon Fibre Reinforced Plastics 
CFS Cubic Feet per Second 
CG Center of Gravity 
CG  Centre of Gravity 
CGS Centimetre-Gram-Second 
CH Compass Heading 
CH Conductor Head 
CHT Cylinder-Head Temperature 
CH-X Condensate Heat Exchanger 
CI CIrrus 
CIAP Climatic Impact Assessment Program 
CIC Combat Information Center 
CIC Corrosion Inhibiting Compound 
CID Cable Interconnection Diagram 
CID Cabling Interface Drawings 
CID Combat Information and Detection 
CIF Central Instrumentation Facility 
CIM Computer Input Matrix 
CIM Computer Input Multiplexer 
CIP Compressor Inlet Pressure 
CIPHONY CIphered telePHONY 
CIT Compressor Inlet Temperature 
CIU Command Interface Unit 
CIU Computer Interface Unit 
ckpt checkpoint 
ckpt cockpit 
ckt circuit 
CKT BKR CircuiT BreaKeR 
CL Capability List 
CL Conventional Landing 
CL Weight Conventional Landing Weight 
CL/C.L. Centre Line 



 

CLA Center Line Average 
CLAM Chemical Low Altitude Missile 
CLASP Computer Language for Aeronautics and Space Programming 
CLAW CLustered Atomic Warhead 
CLEAR Components Life Evaluation And Reliability 
clg ceiling 
CLOS Command Line Of Sight 
CLSM Crew Life Support Monitor 
clwy clearway 
CM CentiMetre 
CM Command Module 
CM Configuration Management 
CM Consumables Management 
CM Counter Measures 
CM Cruise Missile 
CMA Contact Making Ammeter 
CMDB Composite-Modified Double Base propellants 
CMG Control Moment Gyro 
CMM Component Maintenance Manual 
CMM Condition Monitored Maintenance 
CMM Coordinate Measuring Machine 
CMP CoMpound Helicopter 
CMR Certification Maintenance Requirements 
CMS Central Maintenance System  
CMU Compatibility MockUp 
CMVM Contact-Making VoltMeter 
CN Compass North 
CNEL Community Noise Equivalent Level 
CNI Communications, Navigation, Identification 
CNR Carboxy Nitroso Rubber 
CNR Composite Noise Rating 
CNRA Composite Noise Rating (Aircraft) 
CNS Communications, Navigation & Surveillance 
COAT Corrected Outside Air Temperature 
COC Combat Operations Centre 
COCS Camera Override Control System 
CODED COmputer Design of Electronic Devices 
CODIC COmputer-DIrected Communications 
CODIS COntrolled DIgital Simulator 
COED Computer Operated Electronic Display 
COFI CheckOut and Fault Isolation 
COFW Certification Of Flight Worthiness 
COGS Continuous Orbital Guidance System 
COHO COHerent pulse Oscillator 
COI Communications Operation Instruction 
COM Computer-Output-Microfilm 
COM LINK COMmunications LINK 
COMAR COntour MApping Radar system 



 

COMAT Characteristics Of MATerials 
COMINT COMmunications INTelligence 
COMMAND COmmand Model for ANalysis & Design 
COMPACT COMputer Programmed Automatic Checkout & Test system 
COMSAT COMmunications SATellite 
COMSEC COMmunications SECurity 
COMZ COMmunications Zone 
CONAD CONtinental Air Defense 
CONDI CONvergent-DIvergent 
CONELRAD CONtrol of ELectromagnetic RADiation 
CONSHIP CONtrol by SHIP 
CONSHORE COMtrol from SHORE 
CONSOL Long range radio aid to navigation 
CORA COherent Radar Array 
COS Change-Over Switch 
COS CutOff Signal 
COVER Cut-Off VElocity & Range 
CP Candle Power 
CP Centre of Pressure 
CP Change Proposal 
CP Circular Polarized 
CP Command Post 
CP Communications Processor 
CP Concrete Piercing (Ammunition) 
CP Control Panel 
CPC Computer Program Component 
CPCP Corrosion Prevention and Control Program 
CPE Computer Peripheral Equipment 
CPF Complete Power Failure 
CPL Common Programming Language 
CPM Critical Path Method 
CPM Cycles Per Minute 
CPR Compressor Pressure Ratio 
CPRV Cabin Pressure Relief Valve 
CPS Cycles Per Second 
CPSF Candle Power/Square Foot 
CPU Central Processing Unit (of a Computer) 
CR Change Request 
CR Compression Ratio 
CR Control Receiver 
CRC Control and Reporting Centre 
CRDF Cathode-Ray Direction Finder 
CRE Corrosion REsistant 
CRES Corrosion REsistant Steel 
CRG Control Rate Gyro 
cryog cryogenic 
crypto cryptography 
Cs Cirrostratus 



 

CS Commercial Standards 
CS Crew Station 
CSD Constant Speed Drive 
CSE Common Support Equipment 
csk countersink 
CSM/G Constant Speed Motor/Generator 
CST Central Standard Time 
CSU Central Suppression Unit 
CSU Constant Speed Unit 
CT Coefficient of Thrust 
CT Component Test 
CT Control Transformer 
CTA Compatibility Test Area 
CTA Component Test Area 
CTA ConTrol Area 
CTE Cable Termination Equipment 
CTE Central Timing Equipment 
CTE Component Test Equipment 
CTF Combined Task Force 
ctg cartridge 
ctg counting 
CTO Conventional Take Off 
CTO Weight Conventional Take Off Weight 
CTOL Conventional Take-Off and Landing 
CTR Captive Carry Round 
CTR Certification Test Requirements 
CTS Certification Test Specification 
CTS Contingency Transfer System 
CTSC Test Support 
CTU Central Timing Unit 
CTV Controlled Test Vehicle 
ctwt counterweight 
CTZ ConTrol Zone 
CU Control Unit 
Cu Cumulus 
cu ft cubic feet 
cu in cubic inch 
cu m cubic metre 
cu mm cubic millimetre(s)  
cu yd cubic yard 
CV Check Valve 
CV Coefficient of Variation 
CVA Aircraft Carrier, Attack 
CVE Aircraft Carrier, Escort 
CVE Controlled Visual Flight 
CVL Aircraft Carrier, Light 
CVR Cockpit Voice Recorder 
CVU Constant Voltage Unit 



 

CW Chemical Warfare 
CW ClockWise 
CW Constant Wear 
CW Continuous Wave 
CW ACQ (Radar) (or CWAR) Continuous Wave ACQuisition Radar 
CW ILL Continuous Wave Illumination Radar 
CW Radar Continuous Wave Radar 
CWE Caution and Warning Equipment 
CWE Current Working Estimate 
CWO Continuous Wave Oscillator 
CWTD Continuous Wave Target Detection 
CWU Caution & Warning Unit 
CWY ClearWaY 
CX CompleX 
CX Control Transmitter 
CY Calendar Year 
CY Cubic Yard 
cyl cylinder 
CZ Canal Zone 
CZ Combat Zone 
D&C Display and Control 
d.c. direct current 
D/A Digital to Analog(ue) 
D/B Decimal to Binary 
D/C Data Conversion 
D/R Data Receiver 
DA Double Amplitude 
DABS Discrete Address Beacon System 
DAC Data Acquisition Camera 
DAC Digital to Analog(ue) Computer 
DAC Digital to Analog(ue) Converter 
DACOR DAta CORrelator 
DACS Digital Acquisition and Control System 
DAD Double Amplitude Displacement 
DADE Digital Acquisition and Documentation Equipment 
DAE Data Acquisition Equipment 
DAI Death from Accidental Injuries 
DAI Discrete Activity Indicator 
DAIS Digital Airborne Information System 
DAMS Defense Against Missile Systems 
DAP Digital Auto-Pilot 
DAQC  Data AcQuisition Center 
DAR Deficiency Action Report 
DAS Data Acquisition Subsystem 
DAS Data Automation Subsystem 
DAS Data Automation System 
DAS Digital Address System 
DASH Destroyer Anti-Submarine Helicopter 



 

DAT Design Acceptance Test 
DATM Dummy Air Training Missile 
DATP Detailed Acceptance Test Procedure 
DATS Detailed Acceptance Test Specification 
DATS Dynamic Accuracy Test Set 
DAU Data Acquisition Unit 
DAWG Dynamic Air War Game 
DB Day Bombardment 
db decibel 
DB Depth Bomb 
DBCU Data Bus Control Unit 
dbl double 
dBM deciBel Meter 
DC Damage Control 
DC Data Centre 
DC Depth Charge 
DC Discrepancy Check 
DC Display Console 
DC Dual Capable 
DCC Damage Control Center 
DCC Display Control Console 
dcdr decoder 
DCIB Data CommunIcation Buffer 
DCL Departure CLearance 
DCN Defence Communication Network 
DCN Design Change Notice 
DCP  Disaster Control Plan 
DCS Damage Control System 
DCS Data Control System 
DCS Digital Command System 
DCT Disaster Control Team 
DCU Digital Control Unit 
DD Department of Defense 
DD Double Drift 
DDA Differential Digital Analysis 
DDA Digital Differential Analyzer 
DDAS Digital Data Acquisition System 
DDCS Digital Data Calibration System 
DDD Digital Display Driver 
DDM Difference in Depth  of Modulation 
DDRS Digital Data Recording System 
DDS Data Display System 
DDS Deployable Defence System 
DDT Digital Demodulation Techniques 
DE Deflection Error 
DE Descent Engine 
DE Design Engineering 
DE Direct Encounter 



 

DE Display Electronics 
DE/Q Design Evaluation/Qualification 
deact deactivation 
dec declination 
DECM Defence Electronic Countermeasures System 
DED Diesel Engine Driven 
DEDA Data Entry & Display Assembly 
DEE Digital Evaluation Equipment 
DEE Digital Events Evaluator 
def defence 
DEFCON DEFence Readiness CONdition 
deg deggree 
DEL P DELta Pressure 
DEL V DELta Velocity 
dem demodulator 
DEMON DEMOdulated Noise 
DEP Deflection Probable Error 
DEP DEParture 
DER Designated Enginnering Representative 
des descent   
desig designation 
dest destruct 
DESYN DE-SYNchronize 
DEU Display Electronics Unit 
dev development 
DEWIZ Distant Early Warning Identification Zone 
DF Direct Flight 
DF Direction Finder 
DFC Dual Feed Coupler 
DFDR Digital Flight Data Recorder 
DFR Detail Fatigue Rating 
DFR Dual Frequency Received 
DFRL DiFferential ReLay 
DFS Dynamic Flight Simulator 
DFT Design Feasibility Test 
DFT Direct Flight Test 
DFTI Distance From Threshold Indicator 
DG Directional Gyro 
DGBC Digital GeoBallistic Computer 
DH Decision Height 
DHDD Digital High Definition Display  
DHE Data Handling Equipment 
DHSS Data Handling Sub-System 
DI De-Icing 
DI Demand Indicator 
DI Detailed Inspection 
DI Direction Indicator 
DI Discrete Input 



 

dia diameter 
diag diagram 
DIANE Digital Integrated Attack & Navigation System 
DIC Data Insertion Converter 
DICBM Defence InterContinental Ballistic Missile 
DIDS Digital Information Display System 
DIG COM DIGital COMputer 
DIGACC DIgital GuidAnce and Control Computer 
DIGICOM DIGItal COMmunications System 
DIN Digital INput 
DIOI Digital Input/Output Interface 
DIU Digital Interface Unit 
dkm decametre 
DL&E  Design Limit and Endurance 
DLC Dynamic Load Characteristics 
DLK Data LinK 
dlvd delivered 
DM Dummy Missile 
DMA Direct Memory Access 
DMC Display Management Computer 
DME Distance Measuring Equipment 
dml demolition 
dmn dimension 
DMPI Desired Mean Point of Impact 
DMR Defective Material Report 
DMU Dual purpose Maneuvering Unit 
DmZ Demilitarized Zone 
DNS Doppler Navigation System 
DO Discrete Output 
DOC Direct Operating Cost 
DOD Department Of Defense 
DOF Degree(s) Of Freedom 
DOF Direction Of Flight 
DOM Data Output Multiplexer 
DOVAP DOppler Velocity And Position 
DOW Dry Operating Weight   
DP Double Pole 
DP Dual Purpose   
DP SW Double Pole SWitch 
DPC Data Processing Center 
DPC Data Processing Control 
DPDM Double Pulse Duration Modulation 
DPE Data Processing Equipment 
DPF Differential Pressure Feedback 
dpl dipole 
dply deploy 
DPM Disintegration Per Minute 
DPM Dual Purpose Missile 



 

DPR DePolymerized Rubber 
DPS Data Processing Standards 
DPS Data Processing System 
DPS Descent Power System 
DPS Descent Propulsion System 
DR Data Receiver 
DR Data Reduction 
DR Degrees Rankine 
DR Demolition Rocket 
DR Discrepancy Record 
DR Discrepancy Report 
DRC Data Reduction Center 
DREG Data REGulations 
drg drogue 
DRI Descent Rate Indicator 
DRI Dynamic Response Index 
DRIFT Dynamic Reliability Instantaneous Forecasting Technique 
DRIR Direct Readout InfraRed 
DRM Data Recording Management 
DRM Design Reference Model 
DRS Data Receiving Station 
DRS Data Reduction System 
DRSS Data Relay Satellite System 
DS Data Sheet 
DS Descent Stage 
DS Direct Support 
DSAP Data Systems Automation Program 
DSAR Data Sampling Automatic Receiver 
DSB Double SideBand 
dscrm discrimination 
DSCS Defence Satellite Communications System 
DSCS Door and Slide Control System 
DSE Data Storage Equipment 
DSEA Data Storage Electronics Assembly 
DSI Data Submitted Information 
dsky display keyboard 
DSM Digital Select Module 
DSM Digital Simulation Model 
dsnt descent 
DSS Digital Storage Subsystem 
DSU Direct Support (Supply) Unit 
DT Delayed Time   
DT Dispersion Time 
DT Displacement Transducer  
DT Drop Tank 
DT/TM Delayed Time/Telemetry 
DTA Damage Tolerance Assessments 
DTA Differential Thermal Analysis 



 

DTAS Digital Transmission Αnd Switching System 
DTC Data Transmision Center 
DTE Data Transmision Equipment 
DTE Digital Television Equipment 
DTF Data Transmission Feature 
DTL Diode Transistor Logic 
DTMS Digital Test Monitoring System 
DTO Detailed Test Objective 
DTP Detailed Test Plan 
DTR Damage Tolerance Rating 
DTR Digital Tape Recorder 
DTRM Double (or Dual) Thrust Rocket Motor 
DTS Data Transmission System 
DTU Data Transmission Unit 
DTV Dynamic Test Vehicle 
DU Display Unit  
DU Distribution Unit 
DUA Digital Uplink Assembly 
DV Differential Velocity 
DV Digital Video 
DV Direct Valve  
DV Direct Vision 
DVFR Defence Visual Flight Rules 
DVM Digital VoltΜeter 
DVOR Doppler VOR 
DVT Design Verification Testing 
DVTL DoVeTaiL 
DWG DraWinG 
DWN DoWN 
DXA DL Data Link 
DYN DYNamic 
DYNO DYNamOmeter 
DZ Drop Zone 
E Modulus of Elasticity 
E/C Environmental Chamber  
E/T Escape Tower 
E/WD Engine and Warning Display 
EA Earphone Amplifier 
EA Enemy Aircraft 
EA Experiment Assembly  
EADI Electronic Attitude Director Indicator 
EAGLE Elevation Angle Guidance Landing Equipment 
EAL Estimated Average Life 
EAR Electronically Agile Radar 
EAS Equivalent AirSpeed 
EAS Estimated AirSpeed 
EASE Electrical Automatic Support Equipment 
EAT Expected Approach Time 



 

EATMS European Air Traffic Management System 
EAX Electronic Automatic eXchange 
EB Electron Beam   
EB Equipment Bay 
EB (Welding) Electron Beam (Welding) 
EB Control External Burning Control 
EBF External Blown Flaps 
EBS Electron Bombardment Silicon 
EBS Emergency Broadcasting System 
EC Engine Control 
EC Environmental Chamber  
EC Environmental Control 
ECA Electronic Control Assermbly 
ECAM Electronic Centralized Aircraft Monitoring 
ECAN Electronic Calibration And Normalization 
ECB Electronic Control Box 
ECC Engineering Critical Component 
ECCM Electronic Counter - Counter Measures 
ECD Entry Corridor Display   
ECD Estimated Completion Date 
ECDB Equipment Central Data Bank 
ECE Electrical Checkout Equipment 
ECF Electrically Conductive Film 
ECG Effective Center of Gravity 
ECI Electric Circuit Interrupter 
ECID Enroute Computer IDentification 
ECL Equipment Component List 
ECLSS Environmental Control Life Support Subsystem 
ECM Electronic Counter Measures  
ECM Engine Condition Monitoring 
ECM Engineering Coordination Memo 
ECMU Electrical Contactor Management Unit 
ECN Engineering Change Note 
ECO Electron Coupled Oscillator 
ECO Engine CutOff 
ECOM Electronic COMmand 
ECP Engineering Change Proposal 
ECS Electronic Cooling System 
ECS Engine Control System 
ECS Environmental Control System  
ECS Experimental Communications Satellite (NASA) 
ECSS European Cooperation for Space Standardization 
ECT Engine Cutoff Timer 
ECT Evans Clean flow Tunnel 
ECU Electronic Control Unit 
ECU Engine Control Unit 
ECU Environmental Control Unit 
ECUCV Electronic Control Unit Cooling Valve 



 

ED Edge Distance 
ED Explosive Devices 
EDA Electronic Digital Analyser 
EDB Emergency Dispersal Bases 
EDC Error Detection and Correction 
EDC Estimated Date of Completion 
EDD Estimated Delivery Date 
EDI Electronic Data Information 
EDITAR Electronic DIgital Tracking And Ranging 
EDM Electric Drive Mechanism 
EDM Electrical Discharge Machining 
EDMC Engineering Drawing Microfilm Card 
EDP Electronic Data Processing 
EDP Electronic Data Processing 
EDP Emergency Defence Plan 
EDP Engine Driven Pump 
EDPE Electronic Data Processing Equipment 
EDPM Electronic Data Processing Machine 
EDPS Electronic Data Processing System 
EDR Equivalent Direct Radiation 
EDS Emergency Detection System 
EDS Error Detection System 
EDS Explosive Device System 
EE Electrical and Electronic 
EEC Electronic Engine Control 
EEC Engine Electronic Controller 
EECOM Electrical, Environmental and COMmunications 
EED Electro-Explosive Device 
EEI Electrical & Electromagnetic Interface  
EEI Essential Element of Information 
EEM Earth Entry Module   
EEM Effective Explosive Method 
EEM Engineering Evaluation Model 
EEOED Emergency Earth Orbital Escape Device 
EER Explosive Echo Ranging 
EES Electronic Emission Security 
EET Equivalent Exposure Time 
EF Elevation Finder  
EFAS Electronic Flash Approach System 
EFC Equipment Functional Check 
EFCC Electronic Flight Control Computer 
EFCS Electrical Flight Control System 
EFCU Electrical Flight Control Unit 
EFF EFFective  
EFIS Electronic Flight Instrument System 
EFIS CP EFIS Control Panel 
EFIS SGU EFIS Symbol Generator Unit 
EFL Equivalent Focal Length 



 

EFOB Estimated Fuel On Board 
EFSSS Engine Failure Sensing and Shutdown System 
EGADS Electronic Ground Automatic Destruct System 
EGECON Electronic-GEographic COordinate Navigation system 
EGIU Electrical Generation Interface Unit 
EGMT Elapsed Greenwich Mean Time 
EGPWS Enhanced Ground Proximity Warning System 
EGSE Electrical Ground Support Equipment 
EGT Exhaust Gas Temperature 
EGV Exit Guide Temperature 
EGV Exit Guide Vane 
E-H Electro-Hydraulic 
EHA Electrical Harness Assembly 
EHD ElectroHydroDynamics 
EHF Extremely High Frequency 
EHM Engine Health Monitoring 
EHP Electric Horse Power 
EHSI Electronic Horizontal Situation Indicator 
EHT Extra High Tension 
EHV Extra High Voltage 
EI Electronic Interface 
EI Emission Index   
EICAS Engine Indicating and Crew Alerting System 
EIFS Equivalent Initial Flaw Size 
EIRP Effective Instantaneous Radiated Power 
EIRP Effective Isotropic Radiated Power   
EIS Electronic Instrument System 
EIS Entry Into Service 
EIU Engine Interface Unit 
EL Equipment List 
ELA Electrical Load Analysis 
ELAC ELevator Aileron Computer 
ELAPS Elapsed Time 
ELC Electronic Library Computer 
ELEC ELECtric 
ELECTR ELECTRolyte 
ELECTR ELECTRonics   
ELEV, ELV ELEVation 
ELF Extremely Low Frequency 
ELINT ELectromagnetic INTelligence   
ELM Extended Length Message 
ELME Emitter Location MEthod 
ELS Earth Landing System 
ELS Electronic Library System 
ELSA Environmental Life Support Assembly 
ELSE Electrical Launch Support Equipment 
ELSS Environmental Life Support System   
ELSS Extravehicular Life Support System 



 

ELT Emergency Locator Transmitter 
ELV Earth Launch Vehicle 
EM Electromagnetic 
EM Engine Manual 
EM Erasable Memory   
EMC ElectroMagnetic Compatibility 
EMC ElectroΜagnetic Compatibility 
EMD Engine Management Display 
EMD Entry Monitor Display   
EMER EMERgency 
EMF ElectroMotive Force 
EMGE Electronic Maintenance Ground Equipment 
EMI ElectroMagnetic Interface 
EMI ElectroMagnetic Interference 
EMISN EMISsioN 
EML Equipment Modification List 
EMLS EMergency Lighting System 
EMM ElectroMechanical Mockup 
EMP ElectroMagnetic Pulse 
EMP EMPennage 
EMPIRB EMergency Position Indicating Radio Beacon 
EMR Engine Mixture Ratio 
EMS Emergency  Medical Services 
EMS Equipment Modification Sheet 
EMSS Emergency MiSsion Support  
EMSS Experimental Man Space Station 
EMTIF Equivalent Mean TIme to Failure 
EMU Engine Maintenance Unit 
EMU Extravehicular Maneuvering Unit 
EMV ElectroMagnetic Velocity 
ENBL ENaBLe 
ENCD ENCoDe 
ENCDR ENCoDeR 
ENCOMS ENgine COntrol Monitoring System 
END ENDurance 
ENG ENGine 
ENGD ENgaGeD 
ENP Estimated Normal Payload 
ENR Effective Noise Resistance 
ENRGZ ENeRGiZe 
ENT ENTry 
ENT Exhaust Nozzle Temperature 
ENTR ENTRance 
ENV Envelope 
ENV ENVelope 
ENVR ENViRonmental 
EO Earth Orbit   
EO Electro-Optical 



 

EO Engine Out 
EO Engineering Order 
EOC Engineering Order Change 
EOL Earth Orbit Launch 
EOLM Electro-Optical Light Modulator 
EOM Earth Orbital Mission  
EOM End Of Mission 
EOMA Emergency Oxygen Mask Assembly 
EOP Emergency Oxygen Pack 
EOPF End Of Power Flight 
EOR Earth Orbit Randezvous  
EOR Electro-Optical Research 
EOS Earth Observation Satellite 
EOS Earth-to-Orbit Shuttle 
EOS Emergency Oxygen System 
EOS Equation Of State 
EOSS Earth Orbiting Space Stations 
EP Electrical Power 
EP Emergency Planning 
EP Entry Panel 
EP Experiment Package 
EP Explosive Proof   
EPA Earth's Polar Axis 
EPC External Pilot Check 
EPCO Emergency Power CutOff 
EPD Electronic Proximity Detector 
EPD&C Electrical Power Distribution and Control 
EPDCS Electrical Power Distribution and Control System 
EPDS Electrical Power Distribution System 
EPE Electronic Parts and Equipment 
EPGS Electrical Power Generation System 
EPIC Electronic Properties Information Center 
EPL Emergency Power Level 
EPNL Effective Perceived Noise Level 
EPR Engine Pressure Ratio   
EPR Engine Pressure Ratio 
EPR Essential Performance Requirements 
EPR Exaust Pressure Ratio 
EPS Electrical Power System 
EPSU Emergency Power Supply Unit 
EPU Electrical Power Unit 
EPU Emergency Power Unit 
EPUT Events Per Unit Time 
EQPT Equipment 
ER Emergency Rescue 
ER Extended Range 
ER, ERR  Error Report 
ERASER Elevated RΑdiation-SΕeking Rocket 



 

ERBM Extended-Range Ballistic Missile 
ERG unit of work or EneRGy 
ERGS EaRth Geodetic Satellite (USAF) 
ERL Economic Repair Life 
ERM Earth Return Module 
EROS Earth Resources Observation Satellite  
EROS Earth Resources Observation System 
EROWS Expendable Remote Operating Weather Station 
ERP Effective Radiated Power     
ERP Eye Reference Point 
ERS Earth Recovery Subsystem   
ERS Earth Resources Satellite 
ERS Emergency Relocation Site 
ERS Equipment Record System 
ERTS Earth Resources Technology Satellite 
ERU Earth Rate Unit 
ESA European Space Agency  
ESA Explosive Safe Area 
ESC Escape 
ESD Electro Sensitive Device 
ESD Electro Static Discharge 
ESD Electronic System Display 
ESD Electrostatic Sensitive Devices 
ESDU Engineering Science Data Unit 
ESE Electrical Support Equipment  
ESE Electronic Support Equipment 
ESG Electrically Suspended Gyro 
ESHP Equivalent Shaft HorsePower 
ESI Electronic System Integration 
ESM Electronic Support Measures  
ESM Electronic Warfare Support Measures 
ESMR Electrically Scanning Microwave Radiometer 
ESMU Electronic Systems Mockup 
ESP Electrical Standard Practices 
ESP Engine Service Platform   
ESP Extravehicular Support Package 
ESS ESSential 
ESS Experimental Support System 
ESSA Environmental Survey Satellite 
EST ESTimated 
ESV Emergency Shutoff Valve   
ESWL Equivalent Single Wheel Load 
ESWS Earth Satellite Weapon Systems 
ETA Estimated Time of Acquisition 
ETA Estimated Time of Arrival 
ETC Earth Terrain Camera 
ETC Estimated Time of Completion  
ETD Electrical Terminal Distribution 



 

ETD Estimated Time of Departure 
ETD Estimated Time of Departure 
ETE Estimated Time En route 
ETG Electrical Thermal Generators 
ETI Estimated Time for Interception 
ETO Estimate Takeoff 
ETO Estimated Time Over 
ETOPS Extended Twin-engine OPperationS 
ETR Environmental Test Round 
ETS Equipment Technical Specification 
ETV Engineering Test Vehicle 
EUPB Electronic Unit Protection Box 
EUV Extreme UltraViolet 
EV Electro Valve 
eV Electron Volt 
EV Explosive Valve 
EV ExtraVehicular   
EVA ExtraVehicular Activity 
EVAC EVACuation 
EVM EVacuation Mission  
EVMU Engine Vibration Monitoring Unit 
EVS ExtraVehicular System 
EVSS ExtraVehicular Space Suit 
EVT ExtraVehicular Transfer  
EW Early Warning 
EW Electronic Warfare   
EWAD Early Warning Air Defence 

EWASER 
Electromagnetic Wave Amplification by Simulated Emission of 
Radiation 

EWD Engine/Warning Display 
EWR Early Warning Radar 
EWS Electronic Warning System 
EXC EXCitation, EXCite 
EXCD EXCiteD 
Expl. Explosive 
EXT Extend 
EXT EXTend, EXTension 
EXT EXTerior, EXTernal 
EXT External 
EXT Extinguish  
EXTIR EXTInguisheR 
EXTN EXTensioN 
EXTR EXTRactor 
EXTR EXTRusion 
EZ Electrical Zero 
F Fahrenheit 
f Frequency 
F B/A Fighter Bomber Attack 



 

F&D Fill and Drain 
F/A Field Activities  
F/A Forward/Aft 
F/A Fuel/Air 
F/C Flight Class 
F/CTL Flight ConTroLs 
F/E Flight Engineer 
F/ENG Flight Engineer 
F/I Field Intensity 
F/L Full Load  
F/O First Officer 
F/O Fuel-to-Oxidizer 
F/S Fast/Slow 
F/U Follow-Up 
F/W Failure Warning 
FA Aeronautical Station 
FA Failure Analysis  
FA Field Artillery 
FA Fighter Alert 
FA Flight Altitude 
FA Friendly Aircraft 
FA Fully Automatic 
FAA Federal Aviation Administration 
FAA Federal Aviation Agency  
FAAR Forward Area Alerting Radar 
FAB Aeronautical Broadcast Station 
FAC Forward Air Controler 
FACI First Article Configuration Inspection 
FACP Forward Air Control Post 
FACT Flexible Automatic Circuit Tester 
FACT Flight Acceptance Composite Test  
FADEC Full Authority Digital Engine Control 
FAE  Final Approach Equipment 
FAE  Fuel Air Explosives  
FAF Final Approach Fix 
FAI First Article Inspection  
FAI Flight Anomaly Investigation 
FAIL FAILure 
FANS Future Air Navigation System 
FAO Finish Acceptance Profile 
FAP First Article Prototype 
FAP Flight Acceptance Profile  
FAQ Fair Average Quality 
FAR Federal Aviation Regulation 
FAR Fuel-Air Ratio  
FARC Fast Accurate Refraction Correction 
FAT Factory Acceptance Test 
FAV Fan Air Valve 



 

FAWP Final Approach WayPoint 
FAWS Flight Advisory Weather Service 
FAX Aeronautical Fixed Station 
FAX Facsimile Transmission   
FAX Fuel Air eXplosive 
FB Fighter Bomber 
FB Fuse Block  
FBA Fighter Bomber Aircraft 
FBH Front Bearing Housing 
FBRL Final Bomb Release Line 
FBS Fixed Base Simulator 
FBV Fuel Bleed Valve 
FBW Fly By Wire 
FC Fighter Controller   
FC Fire Control 
FC Firing Console 
FC Flight Control 
FC Flight Controller 
FC Flight Cycle 
FC Fuel Cell 
FC Fully Closed 
FCA Field Change Analysis 
FCA Frequency Control Analysis   
FCC Flight Control Computer 
FCCS Flight Control Computer System 
FCCU Flight Control Computer Unit 
FCD Full Color Display 
FCDC Flight Control Data Concentrator 
FCE Fire Control Equipment   
FCE Flight Crew Equipment 
FCL Fuel Cell 
FCM Flight Combustion Monitor 
FCMC Fuel Control and Monitoring Computer 
FCMD Fire CoMmanD 
FCMS Flight Crew Mission Simulator 
FCMS Fuel Control & Monitoring System 
FCO Fire Control Operation 
FCO Functional CheckOut  
FCOC Fuel Cooled Oil Cooler 
FCOM Flight Crew Operation Manual 
FCOS Flight Computer Operating System  
FCOS Flight Control Operating System 
FCP Forward Command Post  
FCP Fuel Cell Power Plant 
FCPC Flight Control Primary Computer 
FCPI Flight Controls Position Indicator 
FCPPS Fuel Cell Power Plant System 
FCR Fire Control Radar 



 

FCR Flight Crew Report 
FCRC Flight Crew Rest Compartment 
FCS Fire Control System  
FCS Flight Control System 
FCSC Flight Control Secondary Computer 
FCST ForeCaST 
FCT Flight Crew Trainer   
FCTN FunCTioN 
FCU Flap Control Unit 
FCU Flight Cotrol Unit 
FCU Fuel Consumption Unit 
FCU Fuel Control Unit 
FCV Fuel Control Valve 
FCZ Forward Combat Zone 
FD Fatigue Damage 
FD Flight Director 
FD Frequency Distribution   
FD Fuselage Datum 
FD & E Fire Detection & Extinguishing System 
FDA Fault Detection & Annunciation 
FDAI Flight Director Attitude Indicator 
FDAU Flight Data Acquisition Unit 
FDB Fahrenheit Dry Bulb 
FDBK FeeDBacK 
FDC Fire Detection Centre 
FDEP Flight Data Entry Panel 
FDI Flight Director Indicator 
FDIIR Fault Detection, Isolation, Identification & Recompensation 
FDIU Flight Data Interface Unit 
FDM Finite Differents Method 
FDP Flight Data Processing 
FDP Forward Defence Post  
FDPS Flight Data Processing System 
FDR FeeDeR  
FDR Fire Door 
FDR Flight Data Recorder 
FDRI Flight Director Rate Indicator 
FDRS Flight Data Recording System 
FDS Flare Detection System 
FDS Fluid Distribution System  
FDSU Flight Data Storage Unit 
FDU Fire Detection Unit 
FE Flight Envelope 
FEA Failures Effects Analysis  
FEA Finite Element Analysis 
FEAT Final Engineering Acceptance Test 
FEB Flying Evaluation Board 
FEBA Forward Edge of Battle Area 



 

FEBS Functional Electronic BlockS 
FEC Flight Envelope Computer 
FEDR FEeDeR 
FEGV Fan Exit Guide Vane 
FEM Finite Element Method  
FES Fine Error Sensor 
FF Folding Fin 
FF Fuel Flow 
FFA Free Flight Airspace 
FFAR Folding-Fin Aircraft Rocket 
FFAR Forward Firing Aircraft Rocket  
FFC Final Flight Certification 
FFD Functional Flow Diagram 
FFI Fuel Flow Indicator 
FFP Fixed Firm Price 
FFR Free Flight Rocket 
FFTV Free Flight Test Vehicle 
FG Flight Guidance 
FGA Fighter Ground Attack 
FGN ForeiGN 
FGS Flight Guidance System 
FH Flat Head 
FH Flight Hours 
FHF First Horizontal Flight 
FHP Friction HorsePower 
FI Fighter Interceptor 
FIC Flight Information Centre  
FIC Frequency Interference Control 
FIDs Flight Information Displays 
FIM Fault Isolation Manual 
FIMATE Factory Installed Maintenance Automatic Test Equipment 
FIP Fuel Injection Pressure 
FIR Flight Information Region 
FIREX Fire Extinguishing System 
FIS Flight Information Service 
FIS Flight Instrument System 
FIST Fault Isolation by Semiautomatic Techniques   
FIST Field Intelligence Simulation Test 
FL FLame 
FL Flashing Light 
FL Flight Level  
FL FLuid 
FL Focal Length 
FL Full Lift 
Fla.G Flammable Compressed Gas 
Fla.L Flammable Liquid 
Fla.S Flammable Solid 
FLAR Forward Looking Airborne Radar 



 

FLARE FLight Anomalies REporting 
FLB Flight Line Bunker 
FLC Flight Crew 
FLD FieLD  
FLDK FLight DecK 
FLEX FLEXible 
FLG FLanGe 
FLH FLat Head 
FLI Flight Leader Identification 
FLIP FLight Information Plans 
FLIP Flight Launced Infrared Probe  
FLIP FLIght Plan computation program 
FLIP FLoating Instrument Platform 
FLIR Forward Looking InfraRed 
FLM Flight Line Maintenance 
FLMPRF FLaMePRooF 
FLOS Fixed Line Of Sight 
FLOX Fluorine Liquid OXygen 
FLP Fleet Leader Program 
FLR Forward Looking Radar 
FLSA Fuel Level Sensing Amplifier 
FLSCU Fuel Level Sensing Control Unit 
FLT FLighT   
FLT CTL FLighT ConTroL 
FLTR FiLTeR 
FLXTO FLeXible Take-Off 
FM Field Maintenance 
FM Flight Management 
FM Flight Manual 
FM FlowMeter 
FM Frequency Modulation 
FM Radar Frequency Modulated Radar 
FMA Failure Mode Analysis  
FMA Forward Maintenance Area 
FMC Flight Management Computer 
FMC Forward Motion Compensation 
FMCS Flight Management Computer System (FMC and CDU) 
FMCU Flight Management Computer Unit 
FMCW Frequency Modulated Continuous Wave 
FME Field Maintenance Equipment 
FMEA Failure Mode & Effects Analysis 
FMFB Frequency Modulation with FeedBack 
FMGC Flight Management and Guidance Computer 
FMGEC Flight Management Guidance and Envelope Computer 
FMGES Flight Management Guidance and Envelope System 
FMGS Flight Management and Guidance System 
FMS Federal Material Supply 
FMS Flight Management System 



 

FMS Force Measuring System 
FMU Functional MockUp 
FMV Fuel Metering Valve 
FMX FM Transmitter 
FNA Final Approach 
FNCP Flight Navigation Control Panel 
FNP Fusion Point 
FNSG Flight Navigation Symbol Generator 
FO Fail Operational 
FO Flight Order 
FO Fuel Oil   
FO/FS Fail Operational/Fail Safe 
FOB Fuel On Board 
FOC Free Of Charge 
FOC Fuel/Oil Cooler 
FOD Flight Ops Department 
FOD Foreign Object Damage 
FOV Field Of View 
FPA Flight Path Angle 
FPB Fuel Preburner 
FPI Fluorecent Penetrant Inspection 
FPI Fuel Pressure Indicator  
F-PLAN, F-PLN Flight PLAN 
FPM Feet Per Minute 
FPRF FirePRooF 
FPRM Fuel Pipe Repair Manual 
FQ Fuel Quantity 
FQI Fuel Quantity Indicating/Indication/Indicator 
FQIC Fuel Quantity Indication Computer 
FR Flight Refuelling 
FR FRame 
FRD Failure Rate Data   
FRD Flight Readiness Demonstration 
FREDI Flight Range and Endurance Data Indicator 
FREQ FREQuency 
FRESCANNAR Frequency Scan Radar 
FRM Fault Reporting Manual 
FRM Fibre Reinforced Materials 
FRP Fiberglass Reinforced Plastics 
FRP Fibre Reinforced Plastic  
FRT Flight Readiness Test 
FRT FRonT   
FRU Frequency Reference Unit 
FRV Fuel Return Valve 
FS Front Spar 
FS Fuselage Station 
FSB Fasten Seat Belts 
FSC Forward Scatter 



 

FSD Fuel Supply Depot 
FSIP Fleet Standardization & Improvement Program 
FSK Frequency Shift Key  
FSN Federal Stock Number  
FSN Federal Stock Number 
FSN Fleet Serial Number 
FSR Field Service Report  
FSS Forward Scatter System 
FST Forged Steel 
FSTNR FaSTeNeR 
FSTV Full Scale Test Vehicle 
FSU Full Scale Unit 
FT Firing Table  
FT Flow Transformer 
Ft/Min Feet per Minute 
Ft/Sec Feet per Second 
FTA Flight Test Article 
FTE Factory Test Equipment 
FTG FiTtinG 
FTI Flight Test Instrumentation 
FTK Freight Tone Kilometer 
FTM Flight Test Missile 
FTMS Flight Test Management System 
FTO  Functional Test Objective 
FTP Fixed Throttle Point  
FTP Full Throttle Position 
FTP Functional Test Procedure           
FTR Flight Test Request 
FTRNG FeaTheRiNG 
FTS Flight Telemetry Subsystem 
FTS Frequency & Timing Subsystem  
FTS Functional Test Specification 
FTU Flight Test Unit  
FTU Fuel Transfer Unit 
FTΚ Fuel TanK 
FU Firing Unit  
FU Fuel Used 
FUA Flexible Use of Airspace 
FUSLG FUSeLaGe 
FV Flux Valve 
FVF First Vertical Flight 
FVM Finite Volume Method 
FW Failure Warning 
FW Aircraft Fixed Wing Aircraft 
FWC Flight Warning Computer 
FWD ForWarD 
FWD Forward 
FWR Full Wave Rectifier 



 

FWS Flight Warning System 
FWT Fair Wear and Tear 
FWTT Fixed Wing Tactical Transport 
FY Fiscal Year 
g Acceleration due to gravity   
g Gram 
G Grid 
G Gyro 
G & C Guidance and Control 
G & CC Guidance and Control Coupler 
G & G General & Administrative Overhead 
G & N Guidance and Navigation 
G & NS Guidance and Navigation System 
G/A Ground-to-Air 
G/G Ground Guidance 
G/S Glide Slope 
GA Gage  
GA General Alert 
GA General Application, General Arangment 
GA Gimbal Angle 
GA Ground Attack 
GA, g/a Glide Angle 
GAD General Assembly Drawing 
GAINS Gimballess Analytic Inertial Navigation System 
GAIR General Assembly Inspection Report 
GAL Galactic 
GAL Gallon(s)  
GAM Ground-to-Air Missile  
GAM Guided Aircraft Missile 
GAPA Ground to Air Pilotless Aircraft 
GAR  Guided Aircraft Rocket 
GAS Gen Gas Generator 
GASER Gamma-Ray Laser 
GAT General Air Traffic 
GAT Ground/Air Transmitter   
GB Glide Bomb 
GC GigaCycles   
GC Great Circle 
GC Guidance Computer 
GCA Ground Control Approach  
GCA Ground Controlled Approach 
GCI Ground Control Inspector 
GCL Ground Controlled Landing 
GCR Ground Controlled Radar 
GCS Ground Communications System 
GCSC Guidance Control and Sequencing Computer 
GCTA Ground Controlled Television Assembly 
GCTS Ground Communications Tracking System 



 

GCU Generator Control Unit  
GCU Gyro Coupling Unit 
GDA Gimbal Drive Assembly 
GDC Gyro Display Coupler 
GDE GuiDE 
GDHS Ground Data Handling System 
GDNC GuiDaNCe 
GDS GSE Data Sheet 
GECO Guidance Engine Cut-Off 
GEJ Gaseous EJection 
GEM Ground Effect Machine 
GEM Ground Equipment Manual 
GEN GENerator 
GENL GENeraL 
GEOREF GEOgraphic REFerence System 
GEOS Geodetic Earth Orbiting Satellite 
GEOS Geostationary Earth-Orbiting Satellite (ESRO) 
GET  Ground Elapsed Time  
GETI Ground Elapsed Time of Ignition  
GETOL Ground Effect Take-Off and Landing 
GEV Ground Effect Vehicle 
GFA Gun Fire Area 
GFAE Government Furnished Aircraft Equipment 
GFE Government Furnished Material 
GFP Government Furnished Property 
GFR Glass Fiber Reinforced 
GFST Ground Fuel Start Tank 
GFTM General FamiliarizaTion Manual 
GFY Glider FlYing 
GGS Aircraft Gaseous System  
GHE Ground Handling Equipment 
GHQ General HeadQuarters 
GIC General Instruction Card 
GIDEP Government Industry Data Exchange Program 
GIM General Introduction Manual 
GIPSY General Integrated Publication SYstem 

GLARE 
Ground-Level Attack, Reconnaissance and Electronic 
Countermeasures 

GLM General List of Modifications 
GLO Ground Liaison Officer 
GLOM Gross Lift-Off Mass 
GLOW Gross Lift-Off Weight 
GLT Guide LighT 
GM Greenwich Meridian  
GM Guided Missile 
GMC General Modifications Committee 
GMC Ground Movement Control 
GMCM Guided Missile CounterMeasure 



 

GMR Ground Mapping Radar 
GMR Ground Movement Radar 
GMS Ground Maintenance Support 
GMT Greenwich Mean Time 
GMTBF Guaranteed Mean Time Between Failure 
GN&C Guidance, Navigation and Control 
GNC Guidance and Navigation Computer 
GNCS Guidance, Navigation and Control System 
GND GrouND 
GNE Guidance and Navigation Electronics 
GNP Gross National Product 
GNSS Global Navigation Satellite System 
GNT GrouΝd Test 
GOAL Ground Operations Aerospace Language 
GOE Ground Operational Equipment 
GOES Geostationary Operational Environmental Satellite 
GOR General Operational Requirements 
GOS General Operating Specification 
GOV Governor 
GOX Gaseous Oxygen 
GP General Purpose   
GP Geographic Position 
GP Glide Path 
GP Bomb General Purpose Bomb 
GPAS General Purpose Airborn Simulator 
GPATS General Purpose Automatic Test System 
GPC General Purpose Computer 
GPCU Ground Power Control Unit 
GPD Gallons Per Day 
GPF GasProoF 
GPH Gallons Per Hour 
GPI  Glide Path Indicator 
GPI  Ground Point of Intercept 
GPI  Ground Position Indicator 
GPIR General Photographic Interpretation Report 
GPL Gas Propane Liquid 
GPL Geographic Position Locator   
GPM Gallons Per Minute 
GPR General Purpose Radar 
GPS Gallons Per Second 
GPS Global Positioning System 
GPSS General Process Simulation System 
GPU Ground Power Unit 
GPWS Ground Proximity Warning System 
GQA Government Quality Assurance 
GR Grain 
GRC Glass Reinforced Composite 
GRD-SPLR GRounD SPoiLeR 



 

GRM Global Range Missile 
GRP Glass Reinforced Plastic 
GRT Gross Registered Tons 
GRWT GRoss WeighT 
GS Ground Speed 
GS Ground Station  
GSCU Ground Support Cooling Unit 
GSE Ground Support Equipment  
GSM General Situation Map  
GSP Guidance Signal Processor 
GSP-R Guidance Signal Processor-Repeater 
GSS Global Surveillance System   
GSS Ground Support Systems 
GSSC Gropund Support Simulation Computer 
GSV Guided Space Vehicle 
GT Ground Transmit 
GTE Ground Transport Equipment 
GTG Gas Turbine Generator 
GTM Ground Test Missile 
GTOW (GTW) Gross Take Off Weight 
GTP General Test Plan 
GTV Ground Test Vehicle  
GTV Guided Test Vehicle 
GVI General Visual Inspection 
GVT Ground Vibration Test 
GW Guided Weapon 
H Helicopter 
H Horizontal   
H & T Handling & Transportation 
H & V Heating and Ventilation 
H/C HeliCopter 
H/E, H/EX, HEX Heat Exchanger 
H/F Human Factors 
H/K Hunter/Killer 
HA High Altitude   
HAAW Heavy Anti-Tank Assault Weapon 
HAB High Altitude Bombing 
HAD Heat Actuated Device 
HAO High Altitude Observatory 
HAOSS High Altitude Orbital Space Station 
HARA High Altitude Radar Altimeter Antenna 
HARP High Altitude Research Program 
HAST High Altitude Supersonic Target 
HATS Helicopter ATtack System 
HAW Heavy Assault Weapon 
HCL Horizontal Centre Line 
HCS High Carbon Steel 
HD Density Altitude 



 

HDBK HandBook 
HDD Head-Down Display 
HDD High Densitry Data  
HDF High-Frequency Direction-Finding Station 
HE Handling Equipment 
HE Heavy Equipment   
HE Human Engineering 
HEAR Human Error Action Report 
HED High Energy Detector 
HEF High Energy Fuel 
HEL HELicopter 
HEP High Explosive Plastic 
HESD High Explosive Self-Destroying 
HETS High Energy Telescope System  
HEX HEXagon  
HF High altitude Fighter 
HF High Frequency 
HFAS High Frequency Antenna System 
HFDF High Frequency Direction Finder 
HFEC High Frequency Eddy Current 
HFT Horizontal Flight Testing 
HFX High Frequency transceiver 
HGA Heat Generator Assembly 
HGR HanGaR 
HGT HeiGhT 
HI HΙgh 
HI ALT HΙgh ALTitude 
HIAD Handbook of Instructions for Aircraft Designers 
HIC Humidity Indicator Controller 
HICAT HIgh altitude Clear Air Turbulence 
HIPAR HIgh Power Acquisition Radar 
HIPERNAG (HIPERNAS) HIgh PERformance NAviGation system 
HIPERTHINO High PERformance THrottable INjectOr 
HIPIR High Power Illumination Radar 
HIR Hydrostatic Impact Rocket 
HIRAN HI-precision short RAnge electronic Navigation system 
HIRD High Intensity Radiation Device 
HIRES Hypersonic In-flight Refueling System 
HIRL High Intensity Runway Light 
HIS Horizontal Situation Indicator 
HIS Hot Section Inspection 
HISP High Integrity Signal Processor 
HIVDC High Voltage Direct Current 
HIVOS High Vaccum Orbital Simulator 
HL High Level 
HL Horizontal Landing 
HLCL HeLiCaL 
HLD HoLD 



 

HLDC High Level DC voltage 
HLDR HoLDeR 
HLH Heavy Lift Helicopter 
HLTY HeaLThY 
hm Hectometer 
HMC HydroMechanical Control 
HMG Heavy MachineGun 
HMS Hazards Monitoring System 
HMS Helmet Mounted Sight 
HMU HydroMechanical Unit 
HNG HiNGe 
hngr hangar 
HNL Hourly Noise Level 
HOB Height Of Burst 
HOBS High Orbital Bombardment System 
HOGE Hover Out-of-Ground Effect 
HOL Higher Order Language 
HOLD HOLDing 
HOR Heliocentric Orbit Rendezvous 
HORIZ HORIZontal 
HORSE Hydrofoil Operated Rocket SubmarinE 
HOT High Oil Temperature 
HP High Power 
HP Horizontal Polarization 
HP HorsePower 
HP (HI PR, HIPR) High Pressure 
HP Turbine High Pressure Turbine 
HPA High Power Amplifier 
HPAG High Performance Air-to-Ground 
HPC (HP Compressor) High Pressure Compressor 
HPEW High Powered Early Warning 
HPF Highest Possible Frequency 
HPFP High Pressure Fuel Pump 
HPG High Pressure Gas 
HP-HR HorsePower-HouR 
HPI High Performance Insulation 
HPI Homing Position Indicator 
HPOX High Pressure OXygen 
HPR High Powered Radar 
HPRV High Pressure  Relief Valve 
HPT High Pressure Test 
HPT High Pressure Turbine 
HPTACC High Pressure Turbine Active Clearance Control 
HPTC High Pressure Turbine Clearance 
HPTR High Pressure Turbine Rotor 
HPU Hydraulic Power Unit 
HPV High Pressure bleed Valve 
HQ HeadQuarters 



 

HR Hardness Rockwell test value 
HR High Resolution 
HR Hot Rolled 
HR HouR 
HRE Hypersonic Recearch Engine 
HRF High Rate of Fire 
HRI Height-Range Indicator 
HRP Human Reliability Program 
HRS Hot Rolled Steel 
HRS (hrs) HouRS 
HRT High Resolution Tracker 
HRV Hypersonic Recearch Vehicle 
HS High Speed 
H-S Horizon Scanner 
HS (H/S) Heat Shield 
HSB Helmet Stowage Bag 
HSD Horizontal Situation Display 
HSDL High Speed Data Line 
HSG HouSinG 
HSGT High Speed Ground Transportation 
HSM High Speed Memory 
HSMU Hydraulic System Monitoring Unit 
HSP High Speed Printer 
HSR High Speed Reader 
HSS High Speed Steel 
HT HeaT 
HT HeighT 
HT Homing Type 
HT TR Heat Treat(ed) 
HTA Heavier Than Air 
HTD HeaTeD 
HTG (htg) HeaTinG 
HTO Horizontal Take-Off 
HTOHL Horizontal Take-Off, Horizontal Landing 
HTP Horizontal Tail Plane 
HTR HeaTeR 
HTS High-Tensile Steel 
HTV Hypersonic Test Vehicle 
HUD Head Up Display 
HUD/WAC Head-Up Display Weapon Aiming Computer 
HUDC Head Up Display Computer 
HUDWAS Head-Up Display Weapon Aiming System 
HV Hardness Vickers test value 
HV High Voltage 
HVAP High Velocity Armour-Piercing 
HVAR High Velocity Aircraft Rocket 
HVAT High Velocity Anti-Tank 
HVC Hardened Voice Channel 



 

HVDF High and Very high frequency Direction-Finding station 
HVI High Value Item 
HVPS High Voltage Power Supply 
HW HeadWind 
HW Hot Wire 
HWT Hypersonic Wind Tunnel 
hwy highway 
HX (H/X, HTXGR) Heat eXchanger 
HYD (hyd) HYDraulic 
HYDAC HYbrid Digital-Analog Computer 
hygl hypergolic 
HYPERIGN HYPERbolic IGNition 
HZ (Hz) HertZ 
I Interceptor 
I Invoice card 
I & R Intelligence & Reconnaisance 
I & R Interchangeability and Replaceability 
I & RS Instrumentation and Range Safety 
I/C (INTERCOM) INTERCOMmunication 
I/F (ΙNF,INTFC) INTerFaCe 
I/I Inspection Interval 
I/O Input/Output 
I/P Impact Predictor 
I/P Intercept Point 
I/P Intercept Profile 
I/P (INP) IΝPut 
IA Input Axis 
IA Inverter Assembly 
IAA International Academy of Astronautics 
IAC Information Analysis Centre 
IAC Integration, Assembly and Checkout 
IACS Integrated Armament Control System 
IAF Initial Approach Fix 
IAS Indicated Air Speed 
IAS Information Acquisition System 
IASOR Ice And Snow On Runway 
IATA International Air Transport Association 
IAVC Instantaneus Automatic Volume Control 
IAW In Accordance With 
IAWP Initial Approach WayPoint 
IAZ Inner Artillery Zone 
IB Incendiary Bomb 
IBDA Indirect Bomb Damage Assesment 
IBECO Inboard Booster Engine Cut-Off 
IBN Identification BeacoN 
IBRL Initial Bomb Release Line 
IC Information Centre 
IC Integrated Circuit 



 

IC Internal Connention 
IC Invoice Control card 
IC & C (ICC) Installation Calibration and Checkout 
ICA Investigative and Corrective Action 
ICAF International Comitte of Aeranautical Fatigue 
ICAO International Civil Aviation Organization 
ICBM Inter Continental Ballistic Missile 
ICBT InterContinental Balistic Transport 
ICC Instrument Control Center 
ICC Intercomputer Communication Channel 
ICD Interface Control Document 
ICDU Inertial Coupling Display Unit 
ICE In Circuit Emulation 
ICE Instrumental Checkout Equipment 
ICE Internal Combustion Engine 
ICG Inflight Coverall Garment 
ICGM InterContinental Glide Missile 
ICM Instrumentation and Communication Monitor 
ICMR Instrument Calibration & Maintenance Record 
ICNI Integrated Communications Navigation and Identification 
ICS Instrument & Communication Subsystem 
ICS InterCommunication System 
ICS (ICOS) Integrated CheckOut System 
ICTC Inertial Components Temperature Controler 
ICTE Inertial Components Test Equipment 
ICU Isolation Control Unit 
ICW In Compliance With 
ICW In Compliance With 
ICW Interrupted Continuous Wave 
ICY InterChangeabilitY 
ID Inside Diameter 
ID PL IDentification Plate 
IDC Instrument Display Catalog 
IDENT (ident, ID) IDENtification 
IDES Integrated Defence System 
IDF Interceptor Day Fighter 
IDG Integrated Drive Generator 
IDLT IDentification LighT 
IDM InterDiction Mission 
IDP Integrated Data Processing 
IDR Inspection Descrepancy Report 
IDU Interactive Display Unit 
IE Ionospheric Explorer 
IEC Integrated Electronic Control 
IEC Integrated Electronic Control 
IEC Integrated Equipment Component 
IECO Inboard Engine Cut-Off 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 



 

IEIS Integrated Engine Instrument System 
IEU Interface Electronics Unit 
IF Initial Fix 
IF Intermediate Frequency 
IFB Invitation for Bids 
IFC In-Flight Calibration 
IFE In-Flight Entertainment 
IFF Identification, Frend or Foe 
IFL International Frequency List 
IFOV Instrument Field Of View 
IFP In-Flight Performance computation program 
IFR Instrument Flight Rules 
IFR Intermediate Frequency Range 
IFRU Interference Frequency Rejection Unit 
IFS Integrated Flight System 
IFT In-Flight Test 
IFTB In-Flight Turn Back 
IGB Inlet Gear Box 
IGN IGNition 
IGV Inlet Guide Vane 
IGV Intake Guide Vanes 
IHAS Integrated Helicopter Avionic System 
IHP Indicated Horse Power 
II Item Identification 
IIPD Illustrated Initial Provisioning Document 
IIS Integrated Instruments System 
IL Inside Layer 
ILA Instrument Landing Approach 
ILAS Instrument Landing Approach System 
ILCCS Integrated Launch Control and Checkout System 
ILLUM ILLUMination 
ILLUMD ILLUMinateD 
ILM Independent Landing Monitor 
ILRV Integral Launch and Recovery Vehicle 
ILS Instrument Landing System 
IM Impulse Modulation 
IM Inner Marker (ILS) 
IM Inner Marker 
IM Inspection Manual 
IMC Indirect Maintenance Cost 
IMC Instrument Meteorological Conditions 
IMCC Image Motion Compensation and Calibration 
IMEO Inertial Mass in Earth Orbit 
IMH Inlet ManHole 
IMM IMMediate 
IMN Indicated Mach Number 
IMP IMPact 
IMP IMPedence 



 

IMP IMPulse 
IMP Initial Military Program 
impg impregnate 
IMS Inertial Measurement Set 
IMS Internation Military Staff 
IMSR Interplanetary Mission Support Requirements 
IMU Inertial Measurment Unit 
IN INch 
IN Inertial Navigation 
IN HG INches of mercury 
INA INitial Approach 
INB INBound 
INBD (inbd) INBoarD 
INC Item Name Code 
incand incandescent 
INCLG INCLudinG 
INCOS INtegrated COntrol System 
INCR INCRease 
INCR INCRement 
IND INDicator 
INDG INDicatinG 
INF Interceptor Night Fighter 
INFO INFOrmation 
INHI INHIbit 
INIT INITial(ization) 
IN-LBS INch-pounds 
InM Interception Mission 
INOP INOPperative 
INR INneR 
INRTL (I) INeRTiaL 
INS Inertial Navigation System 
INSITE INtegrated Sensor Interpretation Techniques 
INSP INSPection 
INST INSTrument 
INST (inst) INSTrictive 
INSTL INSTaLlation 
INSTLLD INSTaLleD 
INSTM INSTruMentation 
INSUL INSULation 
INT INTersection 
int (INTR) INTeRior 
INT (INTRPT) INTeRrupT 
INTCON INTerCONnection 
INTCP INTerCePt 
INTELSAT INternational TELecomunications SATellite consortium 
INTEN INTENsity 
intfr interference 
INTG (INTEG) INTEGral 



 

INTGT INTeGraTe 
intk intertank 
INTL (int) INTernaL 
INTLK INTerLocK 
INTMO INTerMediate 
INTMT INTerMiTtent 
INTPH INTerPHone 
INTREP INTelligence REPort 
INTRG INTeRroGate 
intrstg interstage 
INTSUM INTelligence SUMmary 
INU Inertial Navigation Unit 
INV INVerter 
INWP Intermediate WayPoint 
IO Inspection Order 
IO Inspection Order 
IO Intelligence Officer 
IOA Input Output Address 
IOC Indirect Operating Cost 
IOC Initial Operational Capability 
IOCS Input Output Control System 
IOD Integrated Observation Device 
IODC Input Output Data Channel 
IOP In Orbit Plane 
IOR Immediate Operating Requirement 
IOT Initial Orbit Time 
IP Identification Point 
IP Impact Point 
IP Initial Point 
IP Instructor Pilot 
IP Intermediate Pressure 
IPAD Incoming Procurement Authorization Document 
IPC Illustrated Parts Catalog 
IPC Information Processing Center 
IPC Intermediate Pressure bleed Check valve 
IPCT Initial Provisioning Coordination Team 
IPD Illustrated Provisioning Document 
IPD Impact Prediction Data 
IPD Initial Provisioning Data 
IPECS Integrated Power & Environmental Control System 
IPI Integrated Position Indicator 
IPIR Immediate Photographic Interpretation Report 
IPL Illustrated Parts List 
IPL Information Processing Language 
IPM Interruptions Per Minute 
IPS Incorrect Phase Sequence 
IPS Instrumentation Power Supply 
IPS Inverter Power Supply 



 

IPT Inadvertent Power Transfer 
IR Illuminator Radar 
IR Inertial Reference 
IR InfraRed 
IR Instrument Reading 
IRA Input Reference Axis 
IRACQ Instrumented Range ACQuisition 
IRAD (IR & D) Independent Recearch And Development 
IRAN Inspection and Repair As Necessary 
IRBM Intermediate Range Ballistic Missile 
IRCM InfraRed CounterMeasures 
IRG Inertial Rate Gyro 
IRLS InfraRed Landing System 
IRMLD InfraRed Missile Launch Detection 
IRP Inertial Reference Package 
IRQ Interupt ReQuest 
IRR InfraRed Radiometry 
IRS Inertial Reference System 
IRSTS InfraRed Search-Track System 
IRT Interrogator-Responser-Transponder 
IRTRN InfraRed TRaNsmission 
IRU Inertial Reference Unit 
IRVU InfraRed Vision Unit 
IS Instrumentation System 
ISA Inertial Sensor Assembly 
ISA International Standard Atmosphere 
ISC Industry Steering Committee 
ISC Item Status Code 
ISCO Initial Systems CheckOut 
ISD Initial Search Depth 
ISDS Inadvertent Separation Destruct System 
ISDU Inertial Sensor Display Unit 
ISNS International Satellite Navigation System 
ISO Information Services Officer 
ISO International Standardirzation Organisation 
ISOL (isol) ISOLation 
isom isometric 
isoth isothermal 
ISR Infrared Scanning Radiometer 
ISS Inertial Sensor System 
ISS Inertial Sub-System 
IST Integrated Systems Test 
ISU Inertial Sensor Unit 
ISV Inlet Swirl Vane 
ISWL Isolated Single Wheel Load 
IT InTerruption 
ITA Integrated Thruster Assembly 
ITACS Integrated Tactical Air Control System 



 

ITCP Integrated Test and Checkout Procedures 
ITE Instrumentation Test Equipment 
ITM Interceptor Tacktical Missile 
ITNS Integrated Tactical Navigation System 
ITP Inspection Test Procedure 
ITP Integrated Test Program 
ITPS Integrated TeleProcessing System 
ITR Inspection Test Report 
ITS Information Transfer Satellite 
IU Instrument Unit 
IU Interference Unit 
IV Initial Velocity 
IV IntraVehicular 
IV Isolation Valve 
IVA InterVehicular Activities 
IVALA Integrated Visual Approach and Landing Aids 
IVI Incermental Velocity Indicator 
IVPT InterVehicle Power Transfer 
IVS Inertial Vertical Speed 
IVSI Instantaneous Vertical Speed Indicator 
IVVS Instantaneous Vertical Velocity Indicator 
IXR Intersection of Runways 
J Code Justification Code 
JAA Joint Aviation Authorities 
JACS Jet Attitude Control System 
JAGIT Joint Air-to-Ground Instruction Team 
JAM JAMmed 
JAMG JAMminG 
JAPC Joint Air Photo Center 
JAR Joint (Aviation Authorities) Airworthiness Requirements 
JAR-AWO JAR-All Weather Operations 
JARC Joint Air Reconnaissance Center 
JAR-FCL JAR-Flight Crew Licensing 
JAR-OPS JAR-OperationS 
JAR-VLA JAR-Very Light Aircraft 
JATO Jet Assisted Take-Off 
JB Junction Box 
JCC Joint Communication Center 
JCEC Joint Communications-Electronics Committee 
JCS Joint Chiefs of Staff 
JCT (jct) JunCTion 
JCVP JAA Certification Validation Procedures 
JEEP Joint Emergency Evacuation Plan 
JEFM Jet Engine Field Maintenance 
jett jettison 
JGS Joint General Staff 
JIC Job Instruction Card 
JIC Joint Intelligence Centre 



 

JIG Joint Intelligence Group 
JK JacK 
JLP JAA Local Procedures 
JLPG Joint Logistics Planning Group 
JMB JAA Maintenance Board 
JMC JAA Maintenance Committee 
JMD JAA Maintenance Division 
JMP JAA Multinational Procedures 
JMTC Joint Military Transport Committee 
JOC Joint Operation Centre 
JP Jet Pilot 
JP Jet Propellant 
JP Jet Propulsion 
JPG Joint Planning Group 
JR Jam Resistant 
JTF Joint Task Force 
kc kilocycle(s) 
kc/s kilocycles per second 
KEAS Knots Equivalent AirSpeed 
KHz (kHz) KiloHertZ 
KIAS Knots Indicated AirSpeed 
Ko degrees Kelvin 
KT (kt, kn) KnoT(s) 
KV (kV) KiloVolt 
KVA (kVA) KiloVolt-Ampere 
kVah kiloVolt-ampere hour 
kVdc kiloVolts direct current 
kW kiloWatt(s) 
kWhr kiloWatt hour 
L Left 
L Length 
L Litre 
L & R Landing & Recovery 
L/D Length/Diameter 
L/D Lift/Drag 
L/F (LF) Launch Facility 
L/G (LG, LDG GR ldg gr) LanDinG GeaR 
L/H Launch Horizontal 
L/O (LO) Lift-Off 
L/SW Limit SWitch 
L/T Lead Time 
L/V (LV) Launch Vehicle 
LA Launch Abort 
LA Launch Area 
LA Linear Accelerometer 
LA Low Altitude 
LAA Light Anti-Aircraft artillery 
LAA Low ALtitude Attack 



 

LAAR Liquid Air Accumulator Rocket 
LAAS Local-Area Augmentation System 
LAAV Light Airborne Attack Vehicle 
LAAW Light Assault Anti-tank Weapon 
LAB Low Altitude Bombing 
LABS Low Altitude Bombing System 
LADS Local-Area Differential System 
LAF Laminar AirFlow 
LAF Load Alleviation Function 
LAG LAGging 
LAHS Low Altitude High Speed 
LAINS Low Altitude Inertial Navigation System 
LALO Low ALtitude Observation 
LAM (lam) LAMinate 
LAMP Low Altitude Manned Penetrator 
LAMPS Light Airborne Muti-Purpose System 
LAMS Load Alleviation and Mode Stabilization 
LAN Local Area Network 
LAP List of Applicable Publications 
LAP Low Altitude Performance 
LAPES Low Altitude Parachute Extraction System 
LARA Light Armed Reconnaisance Aircraft 
LARS Light Artillery Rocket System 
LARS Low Altitude Radar System 
LASRM Low Altitude Short Range Missile 
LASSV Land & Approach System for Space Vehicles 
LASV Low Altitude Supersonic Vehicle 
LAT LATeral 
LAT LATitude 
LAU Linear Accelerometer Unit 
lav (LAV) LAVatory 
LAW Light Anti-tank Weapon 
LAW Light Assault Weapon 
LB Light Bomber 
LB (lb) pounds 
LB-FT (lb-ft) pounds-FooT 
LB-IN (ib-in) pounds-Inch 
LBS Light Bomber Strike 
lbT pounds Thrust 
LBU Launch Booster Unit 
LC Labour Cost 
LC Launch Complex 
LC Lift Coefficient 
LC Low Carbon 
LCA Local Communication Area 
LCC Launch Control Center 
LCC Life Cycle Cost 
LCC Logistics Coordination Center 



 

LCD Least Common Denominator 
LCD Liquid Crystal Display 
LCE Low Cost Expendable launch vehicle 
LCF Launch Control Facility 
LCF Low Cycle Fatigue 
LCH LatCH 
LCHG LatCHinG 
LCIT Load Compressor Inlet Temperature 
LCL Line Check List 
LCL Lower Control Limit 
LCLV Low Cost Launch Vehicle 
LCM List of Consumable Materials 
LCN Load Classification Number 
LCS Launch Control System 
LCSD Line Check Support Data 
LCSS Land Combat Support System 
LCTR LoCaToR 
LCU Launch Control Unit 
LD Left Display 
LD LoaD 
LD Lower Deck 
LDA Landing Distance Available 
LDA Localiser-type Directional Aid 
LDCC Lower Deck Cargo Compartment 
LDD Low Dencity Data 
LDG (ldg) LanDinG 
LDI Landing Direction Indicator 
LDMCR Lower Deck Mobile Crew Rest 
LDR LeaDeR 
LE Launching Equipment 
LE Leading Edge 
LE Light Equipment 
LE Limit of Error 
LE Log Entry 
LEA Long Endurance Aircraft 
LED Light Emitting Diode 
LED Low Energy Detector 
LEED Laser Energized Explosive Device 
LEFM Linear Elastic Fracture Mechanics 
LEJ Longitudinal Expansion Joint 
LEM Lunar Excursion Module 
LEO Low Earth Orbit 
LEOS Low Earth Orbit Satellites 
LEP List of Effective Pages 
LEP Lowest Effective Power 
LF Load Factor 
LF Low Frequency 
LFC Laminar Flow Control 



 

LFDF Low Frequency Direction Finder 
LFEC Low Frequency Eddy Current 
LFO Low Frequency Oscillator 
LFSW Landing Force Support Weapon 
LGND LeGeND 
LGS Landing Guidance System 
LH (lh) Left Hand 
LIDAR LIght Detection And Ranging 
LIM LIMitter 
LIM (LMT) LIMiT 
LIMG LIMitinG 
LINS Lightweight Inertial Navigation System 
LIQD LIQuiD 
LIRL Low Intencity Runway Lighting 
LIV Low Input Voltage 
LIVE Lunar Impact VEhicle 
LKD (lkd) LocKeD 
LKG LocKinG 
LKR LocKeR 
LL Latitude/Longitude 
LL Lightweight Load 
LL Low Level 
LL Lower Limit 
LLAC Low Level AC voltage 
LLDC Low Level DC voltage 
LLDC Low Level Direct Current 
LLL Low Light Level 
LLR Load Limiting Resistor 
LLS Low Level Sensor 
LM Local Manufacture 
LM Lunar Module 
LMC Least Material Condition 
LME Launch Monitor Equipment 
LMG Light Machine Gun 
LMP Line Maintenance Part 
LMS Leackage Measurement System 
LMT Local Mean Time 
LN Liquid Nitrogen 
LNA Low Noise Amplifier 
lnch launch 
LNG Liquid Natural Gas 
LNP Noise Pollution Level 
LNR LiNeaR 
LO Launch Operations 
LO Liaison Officer 
LO Local Oscillator 
LO LOw 
LO Lunar Orbiter 



 

LO PR LOw PRessure 
LOA Light Observation Aircraft 
LOC Line of Communication 
LOC List of Overhaulable Components 
LOC LOCaliser 
LOFAR LOw Frequency Acquisition and Ranging 
LOG LOGic 
LOG M LOGistics Module 
LOH Light Observation Helicopter 
LOI Lunar Orbit Insertion 
LOM Lunar Orbiter Module 
LONG LONGitude 
LONGL LONGitudinaL 
LONGN (longn) LONGeroN 
LOP Low Oil Pressure 
LOPAR Low Power Acquisition Radar 
LOR Lunar Orbit Rendezvous 
LORAD LOng Range Active Detection 
LORAN LOng RAnge Navigation 
LOV Limit Of Visibility 
LOV Loss Of Vehicle 
LOV Loss Of Vision 
LOX Liquid OXygen 
LP Low Pressure 
LP Compressor (LPC) Low Pressure Compressor 
LPC Low Pressure Combustor 
LPF Low Pressure Filter 
LPFP Low Pressure Fuel Pump 
LPH Litres Per Hour 
LPOX Low Pressure OXygen 
LPS Litres Per Second 
LPT Low Pressure Turbine 
LPTACC Low Pressure Turbine Active Clearence Control 
LPTC Low Pressure Turbine Clearence 
LPTR Low Pressure Turbine Rotor 
LPTV Large Payload Test Vehicle 
LRE List of Radioactive and hazardous Elements 
LRI Left-Right  Indicator 
LRI Line Replaceable Item 
LRI Long Range Interceptor 
LRM Line Replaceable Module 
LRM Liquid Rocket Motor 
LRR Long Range Radar 
LRU Line Replaceable Unit 
LS Landing Site 
LS Landing System 
LS Launch Site 
LS Limited Standard 



 

LS List of Specifications 
LS Logistic Support 
LS LoudSpeaker 
LS (LSP) Low SPeed 
LSA Low Speed Aileron 
LSE Launch Support Equipment 
LSE Life Support Equipment 
LSF Launch Support Facility 
LSS Launch Support System 
LSS Life Support System 
LST Large Space Telescope 
LST Launch Support Team 
LST Liquid Storage Tank 
LSU Life Support Umbilical 
LSU Life Support Unit 
LT LighT 
LTA Lighter Than Air 
LTD LimiTeD 
LTG LighTinG 
LTK Load Tonne Kilometre 
LTM Livestock Transportation Manual 
LTS Lighting Test Site 
LTS LighTS 
LTV Launch Test Vehicle 
LUG Light Utility Glider 
LUM Living Utility Module 
LV Low Voltage 
LVD Low Velocity Drop 
LVL LeVeL 
LVL/CH LeVeL Change 
LVPS Low Voltage Power Supply 
LVR LeVeR 
LVR LouVeR 
LVRJ Low Volume RamJet 
LVT Linear Velocity Transducer 
LW Landing Weight 
LW Launch Window 
LWAR Light-Weight Attack and/or Reconnaisance 
LWR Light Weight Radar 
LWR LoWeR 
LWRU Light-Weight Radar Unit 
LWS Lighting Warning System 
LWSR Light-Weight Strike Reconnaisance 
LZ Landing Zone 
M Mach number 
M Manuvering speed 
m metre 
M & E Maintenance and Equipment 



 

M and A Maintenance and Assembly 
M/A Maintenance Analysis 
MA Marshalling Area 
MA MAster 
MA Missed Approach 
MAA Maximum Authorized IFR Altitude 
MAA Medium Anti-Aircraft weapon 
MAB Missile Assembly Building 
MAC Maintenance Action Classification 
MAC Mean Aerodynamic Chord 
MAD Magnetic Anomaly Detector 
MADAR MAlfunction Detection Analysis and Recording subsystem 
MADGE Microwave Aircraft Digital Guidance Equipment 
MADRE MAgnetic Drum Radar Equipment 
MAG MAGazine 
MAG MAGnetic 
MAG AMPL MAGnetic AMPLifier 
MAG DEC MAGnetic DEClination 
Mag M Magnetized Material 
MAG VAR MAGnetic VARiation 
MAGN MAGNetron 
MAIDS Multipurpose Automatic Inspection and Diagnostic System 
MAINT MAINTenance 
MALS Medium intencity Approach Light System 
MALSR Medium intencity Approach Light System with Runway align 
MAN MANual 
MAN Microwave Aerospace Navigation 
MAP Master Annunciator Panel 
MAP Missed APproach segment 
MAPSP Master Attendant Passenger Service Panel 
MART Mobile Automatic Radiation Tester 
MARV Manuevering Anti-Radar Vehicle 
MAS Modification Approval Sheet 
MASI Mach AirSpeed Indicator 
MAST Team MAintenance STandardization Team 
MAWP Missed Approach WayPoint 
MAX MAXimum 
MAX DES MAXimum DEScent 
MAX END MAXimum ENDurance 
MBC Maximum Breathing Capacity 
MBGE Missile Borne Guidance System 
MBRV Manoeverable Ballistic Re-entry Vehicle 
MC Magnetic Cource 
MC Main Chute 
MC Mapping Camera 
MC Master Change 
MC Material Cost 
Mc Megacycle 



 

MC Missile Controller 
MC & W Master Caution and Warning 
MCA Minimum Crossing Altitude 
MCB Module Control Box 
MCBF Mean Cycles Between Failures 
MCC Modification Customer Chart 
MCDU Multipurpose Control Display Unit 
MCGS Microwave Command Guidance System 
MCL (MAX CLB) MAXimum CLimB 
MCOV Main Chamber Oxidiser Valve 
MCP Master Computer Program 
MCP Mission Control Programmer 
MCR Manufaturer Change Request 
MCR Maximum Cruise 
MCSS Microscopic Camera SubSystem 
MCT Maximum Continuous Trust 
MCUR Mean Cycle between Unsheduled Removals 
MCW Modulated Continuous Wave 
MD Management Domain 
MDA Minimum Decision Altitude 
MDA Minimum Descent Altitude 
MDAP Mutual Defence Assistance Program 
MDAR Malfunction Detection Analysis and Recording 
MDAS Meteorological Data Acquisition System 
MDAU Modular Data Acquisition Unit 
MDC Main Display Console 
MDCC Main Deck Cargo Compartment 
MDCS Maintenance Data Collection System 
MDCS Master Digital Command System 
MDDU Multipurpose Disk Drive Unit 
MDF Medium Frequency direction Finding station 
MDL MoDuLe 
MDP Master Display Panel 
MDR Minor Discrepancy Repair 
MDR Mission Data Reduction 
MDS Malfunction Detection System 
MDT Mean Down Time 
ME Main Engine 
ME Miscellaneous Equipment 
MEA Maintenance Engineering Analysis 
MEA Minimum En-route IFR Altitude 
MEAL Master Equipment Allowance List 
MEAS MEASurement 
MEASRG MEASuRinG 
MEC Main Engine Control 
MEC Manual Emergency Controls 
MECH MECHanic 
MECO      Main Engine CutOff 



 

MED MEDium 
MED Multiple Element Damage 
MEE Minimum Essential Equipment 
MEH Multi-Engined Helicopter 
MEIG Main Engine IGnition 
MEK Methyl Ethyl Ketone 
MEL Minimum Equipment List 
MEM MEMory 
MEOS Medium Earth Orbit Satellites 
MER Multiple Ejector Rack 
MES Main Engine Start 
MES Main Engine Start 
MET Meteorological 
MET Modular Equipment Transporter 
METAR METeorological Aerodrome Report 
METOP Maximum Expected TakeOff Power 
METS Modular Engine Test System 
MEV Main Electro Valve 
MEW Manufacturer’s Empty Weight  
MEWS Missile Early Warning Station 
MF Medium Frequencies 
MFC Multiple Flight Computer 
MFCO Manual Fuel CutOff 
MFCV Modulating Fuel Control Valve 
MFD Multifunction Display 
MFG ManuFacturinG 
MFP Maintenance Facility Planning 
MFP Mixed Fission Products 
MFR ManuFactuRer 
MFR MultiFunctional Receiver 
MFR IDENT ManuFactuRer IDENTification 
MFT Mean Flight Time 
MFTW Maximum design Fuel Transfer Weight 
MFW Maximum design Flight Weight 
MGC Missile Guidance Computer 
MGE Maintenance Ground Equipment 
MGSE Maintenance Ground Support Equipment 
MGT ManaGemenT 
MH Magnetic Heading 
MHE Materials Handling Equipment 
MHS Message Handling Systems 
MHSU Magnetic Heading Sensor Unit 
MHz MegaHertz 
MI Magnetic Indicator 
MI Maintenance Inspection 
MIC Microphone 
MICRS Main Instrument Console & Readout Stations 
MID MIDdle 



 

MIDAS Measurement Information & Data Analysis Stations 
MIDAS MIssile Defense Alarm System  
MIDES MIssile DEtection System 
MIL (MILSPEC) MILitary Specifications 
MIN MINimum 
MINS Miniature Inertial Navigation System 
MIP Maintenance Information Printer 
MIP Missile Impact Prediction 
MIPO Manually Issued Purchase Order 
MIPS Maintenance Information & Planning System 
MIRL Minimum Intensity Runway Light 
MISC MISCallaneous 
MISS Missile Intercept Simulation System 
MIU Mobile Inspection Unit 
MKGS MarKinGS 
MKR MarKeR 
ML Missile Launcher 
MLA Maneuver Load Alleviation 
MLD MoLdeD 
MLG Main Landing Gear 
MLI Magnetic Level Indicator 
MLIH Magnetic Level Indicator Housing 
MLS Microwave Landing System 
MLW Maximum design Landing Weight 
MLW Maximum Landing Weight 
MM Maintenance Manual 
MM Middle Marker 
MMDB Mechanical Main Data Bank 
MMEL Master Minimum Equipment List 
MMH/FH Maintenance Man Hours per Flight Hour 
MMI Manual Magnetic Indicator 
MMM Multi-Mission Module 
MMO Mach Max Operating speed 
MMR Multi-Mode Receiver 
MMSS Multi-Module Space Station 
MMU Modular Maneuvering Unit 
MNFOLD MaNiFOLD 
MOB Main Operating Base 
MOCA Minimum Obstruction Clearance Altitude 
MOD MODification 
MOD MODulator 
MOD/V MODulating Valve 
MODLTR MODuLaToR 
MOE Maintenance Organization Exposition 
MOL Manned Orbital Laboratory 
MOSS Manned Orbital Space Station 
MOT Manned Orbital Telescope 
MOTS Mobile Optical Tracking System 



 

MOTU Mobile Optical Tracking Unit 
MOV Manned Orbital Vehicle 
MPA Mission Performance Assessment 
MPC Meteorological Prediction Center 
MPD Maintenance Planing Document 
MPD Multi-Purpose Display 
MPE Missile Positioning Equipment 
MPL Minimum Power Level 
MPLE Multi Purpose Long Endurance (aircraft) 
MPR Medium Power Radar 
MPS Main Propulsion Systems 
MPWP Maximum Permissible Working Pressure 
MRB Material Review Board 
MRBM Medium Range Ballistic Missile 
MRCA MultiRole Combat Aircraft 
MRCV Mixture Ratio Control Valve 
MRFL Master Radio Frequency List 
MRL Material Request List 
MRL Material Requirement List 
MRL Medium Rocket Launcher 
MRU Mobile Refrigeration Unit 
MS Military Specifications 
MS Military Standards 
MSA Minimum Safe Altitude 
MSB Missile Storage Building 
MSBLS Microwave Scanning Beam Landing System 
MSD Multiple Site Damage 
MSE Maintenance Support Equipment 
MSF Manned Space Flight 
MSIS Manned Satellite Inspection System 
MSK Manual Select Keyboard 
MSL Mean Sea Level 
MSS Modular Space Station 
MTB Main Terminal Building 
MTBF Mean Time Between Failures 
MTBI Mean Time Between Inspections 
MTBIFS Mean Time Between In Flight Shut-down 
MTBM Mean Time Between Maintenance  
MTBMA Mean Time Between Maintenance Action 
MTBPR MeanTime Between Premature Removals 
MTBT Mean Time Between Trouble 
MTBUR Mean Time Between Unscheduled Removals 
MTC Master Thrust Control 
MTC Mission & Traffic Control 
MTCU Magnetic Tape Control Unit 
MTE Manual Test Equipment 
MTF Mechanical Time Fuse 
MTG MounTinG 



 

MTGC MounTinG Center 
MTI Main Tank Injection 
MTI Moving Target Indicator 
MTI Multi Tank Indicator 
MTN MoTioN 
MTOGW Maximum TakeOff Gross Weight 
MTOP Maintenance Task Operating Plan 
MTOP Maximum Take-Off Power 
MTOW Maximum Take-Off Weight 
MTP Maintenance and Test Panel 
MTR Mean Time to Repair 
MTR MeTeR 
MTR Missile Tracking Radar 
MTS Maintenance Training Simulator 
MTS Missile Tracking Stations 
MTSS Military Test Space Station 
MTTCO Mean Time To Check Out 
MTTF Mean Time To Failure 
MTTR Mean Time To Repair 
MTTR Mean Time To Report 
MTTUR Mean Time To Unscheduled Removal 
MTU Mobile Training Unit 
MTVC Manual Thrust Vector Control 
MTW Maximum design Taxi Weight 
MTXW Maximum TaXi Weight 
MU Management Unit 
MUA Maximum Usable Altitude 
MUF Maximum Usable Frequency 
MVC Manual Volume Control 
MVD Map & Visual Display (Unit) 
MVF Manned Vertical Flight 
MVT MoVemnT 
MWAR Major World Air Routes 
MWARN Master WARNing 
MWC Master Wrning Computer 
MWG Maintenance Working Group 
MWP Master Warning Panel 
MWS Master Warning System 
MXR MiXeR 
MZFCG Maximum Zero Fuel Center of Gravity 
MZFW Maximum design Zero Fuel Weight 
MZFW Maximum Zero Fuel Weight 
N/WS Nose Wheel Steering 
NAC NACelle 
NAC STA NACelle STAtion 
NACA National Advisory Committe of Aeronautics 
NACTU Night Attack Combat Training Unit 
NADGE NATO Air Defense Ground Environment 



 

NAI Nacelle Anti-Icing 
NAPS Night Aerial Photographic System 
NAS National Airspace System 
NAS Navigation Avoidance System 
NAS Navy and Army Standard 
NASA National Aeronautics & Space Administration 
NATCS National Air Traffic Control System 
NAV NAVigation 
NAVAID NAVigation AID 
NAVS NAVigation System 
NBL Night Bombardment Long distance 
NBMG Navigation Bombing & Missile Guidance 
NBPT No Break Power Transfer 
NBS National Bureau of Standards 
NBS Navigation & Bombing System 
NBS Night Bombardment Sort distance 
NC Normally Closed 
NC Nose Cone 
NCU Navigation Computer Unit 
NCU Nozzle Control Unit 
NCV Nacelle Cooling Valve 
NCW Nose Cone Warhead 
ND Navigation Display 
NDB Non Directional Beacon 
NDI Non Destructive Inspection 
NDIA Noise Definition Manual 
NDS Nuclear Detection Satellite 
NDT Non Destructive Testing 
NECAP Navigation Equipment Capability Analysis 
NEF Noise Exposure Forecast 
NEG NEGative 
NEPA Nuclear Energy Powered Aircraft 
NESS National Environmental Satellite Service 
NFC Not Fully Closed 
NFF No Fault Found 
NFO Not Fully Open 
NGV Nozzle Guide Vanes 
NHA Next Higher Assembly 
NIM Night Intruder Mission 
NIR Nose Impact Rocket 
NLF Nearest Landing Field 
NLG Nose Landing Gear 
NLGC Noise Level Gain Control 
NM Nautical Mile 
NMO Normal Manual Operation 
NMSS National Multipurpose Space Station 
NO Night Observation 
NO Normal Operation 



 

NO Normally Open 
NO Number 
NOP Non-OPerating 
NORAC NO Radio Contact 
NORM NORMal 
NORM ALIGN NORMal ALIGNment 
NOTAM NOTice to AirMen 
NP Non Procurable 
NPA Notice of Proposed Amendment 
NPL Noise Pollution Level 
NPN Negative-Positive-Negative 
NPRM Notice of Proposed Rule Making 
NPV Net Present Value 
NR Noise Rating curves 
NRP Navigation Reference Point 
NRZ-L Non Return to Zero-Level 
NS No Smoking 
NSAP Network Service Access Point 
NSSS National Space Surveillance System 
NTOL Normal Take-Off & Landing 
NTSB National Transportation Safety Board   
NWS Nose Wheel Steering 
NWSS National Weather Satellite System 
O&M Operations & Maintenance 
O&P Operations & Procedures 
O&R Overhaul & Repair 
O/B On-Board 
O/H OverHaul 
O/P OutPut 
O/R OverRide 
O/T OverTime 
OAME Orbital Attitude & Maneuvering Electronics 
OAMS Orbital Attitude & Maneuvering System 
OAO Orbital Astronomical Observatory 
OASPL OverAll Sound Pressure Level 
OAT Operational Air Traffic 
OAT Outside Air Temperature 
OB Operational Base 
OBCO On-Board CheckOut 
OBI OmniBearing Indicator 
OCB Oil Circuit Breaker 
OCC Operations Control Center 
OCL Obstacle Clearance Limit 
OCP Obstacle Clearance Panel 
OCP Operating Control Center 
OCP Operational Checkout Procedures 
OCS Obstacle Clearing Surface 
OD Outside Diameter 



 

ODG Orbit Data Generator 
ODR OmniDirectional Radar 
OEM Original Equipment Manufacturer 
OEU Overhead Electronics Units 
OEW Operating Empty Weight 
OFC Operational Flight Control 
OFP Operation Flight Program 
OFR Open Failure Report 
OGE Operational Ground Equipment 
OGV Outlet Guide Vanes 
OH Operational Hardware 
OHD Over the Horizon Detection 
OHSC Over Head Stowage Compartment 
OI Operational Instrumentation 
OJT On The Job Training 
OLF Orbital Launch Facilities 
OLMS Operational Loads Monitoring System 
OLO Orbital Launch Operation 
OLOS Out of Line Of Sight 
OLP Oxygen Low Pressure 
OLW Operational Landing Weight 
OM Operational Missile 
OM Outer Marker (ILS) 
OM Overhaul Manual 
OMB Outer Marker Beacon 
OME Orbital Maneuvering Engine 
OMM Overhaul Manual Manufacturer 
OMPS Orbit Maneuvering Propulsion System 
OMS Onboard Maintenance System 
OMS Orbital Maneuvering System 
OMTBF Observed Mean Time Between Failure 
OMV Overhaul Manual Vendor 
ONS Omega Navigation System 
OOT Oil Outlet Temperature 
OP Operational 
OPER OPERative/OPERation/OPERating 
OPNG Opening 
OPP OPPosite 
OPR Overall Pressure Ratio 
OPS Operation 
OPS OPerationS 
OPT OPTimum 
OPT (OPTL) OPTional 
OPU Overspeed Protection Unit 
OPV OverPressure Valve 
OR Operation Requirements 
OR Operational Readiness 
OR Overload Relay 



 

ORAN ORbital ANalysis 
ORB Omnidirectional Radio Beacon 
ORD Operational Readiness Date 
ORI Operational Readiness Inspection 
ORL Orbital Research Laboratory 
ORLA Optimum Repair Level Analysis 
ORV Orbital Rescue Vehicle 
OS Operational Sequence 
OSC OSCillator 
OSE Operating Support Equipment 
OSG Overspeed Safety Governor 
OSPL Overall Sound Pressure Level 
OSR Optical Solar Reflector 
OSS Orbital Space Station 
OST Outer Space Treaty 
OSV Orbital Support Vehicle 
OT Oil Tight 
OT Optical Tracking 
OT Overall Test 
OTE Operational Test Equipment 
OTH Over The Horizon 
OTHR Over The Horizon Radar 
OTL Operating Time Log 
OTOW Operational Take-Off Weight 
OTP Operational Test Procedure 
OTU Operational Test Unit 
OUT OUTlet 
OUT OUTput 
OUTB OUTBoard 
OUTB OUTBound 
OUTR OUTeR 
OV Orbiting Vehicle 
OV OVer 
OVF Over Frequency       
OVFL OVerFLow   
OVHD OVerHeaD 
OVHT OVerHeaT 
OVLD OverLoaD  
OVPRESS OVerPRESSure      
OVRD OVerRiDe 
OVSP OverSPeed  
OXY OXYgen 
P/B Push Button 
P/N Part Number 
P/N Part Number 
PA Probability of Acceptance 
PA Public Address system 
PACE Preflight Acceptance Checkout Equipment 



 

PAL Parts Authorization List 
PAR Precision Approach Radar 
PARA PARAchute 
PATE Programmed Automatic Test Equipment 
PAV Pressure Altitude Variation 
PAX PAssenger 
PB Patrol Bomber 
PBB Passenger Boarding Bridge 
PC Parts Catalog 
PCA Primary Certification Authority 
PCB Plenum Chamber Burning 
PCM Project Certification Manager 
PCP Pressurization Control Panel 
PCR Pneumatic Control Regulator 
PCU Power Control Unit 
PCU Pressure Control Unit 
PCU Propeller Control Unit 
PCV Pressure Control Valve 
PDC Performance Data Computer 
PDC Power Distribution Control 
PDG Precision Drop Glider 
PDI Pre - Departure Inspection 
PDMS Point Defence Missile System 
PDP Program Definition Phase 
PDR Preliminary Design Review 
PDRM Payload Deployment and Retrieval Mechanism 
PDS Power Distribution System 
PDU Pressure Distribution Unit 
PEC Personal Equipment Connector 
PECS Portable Environmental Control System 
PERT Program Evaluation and Review Technique 
PF Proximity Fuse 
PFI Power Failure Indicator 
PFR Post Flight Report 
PFS Proximity Fuse Section 
PGS Power Generation System 
PIC PIlot in Command 
PIO Pilot Induced Oscillation 
PIREP Pilot Report 
PIT Pre-Installation Test 
PIV Propellant Isolation Valve 
PLAADS Parachute Low Altitude Aerial Delivery System 
PLACE Programming Language for Automatic Checkout Equipment 
PLC Power Line Carrier 
PLE Prudent Limit of Endurance 
PLF Parachute Landing Fall 
PLH Payload Handling 
PLN Flight Plan 



 

PLPS Propellant Loading and Pressurization System 
PLRS Position Location and Reporting System 
PLS Propellant Loading System 
PLSS Portable Life Support System 
PMEE Prime Mission Electronic Equipment 
PMI Preventing Maintenance Inspection 
PMS Performance Monitoring System 
PMSS Precision Measuring Subsystem 
PMU Pressure Measuring Unit 
PNdB Perceived Noise Decibels 
PNGCS Primary Navigation,Guidance & Control System 
PNL Perceived Noise Level 
PNR Point of No Return 
PO Power Output 
POA Production Organisation Approval 
POAH POA Holder 
POE Production Organization Exposition 
POMI Preliminary Operating & Maintenance Instructions 
POP Payload Optimized Program 
POSS Passive Optical Satellite Surveillance System 
POTS Precision Optical Tracking System 
PP Power Plant 
PPBS Positive Pressure Breathing System 
PPH Policy Procedures Handbook 
PPS Pneumatic Power Subsystem 
PQL Production Quality Control 
PR Photo Reconnaissance 
PR Pressure Regulator / Photo Reconnaissance 
PRF Pulse Radar Freqency 
PRF Pulse Recurrence Frequency 
PRS Prime Recovery Site 
PRT Pressure Ratio Transducer 
PRV Pressure Reducing Valve 
PSCU Proximity Switch Control Unit 
PSE Principal Structural Element 
PSE Principal Structural Element 
PSEU Proximity Sensor Electronic Unit 
PSI Pounds per Square Inch 
PSM Propellant Storage Module 
PSP Personal Survival Pack 
PSU Power Supply Unit 
PTR Preliminary Test Report 
PTVC Pitch Thrust Vector Control 
PVC PolyVinyl Chloride 
PVS Performance Verification System 
PWI Pilot's Warning Indicator 
PWI Proximity Warning Indicator 
PWS Predictive Windshear System 



 

QA Quality Assurance 
QC Quality Control 
QCE Quality Control Engineer 
QD Quick Disconnect 
QEC Quick Engine Change 
QF Quality Factor 
QFE field elevation atmospheric pressure 
QFN sea level standard atmosphere pressure 
QFU runway heading 
QI Quantity Indicator 
QIP Quality Inspection Point 
QNH sea level atmospheric pressure 
QPL Qualified Product List 
QRC Quick Reaction Capability 
QRH Quick Reference Handbook 
QSR Quality Survey Report 
QSTOL Quiet Short Take-Off and Landing 
QT QuarT ( U.S.) 
QTE true heading to a station 
QTY Quantity 
QTY QuantiTY 
QTZ QuarTZ 
QUJ true radial from a station 
R yaw Rate 
R & D Research  &  Development 
R/C Rate of Climb 
R/D Rate of Descent 
R/H Radar Height 
R/I Removal / Installation 
R/L Reading Light 
R/T Radio Telephone 
R/T Radio-Telephony 
R/T Receiver / Transmitter Unit 
RA Radio Altimeter 
RA Radio Altitude 
RA Right Ascension 
RAAWS Radar Altitude and Warning System 
RAC Rotor Active Clearance 
RACC Radiation and Contamination Control 
RACE Rapid Automatic Checkout Equipment 
RACON Radar Beacon 
RACS Remote Automatic Control System 
RADAR Radio Detection  &  Ranging 
RADCM Radar Countermeasures and Deception 
RADI Radiographic Inspection 
RadM Radioactive Material 
RADVS Radar Altimiter and Doppler Velocity Sensor 
RAI Roll Attitude Indicator 



 

RAIL Runway Alignment Indicator Light system 
RAIS Range Automated Information System 
RAPCON Radar APproach CONtrol 
RAPEC Rocket Assisted Personnel Ejection Catapult 
RAS Rectified Air Speed 
RAT Ram Air Turbine 
RAT    Ram Air Temperature 
RATO Roket Assisted Take-Off 
RB Reconnaissance Bomber 
RC Reference Chord 
RC Remote Control 
RCAT Radio Controlled Airplane Target 
RCC Remote Charge Converter 
RCC Rescue Control Center 
RCCB Remote Control Circuit Breaker 
RCDR Recorder 
RCDR ReCorDeR 
RCL ReCalL 
RCL Reliability Control Level 
RCLM Runway Center Line Marking 
RCLS Runway Center line Light System 
RCM Radar Countermeasure(s) 
RCP Reverse Current Protection 
RCPTN ReCePTioN 
RCS Reaction Control System 
RCVR ReCeiVeR 
RDY ReaDY 
Re Reynolds number 
RECCE Reconnaissance  
REF REFerence  
REG REGister 
REL RELease 
RETR RETRact 
RETRN RETRactioN 
REV Re - Entry Vehicle 
REV REVerse 
REV REVision 
RF Reconnaissance Fighter 
RFB Request for Bid 
RFC Request For Change 
RFI Radio Frequency Interference 
RFI Request For Information 
RFP Request for Proposal 
RFQ Request for Quote 
RFW Request For Work 
RGTR ReGisTeR 
RH (rh) Right Hand 
RHL Rudder Hinge Line 



 

RIN Retired Index Number 
RLG Ring Laser Gyro 
RLS Remote Light Sensor 
RMI Radio Magnetic Indicator 
RMO Request for Modification Order 
RMO Retrofit Modification Order 
RNAV aRea NAVigation 
RNAV Radio NAVigation 
RNC Required Navigation Capability 
RNPC Required Navigation Performance Capability 
ROD Rate Of Descent 
ROMANS Remote Manipulation System 
ROV Remote Operated Valve 
RPI Roll Position Indicator 
RPM Revolutions Per Minute  
RPV Remotely Piloted Vehicle 
RQRD ReQuiReD 
RSI Roll Stability Indicator 
RSLP Recommended Spare Parts List 
RSP Roll Stabilized Platform 
RTB Return To Base 
RTK Revenue Tonne Kilometre 
RTM Reconnaissance Tactical Missile 
RTN ReTurN   
RTO Rejected Take Off 
RTRY RoTaRY 
RTS Return To Seat 
RTTD Real Time Telemetry Data 
RTU Rate of Turn Unit 
RTV Research Test Vehicle 
RVR Runway Visual Range 
RVS ReVerSe 
RVSM Redused Vertical Separation Minima 
RVSN ReVerSioN 
RWDS RearWarDS 
RWS Reactive Windshear System 
RZ Return to Zero 
RΜΙ Radio Magnetic Indicator 
S.A.E. Society of Automotive Engineers 
S/C Step Climb 
S/D Step Descent 
S/N Serial Number  
S/R Send and Receive 
S/V Space Vehicle 
SA Single Aisle 
SA Stress Analysis 
SAC Strategic Air Command (USA) 
SAD  Stress Analysis Data 



 

SAF SAFety 
SAGΜ Surface-to-Air Guided Missile 
SALS Short Approach Light System 
SAM Stess Analysis Manual 
SAM Surface-to-Air Missile 
SAP Sintered Aluminium Powder 
SAR Search And Recovery 
SAR Search And Resque 
SAR Specific Air Range 
SAR Synthetic Aperture Radar 
SARAH Search And Resque And Homing 
SAS Situation Awareness for Safety 
SAT Static Air Temperature 
SATCO Senior Air Traffic Control Officer 
SATCOM SATellite COMmunication 
SB Service Bulletin 
SBDB Service Bulletin Data Base 
SBEW Standard Basic Empty Weight 
SBI Service Bulletin Index 
SBL SymBoL   
SC Scale 
SC Special Check 
SCG System Configuration Guide 
SCN Specification Change Notice 
SCO Section COntrol 
SCO Section COntroller 
SCR Specification Change Request 
SCRAMJET Supersonic Combustion Ramjet 
SCS Stabilization and Control System 
SCSS Satellite Communications System Control 
SCU Supplemental Control Unit 
SCUBA Self Contained Underwater Breathing Apparatus 
SD System Display 
SDAU Special Data Acquisition Unit 
SDCU Smoke Detection Control Unit 
SDI Special Detailed Inspection 
SDOF Single Degree Οf Freedom 
SDTM Structure Description Training Manual 
SDW Specific Design Work 
SE Section 
SEB Seat Electronic Box 
SEB Service Evaluation Bulletin 
SEC SECondary 
SEC Spoiler Elevator Computer 
SELCAL SELective CALling system 
SENS SENSitivity 
SEP SEParator 
SEQ SEQuence 



 

SEW Sonar Early Warning 
SF Safety Factor 
SFC Specific Fuel Consumption 
SFCC Slats Flaps Control Computer 
SFE Seller Furnished Equipment 
SFPI Slats Flaps Position Indicator 
SGU Symbol Generator Unit 
SHF Super High Frequency 
SHLD SHieLD , SHieLDing 
SHORAD Short Range Air Defence 
SHP Shaft Horsepower 
SHPNG SHiPpiNG 
SI Slip Indicator 
SI Systeme International 
SID Standard Instrument Departure 
SIF Stress Intensity Factor 
SIF  Spares Information File 
SIG SIGnal 
SIL Service Information Letter 
SIM SIMulation 
SIS Spares Investment Study 
SL Sea Level 
SL Service Letter 
SLAM Space Launched Air Missile 
SLAR Side Looking Airborne Radar 
SLBM Sea Launched Ballistic Missile 
SLM Standard Length Message 
SLP Space Limited Payload 
SLR Side Looking Radar 
SM Standards Manual 
SMART Satellite Maintenance and Repair Techniques 
SMGCS Surface Movement Guidance and Control System 
SMK SΜoΚe  
SNSR SeNSoR 
SOLARIS Submerged Object Locating&Retrieving/Identification System 
SONAR Sound Navigation and Ranging 
SOP Standard Operating Procedure 
SORAD SOnic RAnging & Detection 
SORTI Satellite ORbital Track & Intercept 
SOTM System Operation Training Manual 
SOV Shut-Off Valve 
SOW Statement Of Work 
SPAD Satellite Protection for Area Defense 
SPADATS SpAce Detection & Tracking System 
SPC Spare Parts Classification 
SPD-BRK SPeeD BRaKe 
SPEC SPECification 
SPEWS Self Protection Electronic Warfare Suite 



 

SPL Sound Pressure Level 
SPR Service and Performance Report 
SPR Solid Propellant Rocket 
SPU Signal Processing Unit 
SR Short Range 
SRC Sound Ranging Control 
SRM Structural Repair Manual 
SRS Speed Reference System 
SRU Shop Replaceable Unit 
SRV Space Rescue Vehicle 
SSC Simulated Space Craft 
SSD Significant Structural Detail 
SSFDR Solid State Flight Data Recorder 
SSI Structural Significant Inspection 
SSI Structural Significant Item 
SSID Supplemental Structural Inspection Document 
SSOP Supplemental Structural Inspection Program 
SSS Small Scientific Satellite 
SSS Space Shuttle System 
SSS Strategic Support Squadron 
SSS Structures SubSystem 
SST Satellite-to-SatelliteTracking 
SST Sea Surface Temperature 
SST Stainless STeel 
SST SuperSonic Transport 
STA SΤΑtion 
STBY SΤandΒΥ 
STC Supplemental/Supplementary Type Certificate 
STD SΤandarD 
STGR STrinGeR 
STIF STIFfener 
STM Structural Test Model 
STOL Short Take-Off and Landing 
STR Separation Test Round 
SW SWitch 
SWS Solar Wind Spectrometer 
SWY StopWaY 
SYCATE SYmptom-CAuse-TEst 
T/C ThermoCouple 
T/R Thrust Reverser 
T2C HP compressor inlet temperature 
T54 Low pressure turbine inlet temperature 
TA Twin Aisle 
TACAN TACtical Air Navigation 
TACAN ultra-high frequency TACtical Air Navigation aid 
TACC Tactical Air Control Center 
TACH TACHometer 
TAF Tactical Air Force 



 

TAF Terminal Area Forecasts 
TAI Time-to-Auto-Ignition 
TAME TActical Missile Encounter 
TARAN Test And Replace As Necessary 
TAS True AirSpeed 
TAT Total Air Temperature 
TAV Test And Validation 
TAZ Tactical Alert Zone 
TBA To Be Announced 
TBD To Be Determined 
TBE Time Base Error 
TBF Tail Bomb Fuse 
TBF Time Between Failures 
TBF Torpedo Bomber Fighter 
TBM Tactical Ballistic Missile 
TBO Time Between Overhauls 
TBS To Be Selected 
TBS To Be Supplied 
TBSV Time Between Scheduled Visits 
TBUR Time Between Unscheduled Removals 
TC Tactical Command 
TC Test Console 
TC Test Controller 
TC Thermal Control 
TC Total Cost 
TC Transport Cargo 
TC Troop Carrier 
TC True Course 
TC Type Certificate 
TC, TCH Thrust CHamber 
TCA Thrust Chamber Assembly 
TCAS Traffic alert and Collision Avoidance System 
TCBM TransContinental Ballistic Missile 
TCC Thust Control Computer 
TCC Turbine Clearance Control 
TCCS Thrust Control Computer System 
TCM Technical Coordination Meeting 
TCP Takeoff Charts computation Program 
TCU Temperature Control Unit 
TCU Throttle Control Unit 
TD Technical Directive 
TD Technical Dossier 
TD Time Delay 
TD Time Delay 
TDC Time Delay Closing 
TDD Technical Design Directive 
TDI Target Data Inventory 
TDO Time Delay Opening 



 

TDP TouchDown Point 
TDP Tracking Data Processor 
TDS Technical Data Sheet 
TDSC Technical Data Steering Committee 
TDU Time Display Unit 
TDWT Transonic Dynamic Wind Tunnel 
TDX Torque Differential Transmitter 
TDZL TouchDown Zone Lights 
TE Trailing Edge 
TEC Turbine Exhaust Case 
TED Tool and Equipment Drawing 
TEDB Tool and Equipment Data Bank 
TEI Tool and Equipment Index 
TEL TELephone 
tel  TELemetry   
TELOPS TELemetry On-line Processing System 
TEM IllustraTed tool and Equipment Manual 
temp Temperature   
TEMP TEMPerature 
temp Temporal 
TEMP Test and Evaluation Master Plan 
TEO Engine Oil Temperature 
TERR TERRain 
TEST SIG TEST SIGnal 
TFF Time of Free Fall 
TFR Trouble and Failure Report 
TFTS Terrestrial Flight Telephone System 
TFU Technical Follow-Up 
TGB Transfer GearBox 
tgl Toggle 
TGL Tough-and-Go Landing 
TGT TarGeT 
TGT Turbine Gas Temperature 
THD THreaD 
THP Thrust HorsePower 
THR THRust 
THRM THeRMal 
THRMST THeRMoSTat 
THROT THROTtle 
THROT PUSH THROTtle PUSHer 
THS Trimmable Horizontal Stabilizer 
TI Technical Instruction 
TIA Type Inspection Authorization 
TIC Turbine Impingement Cooling 
TID Technical Information Document 
TIG Time of IGnition 
TIR Technical Incident Report 
TIT Turbine Inlet Temperature 



 

TK Ground TracK angle 
TK TanK 
TKE TracK angle Error 
TKE TracK Error 
TL Transmittal Letter 
TLA Throttle Lever Angle 
TLB Technical Log Book 
TLC Takeoff and Landing Chart computation program 
TLMC Aircraft Time Limits / Maintenance Checks 
TLS Transcowl Locking System 
TLU Travel Limitation Unit  
TM Terminal Module 
TM Torque Motor 
TM Transportability Manual 
TMA Terminal Control Area 
TMG Timing 
TMR Timer 
TMRBM Transportable Medium Range Ballistic Missible 
TN Technical Note 
TO Take Off 
TO/APPR Take Off / APPRoach 
TOC Table Of Contents 
TOD Take Off Distance 
TOD Time Of Delivery 
TODA Take-Off Distance Available 
TOGA Take Off /Go Around 
TOGW Take Off  Gross Weight 
TOL TOLerance 
TOR Take-Off Run 
TORA Take-Off Run Available 
TOW Take Off Weight 
TOW TOWing 
TOWA Terrain & Obstacle Warning & Avoidance 
TP Test Point 
TP Top Plug 
TPG Technical Publications Guide 
TPIB Technical Publications Illustration Bank 
TPIC Tire Pressure Indicating Computer 
TPIMM Technical Publications Management Meeting 
TPIS Tire Pressure Indicating System 
TPOP Technical Publications Output Planning 
TPP Technical Publications Production planning 
TPRD Technical Publications Reference Document 
TPSI Torque Pressure in Pounds per Square Inch 
TPWD Technical Publication Work sharing Document 
TR Regulated Temperature (downstream of precooler) 
TR Temporary Revision 
TR Thrust Reverser 



 

TR Transformer Rectifier 
TR TRuss 
TR Turn Radius 
TRACON Terminal RAdar CONtrol 
TRANET Doppler TRacking NETwork 
TRANS TRANSition 
trans Transportation 
TRANSF TRANSFer 
TRAPS Tactical Rapid Access Processing System 
TRC Thrust Rating Computer 
TRDV Thrust Reverser Directional Valve 
TRE TRaining Equipment 
TRF Turbine Rear Frame 
TRIG TRIGger 
TRK TRacK 
TRLY TRoLleY 
TROPO TROPOpause 
TRP Thrust Rating Panel 
TRPV Thrust Reverser Pressurizing Valve 
TRQE ToRQue    
TRR Target Ranging Radar 
TRS Technical Repercussion Sheet 
TRT Turn Round Time 
TRU Transformer Rectifier Unit 
TRU Travel   
TS Trim Sheet 
TSD Trouble Shooting Data 
TSDB Trouble Shooting Data Base 
TSH Trouble Shooting Handbook 
TSI Time Since Installation 
TSLSV Time Since Last Shop Visit 
TSM Time Since Manufacture 
TSM Trouble Shoot Manual 
TSO Technical Service Order  
TSO Technical Standard Order 
TSO Time Since Overhaul 
TST TeST  
TT Switching Temperature of HP valve 
TT Total Time 
TT Trim Tank 
TTE Time To Event 
TTG Time To Go 
TTR Technical Trouble Report 
TTS Trim Tank System 
TURB TURBine 
TURB TURBulence,TURBulent 
TVBC Turbine Vane and Blade Cooling 
TVD Toxic Vapor Disposal 



 

TVOR Short rang VOR 
TVOR Very high frequency Terminal OmniRange station 
TW TWisted 
TWR Aerodrome control toWeR 
TWS Track While Scan 
TWY TaxiWaY 
TX Time-EXpired 
TX Torque Transmitter 
TX Transmission (TCAS to transponder) 
typ Typical 
TYPPLE TYpical Phone Power LEvel 
U/D Up / Down 
U/FLOOR Under FLOOR 
U/R Unsatisfactory Report 
U/S UnServiceable 
UAC Upper Area Control Centre 
UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter 
UAV Unmaned Air Vehicle 
UCA Upper Control Area 
UCL Upper Control Limit 
UCO Universal COde 
UDC Upper Deck Cargo 
UDCC Upper Deck Cargo Compartment 
UDT Underwater Demolition Team 
UF UnderFrequency 
UHF Ultra High Frequency 
ukn Unknown 
UL Ultra Light 
ULB Underwater Locator Beacon 
ULF Ultra-Low Frequency 
ULMS Undersea Long-Range Missile System 
ULMS Undersea Long-Range Missile System 
ULO Unmanned Launch Operations 
ult Ultimate 
UMB UMBilical 
UNBAL UNBALance, UNBALanced 
UNCPLG UNCuPLinG 
UNCRCD UNCoRreCteD 
undw Underwater 
UNIV UNIVersal 
UNLK UNLocK  
UNLKD UNLocKeD, UNLocKing 
UNPS UNiversal Power Supply 
unsat Unsatisfactory 
UNSD UNuSeD 
UOC Ultimate Operating Capability 
UPS Uninterrupted Power Supply  
UR Utilization Rate 



 

US Under Speed 
USE Unit Support Equipment 
USM Underwater to Surface Missile 
ut Universal Time 
UTA Upper conTrol Area 
UTE Universal Test Equipment 
UTTAS Utility Tactical Transport, Aircraft System 
UUT Unit Under Test 
UV Ultra-Violet 
UV Under Voltage 
UV/OV Under Voltage / Over Voltage 
UVF Unmanned Vertical Flight 
UW Uncoventional Warfare 
UXB Unexploded Bomb 
V Volt 
V, Vel Velocity, Volt 
V/H Velocity-to-Height 
V/L VOR/LOC 
V/S Vertical Speed 
V/STOL Vertical/Short TakeOff and Landing 
V1 Decision speed 
V2 Take off safety speed   
V2min Minimum take off safety speed 
V3 Flap retraction speed 
V4 Slat retraction speed 
VA Design maneuvering speed 
VA Visual Aid 
VA Volt Ampere 
VA Vulnerable Area 
VAC Voltage Alternating Current 
VACI Video And Computer based Instruction 
VACU VACUm 
VAH Heavy Attack Aircraft 
VAL VALidation 
VALDN VALiDatioN 
VAP Reconnaissance / Attack Aircraft 
VAP Visual Approach Procedure 
var Variable 
VAR VARiable 
VAR VARiation 
VAR Vertical Air Rocket 
VAR Visula-Aural Radio range 
VASI Visual Approach Slope Indicator 
VASIS Visual Approach Slope Indicator System 
VB Design speed for maximum gust intensity 
VBD Voice Band Data 
VBV Variable Bleed Valve 
Vc Calibrated airspeed 



 

VC Design Cruising speed 
VC Ventilation Controller 
VCD Vertical Climb and Descent 
VCL Vertical Center Line 
VCO Voltage Controlled Oscillator 
VCS Ventilation Control System 
VCTREND Airspeed TENDency 
VCU Video Control Unit 
VD Design Diving speed 
VDC Voltage Direct Current 
VDEV Vertical DEViation 
VDF Very high frequency Direction Finding station 
VDFMDF Demonstrated Flight Diving speed 
vec Vector 
veh Vehicle 
VEL (vel) VELocity 
vend Vendor 
VENT VENTilation    
verif Verification 
VERT (vert) VERTical 
VF Design Flap speed 
VF CMFC Maximum speed for stability characteristics 
VF(AW) All Weather Fighter 
VFE  Maximum Flap extended speed 
VFO Variable Frequency Oscillator 
VFR Visual Flight Rules 
VFT Vertical Flight Test 
VFTO Final Takeoff speed 
VG Vertical Gyro 
VH Maximum speed in level flight with maximum continuous Power 
VH Very High 
VHF Very High Frequency 
VHV Very High Voltage 
vib Vibration 
VIB VIBration 
vic Vicinity 
VLE Maximum Landing gear Extended speed 
VLF Very Low Frequency 
VLLDC Very Low Level DC voltage 
VLOF Lift-Off speed 
VLOF Maximum Landing gear operating speed 
VLS Lower seLectable Speed 
Vm Recommended Maneuvering speed 
VM VoltMeter 
VM (VMAN) Maneuvering speed 
VMAX (Vmax) MAXimum allowable airspeed 
VMC Minimum Control speed 
VMC Visual Meteorological Conditions 



 

VMCA Minimum Control Airspeed 
Vmin Minimum operating speed 
VMO Maximum Operating speed 
VMS Minimum Selectable Speed 
VMU Minimum Unstick speed 
VNE Never-Exceed speed 
VNO Maximum structural cruising speed 
VOLTAN VOLtage Amperage Normalizer 
VOR VHF Omnibearing Range 
VORTAC VOR-TACAN 
VR Rotation speed 
VR Voltage Regulator 
VREF Landing REFerence speed 
VRMS Volt Root Mean Square 
VRV Variable Bleed Valve 
VS Stalling Speed 
VS1 Stalling Speed obtained in a specified configuration  
VSBN Vendor Service Bulleting Number 
VSBT Vendor Service Bulleting Title 
VSC Vacuum System Controller 
VSD Vertical Situation Display 
VSEL Auto throttle SELected-approach speed 
VSI Vertical Speed Indicator 
VSM Vertical Separation Minima 
VSO Stalling Speed Or minimum steady flight speed in the landing 
VSS Stick Shaker Speed 
VSV Variable Stator Vane 
VSVA Variable Stator Vane Actuator 
VSVW Stall Warning Speed 
VT Vertical Tail 
VTM Vertical Thrust Margin 
VTOL Vertical Take-Off and Landing 
VTP Vertical Tail Plane 
VV Vent Valve 
VWM Vendor guarantee Manual 
VX Speed of best angle of climb 
VY Speed of best rate of climb 
W&B Weight & Balance 
W/D Width-to-Diameter Ratio 
W/S Weapons System  
W/V Wind direction and speed 
WA Wind Angle 
WAAS Wide-Area Augmentation System 
WADS Wide-Area Differential System  
WAI Wing Anti-Ice 
WARBAT WARtime Order of BATtle 
WARN WArning 
WASG World Airlines and Suppliers Guides 



 

WATOG World Airlines Technical Operations Glossary 
WATS Wide Area Telephone Service 
WBC Weight & Balance Computer 
WBD Wide Band Data 
WBM Weight & Balance Manual 
WBS Weight & Balance System 
WBS Work Breakdown Structure 
WCR Weight & balance Compliance Report 
WD Warning Display 
WD Wing Datum 
WD Wiring Diagram 
WDC Weapon Delivery Computer 
WDI Wind Direction Indicator 
WDM Wiring Diagram Manual 
WDO WinDOw 
wdo Window 
WER Weight Estimating Relationship 
WEX Aircraft delay due to weather 
WFD Widespread Fatigue Damage 
WG Wave Guide 
wg Wave guide 
WG WinG 
wg Wing 
WG WirinG 
WG Working Group 
WGD Windshield Guidance Display 
WGDS Windshield Guidance Display System 
WHC Window Heat Computer 
WHL WHeeL 
WHM Watt Hour Meter 
WILCO WILl COmply 
WIP Wartime Intelligence Plan 
WIPCU Water Ice Protection Control Unit 
WIPDU Water Ice Protection Data Unit 
WL Water Line 
WLDP Warning Light Display Panel 
WLP Weight Limitted Payload 
WM WattMeter 
WM Wiring Manual 
WMAX OP MAXimum OPerational speed 
WMS Waste Management System. 
WMS Wind Mesuring System 
WO Wash-Out 
WOR Wear Out Rate 
WPT Way PoinT 
WR Weather Radar 
WR Weighing Report 
WRK WoRK 



 

WRK WoRKing   
WRT With Respect To.. 
WS Wind Speed 
WS Wing Station 
WSCP Warning and System Control Panel 
WSDP Warning and System DisPlay 
WSE Weapon Support Equipment 
WSHLD Wind SHiLD 
WSR Weekly Service Report 
WSSG Warning System Symbol Generator 
WT WeighT 
WTB Wing Tip Brake 
WTR WaTeR 
WUC Work Unit Cost 
WWD Wind WarD 
WX Weather 
WX Weather Mode (ND) 
WXD Meteorological radar station 
WXR Weather Radar 
X ARM Cross ARM 
X BAR Cross BAR 
X BLEED Cross BLEED 
X LINE Cross LINE 
X TALK Cross TALK 
X VALVE Cross VALVE 
XCVR TransCeiVer 
XDCR TransDuCeR 
XF  Experimental Fighter 
XFEED crossfeed 
XFER TransFER 
XFMR (xfmr) TransForMeR 
XH Experimental Helicopter 
XLTR TransLaToR 
XMSN TransMisSioN 
XMTR TransMitTeR 
XR Experimental Rocket 
X-REA X-Ray Events Analyser 
XREF CrossReFerence 
X-RT X-Ray Telescope 
XTAL CrysTaL 
XTK Cross TracK Deviation 
XTK Cross TracK Distance 
XTK Cross TracK Error 
xum Extreme Ultraviolet 
Y Yellow 
YC Tourist Class 
YCF Economy Class-Front 
YCR Economy Class-Rear 



 

YE Year 
YM Yawing Movement 
YS Yield Strength 
YTV Yaw Thrust Vector 
Z Zone 
Z (ZULU) Greenwich Mean Time 
ZC Zone Controller 
ZD Zero Defects 
ZEL ZEro Launching 
ZF Zone of Fire 
ZFCG Zero Fuel Center of Gravity 
ZFW Zero Fuel Weight 
Zp pressure altitude 
Zpt indicated pressure altitude 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγγλοελληνικό 
 

Λεξικό 
 



 

a/c category κατηγορία α/φους 
abac scale κλίµακα άβακος 
abandon εγκαταλείπω 
Abbreviated Test Language for All Systems (ATLAS) συντετµηµένη γλώσσα δοκιµών για όλα τα συστήµατα 
ABeaM (ABM) στο ίχνος πλεύσης 
aberration παρέκκλιση 
ABNORMal (ABNORM) ακανόνιστο 
abort  µαταιώνω 
ABoVe (ABV) πάνω από / υπεράνω 
Above Aerodrome Level (AAL) επίπεδο υπεράνω αεροδροµίου 
Above Ground Level (AGL) υπεράνω επιπέδου εδάφους 
abrade λειαίνω 
abrading agent µέσον λείανσης 
abrasion απόξεση 
abrasive λειαντικό 
Abreviated Component Maintenance Manual (ACMM) εγχειρίδιο συντοµογραφιών συντήρησης εξαρτηµάτων 
ABSolute  VALue (ABS VAL) απόλυτη τιµή 
absolute altimeter  όργανο απόλυτου υψόµετρου 
absolute altitude  απόλυτο ύψος 
absolute ceiling  απόλυτη οροφή 
absolute instrument απόλυτο όργανο 
absolute vorticity απόλυτη στροβιλότητα 
ABSORBer (ABSORB) αποσβεστήρας 
absorption απορρόφηση 
Accelerate Stop Distance (ASD) απόσταση επιτάχυνσης-ακινητοποίησης 
accelerated stall απώλεια στήριξης λόγω επιτάχυνσης 
Accelerate-Stop Distance Available (ASDA) διαθέσιµη απόσταση επιτάχυνσης-ακινητοποίησης 
ACCELeration / ACCELerate (ACCEL) επιτάχυνση / επιταχύνω 
Acceleration Control Unit (ACU) µονάδα ελέγχου επιτάχυνσης 



 

acceleration due to gravity (g) επιτάχυνση της βαρύτητας  
acceleration error σφάλµα επιτάχυνσης 
accelerator  επιταχυντήρας (χηµικών διεργασιών) 
accelerator pump αντλία επιτάχυνσης 
accelerometer επιταχυνσιόµετρο 
ACCeLeroMeter (ACCLRM) επιταχυνσιόµετρο 
acceptable quality level αποδεκτό επίπεδο ποιότητας 
Acceptable Reliability Level (ARL) αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας 
acceptance criteria κριτήρια αποδοχής 
acceptance inspection επιθεώρηση αποδοχής 
acceptance procedure διαδικασία αποδοχής 
acceptance propability πιθανότητα αποδοχής 
Acceptance Quality Level (AQL) αποδεκτό επίπεδο ποιότητας 
ACceSs (ACS) πρόσβαση 
access door θυρίδα προσιτότητας 
Access Opening (AO) άνοιγµα προσιτότητας 
accessories εξαρτήµατα, παρελκόµενα 
Accessory Drive System (ADS) σύστηµα κίνησης παρελκοµένων 
Accessory GearBox (AGB) κιβώτιο οδοντοτών τροχών παρελκοµένων 
ACciDenT (ACDT) δυστύχηµα / ατύχηµα 
Accident Investigation Group (AIG) οµάδα διερεύνησης ατυχηµάτων 
Accidental Damage Rating (ADR) βαθµός/ρυθµός τυχαίων ζηµιών/αστοχιών 
ACCUmulator (ACCU) συσσωρευτής ρευστών 
acid value τιµή οξύτητας 
ACKnowledge (ACK) αναγνώριση / πιστοποίηση 
ACouSTic (ACST) ακουστικός, ή, ό 
acoustic dispersion ακουστική διασπορά 
acoustic emission ακουστική εκποµπή 
acoustic excitation ακουστική διέγερση 



 

acoustic fatigue ακουστική κόπωση    
acoustic vibration ακουστική ταλάντωση 
ACQuire (ACQ) απαιτώ / προσκτώ 
ACQuisitioN (ACQN ACQ) απόκτηση / πρόσκτηση 
acrobatic flight ακροβατική πτήση 
acrylic ακρυλικό 
acrylic raisins ακρυλικές ρητίνες 
ACTioN (ACTN) ενέργεια 
ACTiVaTe (ACTVT) ενεργοποιώ 
ACTive / ACTivity (ACT) ενεργός / ενέργεια 
Active Clearance Control (ACC) ενεργός έλεγχος απόστασης 
Active Control Techology (ACT) τεχνολογία ενεργού ελέγχου 
Active Counter Measures (ACM) ενεργά αντίµετρα 
active decoding ενεργός αποκωδικοποίηση 
active repair time πραγµατικός χρόνος επισκευής 
Active Repair Time (ART) ενεργός (πραγµατικός) χρόνος επισκευής 
actual brake horsepower πραγµατική ισχύς πέδης 
Actual Gross Weight (AGW) πραγµατικό µικτό βάρος 
Actual Time of Arrival (ATA) πραγµατικός χρόνος άφιξης 
Actual Zero Fuel Weight (AZFW) πραγµατικό βάρος χωρίς καύσιµα. 
ACTuateD (ACTD) ενεργοποιούµενος µηχανισµός 
actuating arm βραχίων µετάδοσης κίνησης 
actuating system σύστηµα ενεργοποίησης 
actuator  κύλινδρος ενεργείας 
ACTuatoR (ACTR) µηχανισµός γραµµικής κίνησης 
ADaPTatioN (ADPTN) προσαρµογή 
ADaPTeR (ADPTR) προσαρµογέας 
adaptive control προσαρµόσιµος έλεγχος 
Adaptive Flight Control System (AFCS) προσαρµοζόµενο σύστηµα ελέγχου πτήσης 



 

ADDition, ADDitional (ADD) επιπρόσθετος 
Additional Center Tank (ACT) πρόσθετη κεντρική δεξαµενή 
adherent προσκολλώµενο 
adhesive κολλώδης (ουσία)/κόλλα 
adhesive stress τάση συνάφειας/συνοχής κόλλας 
adiabatic αδιαβατικός 
adiabatic flow αδιαβατική ροή 
Aditional Attendant Panel (AAP) πίνακας πρόσθετου µέλους πληρώµατος 
ADJust (ADJ) ρυθµίζω 
adjustable clam nozzle ρυθµιζόµενο ακροφύσιο 
adjustable pitch propeller έλικα ρυθµιζόµενου βήµατος 
ADJustmeNT (ADJMT) ρύθµιση 
Adjustment/Test (A/T) ρύθµιση / δοκιµή 
admiralty mile βλ. "nautical mile" 
ADVanced (ADV) προηγµένος, -η, -ο 
Advanced Approach and Landing System (AALS) προηγµένο σύστηµα προσέγγισης και προσγείωσης 
Advanced Armed Helicopter (AAH) προηγµένο οπλισµένο ελικόπτερο 
Advanced Avionics Digital Computer (AADC) προηγµένος ψηφιακός υπολογιστής αεροηλεκτρονικών 
Advanced Ballistic Missile Systems (ABMS) προηγµένα συστήµατα βαλιστικών πυραύλων 
Advanced Ballistic Re-Entry System (ABRES) προηγµένο σύστηµα βαλιστικής επανεισόδου 
Advanced Concept for Ejection Seat (ACES) προηγµένη ιδέα για εκτινασόµενο κάθισµα 
Advanced Data System (ADS) προηγµένο σύστηµα δεδοµένων 
Advanced Digital Ranging System (ADRAN) προηγµένο ψηφιακό σύστηµα αποστασιοµέτρησης 
Advanced Integrated Landing System (AILS) προηγµένο ολοκληρωµένο σύστηµα προσγείωσης 
Advanced Intercontinental Missile System (AIMS) προηγµένο σύστηµα διηπειρωτικού βλήµατος 
Advanced Medium Range Air to Air Missile (ASRAAM) προηγµένος πύραυλος αέρος-αέρος µεσαίου βεληνεκούς  
Advanced Short Range Air to Air Missile (AMRAAM) προηγµένος πύραυλος αέρος-αέρος µικρού βεληνεκούς  
Advanced SuperSonic Transport (ASST) προηγµένο υπερηχητικό µεταγωγικό 
Advanced Text Management System (ATMS) προηγµένο σύστηµα διαχείρισης κειµένου 



 

advection  µεταφορά θερµότητας δι' αέρος 
advection fog  οµίχλη µεταφοράς 
ADVisory (ADV) συµβουλευτικός, -ή, ό 
advisory airspace συµβουλευτικός εναέριος χώρος 
advisory area περιοχή παροχής πληροφοριών 
Advisory Circular (AC) συµβουλευτική εγκύκλιος 
Advisory Group for Aerospace Research and Development (AGARD) συµβουλευτική οµάδα για την αεροδιαστηµική έρευνα και ανάπτυξη 
advisory route συµβουλευτικός εναέριος διάδροµος 
ADvisory Route (ADR) συνιστώµενη πορεία 
aeracoustics αερακουστική 
aeroathrosis αεροάρθρωση 
aeroballistics αεροβλητική/αεροβαλιστική 
aerobatics  ακροβατικά 
aerodontalgia αεροδονταλγία 
AeroDrome (AD) αεροδρόµιο 
Aerodrome BeacoN (ABN) φάρος αεροδροµίου 
aerodrome control έλεγχος αεροδροµίου 
aerodrome control ToWeR (TWR) πύργος ελέγχου αεροδροµίου 
aerodrome elevation  υψοµετρική θέση αεροδροµίου 
aerodrome floodlight προβολέας αεροδροµίου 
aerodrome identification sign κωδικός αναγνώρισης αεροδροµίου 
aerodrome location beacon  φάρος εντοπισµού αεροδροµίου 
aerodrome meteorological minima µετεωρολογικά ελάχιστα αεροδροµίου 
aerodrome operating minima επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδροµίου 
aerodrome reference point σηµείο αναφοράς αεροδροµίου 
aerodrome taxi circuit κύκλος τροχοδρόµησης αεροδροµίου 
aerodrome traffic κυκλοφορία αεροδροµίου 
aerodrome traffic circuit κύκλος (εναέριας) κυκλοφορίας αεροδροµίου 
aerodrome traffic pattern  βλ. "aerodrome traffic circuit" 



 

Aerodrome Trafic Zone (ATZ) ζώνη κυκλοφορίας αεροδροµίου 
Aerodrome/Airport Reference Point (ARP) σηµείο αναφοράς αεροδροµίου / αερολιµένος 
aerodynamic balance αεροδυναµική ζυγοστάθµιση  
aerodynamic body axes αεροδυναµικοί άξονες 
Aerodynamic Center (AC) αεροδυναµικό κέντρο 
aerodynamic coefficient  αεροδυναµικός συντελεστής 
aerodynamic damping αεροδυναµική απόσβεση 
aerodynamic force αεροδυναµική δύναµη 
aerodynamic heating αεροδυναµική θέρµανση 
Aerodynamic Heating Indicator (AHI) ενδείκτης αεροδυναµικής θέρµανσης 
aerodynamic mean chord  µέση αεροδυναµική χορδή 
aerodynamic sound αεροδυναµικός ήχος 
aerodynamic surface αεροδυναµική επιφάνεια 
aerodynamic twist  αεροδυναµική συστροφή (πτέρυγας) 
aerodynamics αεροδυναµική 
aerodyne αεροδίνη 
aeroelasticity αεροελαστικότητα 
aeroembolism αεροεµβολή 
aeroengine αεροκινητήρας 
aerofoil chord χορδή αεροτοµής 
aerofoil flatter πτερυγισµός αεροτοµής 
aerofoil profile κατατοµή αεροτοµής 
aerofoil section διατοµή αεροτοµής 
aero-isoclinic wing αεροϊσοκλινής πτέρυγα 
aeromedical αεροϊατρικός-ή-ό 
aeronautical beacon αεροναυτικός φάρος 
Aeronautical Broadcast station (FAB) σταθµός αεροναυτικών εκποµπών 
aeronautical broadcasting service αεροναυτική υπηρεσία ραδιοεκποµπών 
aeronautical chart αεροπορικός (ή αεροναυτικός) χάρτης 



 

Aeronautical Digital Information System Panel (ADISP) πίνακας συστήµατος ψηφιακών αεροναυτικών πληροφοριών 
Aeronautical Fixed station (FAX) σταθερός σταθµός αεροναυτικής 
Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN) δίκτυο σταθερής αεροναυτικής υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών 
aeronautical ground lightning αεροναυτικός επίγειος φωτισµός 
aeronautical information overprint διορθώσεις αεροναυτικών πληροφοριών 
Aeronautical Information Publication (AIP) δηµοσίευση αεροπορικής πληροφόρησης 
Aeronautical Information Service (AIS) υπηρεσία αεροναυτικής πληροφόρησης 
Aeronautical Material Specifications (AMS) αεροναυτικά πρότυπα υλικών 
Aeronautical Recommended Practice (ARP) προτεινόµενη αεροναυτική πρακτική 
Aeronautical Standard (AS) αεροναυτικό πρότυπο 
Aeronautical station (FA) αεροναυτικός σταθµός 
Aeronautical Telecommunications Network (ATN) δίκτυο αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών 
aeronautics αεροναυπηγική 
aeroneurosis αερονεύρωση  
aeropause αερόπαυση 
aeroplane flight manual εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου 
aerospace αεροδιάστηµα 
aerospace engineer µηχανικός αεροδιαστηµικής 
Aerospace Industry Association of America (AIAA) ένωση αεροδιαστηµικών βιοµηχανιών Αµερικής 
aerospace medicine αεροδιαστηµική ιατρική 
AeroSpatiale Norme (standard) (ASN) αεροδιαστηµικό πρότυπο 
aerostat αερόστατο 
aerothermoelasticity αεροθερµοελαστικότητα 
aerotow flight πτήση ρυµούλκησης 
affirmative κατάφαση (ραδιοτηλεφωνία) 
Aft Equipment Bay (AEB) χώρος εξοπλισµού πίσω 
aft fan οπίσθιος ανεµιστήρας 
Aft Looking Forward (ALF) όψη από πίσω προς τα εµπρός 
After Burner (AB, A/B) µετακαυστήρας 



 

afterbody οπίσθιο τµήµα 
afterburner  µετακαυστήρας 
afterburning µετάκαυση 
aftercooler µεταψύκτης 
afterflight inspection επιθεώρηση µετά από πτήση 
AFTN station σταθµός σταθερού δικτύου αεροναυτικής υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών 
agent συστατικό (διεργασίες) 
agitated bath αναδευόµενο λουτρό 
agitation ανάδευση 
agonic line γραµµή µή µαγνητικής απόκλισης 
aid to navigation βοήθηµα αεροναυτιλίας 
AILeron (AIL) πηδάλιο κλίσης 
aileron buzz βόµβος πτερυγίου κλίσης 
aileron reversal αναστροφή πτερυγίων κλίσης 
aileron trim tab αντισταθµιστικό πτερύγιο πηδάλιου κλίσης 
ailerons πτερύγια κλίσης 
ailerons float ανέµιση πτερυγίου κλίσης 
Air Augmented Rocket Propulsion System (AARPS) αερουποβοηθούµενο σύστηµα προώθησης πυραύλων 
air bleed αποµάστευση αέρα 
air brake αερόφρενο 
Air Breathing (AB) αερόβιος, -α, -ο 
Air Breathing Engine (ABE) αερόβιος κινητήρας 
Air Breathing Propulsion System (ABPS) αερόβιο σύστηµα προώθησης 
air cargo αεροµεταφερόµενο φορτίο 
Air Cargo Glider (ACG) ανεµόπτερο αεροµεταφοράς 
air cleaner βλ. "air filter" 
Air Combat Information (ACI) πληροφορίες αεροµαχίας 
air compressor intake throttle δικλείδα ελέγχου εισαγωγής ροής αεροσυµπιεστή 
AIR CONDitioning (AIRCOND) κλιµατισµός 



 

air conditioning and pressurization system σύστηµα κλιµατισµού & συµπίεσης αέρα 
Air Conditioning Unit (ACU) µονάδα κλιµατισµού 
Air Control Centre (ACC) κέντρο ελέγχου αέρος 
air controller ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας 
air cooled αερόψυκτος 
Air Cooled Oil Cooler (ACOC) αερόψυκτο ψυγείο ελαίου 
air corridor αεροδιάδροµος 
Air Data Computer (ADC) ηλεκτρονικός υπολογιστής δεδοµένων αέρος 
Air Data Module (ADM) τµήµα δεδοµένων αέρος 
Air Data Reference (ADR) αναφορικά δεδοµένα αέρος 
Air Data System (ADS) σύστηµα δεδοµένων αέρος 
Air Data/Inertial Reference Indicator (ADIRS) ενδείκτης αναφοράς δεδοµένων αέρος / αδρανείας 
Air Data/Inertial Reference Unit (ADIRU) µονάδα αναφοράς δεδοµένων αέρος / αδρανείας 
Air Defence Area (ADA) περιοχή αεράµυνας 
Air Defence Control Center (ADCC) κέντρο ελέγχου αεράµυνας 
Air Defence Control system (ADC) σύστηµα ελέγχου αεράµυνας 
Air Defence Missile (ADM) βλήµα αεράµυνας 
Air Defence Zone (ADZ) ζώνη αεράµυνας 
Air Driven Generator (ADG) αερογεννήτρια 
air ejector εκχύτης αέρα 
air field αεροδρόµιο 
air filter φίλτρο αέρος 
Air Force (AF) πολεµική αεροπορία 
Air Force Balistic Missile (AFBM) βαλιστικό βλήµα πολεµικής αεροπορίας 
Air Force Base (AFB) αεροπορική βάση 
Air Force Communication System (AFCS) σύστηµα επικοινωνίας πολεµικής αεροπορίας 
Air Force Manual (AFM) εγχειρίδιο πολεµικής αεροπορίας 
air ground communication επικοινωνία αέρος-εδάφους 
air injector εγχύτης αέρα 



 

air inlet αεραγωγός 
air intake εισαγωγή αέρα 
air intake casing περίβληµα αεραγωγού εισαγωγής 
air intake debris guard προστατευτικό κάλυµµα αεραγωγού 
air interception αερο-αναχαίτιση 
Air Interceptor Missile (AIM) βλήµα αναχαίτισης στον αέρα 
air launch εκτόξευση από αέρος 
air mass αέρια µάζα 
air mass flow ροή αέριας µάζας 
air meter ανεµόµετρο 
Air Mileage Indicator (AMI) ενδείκτης διανυµένης απόστασης αέρα 
air mission αεροπορική αποστολή 
Air Navigation (AN) αεροπλοήγηση 
air observer εναέριος παρατηρητής 
air photograph αεροφωτογραφία 
air plot υποτύπωση αέρα (αεροναυτιλιακό διάγραµµα) 
air position θέση αέρος 
Air Position Indicator (API) ενδείκτης θέσης σε πτήση 
Air Registration Board (ARB) συµβούλιο εγγραφών αεροπορίας 
air rescue αεροδιάσωση 
air route αεροπορική διαδροµή 
Air Route Trafic Control (ARTC) έλεγχος κυκλοφορίας αεροδιαδρόµου 
Air Route Trafic Control Centre (ARTCC) κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας αεροδιαδρόµων 
air sea rescue αεροθαλάσσια διάσωση 
air sealing αεροστεγανοποίση 
air service αεροπορική εξυπηρέτηση 
air sickness ναυτία (σε α/φος) 
Air Space Management (ASM) διαχείριση εναέριου χώρου 
air start επανεκκίνηση εν πτήσει 



 

air start unit µονάδα εκκίνησης δια πεπιεσµένου αέρα 
air support αεροπορική υποστήριξη 
Air to Air Guided Weapons (AAGW) καθοδηγούµενα όπλα αέρος-αέρος 
Air to Air Identification (AAI) αναγνώριση αέρος-αέρος 
Air to Air Missile (AAM) πύραυλος αέρος-αέρος 
air to air rocket πύραυλος αέρος-αέρος 
Air to Ground (A/G) αέρος-εδάφους 
air to ground communication επικοινωνίες αέρος-εδάφους 
air traffic εναέρια κυκλοφορία 
air traffic advisory service υπηρεσία ενηµέρωσης εναέριας κυκλοφορίας 
Air Traffic Control (ATC) έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας 
Air Traffic Control Centre (ATCC) κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
air traffic control clearance  εξουσιοδότηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
Air Traffic Control Radar Beacon (ATCRB) φάρος ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
air traffic control service εξυπηρέτηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
Air Traffic Flow Management (ATFM) διαχείριση ροής εναέριας κυκλοφορίας 
Air Traffic Management (ATM) διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας 
Air Traffic Services (ATS) υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας 
Air Traffic Services Communications (ATSC) υπηρεσία πληροφοριών εναέριας κυκλοφορίας 
Air Traffic Services Unit (ATSU) µονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
Air Trafic and Information Management System (ATIMS) σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών και εναέριας κυκλοφορίας 
Air Trafic Management (ATM) διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας 
Air Transport Association (ATA) ένωση αεροµεταφορέων 
air trooping αεροµεταφορά προσωπικού 
air turbine motor αεροστρόβιλος κινητήρας 
air ventilated suit στολή ελεγχόµενης θερµοκρασίας 
air volume όγκος αέρα 
Air/Fuel Ratio (AFR) λόγος αέρα-καυσίµου 
Air/Oil Heat eXchanger (AOHX) εναλλάκτης θερµότητας αέρος/ελαίου 



 

airbag αερόσακος 
airblast atomizer εγχυτήρας 
AirBoRNe (ABRN) στον αέρα / ιπτάµενος, η, ο / αεροµεταφερόµενος, η, ο 
Airborne Collision Avoidance System (ACAS) σύστηµα αεροσκάφους αποφυγής εναέριας σύγκρουσης 
Airborne Communications Relay Station (ACRES) αεροµεταφερόµενος σταθµός αναµετάδοσης επικοινωνιών 
Airborne Early Warning and Control (AEWC) αεροµεταφερόµενη έγκαιρη προειδοποίηση και έλεγχος 
airborne radar εναέριο ραντάρ 
Airborne Support Equipment (ASE) εξοπλισµός υποστήριξης επί αεροσκάφους 
airborne time χρόνος παραµονής στον αέρα 
Airbreathing Propulsion System (APS) αεροβιο προωθητικό σύστηµα 
AirBus Directives (ABD) κατευθυντήριες οδηγίες εταιρίας Airbus 
Airbus Industry Quality Instruction (AIQI) οδηγία ποιότητας βιοµηχανίας Airbus 
Airbus Inventory Management System (AIMS) σύστηµα διαχείρισης αποθεµάτων της Airbus 
Airbus Technical Specification (ATS) τεχνική προδιαγραφή Airbus 
aircontrol centre κέντρο εναερίου ελέγχου 
aircontrol service εξυπηρέτηση εναερίου ελέγχου 
aircooled αερόψυκτος 
AirCraFT (ACFT, A/C) αεροσκάφος 
aircraft accident αεροπορικό ατύχηµα 
Aircraft Accident Investigation Board (AAIB) συµβούλιο διερεύνησης αεροπορικών ατυχηµάτων 
Aircraft Accident Report (AAR) έκθεση αεροπορικού ατυχήµατος 
Aircraft Approach Limitation (AAL) ελάχιστο ύψος προσέγγισης αεροσκάφους 
aircraft call sign χαρακτηριστικό κλήσης α/φους 
Aircraft Carrier (AC) αεροπλανοφόρο 
aircraft Carrier, Attack (CVA) αεροπλανοφόρο επίθεσης 
aircraft Carrier, Escort (CVE) αεροπλανοφόρο συνοδείας 
aircraft Carrier, Light (CVL) αεροπλανοφόρο ελαφρύ 
Aircraft Certification Board (ACB) συµβούλιο πιστοποίησης αεροσκαφών 
Aircraft Certification Office (ACO) γραφείο πιστοποίησης αεροσκαφών 



 

Aircraft Check Follow Up (ACFU) συνεχής επανέλεγχος αεροσκάφους 
Aircraft Classification Number (ACN) αριθµός ταξινόµησης αεροσκάφους 
aircraft climb/approach corridor αεροδιάδροµος ανόδου/καθόδου αεροσκάφους 
Aircraft Communication Addressing and Reporting System (ACARS) σύστηµα καταχώρησης και αναφοράς επικοινωνιών αεροσκάφους 
Aircraft Condition Monitoring System (ACMS) σύστηµα παρακολούθησης κατάστασης αεροσκάφους 
Aircraft Configuration Management Rules (ACMR) κανόνες διοίκησης διαµόρφωσης αεροσκάφους 
Aircraft Conversion Manual (ACM) εγχειρίδιο µετατροπής αεροσκάφους 
Aircraft Damage Sensing System (ADSS) αισθητήριο σύστηµα ζηµιών αεροσκάφους 
Aircraft Deactivation Procedures Manual (ADPM) εγχειρίδιο διαδικασιών απενεργοποίησης αεροσκάφους 
aircraft delay due to WEather (WEX) καθυστέρηση α/φος λόγω καιρού 
Aircraft Description Data Base (ADDB) βάση δεδοµένων περιγραφής αεροσκάφους 
aircraft dispatcher βλ. "dispatcher" 
aircraft equipment εξοπλισµός αεροσκάφους 
aircraft fuel system σύστηµα καυσίµου αεροσκάφους 
Aircraft Gaseous System  (GGS) σύστηµα αερίων αεροσκάφους 
Aircraft Ground Equipment (AGE) εξοπλισµός εδάφους για αεροσκάφη 
aircraft handover µεταβίβαση ελέγχου α/φους 
AirCraft IDentification (ACID) χαρακτηριστικό (αναγνώρισης) α/φους 
aircraft incident αεροπορικό συµβάν 
aircraft inspection επιθεώρηση αεροσκάφους 
Aircraft Inspection Report (AIR) αναφορά ελέγχου αεροσκάφους 
Aircraft Integrated Data System (AIDS) ολοκληρωµένο σύστηµα δεδοµένων αεροσκάφους 
Aircraft Integrated Maintenance (AIM) ολοκληρωµένη συντήρηση αεροσκάφους 
Aircraft Intergrated Data System (AIDS) ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριών αεροσκάφους 
aircraft loading sheet έντυπο φόρτωσης αεροσκάφους 
aircraft log-book βιβλίο µητρώου α/φους 
Aircraft Maintenance Manual (AMM) εγχειρίδιο συντήρησης αεροσκάφους 
aircraft marshaller καθοδηγητής στάθµευσης αεροσκάφους 
aircraft modification  τροποποίηση α/φους 



 

Aircraft Modification Status (AMS) κατάσταση τροποποιήσεων αεροσκάφους 
Aircraft Nose Down (AND) ρύγχος αεροσκάφους κάτω 
Aircraft Nose Up (ANU) ρύγχος (κεφαλή) αεροσκάφους επάνω 
Aircraft On Ground (AOG) καθηλωµένο αεροσκάφος 
Aircraft Operation Manual (AOM) εγχειρίδιο λειτουργίας αεροσκάφους 
aircraft performance επιδόσεις αεροσκάφους 
Aircraft Performance Monitoring program (APM) πρόγραµµα παρακολούθησης επιδόσεων αεροσκάφους 
Aircraft Prepared for Service (APS) αεροσκάφος προετοιµασµένο προς διάθεση 
Aircraft Recovery Manual (ARM) εγχειρίδιο ανάκτησης αεροσκάφους 
aircraft refuel coupling προσαρµογέας ανεφοδιασµού αεροσκάφους 
aircraft repair επισκευή αεροσκάφους 
aircraft replenishing ανεφοδιασµός α/φους 
Aircraft Schematic Manual (ASM) εγχειρίδιο σχηµατικής απεικόνισης αεροσκάφους 
aircraft specification προδιαγραφή αεροσκάφους 
aircraft station σταθµός αεροσκάφους 
Aircraft Surface Movement Indicator (ASMI) ενδείκτης προσδιορισµού α/φους στο εδάφος 
Aircraft Technical Characteristics Data Base (ATCDB) βάση δεδοµένων τεχνικών χαρακτηριστικών αεροσκαφών 
Aircraft Technical Definition (ATD) τεχνικός ορισµός αεροσκάφους 
Aircraft Time Limits / Maintenance Checks (TLMC) χρονικά όρια αεροσκάφους / έλεγχοι συντήρησης 
Aircraft Transportability Manual (ATM) εγχειρίδιο δυνατότητας µεταφοράς αεροσκάφους 
Aircraft Wiring List (AWL) κατάλογος καλωδιώσεων αεροσκάφους 
Aircraft Wiring Manual (AWM) εγχειρίδιο καλωδιώσεων αεροσκάφους 
aircrew πλήρωµα αεροσκάφους 
AirDefence System (ADS) σύστηµα αεράµυνας 
airdrop ρίψη από αέρος 
AirField (A/F) αεροδρόµιο 
Airfield Control Radar (ACR) ραντάρ ελέγχου αεροδροµίου 
airflow ροή αέρα 
airflow meter  µετρητής ροής αέρα 



 

airfoil αεροτοµή  
AirFrame (A/F) αεροσκάφος (χωρίς κινητήρες)/δοµή αεροσκάφους 
Airframe and Powerplant (A&P) σκάφος και κινητήρας 
Airframe Certification Document (ACD) έγγραφο πιστοποίησης ατράκτου / δοµής 
Airframe Condition Monitoring Procedure (ACMP) διαδικασία παρακολούθησης κατάστασης δοµής 
airframe/engine integration συµβατότητα σκάφους-κινητήρα 
Air-Launched Ballistic Missile (ALBM) αεροεκτοξευόµενο βαλιστικό βλήµα 
airlift εναέριος µεταφορά 
airline αεροπορική εταιρεία 
Airline Operational Control (AOC) επιχειρησιακός έλεγχος αεροπορικής εταιρίας 
Airline Service Data Collection (ASDC) συλλογή δεδοµένων εξυπηρέτησης αεροπορικής εταιρίας 
Airplane Datum (AD) γεωµετρικό ίχνος αναφοράς αεροπλάνου 
Airplane on Ground (AOG) αεροπλάνο καθηλωµένο στο έδαφος 
airport αερολιµένας, αεροδρόµιο 
Airport & Airways Surveillance Radar (AASR) ραντάρ επιτήρησης αεροδροµίου και αεροδιαδρόµων 
AiRPorT (ARPT, A/P) αερολιµένας / αεροδρόµιο 
Airport Operations Manual (AOM) εγχειρίδιο επιχειρησιακής λειτουργίας αερολιµένος 
Airport Planning Manual (APM) εγχειρίδιο σχεδιασµού αερολιµένος 
Airport Surface Detecting Radar (ASDR) ραντάρ ανίχνευσης επιφανείας αερολιµένα 
Airport surface Target IDentification System (ATIDS)  σύστηµα αναγνώρισης στόχων επιφανείας αερολιµένα 
Airport Surveilance Radar (ASR) ραντάρ επιτήρησης περιοχής αερολιµένα 
AirScoop (AS) αεροληψία 
airship αερόπλοιο 
airspace εναέριος χώρος, αεροδιάστηµα 
AirSpeed (A/S) ταχύτητα αέρα 
AirSpeed Indicator (ASI) ενδείκτης ταχύτητας αέρα (ταχύµετρο αέρα) 
airspeed TENDency (VCTREND) τάση ταχύτητας αέρα 
airstrip λωρίδα (προσγείωσης/απογείωσης) 
Air-to-Ground Missile (AGM) βλήµα αέρος-εδάφους 



 

airway εναέριος διάδροµος (αεροδιάδροµος) 
AirWaY (AWY) αεροδιάδροµος 
Air-Way Bill (AWB) φορτωτική αεροµεταφοράς 
airworthiness αεροπλοϊµότητα, πλοϊµότητα αεροσκάφους 
Airworthiness Directive (AD) κατευθυντήρια οδηγία 
Alalog Output (ANO) αναλογική έξοδος 
Alford loop κεραία 'Alford' 
alightning area ζώνη προσθαλάσσωσης 
Align Display Unit (ADU) µονάδα απεικόνισης ευθυγράµµισης 
alignment ευθυγράµµιση 
ALIGNment (ALIGN) ευθυγράµµιση 
All Freighter (AF) φορτηγό αεροσκάφος 
all moving tail ολοκίνητο ουραίο πτέρωµα 
All Speed Aileron (ASA) πηδάλιο κλίσης για όλες τις ταχύτητες 
all up weight ολικό βάρος 
all weather aircraft αεροσκάφος παντός καιρού 
All Weather Fighter (VF, AW) µαχητικό α/φος παντός καιρού 
All Wether Landing System (AWLS) σύστηµα προσγείωσης παντός καιρού 
allotropy αλλοτροπία 
allowable cargo load επιτρεπτό αεροµεταφερόµενο φορτίο 
Allowable Gross (take-off) Weight (AGW) επιτρεπόµενο µικτό βάρος (απογείωσης) 
alloy κράµα 
alluminium alloy κράµα αλουµινίου 
All-Up Weight (AUW) συνολικό βάρος 
Alphanumeric (A/N) γραµµατοαριθµητικός 
alternate aerodrοme εναλλακτικό αεροδρόµιο 
alternate procedure εναλλακτική διαδικασία 
ALTerNate, ALTerNative (ALTN) εναλλακτό (αεροδρόµιο) 
Alternating Current (AC) εναλλασσόµενο ρεύµα 



 

Alternating Current (AC) εναλλασσόµενο ρεύµα 
Alternating Current Supply (ACS) παροχή εναλλασσόµενου ρεύµατος 
Alternating Current Voltage Ratio (ACVR) λόγος εναλλασσόµµενου ρεύµατος προς τάση  
alternating layers εναλλασσόµενες στρώσεις 
alternating voltage εναλλασσόµενη τάση 
alternative airfield αεροδρόµιο εναλλαγής 
altimeter υψόµετρο (όργανο) 
ALTiMeter (ALTM) υψόµετρο 
Altimeter Check Point (ACP) σηµείο ελέγχου υψοµέτρου 
Altimeter Control Equipment (ACE) εξοπλισµός ελέγχου υψοµέτρου 
altimeter setting ρύθµιση υψοµέτρου (οργάνου) 
ALTitude (ALT) ύψος 
ALTitude ACQuire (ALT ACQ) απόκτηση ύψους 
Altitude and Heading Reference System (AHRS) σύστηµα αναφοράς ύψους και κατεύθυνσης 
Altitude and Heading Reference Unit (AHRU) µονάδα αναφοράς ύψους και κατεύθυνσης 
altitude datum σηµείο αναφοράς ύψους 
Altitude Director Indicator (ADI) ενδείκτης κατάστασης θέσης 
altitude hold σύστηµα χειρισµού για διατήρηση του ύψους 
altitude relight επανεκκίνηση εν πτήση 
altitude tolerance ανοχή ύψους 
altocumulus υψοσωρείτες 
altostratus υψοστρώµατα 
AMBient (AMB) περιβαλλοντικός, -ή, ό 
ambient pressure πίεση περιβάλλοντος χώρου 
ambient temperature θερµοκρασία περιβάλλοντος 
Americal Iron and Steel Institute (AISI) Αµερικανικό ινστιτούτο σιδήρου και χάλυβος 
Americal National Standards Institute (ANSI) Αµερικανικό ινστιτούτο εθνικών προτύπων 
american gallon Αµερικανικό γαλόνι 
American Institute for Aeronautics & Astronautics (AIAA) Αµερικανικό ινστιτούτο αεροναυτικής και αστροναυτικής 



 

American Society for Metals (ASM) Αµερικανική εταιρία για τα µέταλλα 
American Standard Code for Information Interchange (ASCII) Αµερικανικός πρότυπος κώδικας ανταλλαγής πληροφοριών 
American Welding Society (AWS) Αµερικανική εταιρία συγκολλήσεων 
American Wire Gage (AWG) Αµερικανικό πρότυπο συρµάτων 
ammeter αµπερόµετρο 
Ammunition Indentification Code (AIC) κώδικας αναγνώρισης πυροµαχικών 
AMPere (AMP) αµπέρ 
amphibian αµφίβιο 
AMPLifier (AMPL) ενισχυτής 
amplitude εύρος 
Analog Air Data Computer (AADC) αναλογικός υπολογιστής αεροδυναµικών δεδοµένων 
Analog Auto Pilot (AAP) αναλογικός αυτόµατος πιλότος 
Analog Input (ANI) αναλογική είσοδος 
Analog to Digital converter  (A/DC) αναλογικός ψηφιακός µετατροπέας 
Analog/Digital (A/D) από αναλογικό σε ψηφιακό 
anchor nut αγκιστρωµένο περικόχλιο 
aneroid ανεροειδές-ής 
aneroid capsule ανεροειδής θαλαµίσκος 
angle gearbox γωνιακό κιβώτιο οδοντωτών τροχών 
Angle Of Attack (AOA) γωνία προσβολής 
Angle Of Attack Sensor (AOAS) αισθητήρας γωνίας προσβολής 
angle of climb γωνία ανόδου 
angle of descent γωνία καθόδου 
angle of downwash γωνία κατωρεύµατος 
angle of incidence γωνία πρόσπτωσης 
angle of inclination γωνία κλίσης 
angle of pitch γωνία προνεύσεως 
angle of roll γωνία κλίσης 
angle of twist γωνία συστροφής 



 

angled deck κατάστρωµα υπό γωνία (αεροπλανοφόρα) 
angular velocity     γωνιακή ταχύτητα 
anhedral αρνητική δίεδρος 
anisoinertia ανισοαδράνεια 
annealing ανόπτηση 
Annoyance Noise Level (ANL) επίπεδο ενοχλητικού θορύβου 
annular aerofoil δακτυλιοειδής αεροτοµή 
annular conbustion chamber δακτυλιοειδής θάλαµος καύσης 
annular diffuser δακτυλιοειδής διαχύτης 
annular radiator δακτυλιοειδές ψυγείο 
Annunciator Light Test Unit (ALTU) µονάδα δοκιµής φωτεινών ανακοινώσεων 
anodising ανοδίωση 
ANounCE (ANCE) ανακοίνωση 
anoxia ανοξυγονία (βλ.και "hypoxia") 
ANTenna (ANT) κεραία 
Antenna Coupler Unit (ACU) µονάδα ζεύξης κεραίας 
Anti Balistic Missile Early Warning System (ABMEWS) σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αντιβαλιστικών πυραύλων 
Anti-Aircraft (AA) αντιαεροπορικός, -ή, -ό 
Anti-Aircraft Artillery (AAA) αντιαεροπορικό πυροβολικό 
Anti-Aircraft Fire Control (AAFC) έλεγχος αντιαεροπορικού πυρός 
Anti-Aircraft Missile (AAM) αντιαεροπορικός πύραυλος 
Anti-COLLision (A/COLL) αποφυγή σύγκρουσης 
anticollision beacon φάρος αποφυγής σύγκρουσης 
anticyclolysis αντικυκλώλυση 
anticyclone αντικυκλώνας 
antifreeze αντιψυκτικό-'η-ό 
Anti-Friction Bearing (AFB) αντιολισθητικός τριβέας 
Anti-Friction Metal (AFM) αντιτριβικό µέταλο 
anti-g suit φόρµα αντι-g 



 

Anti-Ice, Anti-Icing (AI, A/I) αντιπαγωτικός, -ή, ό 
Anti-Icing Additive (AIA) αντιπαγωτικό πρόσθετο 
Anti-Personnel Missile (APM) βλήµα κατά προσωπικού 
Anti-Radar (AP) αντιραντάρ 
Anti-Radar Missile (ARM) βλήµα αντιραντάρ 
Anti-SKID (A/SKID) αντιολισθητικός -η -ο 
antiskid system σύστηµα αντιολίσθησης 
Anti-Submarine ROCket (ASROC) ανθυποβρυχιακός πύραυλος 
anti-trade winds ανταλληγείς άνεµοι 
anti-yaw ailerons αντιεκτροπικά πηδάλια κλίσης 
apparent horizon φαινοµενικός ορίζων 
apparent mass φαινοµενική µάζα 
apparent strength φαινοµενική αντοχή 
apparent thrust φαινοµενική ώση 
APPearance (APP) εµφάνιση 
Application Specific Integrated Circuits (ASIC) ολοκληρωµένα κυκλώµατα συγκεκριµένης εφαρµογής 
APPRoach (APPR) προσέγγιση 
APproach CONtrol (APCON) έλεγχος προσέγγισης 
Approach Control Radar (ACR) ραντάρ ελέγχου προσέγγισης 
approach control service υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης 
Approach FlashLighting System (AFLS) σύστηµα προσέγκισης µε φωτεινές αναλαµπές 
approach idling conditions προσέγγιση µε συνθήκες βραδείας λειτουργίας 
Approach Light System (ALS) σύστηµα φωτισµού προσέγγισης 
apron (aircraft) αεροδυναµικό κάλυµµα 
apron (airport) δάπεδο στάθµευσης και ελιγµών αεροσκαφών 
APU Automatic Fire Extinguishing control unit (APU AFE) µονάδα ελέγχου αυτόµατης πυρόσβεσης βοηθητικής µονάδας ισχύος 
Apu Build-up Manual (ABM) εγχειρίδιο συναρµογής βοηθητικού συστήµατος ισχύος 
aquaplaning υδρολίσθηση 
Area (A) εµβαδόν / επιφάνεια 



 

Area Control Center (ACC) κέντρο ελέγχου περιοχής 
area control service υπηρεσία ελέγχου περιοχής 
Area Distribution Box (ADB) κατανεµητής περιοχής 
aRea NAVigation (RNAV) πλοήγηση περιοχής 
ARMamenT (ARMT) οπλισµός 
Armament Control System (ACS) σύστηµα ελέγχου οπλισµού 
Armament Datum Line (ADL) γραµµή αναφοράς οπλισµού 
ARMeD (ARMD) οπλισµένος, -η, -ο 
arrester barrier δίχτυ ανάσχεσης 
arresting gear σύστηµα ανάσχεσης 
ARresting Gear or hook (ARG) αρπάγη (τροχός ή άγγιστρο) 
arrestor hook άγκιστρο ανάσχεσης 
ARRival (ARR) άφιξη 
arrow engine κινητήρας τύπου W 
arrowhead wing βελόµορφος πτέρυγα 
ARTiCuLateD (ARTCLD) αρθρωτός, -ή, ό 
articulated blade αρθρωτό πτερύγιο 
articulated rotor αρθρωτό στροφείο 
ARTiFicial (ARTF) τεχνητός, -ή, ό 
artificial feel τεχνητή αίσθηση 
Artificial Feel Unit (AFU) µονάδα τεχνιτής αίσθησης 
artificial gravity τεχνητή βαρύτητα 
As Required (AR) κατά απαίτηση 
Aspect Ratio (AR) διάταµα 
ASSemblY (ASSY) συγκρότηµα 
Assoc. Europ. des Constructeurs de Mat. Aeronautique (AECMA) σύνδεσµος ευρωπαίων κατασκευαστών αεροπορικού υλικού 
astrotracker αστροανιχνευτής 
asymmetric loading ασύµµετρη φόρτωση 
ASYMmetrical (ASYM) ασύµµετρος, -η, -ο 



 

asymmetrical flutter ασύµµετρος πτερυγισµός 
Asynchronus Communications Interface Adaptor (ACIA) προσαρµογέας διασύνδεσης ασύγχρονων επικοινωνιών 
atmosphere ατµόσφαιρα 
atmospheric pressure ατµοσφαιρική πίεση 
atmospheric refraction ατµοσφαιρική διάθλαση 
attached shock wave προσκολληµένο κύµα κρούσης 
ATtaCHment (ATCH) προσάρτηµα 
ATtaCK (ATCK) επίθεση / προσβολή 
Attendant Indication Panel (AIP) πίνακας ένδειξης προσωπικού καµπίνας 
attenuation εξασθένηση 
ATTitude (ATT) στάση στο χώρο 
Attitude Control and Stabilisation (ACS) έλεγχος στάσης και σταθεροποίηση 
Attitude Control Propulsion Motors (ACPM) προωθητικοί κινητήρες ελέγχου θέσης 
Attitude Control Propulsion System (ACPS) σύστηµα πρόωσης ελέγχου στάσης 
Attitude Control System (ACS) σύστηµα ελέγχου στάσης 
attitude gyro γυροσκόπιο στάσης 
Attitude Gyro Coupling Unit (AGCU) µονάδα σύζευξης γυροσκοπίου στάσης 
Attitude Heading Reference System (AHRS) σύστηµα αναφοράς θέσης κατεύθυνσης 
Attitude Indicator (AI) ενδείκτης στάσης 
attitude/director indicator ενδείκτης ύψους & διεύθυνσης 
Audio Control Panel (ACP) πίνακας ελέγχου ακουστικού συστήµατος 
Audio Frequency (AF) ακουστική συχνότητα 
Audio Integrated System (AIS) ολοκληρωµένο ακουστικό σύστηµα 
Audio Management Unit (AMU) µονάδα διαχείρισης ήχου 
Audio Reproducer (A/R) ακουστικός αναπαραγωγός 
Audio Selector Panel (ASP) πίνακας επιλογής ήχου 
Audio/Video Recording System (AVRS) σύστηµα καταγραφής ήχου/εικόνας 
audiometer µετρητής ήχου. 
AuGMenT (AGMT) υποβοηθώ 



 

augmented thrust επαυξηµένη ώση 
augmenter µηχανισµός επαύξησης 
augmenter wing επαυξάνουσα πτέρυγα 
aurora σέλας 
Auto Brake System (ABS) αυτόµατο σύστηµα πέδησης 
Auto Flight (A/F) αυτοµατοποιηµένη πτήση 
auto ignition temperature θερµοκρασία αυτοανάφλεξης 
auto navigation mode τρόπος αυτόµατης ναυτιλίας 
Auto Stabilization (A/S) αυτόµατη σταθεροποίηση 
Auto Stabilizer (A/STAB) αυτόµατος σταθεροποιητής 
Auto throttle SELected-approach speed (VSEL) ταχύτητα προσέγγισης µε επιλεγµένο αυτόµατο µοχλό ισχύος 
Auto transForMR (A/XFMR) αυτόµατος µετασχηµατιστής 
Auto(matic) Flight Control System (AFCS) σύστηµα αυτόµατου ελέγχου πτήσης 
Auto(matic) Pilot (AP) αυτόµατος πιλότος 
Auto/Throttle (A/T) αυτόµατος µοχλός ισχύος 
AutoBrake (A/B) αυτόµατη πέδηση 
AUTOCALibration (AUTOCAL) αυτόµατη βαθµονόµηση 
autoerrection (gyros) αυτοανόρθωση (γυροσκόπια) 
autoflare system σύστηµα αυτόµατης επίπλευσης  
AutoFlight System (AFS) βλ. "autoflight control system” 
autoland system αυτόµατο σύστηµα προσγείωσης αεροσκαφών 
Automated Data Handling (ADH) αυτοµατοποιηµένη διαχείριση δεδοµένων 
Automated Downlink of Airborne Parameters (ADAP) αυτόµατη λήψη (δεδοµένων) εναέριων παραµέτρων 
Automated Statistical Analysis Program (ASAP) πρόγραµµα αυτοµατοποιηµένης στατιστικής ανάλυσης  
Automated Turbine Rotor Clearance Control System (ATRCCS) αυτόµατο σύστηµα ελέγχου διακένου στροφείου στροβίλου 
automatic adjuster αυτόµατος ρυθµιστής 
Automatic Air Trafic Control (AATC) αυτόµατος έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας 
automatic altitude reporting αυτόµατη αναφορά ύψους (ραντάρ) 
automatic approach and landing αυτόµατη προσέγγιση και προσγείωση 



 

Automatic Approach Control (AAC) αυτόµατος έλεγχος προσέγγισης 
automatic boost control έλεγχος αυτόµατης ενίσχυσης 
Automatic Carrier Landing System (ACLS) αυτόµατο σύστηµα προσνήωσης 
Automatic Chemical Biological Warning System (ACBWS) αυτόµατο σύστηµα προειδοποίησης χηµικού βιολογικού πολέµου 
Automatic Control and Maneuvering Electronics (ACME) ηλεκτρονικά αυτοµάτου ελέγχου και ελιγµών 
Automatic Control System (ACS) αυτόµατο σύστηµα ελέγχου 
Automatic Data Processing Equipment (ADPE) εξοπλισµός αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων 
Automatic Data Reporting System (ADRS) αυτόµατο σύστηµα αναφοράς δεδοµένων 
Automatic Dependent Surveillance (ADS) αυτόµατη εξαρτηµένη επιτήρηση 
Automatic Direction Finder (ADF) αυτόµατο γωνιόµετρο, αυτόµατος ανιχνευτής κατεύθυνσης  
automatic direction finder bearing indicator ενδείκτης αυτόµατου ραδιογωνιόµετρου. 
Automatic Fault Isolation (AFI) αυτόµατη αποµόνωση σφάλµατος 
Automatic Fire Extinguishing Control Unit (AFECU) µονάδα ελέγχου αυτόµατης πυρόσβεσης 
Automatic Flight Control Equipment (AFCE) εξοπλισµός αυτόµατου ελέγχου πτήσης 
Automatic Flight Control System (AFCS) σύστηµα αυτόµατου ελέγχου πτήσης 
Automatic Flight Planning And Monitoring (AFPAM) αυτόµατος σχεδιασµός πτήσης και παρακολούθηση 
Automatic Frequency Control (AFC) αυτόµατος έλεγχος συχνότητας 
Automatic Fuel CutOff (AFCO) αυτόµατη διακοπή παροχής καυσίµου 
Automatic Ground Control System (AGCS) αυτόµατο σύστηµα ελέγχου επί εδάφους 
Automatic Ground Controlled Approach (AGCA) αυτόµατη προσέγγιση ελεγχόµενη από το έδαφος 
Automatic Ground-Air Communication System (AGACS) αυτόµατο σύστηµα επικοινωνιών εδάφους-αέρος 
Automatic Guidance Electronics (AGE) ηλεκτρονικά αυτόµατης καθοδήγησης 
Automatic Instument Landing System (AILS) αυτόµατο σύστηµα προσγείωσης µε όργανα 
AUTOmatic LANDing (AUTOLAND) αυτόµατη προσγείωση 
automatic lean αυτόµατο φτωχό (µείγµα) 
Automatic Light Control (ALC) αυτόµατος έλεγχος φωτός 
Automatic Liquid Propulsion System (ALPS) αυτόµατο σύστηµα προώθησης µε υγρό καύσιµο 
automatic mixture control αυτόµατος ρυθµιστής µείγµατος 
Automatic Programming and Recording (APAR) αυτόµατος προγραµµατισµός και καταγραφή 



 

automatic rich αυτόµατο πλούσιο (µείγµα) 
automatic stability αυτόµατη ευστάθεια 
Automatic Stabilization Equipment (ASE) συσκευές αυτόµατης σταθεροποίησης 
Automatic System Analysis (ASA) αυτόµατη ανάλυση συστήµατος 
AUtomatic Target Recognition Analysis (AUTRAN) ατόµατη ανάλυση αναγνώρισης στόχου 
Automatic Terminal Information Service (ATIS) υπηρεσία αυτόµατων πληροφοριών τερµατικής περιοχής 
Automatic Test Equipment (ATE) αυτόµατος εξοπλισµός δοκιµών 
automatic throttle αυτόµατος µοχλός ισχύος 
automatic trim αυτόµατη αντιστάθµιση 
automatic variable pitch airscrew έλικα µε αυτόµατη ρύθµιση βήµατος 
Automatic Volume Control (AVC) ατόµατος έλεγχος όγκου 
AutoPilot (AP) αυτόµατος πιλότος 
autorotation αυτοπεριστροφή 
AutoThrottle System (ATS) σύστηµα αυτόµατου µοχλού ισχύος 
AutoTHRust (A/THR) αυτοµατοποιηµένη ώση 
AUXiliary (AUX) βοηθητικός, -ή, ό 
Auxiliary Air Force Base (AAFB) βοηθητική αεροπορική βάση 
auxiliary air intake βοηθητική εισαγωγή αέρα 
Auxiliary Airborne Power Unit (AAPU) βοηθητική µονάδα ισχύος ενσωµατωµένη στο αεροσκάφος 
Auxiliary Computer Power Unit (ACPU) βοηθητική µονάδα ισχύος υπολογιστή 
Auxiliary Data Acquisition Unit (ADAU) βοηθητική µονάδα πρόσκτησης δεδοµένων 
Auxiliary Data Translator Unit (ADTU) βοηθητική µονάδα µετάφρασης δεδοµένων 
Auxiliary Equipment (AE) βοηθητικός εξοπλισµός 
auxiliary instruments βοηθητικά όργανα 
Auxiliary Power & Thrust Unit (APTU) βοηθητική µονάδα ώσης & ισχύος 
Auxiliary Power Supply (APS) παροχή βοηθητικής ισχύος 
Auxiliary Power Unit (APU) βοηθητική µονάδα ισχύος 
auxiliary rotor βοηθητικό (αντισταθµιστικό) στροφείο 
auxiliary tank βοηθητική δεξαµενή 



 

AVAILable (AVAIL) διαθέσιµος, -η, -ο 
Available Ton-Mile (ATM) διαθέσιµα τόνο-µίλια 
AVeraGe (AVG) µέση τιµή / µέσος όρος 
average heading µέση πορεία 
average speed µέση ταχύτητα 
aviation αεροπορία/αεροπλοϊα 
AVIation ElectrONICS (AVIONICS) αεροπορικά ηλεκτρονικά 
aviation forecast αεροπορική πρόγνωση 
Aviation Gas Turbine (AGT) αεροπορικός αεριοστρόβιλος 
AViation GASoline (AVGAS) αεροπορικό καύσιµο (βενζίνη) 
aviation medicine αεροπορική ιατρική 
aviator's vertigo απώλεια προσανατολισµού αεροπόρου 
avionics αεροηλεκτρονική 
Avionics Equipment Ventilation Computer (AEVC) υπολογιστής εξαερισµού εξοπλισµού αερο-ηλεκτρονικών 
axial compressor συµπιεστής αξονικής ροής 
axial cord αξονική χορδή 
axial engine  κινητήρας αξονικής διάταξης 
axial flow  αξονική ροή 
axial flow compressor συµπιεστής αξονικής ροής 
axial flow supercharger υπερσυµπιεστής αξονικής ροής 
axial flow turbine στρόβιλος αξονικής ροής 
axis of freedom άξονας ελευθερίας 
axis of reference άξονας αναφοράς 
axis of thrust άξονας ώσης 
azimuth αζιµούθιο 
AZimuth (AZ) οριζόντια απόκλιση / αζιµούθιο 
azimuth error σφάλµα αζιµουθίου 
back pressure αντίθλιψη 
Back Pressure Control (BPC) έλεγχος αντίθλιψης 



 

BacK UP (BKUP) υποστήριξη 
Back Up Interceptor Control system (BUIC) εφεδρικό σύστηµα ελέγχου αναχαίτησης  
backcourse sector τοµέας αντίστροφης πορείας 
backfire επιστροφή φλόγας 
backing αντιστροφή ανέµου 
Backscatter UltraViolet (BUV) αναδιάχυση υπεριώδους ακτινοβολίας 
backup εφεδρικό 
BackUp (B/U) ακριβές αντίγραφο / εφεδρικός, -ή, -ό 
Backward Wave Amplifier (BWA) ενισχυτής κύµατος επιστροφής 
Backward Wave Oscillator (BWO) ταλαντωτής κύµατος επιστροφής 
Backward Wave Power Amplifier (BWPA) ενισχυτής ισχύος κύµατος επιστροφής 
bail out εγκατάλειψη 
balance ισορροπία 
balance tab αντισταθµιστικό πτερύγιο  
BaLaST (BLST) έρµα 
Ball BeaRinG (BBRG) ένσφαιρος τριβέας 
ballast έρµα 
ballistic coefficient βαλλιστικός συντελεστής 
Ballistically Launched Aerodynamic Missile (BLAM) αεροδυναµικό βλήµα εκτοξευόµενο βαλιστικά 
ballon αερόστατο 
Band Pass Filter (BFP) φίλτρο µέσης ζώνης 
Band Width (BW) εύρος ζώνης 
bank κλίση 
Bank Angle (BA) γωνία κλίσης 
barette οµάδα φωτιστικών σε ευθεία 
barograph βαρογράφος 
Barometric Altitude Control (BAC) βαροµετρικός έλεγχος ύψους 
Barometric Altitude Indicator (BAI) βαροµετρικός ενδείκτης ύψους 
Barometric Altitude Rate Computer (BARC) υπολογιστής βαθµού µεταβολής βαροµετρικού ύψους 



 

barostatic relief valve βαροστατική βαλβίδα ανακούφισης 
Barostatic Time Release Unit (BTRU) µονάδα βαροστατικού χρόνου άφεσης 
barothermograph βαροθερµογράφος 
Barrage Rocket (BR) πύραυλος πυκνού πυρός 
Base Maintenance (BM) συντήρηση βάσης 
Base Support Equipment (BSE) εξοπλισµός υποστήριξης βάσης 
base turn στροφή βάσης 
Baseline Reference Flight Plan (BRFP) βασικό σχέδιο πτήσης 
Basic Empty Weight (BEW) βασικό βάρος κενού (α/φους) 
Basic Flight Data Acquisition System (BFDAS) σύστηµα πρόσκτησης βασικών δεδοµένων πτήσης 
Basic Point Defence Surface Missile Subsystem (BPDSMS) βασικό επιφανειακό πυραυλικό υποσύστηµα τοπικής άµυνας 
basic size βασικό µέγεθος/βασική διάσταση 
basic weight βασικό βάρος 
Bathylthermographic Equipment (BT) θερµογραφική συσκευή βάθους 
BaTteRY (BTRY) συσσωρευτής 
Battery Charge Limiter (BCL) περιοριστής φόρτισης συσωρευτή 
Battery Status Indicator (BSI) ενδείκτης κατάστασης συσσωρευτή 
Battery Unit (BU) µονάδα συσσωρευτού 
BeaCoN (BCN) φάρος 
Beacon Tracking Level (BTL) επίπεδο δέσµης ανίχνευσης 
beam δέσµη 
beam δοκός 
beam width εύρος δέσµης 
bearing διόπτευση 
BeaRinG (BRG) τριβέας 
Beat Frequency Oscillator (BFO) ταλαντωτής ρυθµικής συχνότητας 
before start checklist κατάλογος ελέγχου προ εκκινήσεως 
Before Top Dead Centre (BTDC) προ-άνω νεκρού σηµείου 
BELlCRanK (BELCRK) στρόφαλος 



 

bending κάµψη 
Best And Final Offer (BAFO) βέλτιστη και τελική προσφορά 
best endurance speed ταχύτητα βέλτιστης αυτονοµίας 
Best Estimated Trajectory (BET) βέλτιστη εκτιµώµενη τροχιά 
Beyond Economical Repair (BER) πέραν οικονοµικής επισκευής 
Beyond Local Repair (BLR) πέραν τοπικής επισκευής 
bias πόλωση 
bicycle undercarriage  δίκυκλον σύστηµα προσγειώσεως 
bidirectional laminate  διαστρωµατώση διπλής φοράς 
bidirectional transducer  µεταλλάκτης (δέκτης) διπλής φοράς 
bilateral transducer  αµφίδροµος (αµφίπλευρος) µεταδότης 
billet  ηµικατεργασµένο µεταλλικό προϊόν 
Billion Volts (BV) δισεκατοµµύρια Volt 
bimetallic corrosion  διµεταλλική διάβρωση 
BiNaRy (BNR) δυαδικός, -ή, ό 
binder  συγκολλητική ουσία, µέσον συνδέσεως 
binomial distribution  διωνυµική κατανοµή 
Bio-astronautic Orbiting Space Station (BOSS) βιο-αστροναυτικός τροχιακός διαστηµικός σταθµός 
Bio-astronautics operational Support Unit (BOSU) βιο-αστροναυτική επιχειρησιακή µονάδα υποστήριξης 
Biological Warfare (BW) βιολογικός πόλεµος 
Bio-Pack SubSystem (BPSS) υποσύστηµα βιο-υποστήριξης 
biplane  διπλάνον 
bipropellant  διπροωθητική γόµωση (καύσιµο) 
bits  τεµαχίδια (ρινίσµατα, σωµατίδια) 
Black and White (BW) µαύρο-άσπρο 
black box  µαύρο κουτί 
black light  ακτινοβολία µέλανος σώµατος 
black out  αµαύρωση, συσκότιση 
bladder pressure suite  αεροθαλαµική φόρµα πιέσεως (αντι-g) 



 

blade (propeller, compressor)  πτερύγιο (έλικος, συµπιεστή) 
blade activity factor  συντελεστής αποδόσεως πτερυγίου 
blade and disc assembly  πτερυγιοφόρος δίσκος 
blade angle  γωνία σφηνώσεως πτερυγίου 
blade angle setting  ρύθµιση γωνίας πτερυγίου 
blade arm  βραχίων πτερυγίου 
blade aspect ratio  διάταµα πτερυγίου  
blade azimuth angle  γωνία αζιµουθίου πτερυγίου 
blade back  ράχη πτερυγίου 
blade camber  καµπυλότητα πτερυγίου 
blade chord  χορδή πτερυγίου 
blade control arm  βραχίων ρυθµίσεως βήµατος πτερυγίου 
blade coolant passage  δίοδος (δίαυλος) ψύξεως πτερυγίου 
blade cooling  ψύξη πτερυγίου 
blade core  πυρήνας πτερυγίου 
blade damper  αποσβεστήρας πτερυγίου 
blade locking  ασφάλιση πτερυγίου (επί του δίσκου) 
blade neck  λαιµός πτερυγίου 
blade overlap  βαθµός επικαλύψεως πτερυγίων 
blade pitch angle  γωνία βήµατος πτερυγίου 
blade root  ρίζα πτερυγίου 
blade shroud  ταινία συσφίξεως πτερυγίων 
blade slap  πλαταγισµός πτερυγίων 
blade solidity  βαθµός πληρότητος πτερυγίων 
blade span  εκπέτασµα πτερυγίου 
blade stall  απώλεια στήριξης πτερυγίου 
blade sweep  γωνιακή απόκλιση (βέλος) πτερυγίου 
blade tilt  γωνιακή απόκλιση πτερυγίου εκ του επιπέδου περιστροφής 
blade twist  συστροφή πτερυγίου 



 

blade width ratio  λόγος εύρους πτερυγίου 
blank gore parachute  αλεξίπτωτο µετά ανοικτού επιπώµατος 
blast  εκτόνωση αερίων, έκρηξη 
blast chamber  θάλαµος καύσης 
blast pipe  αγωγός εκτονουµένων αερίων 
blast-off  αρχικό στάδιο εκτόξευσης 
bleed  αφαίµαξη, αποµάστευση 
BLeed Monitoring Computer (BMC) υπολογιστής παρακολούθησης αποµάστευσης 
bleed off  αποµαστεύω 
Bleed Valve (BLV) βαλβίδα αποµάστευσης 
bleed-air  αποµαστευόµενος αέρας 
Blind Approach (BA) τυφλή προσέγγιση 
blind approach beacon system  σύστηµα τυφλής προσέγγισης δια ραδιοφάρου 
Blind Approach System (BAS) σύστηµα τυφλής προσέγγισης 
blind fastener  τυφλός συσφιγκτήρας/συνδετήρας 
blind flying instruments  όργανα τυφλής πτήσης 
blind velocity  τυφλή ταχύτητα (ραντάρ) 
blinker  διαλείπων ενδείκτης  
blip  στίγµα, φωτεινό σηµείο (ραντάρ) 
blister (fluid mechanics)  φλύκταινα 
blister (structural)  θόλος, θολωτός χώρος 
blister lights φώτα κρυφού φωτισµού διαδρόµου 
blistering  φλυκταινώδης 
block seam  παράλληλη ραφή 
block time  συνολικός χρόνος πτήσης (συµπεριλαµβάνονται και οι ελιγµοί στο έδαφος) 
block to block speed  µέση ταχύτητα συνολικού χρόνου πτήσης 
blockage  έµφραξη (εµποδισµός) 
blocking  σωµάτωση (συγκόλληση διαστρωµατώσεων πλαστικού) 
blow moulding  χύτευση δι' εµφυσήσεως 



 

blowdown turbine  στρόβιλος κινούµενος δι' εκτονουµένων αερίων 
blowdown wind tunnel  αεροσήραγγα δι' εκτονώσεως αέρος  
BLOWer (BLOW) φυσητήρας 
blown flap  εµφυσούµενα πτερύγια καµπυλότητας 
BluePrint (B/P) κυανοτυπία 
bluff body  µή αεροδυναµικό σώµα 
boat amphibian  λεµβοειδές αµφίβιο 
boat tail  κωνοειδές ουραίο 
boat-tail drag  οπισθέλκουσα κωνοειδούς ουραίου 
body  σώµα, άτρακτος  
body angle  γωνία διαµήκη άξονα ατράκτου 
body axes  σύστηµα αξόνων ατράκτου 
Body Mounted Attitude Gyro (BMAG) γυροσκόπιο θέσης τοποθετηµένο στο κύριο σώµα 
Body Station (BS) σταθµός σώµατος/ατράκτου (βλ.και "fuselage station”) 
Body Wing (BW) αντωτικό σώµα 
Boeing Material Specifications (BMS) προδιαγραφές υλικών 'Boeing' 
bogie  φέρων µηχανισµός 
bogie beam  κύρια δοκός-άξονας φέροντος µηχανισµού 
bogie undercarriage  φέρων µηχανισµός συστήµατος προσγείωσης 
BoLT (BLT) κοχλίας 
bomb bay αποθήκη βοµβών (α/φους) 
bomb carrier φορέας βοµβών (α/φους) 
Bomb Damage Assessment (BDA) αξιολόγηση καταστροφής από βόµβα 
bomb release άφεση βοµβών 
Bomb Release Line (BRL) όριο άφεσης βόµβας 
BOMb REPorT (BOMREPT) αναφορά βοµβαρδισµού 
Bomb Service TRucK (BSTRK) όχηµα εξυπηρέτησης βοµβών 
bombardier βοµβαρδιστής 
Bombing Table (BT) πίνακες στοιχείων βοµβαρδισµού 



 

Bombing Through Overcast (BTO) βοµβαρδισµός µέσω νέφωσης 
bond  συνδέω, συγκολλώ, σύνδεσµος  
BoNDed (BND) συνδεδεµένος, -η, -ο 
BoNDinG (BNDG) σύνδεση, σωµάτωση, συγκόλληση, βλήτρο 
bonding (electrical) αγώγιµη µεταλλική σύνδεση 
bonding (structural)  σωµάτωση 
boost  ενισχυτική ώση (ισχύς), ενισχυτική πίεση 
boost control  ρυθµιστής πίεσης εισαγωγής 
boost control override  ρυθµιστής υπέρβασης πίεσης εισαγωγής 
boost glide vehicle  όχηµα προώθησης-κατολίσθησης 
boost pressure  ενισχυτική πίεση 
boost rocket motor  ενισχυτικός πυραυλοκινητήρας 
boost venturi  ενισχυτικός σωλήνας 'Venturi' 
booster coil  ενισχυτικό πηνίο 
booster engine  ενισχυτικός κινητήρας 
booster pump  ενισχυτική αντλία 
bootstrap  αυτοσυντηρούµενη λειτουργία εξωτερικής εκκίνησης 
bootstrap cold air unit  σύστηµα ψύξης αυτοσυντηρούµενης λειτουργίας 
BoreSight (BS) σκοπευτικό 
BoreSight Datum Line (BSDL) γραµµή αναφοράς σκόπευσης 
boss  οµφαλός 
bounce table  τράπεζα κρουστικών δοκιµών 
bound vortex  δέσµιος στρόβιλος 
BouNDaRY (BNDRY) όριο / οριακός, -ή, ό 
boundary layer  οριακό στρώµα 
boundary layer blowing  ενίσχυση οριακού στρώµατος δι' εµφυσήσεως 
Boundary Layer Control (BLC) έλεγχος οριακού στρώµατος 
boundary layer separation  αποκόλληση οριακού στρώµατος 
boundary layer thickness  πάχος οριακού στρώµατος 



 

boundary lights  φώτα οριοθέτησης (περιοχής προσγείωσης) 
boundary markers  σηµαντήρες ορίων (περιοχής προσγείωσης)/οριοσυµαντήρας 
bow cap  πρωραίο κάλυµµα 
bow stiffeners  πρωραία ενισχυτικά στοιχεία 
bow wave  πρωραίο κύµα 
bowing  κύρτωση 
bowser  βυτιοφόρο καυσίµου 
box rib  κυτιοειδής νεύρωση 
BRacKeT (BRKT) υποστήριγµα 
BRaKe (BRK) πέδηση, πέδη 
Brake Horse Power (BHP)  ισχύς πέδης (ιπποδύναµη) 
Brake Mean Effective Pressure (BMEP) µέση ενεργός πίεση κατά την πέδηση 
brake parachute  αλεξίπτωτο πέδησης / επιβράδυνσης 
brake specific fuel consumption  ειδική κατανάλωση καυσίµου ανά µονάδα ισχύος πέδης 
Brake Temperature Monitoring Unit (BTMU) µονάδα παρακολούθησης θερµοκρασίας πέδης 
brake thermal efficiency θερµική απόδοση πέδης 
braking pitch βήµα πέδησης 
braking thrust ώση πέδησης 
Braking/Steering Control Unit (BSCU) µονάδα ελέγχου καθοδήγησης/πέδησης 
brass ορείχαλκος 
brazing συγκόλληση δια χαλκοκολλήσεως 
Breadboard Terminal Landing System (BTLS) πρότυπο δοκιµαστικό τερµατικό σύστηµα προσγείωσης 
Break Control Unit (BCU) µονάδα ελέγχου διακοπής 
breather tube εξαεριστικός σωλήνας / αναπνευστικός σωλήνας αναπνευστήρα 
breech κλείστρο 
Brief Systems Test (BST) συνοπτική δοκιµή συστήµατος 
briefing ενηµέρωση (προ πτήσεως) 
BRighT (BRT) λαµπερός, -ή, ό 
Brinell Hardness (BH) σκληρότητα κατά Μπρινέλ 



 

Brinell Hardness Number (BHN) αριθµός σκληρότητας κατά Μπρινέλ 
British Standard (BS) Βρετανικό πρότυπο 
British Standards Institution (BSI) Βρετανικό ινστιτουτο προτύπων 
British Thermal Unit (BTU) Βρετανική µονάδα θερµότητας 
brittle ψαθυρό 
brittle fracture ψαθυρή θραύση 
brittle point όριο ψαθυρής θραύσης  
brittle temperature όριο θερµοκρασίας ψαθυρής θραύσης  
BRoadcast Net (BRN) δίκτυο εκποµπής 
bronze µπρούντζος, ορείχαλκος 
bubble canopy φυσαλιδωτή καλύπτρα 
bucket  βλ. "turbine blade” 
buckling λυγισµός 
buffeting αεροκραδασµοί / ρίπιση 
Build Group (assembly group) (BG) οµάδα συναρµολόγησης 
BuildUp (B/U) ανάπτυξη / οικοδόµηση 
Built In Test (BIT) ενσωµατωµένη δοκιµή 
built up engine κινητήρας έτοιµος προς εγκατάσταση 
Built-In Self Test (BIST) ενσωµατωµένος αυτοέλεγχος 
Built-In Test Equipment (BITE) ενσωµατωµένος εξοπλισµός δοκιµής/ελέγχου 
bulk injection carburetor αναµεικτήρας πίεσης 
bulk injection pump αντλία αναµεικτήρα πίεσης 
Bulkhead (BHD) διάφραγµα, φρακτή 
Bullet-PRooF (BPRF) αλεξίσφαιρο 
bumping bag προστατευτικός ασκός (κρούσεων) 
bungees σύστηµα ανάπτυξης αλεξίπτωτου 
buoyancy άνωση, πλευστότητα 
burble αναβρασµός 
burble angle γωνία προσβολής για αναβρασµό 



 

burn out velocity ταχύτητα καυσόπαυσης 
Burn Time (BT) χρόνος καύσης 
Burn To Depletion (BTD) καύση αποψίλωσης / µέχρις εξαντλήσεως 
burner θάλαµος καύσης, καυστήρας 
burner basket φλογοθάλαµος 
burner head αναµεικτήρας (πυραυλικού) καυσίµου-οξειδωτικού 
Burner Staging Valve (BSV) βαλβίδα βαθµίδας καυστήρα 
burning rate βαθµός καύσης (στερεών καυσίµων) 
burning rate constant σταθερά βαθµού καύσης 
burning rate exponent εκθέτης βαθµού καύσης 
burping σύντοµη ανάστροφος ροή λόγω αστάθειας 
burst disk ρηγνυόµενος δίσκος προκαθορισµένης πίεσης 
burst strength αντίσταση ρήξης, µέγιστη (υδροστατική) πίεση ρήξης 
BuSHinG (BSHG) δακτύλιος, παρέµβυσµα 
butt rib νεύρο ρίζας 
BuTtoN (BTN) κοµβίο 
Buyers Furnished Equipment (BFE) εξοπλισµός προµηθευόµενος από τον αγοραστή 
buzz βόµβος από ταχείες ταλαντώσεις υπερηχητικής ροής 
BYPass (BYP) παράκαµψη 
by-pass mixer αναµεικτήρας πρωτεύουσας-δευτερεύουσας ροής 
by-pass ratio λόγος παροχέτευσης 
ByPass Ratio (BRP) λόγος παράκαµψης 
by-pass turbine engine βλ. "turbofan engine” 
by-pass valve βαλβίδα παράκαµψης 
Cabin Pressure Relief Valve (CPRV) ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης καµπίνας 
Cable Interconnection Diagram (CID) διάγραµµα ενδοσύνδεσης καλωδίων 
Cable Termination Equipment (CTE) εξοπλισµός τερµατισµού καλωδίου 
Cabling Interface Drawings (CID) σχεδιαγράµµατα συναντίκρισης καλωδιώσεων 
cadmium plated επικαδµιωµένο 



 

Calendar Year (CY) ηµερολογιακό έτος 
Calibrated AirSpeed (CAS) διακριβοµένη ταχύτητα αέρα 
Calibrated airspeed (Vc) διακριβωµένη ταχύτητα 
calibration βαθµονόµηση 
Calibration Device (CD) συσκευή βαθµονόµησης 
calibre (cal) διαµέτρηµα 
calorie (cal) θερµίδα 
camber καµπυλότητα 
Camera Control System (CCS) σύστηµα ελέγχου φωτογραφικής µηχανής 
Camera Override Control System (COCS) σύστηµα υπέρβασης ελέγχου µε φωτογραφική µηχανή 
camouflage (cam) παραλλαγή 
Canal Zone (CZ) ζώνη διαύλου 
canards ριναία πηδάλια ανόδου/καθόδου 
CanDle power (CD) ισχύς σε κεριά  
Candle Power (CP) ισχύς σε κηρία 
Candle Power/Square Foot (CPSF) ισχύς σε κηρία/τετραγωνικό πόδι 
cannibalizing κανιβαλισµός (ανεξέλεγκτη αφαίρεση εξαρτηµάτων από α/φος προς απόσυρση) 
canopy breaker θραυστήρας καλύπτρας 
canopy drag area αντίσταση επιφάνειας θόλου (αλεξίπτωτα) 
canopy included volume εσωτερικός όγκος θόλου (αλεξίπτωτα) 
canopy inflation (parachutes) πλήρωση θόλου (αλεξιπτώτου) 
canopy jettison gun µηχανισµός εκτίναξης καλύπτρας 
Capability List (CL) κατάλογος ικανοτήτων 
CAPacity (CAP) χωρητικότητα 
capsule θαλαµίσκος (πιεστικός ή & απορρίψιµος) 
captain κυβερνήτης 
Captive Air Training Missile (CATM) εκπαιδευτικός πύραυλος εγκλωβισµού 
captive balloon δέσµιο αερόστατο 
Captive Carry Round (CTR) βλήµα εγκλωβισµού 



 

captive test δοκιµή εδάφους (πυραυλική) 
car  σκάφος, γόνδολα (αερόστατα, αερόπλοια) 
carbide tools εργαλεία καρβιδίου 
carbon fibers ανθρακονήµατα 
Carbon Fibre Reinforced Plastics (CFRP) πλαστικά ενισχυµένα µε ανθρακονήµατα 
carbonitriding ανθρακοεναζώτωση 
Carboxy Nitroso Rubber (CNR) ανθρακοξυλοαζωτούχο ελαστικό κόµµι 
carbure(t)tor αναµεικτήρας, εκνεφωτήρας  
Cargo And Rescue Aircraft (CARA) α/φος εµπορευµάτων & διάσωσης 
CArgo CONtainer (CACON) εµπορευµατοκιβώτιο 
cartridge (ctg) φυσίγγιο 
cartridge loading πλήρωση µε φυσίγγιο 
cartridge starter εκκινητήρας µε φυσίγγιο 
case περίβληµα 
case bonded charge προστατευτική µόνωση περιβλήµατος (βλήµατα) 
case hardening επιφανειακή σκλήρυνση 
cast χυτό 
cast iron χυτοσίδηρος 
casting χύτευση 
catapult καταπέλτης 
catapult stage φάση προώθησης (από καταπέλτη) 
catastrophic failure καταστροφική αστοχία 
CATegory (CAT) κατηγορία 
cathedral βλ. "anhedral” 
Cathode-Ray Direction Finder (CRDF) ραδιογωνιόµετρο καθοδικής ακτίνας 
Caution & Warning System (C&WS) σύστηµα προφύλαξης και προειδοποίησης 
Caution & Warning Unit (CWU) µονάδα προφύλαξης και προειδοποίησης 
Caution and Warning Equipment (CWE) εξοπλισµός προφύλαξης και προειδοποίησης 
cavitation σπηλαίωση 



 

ceiling οροφή 
ceiling (clg) οροφή 
Ceiling And Visibility Unlimited (CAVU) απεριόριστη οροφή και ορατότητα 
celestial navigation αστροναυτιλία 
cementation δια διαχύσεως εισαγωγή στοιχείων σε µεταλλική επιφάνεια 
center body intake αεραγωγός κεντρικού σώµατος (στην άτρακτο) 
center body nozzle ακροφύσιο κεντρικού σώµατος 
Center Line Average (CLA) µέση κεντροβαρική γραµµή 
center line force (parachutes) δύναµη κεντρικού άξονα (αλεξίπτωτου) 
center of buoyancy  κέντρο άνωσης 
Center of Gravity (CG) κέντρο βάρους 
center of gravity envelope περίβαση-όριο µετατόπισης - διαδροµή κέντρου βάρους 
center of gravity limits όρια κέντρου βάρους 
center of gross lift κέντρο µικτής άνωσης 
Center of Pressure (CP) κέντρο πίεσης 
center of thrust κέντρο ώσης 
center point mooring (balloons) κεντρικό σηµείο πρόσδεσης 
center point pennant συρµατόσχοινο κεντρικής ολκής 
center point rigging ξάρτια κεντρικής πρόσδεσης 
center section κεντρικό τµήµα (πτέρυγας) 
Center TO Center (C TO C) από κέντρο σε κέντρο 
center-of-pressure travel διαδροµή κέντρου πίεσης 
Centigrade (C) εκατονταβάθµιος-α-ο 
CentiMetre (CM) εκατοστόµετρο 
Centimetre-Gram-Second (CGS) εκατοστόµµετρο-γραµµάριο-δευτερόλεπτο 
Central Data Processing Computer (CDPC) κεντρικός Η/Υ επεξεργασίας δεδοµένων 
Central Fire Control (CFC) κεντρικός έλεγχος πυρκαγιάς 
Central Flow Management Unit (CFMU) µονάδα διαχείρισης κεντρικής ροής 
Central Instrumentation Facility (CIF) εγκατάσταση κεντρικής ενοργάνωσης 



 

Central Maintenance System (CMS)  κεντρικό σύστηµα συντήρησης 
Central Processing Unit (of a Computer) (CPU) µονάδα κεντρικής επεξεργασίας 
Central Standard Time (CST) κεντρικός πρότυπος χρόνος 
central suppression unit κεντρική µονάδα καταστολής 
Central Suppression Unit (CSU) µονάδα κεντρικής καταστολής 
Central Timing (C/T) κεντρικός χρονισµός 
Central Timing Equipment (CTE) εξοπλισµός κεντρικού χρονισµού 
Central Timing Unit (CTU) κεντρική µονάδα χρονισµού 
Centre Line (CL) κεντρικός άξονας 
Centre of Gravity (CG ) κέντρο βάρους 
Centre of Pressure (CP) κέντρο πίεσης 
centrifugal φυγόκεντρος  
centrifugal compressor φυγοκεντρικός συµπιεστής 
Centrifugal Force (CF) φυγόκεντρος δύναµη 
centrifugal impeller φυγόκεντρος φτερωτή 
centrifugal supercharger φυγοκεντρικός υπερσυµπιεστής 
centrifuge φυγοκεντρωτής 
centripetal κεντροµόλος  
centrispinning  φυγοκεντρική χύτευση 
ceramic coating κεραµική επένδυση 
ceramics κεραµικά 
Certificate of Airworthiness (CA) πιστοποιητικό πλωιµότητας (α/φους) 
Certification Maintenance Requirements (CMR) απαιτήσεις πιστοποίησης συντήρησης 
Certification Of Flight Worthiness (COFW) πιστοποίηση πτητικής πλωιµότητας 
Certification Test Requirements (CTR) απαιτήσεις δοκιµών για πιστοποίηση 
Certification Test Specification (CTS) προδιαγραφές δοκιµών για πιστοποίηση 
cetane number αριθµός κετανίων 
CG datum point σηµείο αναφοράς κέντρου βάρους 
chaff αερόφυλλα 



 

chain άλυσος, αλυσίδα 
chain sampling plan αλυσιδωτή δειγµατοληψία 
chamber pressure  πίεση θαλάµου  
chamber volume  όγκος θαλάµου  
chandelle σαντέλα, 'λαµπάδα' 
Change Proposal (CP) αλλαγή πρότασης/προσφοράς 
Change Request (CR) αίτηση αλλαγής/µεταβολής 
Change-Over Switch (COS) διακόπτης αναστροφής 
channel δίαυλος 
channel (control systems) δίαυλος ελέγχου (συστήµατα ελέγχου) 
channel lights φωτισµός διαύλου 
channel patch επίθεµα διαύλου, σωληνωτό επίθεµα  
channel wing πτέρυγα µε ηµικυκλικό δίαυλο 
characteristic chamber length (rocketry) χαρακτηριστικό µήκος θαλάµου καύσης (πυραυλική) 
characteristic time (gyros) χαρακτηριστικός χρόνος (γυροσκοπίου) 
characteristic velocity (rocketry) χαρακτηριστική ταχύτητα (πυραυλική) 
Characteristics Of MATerials (COMAT) χαρακτηριστικά υλικών 
charge weight ratio λόγος βάρους γόµωσης 
chart base βλ. "topographic base” 
chart comparison unit συσκευή σύγκρισης χαρτών 
chartlet  µικρός χάρτης  
chase pilot χειριστής παρακολούθησης  
check flight πτήση ελέγχου 
check point σηµείο ελέγχου 
Check Valve (CV) βαλβίδα ελέγχου 
checkout  διαδικασία ελέγχου ικανότητας/αποδοχής 
checkout (c/o) έλεγχος εξόδου /διαδικασία ελέγχου ικανότητας 
CheckOut and Fault Isolation (COFI) έλεγχος εξόδου και αποµόνωσης σφαλµάτων 
checkpoint (ckpt) σηµείο ελέγχου 



 

chemical contouring βλ. "chemical milling” 
chemical etching χηµική προσβολή 
chemical fuel  χηµικό καύσιµο  
chemical ice protection system χηµικό σύστηµα προστασίας από πάγο 
Chemical Low Altitude Missile (CLAM) βλήµα χηµικών χαµηλού ύψους  
chemical milling χηµική χαράκωση, χηµική διάβρωση 
chemical pressurisation χηµική συµπίεση 
Chemical Warfare (CW) χηµικός πόλεµος 
chemopause χηµειόπαυση 
chemosphere χηµειόσφαιρα 
chest strap  ιµάντας στήθους  
chest type parachute αλεξίπτωτο στήθους 
chine (sea planes) κορυφογραµµή πυθµένα (υδροπλάνα) 
chine flare (sea planes) κοίλανση κορυφογραµµής πυθµένα (υδροπλάνα) 
chock-to-chock time βλ. "block time” 
chokes εµποδιστήρια 
chokes στηθόπονος λόγω αιφνίδιας αποσυµπίεσης 
choking  στραγγαλισµός ροής  
chord χορδή 
chord length µήκος χορδής 
chord position θέση χορδής 
chromate passivation αδρανοποίηση µε επιχρωµίωση 
chromizing επιχρωµίωση 
chuffing  ασταθής καύση πύραυλου 
chugging  βλ. "chuffing” 
chute  βλ. "parachute” 
CIphered telePHONY (CIPHONY) κρυπτογραφηµµένη τηλεφωνία 
Circle of Equal Probability (CEP) κύκλος ίσης πιθανότητας 
circle of probable error  βλ. “circle of equal probability”  



 

circling guidance lights φωτισµός καθοδήγησης κύκλου κυκλοφορίας 
circuit (ckt) κύκλος αεροδροµίου 
CircuiT BreaKeR (CKT BKR) αυτόµατος διακόπτης κυκλώµατος 
circular arc airfoil αεροτοµή κυκλικού τόξου 
Circular Dispersion (CD) κυκλική κατανοµή (διασπορά) 
Circular Polarized (CP) πολωµένο κυκλικά 
circulation κυκλοφορία  
circumferential gas bag wires (airships) περιφερειακά σύρµατα ασκών (αερόπλοια) 
circumferential outer cover wires περιφερειακά σύρµατα περιβλήµατος 
Cirrocumulus (Cc) θυσανοσωρείτες 
Cirrostratus (Cs) θυσανοστρώµατα 
CIrrus (CI) θύσανος 
Civil Air Patrol (CAP) περίπολος πολιτικής αεροπορίας 
Civil Air Regulations (CAR) κανονισµοί πολιτικής αεροπορίας 
Civil Air Transport (CAT) πολιτικές αεροµεταφορές 
civil aviation πολιτική αεροπορία 
Civil Aviation Authority (CAA) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
Civil Defence (CD) πολιτική άµυνα 
clad alloys επενδυµένα κράµατα 
cladding επικάλυψη 
classical flutter κλασικός πτερυγισµός 
Clear Air Turbulence (CAT) ανατάραξη σε αίθριο καιρό 
clearance χάρη, άδεια 
clearance fit ελεύθερη συναρµογή 
ClearWaY (CWY) προέκταση διαδρόµου για απογείωση 
ClearWaY (CWY, cwy) προέκταση διαδρόµου για απογείωση 
clevis  διχαλωτός σύνδεσµος / άρθρωση 
clevis  πόρπη σχήµατος U 
Climatic Impact Assessment Program (CIAP) πρόγραµµα αξιολόγησης κλιµατολογικών επιπτώσεων 



 

Climatological Data Sheet (CDS) φύλλο κλιµατολογικών δεδοµένων 
climb άνοδος 
climb corridor  βλ. "clearway” 
climbing shaft (airships) φρεάτιο αναρρίχησης (αερόπλοια) 
clipped wing ψαλιδισµένη πτέρυγα 
ClockWise (CW) δεξιόστροφα 
close air support εγγύς αεροπορική υποστήριξη 
close controlled interception αδιαλείπτως ελεγχόµενη αεραναχαίτιση  
closed circuit oxygen equipment συσκευή οξυγόνου κλειστού κυκλώµατος  
closed circuit wind tunnel αεροδυναµική σήραγγα κλειστού κυκλώµατος 
closed cycle engine κινητήρας κλειστού κύκλου 
closed ecological system (space) κλειστό οικολογικό σύστηµα (διαστηµική) 
Closed Loop (C.L.) κλειστός βρόχος 
closed respiratory gas system κλειστό αναπνευστικό σύστηµα  
closed throat wind tunnel αεροσήραγγα κλειστού θαλάµου δοκιµών 
Closed-Circuit TeleVision (CCTV) κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης 
cloud amount ποσότητα νεφών 
Cloud and Collision Warning (CCW) προειδοποίηση νέφους και σύγκρουσης 
cloud band λωρίδα νεφών 
cloud base recorder καταγραφέας βάσης νεφών 
Cloud Cover (CC) κάλυµµα νέφους 
cloud height ύψος (βάσης) νεφών 
cloud searchlight προβολέας προσδιορισµού βάσης νεφών 
cloud seeding ψεκασµός νεφών 
cloudy ice νεφοειδής πάγος  
club propeller έλικα δοκιµής κινητήρα 
CLustered Atomic Warhead (CLAW) ατοµική πολεµική κεφαλή διασποράς 
clutter (radar) παράσιτα (ραντάρ) 
coagulation σύµπηξη 



 

Coanda effect φαινόµενο 'Coanda' 
coarse pitch    χονδρό βήµα  
Coastal Defence radar (CD) ραντάρ παράκτιας άµυνας 
coasting flight (rocketry) βαλλιστική πτήση (πυραυλική) 
coated επικαλυµµένο/επιστρωµένο 
coaxial helicopter ελικόπτερο οµοαξονικών στροφείων 
coaxial propellers οµοαξονικοί έλικες 
cockpit (ckpt) πιλοτήριο, θάλαµος διακυβέρνησης 
cockpit canopy καλύπτρα πιλοτηρίου 
cockpit capsule θαλαµίσκος πιλοτηρίου 
Cockpit Voice Recorder (CVR) καταγραφέας φωνής πιλοτηρίου 
cocooning προστατευτική επικάλυψη 
Coefficient of Lift (Lift Coefficient) (C sub L) συντελεστής άντωσης 
Coefficient of Thrust (CT) συντελεστής ώσης 
Coefficient of Variation (CV) συντελεστής απόκλισης 
COHerent pulse Oscillator (COHO) παλµικός ταλαντωτής αλληλουχίας 
coherent pulse radar ραντάρ συνεκτικών παλµών 
COherent Radar Array (CORA) παράταξη συναφών ραντάρ 
col (meteorology) αυχήν (µετεωρολoγία) 
cold air unit µονάδα ψύξης αέρα 
cold draw κοίλανση εν ψυχρώ 
cold forming διαµόρφωση εν ψυχρώ 
cold front ψυχρό µέτωπο 
coleopter κολεόπτερο 
collective pitch angle γωνία συλλογικού βήµατος 
collective pitch control χειριστήριο συλλογικού βήµατος 
collector (wind tunnels) συλλέκτης (αεροσήραγγες) 
collector ring δακτυλιοειδής συλλέκτης (καυσαερίων) 
Collision Avoidance System (CAS) σύστηµα αποφυγής σύγκρουσης 



 

collision course interception αναχαίτιση πορείας σύγκρουσης 
collision warning radar ραντάρ προειδοποίησης σύγκρουσης  
Comand Communication Systems (CCS) σύστηµα διοικητικής επικοινωνίας 
Combat Air Patrol (CAP) περίπολος πολεµικής αεροπορίας 
Combat Air Patrol Support (CAPS) υποστήριξη περιπόλου πολεµικής αεροπορίας 
Combat Aircrew Rescue Aircraft (CARA) α/φος διάσωσης µάχιµου ιπτάµενου προσωπικού 
Combat Closure (CC) κατάληξη µάχης 
Combat Information and Detection (CID) πληροφορία και εντοπισµός µάχης 
Combat Information Center (CIC) κέντρο πληροφοριών µάχης 
combat load (air force) οπλικά φορτία 
Combat Operations Centre (COC) επιχειρησιακό κέντρο µάχης 
combat readiness µαχητική ετοιµότητα 
Combat Zone (CZ) ζώνη µάχης 
Combined Aircraft Submarine EXercise (CASEX) συνδιασµένη άσκηση α/φους-υποβρυχίου 
Combined Control Unit (CCU) συνδιασµένη µονάδα ελέγχου 
combined harness συνδυασµένοι ιµάντες (πρόσδεσης) 
Combined Task Force (CTF) συνδυασµένη οµάδα κρούσης 
combustion καύση 
Combustion Chamber (CC) θάλαµος καύσης 
combustion efficiency αποδοτικότητα καύσης 
combustion instability αστάθεια καύσης 
combustion noise θόρυβος καύσης 
combustion starter εκκινητήρας δια καύσεως 
combustion wave κύµα καύσης 
combustion zone ζώνη καύσης 
combustor θάλαµος καύσης 
comet κοµήτης 
Command Control Equipment (CCE) εξοπλισµός διοικητικού ελέγχου 
Command Control Information System (CCIS) πληροφοριακό σύστηµα διοικητικού ελέγχου 



 

command destruct σύστηµα εντολής καταστροφής 
command guidance καθοδήγηση δι' εντολών 
Command Interface Unit (CIU) µονάδα διοικητικής διασύνδεσης 
Command Line Of Sight (CLOS) ελεγχόµενη οπτική γραµµή σκόπευσης 
COmmand Model for ANalysis & Design (COMMAND) διοικητικό πρότυπο για ανάλυση & σχεδίαση 
Command Module (CM) θάλαµος διακυβέρνησης 
Command Post (CP) θέση διοίκησης 
command rate (gyros) βαθµός εντολών (γυροσκοπίου) 
Command System (C/S) σύστηµα διοίκησης 
command to line of sight τηλεκατεύθυνση δι' όψεως 
Command Transmitter (C/T) ποµπός εντολών 
commander  κυβερνήτης  
Commercial Standards (CS) εµπορικά πρότυπα 
Common Programming Language (CPL) κοινή γλώσσα προγραµµατισµού 
Common Support Equipment (CSE) κοινός εξοπλισµός υποστήριξης 
Communication and Data (C&D) επικοινωνία και δεδοµένα 
Communication and Instrumentation (C&I) επικοινωνία και ενοργάνιση 
Communications & Data SubSystems  (C&DSS) υποσυστήµατα επικοινωνιών & δεδοµένων 
Communications And Data Link (CADL) σύνδεσµος επικοινωνίας και δεδοµένων 
Communications and Tracking (C&T) επικοινωνίες και ιχνηλάτηση 
COMmunications INTelligence (COMINT) επικοινωνιακές πληροφορίες 
COMmunications LINK (COM LINK) σύνδεσµος επικοινωνιών 
Communications Operation Instruction (COI) οδηγία λειτουργίας επικοινωνιών 
Communications Processor (CP) επεξεργαστής επικοινωνιών 
COMmunications SATellite (COMSAT) δορυφόρος επικοινωνιών 
COMmunications SECurity (COMSEC) ασφάλεια επικοινωνιών 
COMmunications Zone (COMZ) ζώνη επικοινωνιών 
Communications, Navigation & Surveillance (CNS) επικοινωνίες, πλοήγηση και εποπτεία 
Communications, Navigation, Identification (CNI) επικοινωνίες, ναυσιπλοΐα, αναγνώριση 



 

Communications-Electronics (C-E) επικοινωνίες-ηλεκτρονικά 
Communications-Electronics-Meteorological (CEM) επικοινωνίες-ηλεκτρονικά-µετεωρολογικά 
Community Noise Equivalent Level (CNEL) ισοδύναµο επίπεδο θορύβου κοινότητας 
Compass Heading (CH) διεύθυνση πυξίδας (πορεία) 
Compass North (CN) βορράς πυξίδας 
Compatibility MockUp (CMU) οµοίωµα συµβατότητας 
Compatibility Test Area (CTA) περιοχή δοκιµής συµβατότητας 
Complete Power Failure (CPF) ολική απώλεια ισχύος 
CompleX (CX) σύνθετος-η-ο 
complex potential function µιγαδική εξίσωση δυναµικού πεδίου 
component life όριο ζωής εξαρτήµατος 
Component Maintenance Manual (CMM) εγχειρίδιο συντήρησης εξαρτηµάτων 
Component Test (CT) δοκιµή εξαρτήµατος 
Component Test Area (CTA) περιοχή δοκιµής εξαρτηµάτων 
Component Test Equipment (CTE) εξοπλισµός δοκιµής εξαρτηµάτων 
Components Life Evaluation And Reliability (CLEAR) εκτίµηση (χρόνου) ζωής και αξιοπιστία παρελκοµένων 
Composite Noise Rating (Aircraft) (CNRA) διατίµηση σύνθετου θορύβου 
Composite Noise Rating (CNR) διατίµηση θορύβου (α/φους) 
Composite-Modified Double Base propellants (CMDB) µικτοί-τροποποιηµένοι προωθητές διπλής βάσης 
CoMpound Helicopter (CMP) σύνθετο ελικόπτερο 
compressed air starter εκκινητήρας πεπιεσµένου αέρα 
compressibility συµπιεστότητα 
compressibility correction διόρθωση λόγω συµπιεστότητας 
compressible flow συµπιεστή ροή 
compressible fluid συµπιεστό ρευστό 
Compression Ratio (CR) λόγος συµπίεσης 
compression rib νεύρο θλίψης 
compression shock κρουστικό κύµα συµπίεσης 
compression wave κύµα συµπίεσης 



 

compressive strength αντοχή σε θλίψη 
compressive stress τάση θλίψης 
compressor συµπιεστής 
compressor bleed αποµάστευση από αεροσυµπιεστή 
compressor casing περίβληµα συµπιεστή 
compressor drum τύµπανο συµπιεστή 
compressor inlet guide vanes οδηγά πτερύγια εισαγωγής συµπιεστή 
Compressor Inlet Pressure (CIP) πίεση εισαγωγής συµπιεστή 
Compressor Inlet Temperature (CIT) θερµοκρασία εισαγωγής συµπιεστή 
Compressor Pressure Ratio (CPR) λόγος πίεσης συµπιεστού 
compressor stage βαθµίδα συµπιεστή 
compressor stall απώλεια στήριξης (πτερυγίων) συµπιεστή 
compressor stator σταθερό (πτερύγιο) συµπιεστή 
Computer Aided Radar Design (CARD) σχεδιασµός ραντάρ µε Η/Υ 
Computer Aided Slot Allocation (CASA) καταµερισµός χρονικού διαστήµατος υποβοηθούµενος από Η/Υ 
Computer Data Recording System (CDRS) σύστηµα καταγραφής δεδοµένων Η/Υ 
COmputer Design of Electronic Devices (CODED) σχεδίαση ηλεκτρονικών συσκευών µε Η/Υ  
Computer Input Matrix (CIM) πίνακας εισαγωγής (στοιχείων) Η/Υ 
Computer Input Multiplexer (CIM) πολυπλέκτης εισαγωγής (δεδοµένων) Η/Υ 
Computer Interface Unit (CIU) µονάδα διασύνδεσης Η/Υ 
Computer Language for Aeronautics and Space Programming (CLASP) γλώσσα Η/Υ για αεροναυτική και διαστηµικό προγραµµατισµό 
Computer Operated Electronic Display (COED) ηλεκτρονική απεικόνιση χειριζόµενη από Η/Υ 
Computer Peripheral Equipment (CPE) περιφερειακός εξοπλισµός Η/Υ 
Computer Program Component (CPC) τµήµα προγράµµατος Η/Υ 
COMputer Programmed Automatic Checkout & Test system (COMPACT) σύστηµα αυτόµατης ελέγχου & εξόδου προγραµµατιζόµενο µέσω Η/Υ 
Computer-Aided Circuit Design (CACD) σχεδιασµός κυκλωµάτων µε Η/Υ 
Computer-Aided Design of Integrated Circuits (CADIC) σχεδιασµός ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µε Η/Υ 
COmputer-DIrected Communications (CODIC) επικοινωνίες κατευθυνόµενες από Η/Υ 
Computer-Output-Microfilm (COM) Η/Υ-έξοδος-µικροταινία (µικροφίλµ) 



 

COMtrol from SHORE (CONSHORE) έλεγχος από την ακτή 
concentration ring (balloons) συγκεντρωτικός δακτύλιος (αερόστατα) 
Concrete Piercing (Ammunition) (CP) διάτριση σκυροδέµατος 
Condensate Heat Exchanger (CH-X) εναλλάκτης θερµότητας µε συµπύκνωση 
condensation συµπύκνωση 
condensation nucleus πυρήνας συµπύκνωσης 
condensation trail ίχνος συµπύκνωσης 
Condition Monitored Maintenance (CMM) συντήρηση εξαρτώµενη από έλεγχο κατάστασης 
conductive rubber αγώγιµο ελαστικό 
Conductor Head (CH) κεφαλή αγωγού 
cone of silence (radio navigation) κώνος σιγής (ραδιοναυτιλία) 
configuration διαµόρφωση 
Configuration Deviation List (CDL) κατάλογος αποκλίσεων διαµόρφωσης 
Configuration Management (CM) διαχείρηση διαµόρφωσης/σχηµατισµού 
conformal transformation σύµµορφος µετασχηµατισµός 
conformance συµµόρφωση 
conical camber κωνική καµπυλότητα 
conical parachute κωνικό αλεξίπτωτο 
coning κώνωση 
Conntoller Access to a/c Parameters (CAP) πρόσβαση ελεγκτή σε παραµέτρους α/φους 
console πίνακας οργάνων, κονσόλα 
constant  failure rate period περίοδος σταθερού βαθµού αστοχίας 
constant bandwidth (cbw) σταθερό εύρος 
constant flow oxygen equipment συσκευή οξυγόνου σταθερής ροής  
constant level balloon αερόστατο σταθερού ύψους 
Constant Speed Drive (CSD) µεταδότης κίνησης σταθερής ταχύτητας 
Constant Speed Motor/Generator (CSM/G) κινητήρας/γεννήτρια σταθερής ταχύτητας  
constant speed propeller έλικα σταθερής ταχύτητας 
Constant Speed Unit (CSU) µονάδα σταθερής ταχύτητας 



 

Constant Voltage Unit (CVU) µονάδα σταθερής τάσης 
Constant Wear (CW) συνεχής φθορά 
construction weight (rocketry) δοµικό βάρος 
Consumables Management (CM) διαχείρηση αναλώσιµων 
Contact Making Ammeter (CMA) αµπερόµετρο επαφής 
Contact-Making VoltMeter (CMVM) βολτόµετρο επαφής 
CONtinental Air Defense (CONAD) ηπειρωτική αεράµυνα 
Contingency Transfer System (CTS) σύστηµα µεταφοράς για αντιµετώπιση του απροσδόκητου 
Continous/Flow Hypersonic Tunnel (CFHT) υπέρ-πεντηχητική σήραγγα συνεχούς ροής  
continuity equation εξίσωση συνέχειας 
Continuous Current (CC) συνεχές ρεύµα 
Continuous Orbital Guidance System (COGS) σύστηµα καθοδήγησης συνεχούς τροχιάς 
Continuous Wave (CW) συνεχές κύµα 
Continuous Wave ACQuisition Radar (CW ACQ (Radar), CWAR) ραντάρ απόκτησης συνεχών κυµάτων 
Continuous Wave Illumination Radar (CW ILL) ραντάρ συνεχούς κύµατος φωτισµού 
Continuous Wave Oscillator (CWO) ταλαντωτής συνεχούς κύµατος 
Continuous Wave Radar (CW Radar) ραντάρ συνεχούς κύµατος 
Continuous Wave Target Detection (CWTD) εντοπισµός στόχου µε συνεχές κύµα 
COntour MApping Radar system (COMAR) σύστηµα ραντάρ ανάγλυφου χαρτογραφικών  
contra rotating propellers βλ. "counter rotating propellers” 
contrail βλ. "condensation trail” 
Control & Display (C&D) έλεγχος & απεικόνιση 
Control & Reporting (C&R) έλεγχος & αναφορά 
Control and Reporting Centre (CRC) κέντρο ελέγχου και αναφοράς 
ConTrol Area (CTA) περιοχή ελέγχου 
CONtrol by SHIP (CONSHIP) έλεγχος από πλοίου 
Control Center (CC) κέντρο ελέγχου 
Control Computer (CC) Η/Υ ελέγχου 
Control Data System (CDS) σύστηµα ελέγχου δεδοµένων 



 

Control Functions (CF) λειτουργίες ελέγχου 
Control Moment Gyro (CMG) γυροσκόπιο ελέγχου ροπής 
CONtrol of ELectromagnetic RADiation (CONELRAD) έλεγχος ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 
Control Panel (CP) πίνακας ελέγχου 
Control Rate Gyro (CRG) γυροσκόπιο ελεγχόµενου λόγου 
Control Receiver (CR) δέκτης ελέγχου 
Control Transformer (CT) µετασχηµατιστής ελέγχου 
Control Transmitter (CX) ποµπός ελέγχου 
Control Unit (CU) µονάδα ελέγχου 
control valve ρυθµιστική βαλβίδα 
control volume όγκος ελέγχου 
ConTrol Zone (CTZ) ζώνη ελέγχου 
Controlled AirSpace (CAS) ελεγχόµενο αεροδιάστηµα 
COntrolled DIgital Simulator (CODIS) ελεγχόµενος ψηφιακός προσοµοιωτής 
Controlled Flight Into Terrain (CFIT) πρόσκρουση υπο ελεγχόµενη πτήση 
controlled spin ελεγχόµενη περιδίνηση 
Controlled Test Vehicle (CTV) ελεγχόµενο όχηµα δοκιµών 
Controlled Visual Flight (CVE) ελεγχόµενη πτήση όψεως 
Conventional Landing (CL) (V/STOL a/c)  συµβατική προσγείωση 
Conventional Landing Weight (CL Weight) (V/STOL a/c) βάρος συµβατικής προσγείωσης 
Conventional Take Off (CTO) weight (V/STOL a/c) συµβατικό βάρος απογείωσης 
Conventional Take-Off and Landing (CTOL) (V/STOL a/c) συµβατική απογείωση και προσγείωση 
Conventional Take-Off Weight (CTO Weight) (V/STOL a/c) βάρος συµβατικής απογείωσης 
CONvergent-DIvergent (CONDI, C-D) συγκλίνων-αποκλίνων 
coolant ψυκτικό 
coolant jacket χιτώνιο ψύξης 
cooling air αέρας ψύξης 
cooling fin πτερύγιο ψύξης 
cooling slots (gas turbines) σχισµές ψύξης (αεριοστρόβιλοι) 



 

Coordinate Measuring Machine (CMM) µηχανή µέτρησης γεωµετρικών συντεταγµένων 
coordinates  συντεταγµένες  
co-pilot συγκυβερνήτης 
copolymer συµπολυµερές 
corkscrewing ελικοειδήs τροχιά πτήσης  
Corrected Outside Air Temperature (COAT) διορθωθείσα θερµοκρασία εξωτερικού αέρα 
corrective action διορθωτική ενέργεια 
correlation factor συντελεστής συσχετισµού 
correlation tracking system σύστηµα ανίχνευσης δια συσχετισµού 
Corriolis acceleration επιτάχυνση 'Coriollis' 
Corrosion Inhibiting Compound (CIC) αντιδιαβρωτικό µείγµα  
Corrosion Prevention and Control Program (CPCP) πρόγραµµα πρόληψης και ελέγχου διάβρωσης 
Corrosion REsistant (CRE) ανθεκτικό στη διάβρωση, ανοξείδωτο 
Corrosion Resistant Steel (CRES) δυσδιάβρωτος-ανοξείδωτος χάλυβας 
cosmic noise κοσµικός θόρυβος 
cosmic radiation κοσµική ακτινοβολία 
cosmonaut   κοσµοναύτης  
cotter pin κοπίλια (ασφαλιστική περόνη) 
CountDown (CD) αντίστροφη µέτρηση 
counteflow  αντιρροή 
counter balanced crankshaft ζυγοσταθµισµένος στροφαλοφόρος άξονας  
Counter ClockWise (CCW) αριστερόστροφα 
Counter Measures (CM) αντίµετρα 
counter rotating propellers αντιστρόφως περιστρεφόµενες έλικες 
CounterBALance (CBAL) αντισταθµίζω, αντιστάθµιση 
counterflow  αντίθετη ροή 
countersink (csk) περίσκαψη (φρεζαριστή οπή) 
countersunk φρεζαριστό 
counterweight (ctwt) αντίβαρο 



 

counting (ctg) καταµέτρηση 
coupled engine power unit σύστηµα ισχύος κινητήρων σε σύζευξη 
coupled motion συζευγµένη κίνηση 
course line γραµµή πορείας 
cove µυχός 
cowl flap θυρίδες καλύµµατος κινητήρα 
cowling κέλυφος κινητήρα 
crab angle γωνία έκπτωσης 
crack initiation έναρξη ρωγµής 
crack propagation ανάπτυξη ρωγµής 
crack stopper αναστολέας ρωγµής 
crackle ηχητικός κραδασµός 
crank shaft στροφαλοφόρος άξονας 
cranked wing τεθλασµένη πτέρυγα 
crash crew πλήρωµα διάσωσης 
crash fire πυρκαγιά λόγω συντριβής 
crater κρατήρας 
crazing επιφανειακή µικρορηγµάτωση 
creep ερπυσµός 
creep buckling παραµόρφωση-λυγισµός λόγω ερπυσµού 
creep rupture test δοκιµή θραύσης λόγω ερπισµού 
crescent wing µηνισκόµορφη πτέρυγα 
Crew Life Support Monitor (CLSM) συσκευή παρακολούθησης και ελέγχου υποστήριξης ζωής πληρώµατος  
Crew Station (CS) σταθµός πληρώµατος 
critical Mach number κρίσιµος αριθµός 'Mach' 
Critical Path Method (CPM) µέθοδος κρίσιµης διαδροµής 
critical point κρίσιµο σηµείο 
cross ARM (X ARM) εγκάρσιος βραχίων 
cross BAR (X BAR) αµπάρα 



 

cross BLEED (X BLEED) διασταυρωµένη αποµάστευση 
cross check διασταυρωτικός έλεγχος 
cross coupling διασταυρωτική σύζευξη 
cross LINE (X LINE) διασταυρωµένη γραµµή 
cross ReFerence (XREF) διασταυρωµένη συζήτηση 
cross rolling σταυροειδής έλαση 
cross TALK (X TALK) διασταυρωµένη βαλβίδα 
cross VALVE (X VALVE) διασταύρωση αναφοράς 
cross wind εγκάρσιος άνεµος 
crossfeed valve (XFEED) βαλβίδα διατροφοδότησης 
crown  κορωνίδα 
crtical Reynolds number κρίσιµος αριθµός 'Reynolds' 
crucible χωνευτήριο 
cruciform grain σταυροειδής γόµωση 
cruciform recess σταυροειδής εγκοπή 
cruciform tail σταυροειδές ουραίο  
cruise πλεύση, ταξείδι 
cruise climb πλεύση αναρρίχησης 
cruise control έλεγχος οικονοµικής πλεύσης 
Cruise Missile (CM) βλήµα τύπου Κρούζ (αυτοελεγχόµενης πλεύσης) 
cruise performance επιδόσεις πλεύσης 
cruising altitude ύψος πλεύσης  
cruising radius ακτίνα πλεύσης 
cruising speed ταχύτητα πλεύσης 
cryogenic (cryog) κρυογενικό 
cryogenic alloy κρυογονικό κράµα 
cryogenic propellant κρυογονικό προωθητικό 
cryogenic tunnel κρυογονική σήραγγα 
cryptography (crypto) κρυπτογραφία 



 

crysTAL (XTAL) κρύσταλλος, κρυσταλλικός 
Cubic Centimetre (CC) κυβικό εκατοστόµετρο 
cubic feet (cu ft) κυβικό πόδι 
Cubic Feet per Minute (CFM) κυβικά πόδια ανά λεπτό 
Cubic Feet per Second (CFS) κυβικά πόδια ανά δευτερόλεπτο 
Cubic Feet/Hour (CFH) κυβικό πόδι/ώρα 
Cubic Foot (CF) κυβικό πόδι 
cubic inch (cu in) κυβική ίντσα 
cubic metre (cu m) κυβικό µέτρο 
cubic millimetre(s)  (cu mm) κυβικό χιλιοστό(ά) 
cubic yard (cu yd) κυβική γιάρδα 
Cubic Yard (CY) κυβική γιάρδα 
cumulative failure frequency συχνότητα αθροιστικής αστοχίας 
Cumulative Frequency Distribution (CFD) συσσωρευµένη κατανοµή συχνότητας 
Cumulonimbus (Cb) σωρειτοµελανίες 
Cumulus (Cu, C) σωρείτης, ες 
cumulus fractus εσχισµένοι σωρείτες  
Current Working Estimate (CWE) τρέχουσα εκτίµηση 
curve of equal bearing καµπύλη ίσης διόπτευσης 
curve of pursuit καµπύλη καταδίωξης 
cut off velocity (rocketry) ταχύτητα κατά την διακοπή καύσης (πυραυλική) 
cutoff (c/o) διακοπή 
CutOff Signal (COS) σήµα διακοπής 
Cut-Off VElocity & Range (COVER) ταχύτητα & εµβέλεια διακοπής 
Cycles Per Minute (CPM) κύκλοι ανά λεπτό 
Cycles Per Second (CPS) κύκλοι ανά δευτερόλεπτο 
cyclic pitch change µεταβολή κυκλικού βήµατος 
cyclic pitch control έλεγχος κυκλικού βήµατος 
cyclical inspection περιοδική επιθεώρηση (αποθέµατα) 



 

cyclogenesis κυκλογένεση (µετεωρολογία) 
cyclolysis κυκλόλυση (µετεωρολογία) 
cylinder (cyl) κύλινδρος 
cylinder head κεφαλή κυλίνδρου 
Cylinder-Head Temperature (CHT) θερµοκρασία κεφαλής κυλίνδρου 
D duct αγωγός διατοµής σχήµατος D 
Damage Control (DC) έλεγχος βλαβών 
Damage Control Center (DCC) κέντρο ελέγχου βλαβών 
Damage Control System (DCS) σύστηµα ελέγχου βλαβών 
damage ratio αναλογία-λόγος ζηµίας/αστοχίας 
damage tolerance ανοχή σε ζηµιά/αστοχία 
Damage Tolerance Assessment (DTA) αποτίµηση/αξιολόγηση ανοχής ζηµιών/αστοχιών  
Damage Tolerance Rating (DTR) διαβάθµιση ανοχής ζηµιών/αστοχιών 
damage tolerant design µελέτη/σχεδιασµός για ανοχή υπό αστοχία 
damper αποσβεστήρας 
damping απόσβεση  
damping factor συντελεστής απόσβεσης  
dart configuration βελοειδής διαµόρφωση 
dashpot αποσβεστήρας ταλαντώσεων 
Data Acquisition Camera (DAC) φωτογραφική µηχανή πρόσκτησης δεδοµένων 
Data AcQuisition Center (DAQC ) κέντρο πρόσκτησης δεδοµένων 
Data Acquisition Equipment (DAE) εξοπλισµός πρόσκτησης δεδοµένων 
Data Acquisition Subsystem (DAS) υπο-σύστηµα πρόσκτησης δεδοµένων 
Data Acquisition Unit (DAU) µονάδα πρόσκτησης δεδοµένων 
Data Automation Subsystem (DAS) υπο-σύστηµα αυτοµατοποίησης δεδοµένων 
Data Automation System (DAS) σύστηµα αυτοµατοποίησης δεδοµένων 
Data Bus Control Unit (DBCU) µονάδα ελέγχου φορέα δεδοµένων 
Data Centre (DC) κέντρο δεδοµένων 
Data CommunIcation Buffer (DCIB) αποµονωτής επικοινωνίας δεδοµένων 



 

Data Control System (DCS) σύστηµα ελέγχου δεδοµένων 
Data Conversion (D/C) µετατροπή δεδοµένων 
DAta CORrelator (DACOR) συσχετιστής δεδοµένων 
Data Display System (DDS) σύστηµα απεικόνισης δεδοµένων 
Data Entry & Display Assembly (DEDA) συγκρότηµα εισαγωγής δεδοµένων & απεικόνισης 
Data Handling Equipment (DHE) εξοπλισµός χειρισµού δεδοµένων 
Data Handling Sub-System (DHSS) υποσύστηµα χειρισµού δεδοµένων 
Data Insertion Converter (DIC) µετατροπέας εισαγωγής δεδοµένων 
Data LinK (DLK) ζεύξη δεδοµένων 
Data Output Multiplexer (DOM) πολυπλέκτης δεδοµένων εξόδου 
Data Processing Center (DPC) κέντρο επεξεργασίας δεδοµένων 
Data Processing Control (DPC) έλεγχος επεξεργασίας δεδοµένων 
Data Processing Equipment (DPE) εξοπλισµός επεξεργασίας δεδοµένων 
Data Processing Standards (DPS) πρότυπα επεξεργασίας δεδοµένων 
Data Processing System (DPS) σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων 
Data Receiver (DR, D/R) δέκτης δεδοµένων 
Data Receiving Station (DRS) σταθµός λήψης δεδοµένων 
Data Recording Management (DRM) διαχείριση καταγραφής δεδοµένων 
Data Reduction (DR) αναγωγή δεδοµένων 
Data Reduction Center (DRC) κέντρο αναγωγής δεδοµένων 
Data Reduction System (DRS) σύστηµα αναγωγής δεδοµένων 
Data REGulations (DREG) κανονισµοί δεδοµένων 
Data Relay Satellite System (DRSS) δορυφορικό σύστηµα αναµετάδοσης δεδοµένων 
Data Sampling Automatic Receiver (DSAR) αυτόµατος δέκτης δειγµατοληψίας δεδοµένων 
Data Sheet (DS) φύλλο δεδοµένων 
Data Storage Electronics Assembly (DSEA) ηλεκτρονικό συγκρότηµα αποθήκευσης δεδοµένων 
Data Storage Equipment (DSE) εξοπλισµός αποθήκευσης δεδοµένων 
Data Submitted Information (DSI) πληροφορίες υποβληθείσες µέσω δεδοµένων 
Data Systems Automation Program (DSAP) πρόγραµµα αυτοµατοποίησης συστηµάτων δεδοµένων 



 

Data Transmision Center (DTC) κέντρο µετάδοσης δεδοµένων 
Data Transmision Equipment (DTE) εξοπλισµός µετάδοσης δεδοµένων 
Data Transmission Feature (DTF) χαρακτηριστικά µετάδοσης δεδοµένων 
Data Transmission System (DTS) σύστηµα µετάδοσης δεδοµένων 
Data Transmission Unit (DTU) µονάδα µετάδοσης δεδοµένων 
date code ηµερολογιακός κώδικας (κατασκευής) 
datum level επίπεδο αναφοράς 
datum point σηµείο αναφοράς 
day / night level (aeracoustics) µέσο επίπεδο θορύβου στο 24ωρο (αερακουστική) 
Day Bombardment (DB) βοµβαρδισµός ηµέρας 
dazzle bomb εκτυφλωτική βόµβα 
deactivation (deact) απενεργοποίηση 
dead load valve απλή βαλβίδα βαρύτητας 
dead reckoning αεροναυτιλία κατ' εκτίµηση 
dead stick landing προσγείωση χωρίς ισχύ 
dead weight valve βλ. "dead load valve” 
Death from Accidental Injuries (DAI) θάνατος από τυχαίους τραυµατισµούς 
debonding αποκόλληση  
deburring λείανση προεξοχών 
decalage γωνιακή απόκλιση χορδών (διπλάνου) 
decametre (dkm) δεκάµετρο 
decarburization απανθράκωση 
decibel (db) ντεσιµπέλ 
deciBel Meter (dBM) µετρητής ντεσιµπέλ 
Decimal to Binary (D/B) δεκαδικό σε δυαδικό 
Decision Height (DH) κρίσιµο ύψος απόφασης 
Decision speed (V1) ταχύτητα απόφασης 
declination (dec) απόκλιση (αστρονοµία) 
decoder (dcdr) αποκωδικοποιητής 



 

decomposition αποσύνθεση 
decompression  αποσυµπίεση 
decompression  chamber θάλαµος αποσυµπίεσης 
decontamination απολύµανση 
decoy εικονική / ψευδής κατασκευή 
decoy  δόλωµα παραπλάνησης 
deep stall βαθειά απώλεια στήριξης 
defect ελάττωµα, ατέλεια 
defect acceptance number  αριθµός αποδεκτών ατελειών 
Defective Material Report (DMR) αναφορά ελαττωµατικού υλικού 
defects per unit ατέλειες ανά µονάδα  
defence (def) άµυνα 
Defence Communication Network (DCN) δίκτυο αµυντικής επικοινωνίας 
Defence Electronic Countermeasures System (DECM) σύστηµα ηλεκτρονικών αντιµέτρων άµυνας 
Defence InterContinental Ballistic Missile (DICBM) αµυντικό διηπειρωτικό βαλλιστικό βλήµα 
DEFence readiness CONdition (DEFCON) αµυντική επιχειρησιακή ετοιµότητα 
Defence Satellite Communications System (DSCS) αµυντικό δορυφορικό σύστηµα επικοινωνιών 
Defence Visual Flight Rules (DVFR) αµυντικοί κανονισµοί πτήσεως δι’ όψεως 
Defense Against Missile Systems (DAMS) συστήµατα άµυνας κατά βλήµατος 
Deficiency Action Report (DAR) αναφορά ενεργειών για ελλείψεις/ανεπάρκεια 
deflagration κατάκαυση 
Deflection Error (DE) σφάλµα απόκλισης 
Deflection Probable Error (DEP) πιθανό σφάλµα αποκλίσεως 
deflector εκτροπέας 
deggree (deg) βαθµός, µοίρα 
degradation factor συντελεστής υποβάθµισης  
degreasing απολίπανση 
degree of admission βαθµός πλήρωσης 
degree of compression βαθµός συµπίεσης 



 

degree of coupling βαθµός σύζευξης 
degree of inspection  βαθµός απαίτησης επιθεώρησης 
degree of turn βαθµός στροφής 
degree of uniformity βαθµός οµοιοµορφίας 
Degree(s) Of Freedom (DOF) βαθµός(οί) ελευθερίας 
degrees Kelvin (Ko) βαθµοί 'Kelvin' 
Degrees Rankine (DR) βαθµοί κατά Ράνκιν 
de-icer αποπαγωτικό 
de-icer boot αποπαγοποιητική λωρίδα 
De-Icing (DI) αποπαγοποίηση 
de-icing equipment εξοπλισµός αποπαγοποίησης 
de-icing pad περιοχή αεροδροµίου για αποπαγοποίηση 
Delayed Time   (DT) χρόνος υστέρησης 
Delayed Time/Telemetry (DT/TM) τηλεµετρία µε χρόνο-υστέρηση 
delivered (dlvd) παραδοθέν 
delivery error σφάλµα ακριβείας στόχευσης 
delivery quality ποιότητα παράδοσης 
DELta Pressure (DEL P) διαφορά πίεσης 
DELta Velocity (DEL V) διαφορά ταχύτητας 
delta wing δελταπτέρυγο (α/φος) 
Demand Indicator (DI) ενδείκτης ζήτησης 
Demilitarized Zone (DmZ) αποστρατικοποιηµένη ζώνη 
DEMOdulated Noise (DEMON) αποδιαµορφωµένος θόρυβος 
demodulator (dem) αποδιαµορφωτής 
demolition (dml) καταστροφή/κατεδάφιση 
Demolition Rocket (DR) πύραυλος κατεδάφισης 
Demonstrated Flight Diving speed (VDFMDF) επιδεικνυόµενη ταχύτητα βύθισης 
denitrogenation απαζώτωση 
density πυκνότητα 



 

Density Altitude (HD) ύψος πυκνότητας 
Department of Defense (DD) υπουργείο άµυνας (Η.Π.Α.) 
Department Of Defense (DOD) υπουργείο άµυνας (Η.Π.Α.) 
DEParture (DEP) αναχώρηση 
Departure CLearance (DCL) εξουσιοδότηση αναχώρησης 
deploy (dply) αναπτύσσω 
Deployable Defence System (DDS) αναπτυσσόµενο αµυντικό σύστηµα 
deployment time (parachutes) χρόνος ανάπτυξης (αλεξίπτωτα) 
DePolymerized Rubber (DPR) αποπολυµερισµένο ελαστικό κόµµι 
depression (meteorology) ύφεση (µετεωρολογία) 
Depth Bomb (DB) βόµβα βυθού 
Depth Charge (DC) βόµβα βυθού 
derating µείωση απόδοσης 
derrick βαρούλκο 
descent   (des, dsnt) κάθοδος 
Descent Engine (DE) κινητήρας καθόδου 
Descent Power System (DPS) σύστηµα ισχύος καθόδου 
Descent Propulsion System (DPS) προωθητικό σύστηµα καθόδου 
Descent Rate Indicator (DRI) ενδείκτης βαθµού καθόδου 
Descent Stage (DS) στάδιο καθόδου 
descent velocity ταχύτητα καθόδου 
desensitization απευαισθητοποίηση 
design µελέτη/σχεδίαση 
Design Acceptance Test (DAT) δοκιµή αποδοχής µελέτης σχεδιασµού 
Design Change Notice (DCN) ειδοποίηση αλλαγής/µεταβολής σχεδίου/σχεδιασµού 
Design Cruising speed (VC) ταχύτητα πλεύσης (σχεδίασης) 
Design Diving speed (VD) ταχύτητα βύθισης (σχεδίασης) 
Design Engineering (DE) µηχανολογία σχεδίασης/σχεδιασµού 
design evaluation test δοκιµή αξιολόγησης µελέτης/σχεδίασης 



 

Design Evaluation/Qualification (DE/Q) αξιολόγηση/καταλληλότητα σχεδίου 
Design Feasibility Test (DFT) δοκιµή σκοπιµότητας σχεδιασµού 
Design Flap speed (VF) ταχύτητα Π/Κ µελέτης/σχεδίασης 
design gross weight µεικτό βάρος µελέτης/σχεδίασης 
design landing weight βάρος προσγείωσης µελέτης/σχεδίασης 
Design Limit and Endurance (DL&E ) σχεδιαστικό όριο & διάρκεια 
design load φορτίο µελέτης/σχεδίασης 
Design maneuvering speed (VA) ταχύτητα ελιγµών σχεδίασης 
Design Reference Model (DRM) αναφορικό σχεδιαστικό υπόδειγµα 
Design speed for maximum gust intensity (VB) ταχύτητα σχεδίασης για ριπή µέγιστης έντασης 
design take-off weight βάρος απογείωσης µελέτης/σχεδίασης 
design taxiing weight βάρος κατά την τροχοδρόµηση µελέτης/σχεδίασης 
Design Verification Testing (DVT) δοκιµή επαλήθευσης της σχεδίασης 
Designated Enginnering Representative (DER) εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος µηχανικός 
designation (desig) προσδιορισµός 
Desired Mean Point of Impact (DMPI) επιθυµητό µέσο σηµείο πρόσκρουσης 
de-spin µηδενισµός περιδίνησης (πυραυλική) 
Destroyer Anti-Submarine Helicopter (DASH) αντιτορπιλλικό µε ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο 
destruct (dest) καταστρέφω 
destructive testing καταστροφική δοκιµή 
DE-SYNchronize (DESYN) αποσυνχρονίζω 
detached shock wave αποσπασµένο κύµα κρούσης 
Detail Fatigue Rating (DFR) λεπτοµερής διαβάθµιση κόπωσης 
Detailed Acceptance Test Procedure (DATP) λεπτοµερής διαδικασία δοκιµής αποδοχής  
Detailed Acceptance Test Specification (DATS) λεπτοµερής προδιαγραφή δοκιµής αποδοχής  
Detailed Inspection (DI) λεπτοµερής επιθεώρηση 
Detailed Test Objective (DTO) επιδιωκόµενος στόχος λεπτοµερούς δοκιµής 
Detailed Test Plan (DTP) λεπτοµερές σχέδιο δοκιµής 
development (dev) ανάπτυξη 



 

deviation table  πίνακας (µαγνητικής) παρέκκλισης 
dew point σηµείο δρόσου 
diagram (diag) διάγραµµα 
diameter (dia) διάµετρος 
diamond wing ροµβοειδής πτέρυγα 
die forging σφυρήλατο σε µήτρα 
Diesel Engine Driven (DED) οδηγούµενο από πετρελαιοκινητήρα 
Difference in Depth  of Modulation (DDM) (ILS) διαφορά βάθους διαµόρφωσης  
Differential Digital Analysis (DDA) διαφορική ψηφιακή ανάλυση 
Differential Pressure Feedback (DPF) ανάδραση διαφορικής πίεσης 
DiFferential ReLay (DFRL) διαφορικός ηλεκτρονόµος 
Differential Thermal Analysis (DTA) διαφορική θερµική ανάλυση 
Differential Velocity (DV) διαφορική ταχύτητα 
diffuser διαχύτης 
diffusion διάχυση 
diffusion chamber θάλαµος διάχυσης 
Digital Acquisition and Control System (DACS) ψηφιακό σύστηµα πρόσκτησης και ελέγχου 
Digital Acquisition and Documentation Equipment (DADE) ψηφιακός εξοπλισµός πρόσκτησης και καταγραφής 
Digital Address System (DAS) σύστηµα ψηφιακής διεύθυνσης 
Digital Airborne Information System (DAIS) ψηφιακό αεροµεταφερόµενο σύστηµα πληροφοριών 
Digital Auto-Pilot (DAP) ψηφιακός αυτόµατος πιλότος 
Digital Command System (DCS) ψηφιακό σύστηµα εντολών 
DIGItal COMmunications System (DIGICOM) σύστηµα ψηφιακών επικοινωνιών 
DIGital COMputer (DIG COM) ψηφιακός Η/Υ 
Digital Control Unit (DCU) µονάδα ψηφιακού ελέγχου 
Digital Data Acquisition System (DDAS) ψηφιακό σύστηµα πρόσκτησης δεδοµένων 
Digital Data Calibration System (DDCS) ψηφιακό σύστηµα διακρίβωσης δεδοµένων 
Digital Data Recording System (DDRS) ψηφιακό σύστηµα καταγραφής δεδοµένων 
Digital Demodulation Techniques (DDT) τεχνικές ψηφιακής αποδιαµόρφωσης 



 

Digital Differential Analyzer (DDA) ψηφιακός διαφορικός αναλυτής 
Digital Display Driver (DDD) οδηγός ψηφιακής απεικόνισης 
Digital Evaluation Equipment (DEE) ψηφιακός εξοπλισµός αξιολόγησης 
Digital Events Evaluator (DEE) ψηφιακός αξιολογητής συµβάντων 
Digital Flight Data Recorder (DFDR) ψηφιακός καταγραφέας δεδοµένων πτήσης  
Digital GeoBallistic Computer (DGBC) ψηφιακός γεωβαλλιστικός Η/Υ 
DIgital GuidAnce and Control Computer (DIGACC) Η/Υ ψηφιακής καθοδήγησης και ελέγχου 
Digital High Definition Display  (DHDD) ψηφιακή απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας  
Digital Information Display System (DIDS) ψηφιακό σύστηµα απεικόνισης πληροφοριών 
Digital INput (DIN) ψηφιακή εισαγωγή 
Digital Input/Output Interface (DIOI) ψηφιακή διασύνδεση εισαγωγής/εξαγωγής 
Digital Integrated Attack & Navigation System (DIANE) ψηφιακό ολοκληρωµένο σύστηµα επίθεσης & αεροναυτιλίας 
Digital Interface Unit (DIU) µονάδα ψηφιακής διασύνδεσης 
Digital Select Module (DSM) τµήµα ψηφιακής επιλογής 
Digital Simulation Model (DSM) υπόδειγµα ψηφιακής προσοµοίωσης  
Digital Storage Subsystem (DSS) υποσύστηµα ψηφιακής αποθήκευσης 
Digital Tape Recorder (DTR) ψηφιακό µαγνητόφωνο 
Digital Television Equipment (DTE) εξοπλισµός ψηφιακής τηλεόρασης 
Digital Test Monitoring System (DTMS) ψηφιακό σύστηµα παρακολούθησης δοκιµών 
Digital to Analog(ue) (D/A) ψηφιακό σε αναλογικό 
Digital to Analog(ue) Computer (DAC) Η/Υ ψηφιακός σε αναλογικό 
Digital to Analog(ue) Converter (DAC) µετατροπέας/µεταλλάκτης ψηφιακού σε αναλογικό 
Digital Transmission Αnd Switching System (DTAS) ψηφιακό σύστηµα µετάδοσης και διακοπής 
Digital Uplink Assembly (DUA) ψηφιακό συγκρότηµα εναέριας σύνδεσης 
Digital Video (DV) ψηφιακό βίντεο 
Digital VoltΜeter (DVM) ψηφιακό βολτόµετρο 
dimension (dmn) διάσταση 
Diode Transistor Logic (DTL) λογική ηλεκτρονική δίοδος 
dipole (dpl) δίπολο 



 

direct bonding  άµεση σωµάτωση 
direct control αµεσος έλεγχος 
direct current (d.c.) συνεχές ρεύµα 
Direct Encounter (DE) άµεση αντιµετώπιση/εµπλοκή 
Direct Flight (DF) κατ' ευθείαν πτήση 
Direct Flight Test (DFT) δοκιµή άµεσης πτήσης  
Direct Memory Access (DMA) απ' ευθείας πρόσβαση στη µνήµη 
Direct Operating Cost (DOC) άµεσο λειτουργικό κόστος 
Direct Readout InfraRed (DRIR) άµεση ανάγνωση εξόδου υπερύθρων 
Direct Support (DS) ευθεία υποστήριξη 
Direct Support (Supply) Unit (DSU) µονάδα άµεσης υποστήριξης (εφοδιασµού) 
Direct Valve  (DV) άµεση βαλβίδα 
Direct Vision (DV) άµεση όραση 
Direction Finder (DF) γωνιόµετρο 
Direction Indicator (DI) ενδείκτης κατεύθυνσης/πορείας 
Direction Of Flight (DOF) κατεύθυνση πτήσης 
directional πορειακός, -ή, -ό 
directional control valve βαλβίδα ελέγχου κατεύθυνσης 
Directional Gyro (DG) κατευθυντήριο γυροσκόπιο 
Disaster Control Plan (DCP ) σχέδιο διαχείρισης καταστροφής 
Disaster Control Team (DCT) οµάδα ελέγχου καταστροφών 
disc δίσκος 
discharge  απορρίπτω, εκρέω,αποφορτίζω 
discharge nozzle ακροφύσιο εκκένωσης 
discharge valve βαλβίδα αποφόρτισης 
discontinued ασυνεχές 
discontinuity ασυνέχεια 
discrepancy απόκλιση 
discrepancy αστοχία, ανωµαλία 



 

Discrepancy Check (DC) έλεγχος ασυµφωνιών/ελαττωµάτων 
Discrepancy Record (DR) καταγραφή ασυµφωνιών/ελαττωµάτων 
Discrepancy Report (DR) αναφορά ασυµφωνιών/ελαττωµάτων 
Discrete Activity Indicator (DAI) ενδείκτης διακριτής δραστηριότητας 
Discrete Address Beacon System (DABS) σύστηµα ραδιοφάρου διακριτής διεύθυνσης 
Discrete Input (DI) διακριτή εισαγωγή 
Discrete Output (DO) διακριτή έξοδος 
discrimination (dscrm) διάκριση 
disembarcation αποβίβαση 
dishing διαµόρφωση επιφάνειας ρηχής κοιλότητας 
Disintegration Per Minute (DPM) αποσύνθεση ανά λεπτό 
disk valve δισκοειδής βαλβίδα 
disorientation αποπροσανατολισµός 
dispatch towing ρυµούλκηση προς αποδέσµευση 
dispatcher υπεύθυνος διακίνησης, ρυθµιστής 
dispersant αραιωτικό 
dispersion διασπορά 
dispersion hardening σκλήρυνση από διασπορά 
dispersion model  οµοίωµα διασποράς (µετεωρολογία) 
Dispersion Time (DT) χρόνος διασποράς 
displacement curve καµπύλη µετατόπισης 
Displacement Transducer  (DT) µεταλλάκτης µετατόπισης 
Display and Control (D&C) απεικόνιση και έλεγχος 
Display Console (DC) πίνακας οργάνων απεικόνισης 
Display Control Console (DCC) πίνακας οργάνων ελέγχου απεικόνισης 
Display Electronics (DE) ηλεκτρονικά απεικονιστή 
Display Electronics Unit (DEU) ηλεκτρονικά µονάδας απεικόνισης  
display keyboard (dsky) πληκτρολόγιο απεικόνισης 
Display Management Computer (DMC) υπολογιστής διαχείρισης απεικονιστών 



 

Display Unit  (DU) µονάδα απεικόνισης 
disposable διαθέσιµο 
disreef fill time χρόνος αρχικής πλήρωσης αλεξίπτωτου 
dissipation trail ιχνος διάλυσης 
Distance From Threshold Indicator (DFTI) ενδείκτης απόστασης από το κατώφλι 
Distance Measuring Equipment (DME) εξοπλισµός µέτρησης απόστασης 
Distant Early Warning Identification Zone (DEWIZ) ζώνη αναγνώρισης µακρυνής έγκαιρης προειδοποίησης 
distrail βλ. "dissipation trail” 
distribution διανοµή, κατανοµή 
distribution curve καµπύλη κατανοµής 
Distribution Unit (DU) µονάδα διανοµής 
disturbance διατάραξη 
ditch αναγκαστική προσθαλάσσωση 
ditching αναγκαστική προσθαλάσσωση 
dive βύθιση 
dive angle indicator ενδείκτης γωνίας βύθισης 
dive brake πέδη βύθισης 
dive flap πτερύγιο καµπυλότητας πέδισης 
divergence απόκλιση 
divergence speed ταχύτητα απόκλισης 
diversion διαφοροποίηση αεροδρόµιου προορισµού 
doily δοµική ενίσχυση (σύνθετα υλικά) 
doldrums ζώνη των νηνεµιών 
dome refraction διάθλαση θόλου 
Door and Slide Control System (DSCS) σύστηµα ελέγχου θυρών και τσουληθρών 
dope εµαγίτης 
doping επίχρισµα 
Doppler navigation system σύστηµα αεροπλοϊας τύπου 'Doppler' 
Doppler Navigation System (DNS) σύστηµα αεροναυτιλίας Ντόπλερ 



 

Doppler radar ραντάρ τύπου 'Doppler' 
doppler TRacking NETwork (TRANET) δίκτυο ιχνηλάτησης µε DOPPLER 
DOppler Velocity And Position (DOVAP) ταχύτητα και στίγµα κατα Ντόπλερ 
Doppler VOR (DVOR) παγκατευθυντικός ραδιοφάρος τύπου 'Doppler' 
dorsal fin πτερύγιο ράχης 
dot diagram διάγραµµα στιγµών, στιγµοδιάγραµµα 
double (dbl) διπλός-ή-ό 
Double (or Dual) Thrust Rocket Motor (DTRM) διπλός πυραυλοκινητήρας ώσεως 
Double Amplitude (DA) διπλό εύρος 
Double Amplitude Displacement (DAD) µετατόπιση διπλού εύρους 
double base propellant καύσιµο διπλής βάσης 
double crew operation λειτουργία α/φους µε διπλό πλήρωµα 
double delta wing πτέρυγα διπλού δέλτα 
Double Drift (DD) διπλή ολίσθηση 
double engine power unit µονάδα ισχύος διπλού κινητήρα 
double entry centrifugal compressor φυγόκεντρος συµπιεστής διπλής εισαγωγής 
double entry compressor συµπιεστής διπλής εισαγωγής 
Double Pole (DP) διπολικός-ή-ό 
Double Pole SWitch (DP SW) διπολικός διακόπτης 
Double Pulse Duration Modulation (DPDM) διαµόρφωση διάρκειας διπλού παλµού 
double shear point σηµείο διπλής διάτµησης 
double shut-off valve διπλή βαλβίδα διακοπής 
Double SideBand (DSB) διπλή πλευρική ζώνη 
double slotted flap πτερύγιο καµπυλότητας διπλής σχισµής 
double spraybar εγχυτήρας µετακαυστήρα διπλού δακτυλίου 
doubler επίδεσµος ενισχυτικός 
doublet δίπολον 
dough ζυµάρι 
DoVeTaiL (DVTL) τέλεια προσαρµογή 



 

dowel βλήτρο / πείρος 
DoWN (DWN) κάτω 
down lock διάταξη ασφάλισης κάτω 
down time χρόνος εκτός ενεργείας 
downwash κατώρευµα 
drag οπισθέλκουσα 
drag  hinge άρθρωση οπισθέλκουσας 
drag axis άξονας οπισθέλκουσας 
drag coefficient   συντελεστής οπισθέλκουσας 
drag creep βαθµιαία αύξηση οπισθέλκουσας 
drag force οπισθέλκουσα δύναµη 
drag producing surface επιφάνεια παραγωγής οπισθέλκουσας 
drag profile κατανοµή οπισθέλκουσας 
drag rise Mach number αριθµός 'Mach' αύξησης οπισθέλκουσας 
drag stop εµποδιστήρας οπισθέλκουσας  
drag strut σωλήνας συγκράτησης 
drag truss δικτύωµα συγκράτησης 
drag wire σύρµα ρυµούλκισης  
drain valve βαλβίδα αποστράγγισης 
drainage αποστράγγιση 
DraWinG (DWG) σχέδιο 
drift έκπτωση, εκτροπή 
drift angle γωνία έκπτωσης/εκτροπής 
drift down βαθµιαία κάθοδος λόγω βλάβης 
drift meter αποκλισιόµετρο, εκπτωσίµετρο 
drift rate (gyros) βαθµός έκπτωσης 
drift sight οπτικό εκπτωσίµετρο 
drilling διάτρηση 
driven shaft οδηγούµενος άξονας 



 

drizzle ψεκάς (ψιλή βροχή) 
drogue (drg) ανεµούριο 
drogue (refuelling) κώνος ανεφοδιασµού καυσίµου 
drogue assembly συγκρότηµα αλεξίπτωτου ευστάθειας 
drogue bullet εµβολο εξολκέως αλεξίπτωτου 
drogue chute βλ. "drogue parachute” 
drogue gun piston έµβολο µηχανισµού εξολκέως αλεξιπτώτου 
drogue parachute αλεξίπτωτο ευστάθειας 
drogue recovery ανάκτηση δι' αλεξιπτώτου ευσταθείας 
drone  τύπος µη επανδρωµένου αεροσκάφους 
drone of engine βόµβος κινητήρα 
droop flap πτερύγιο καµπυλότητας χείλους προσβολής 
droop stop εµποδιστήριο κρεµάσµατος 
drop altitude υψος ρίψης 
Drop Tank (DT) απορριπτόµενη δεξαµενή 
drop test δοκιµή ρίψης 
Drop Zone (DZ) ζώνη/περιοχή ρίψεων 
dry adiabatic lapse rate ξηρά αδιαβατική κατακόρυφη θερµοβαθµίδα 
dry gyroscope γυροσκόπιο αδρανούς ξηρού αερίου 
dry ice ξηρός πάγος 
dry lay up ξηρά επίστρωση 
Dry Operating Weight (DOW)   ξηρό λειτουργικό βάρος α/φους (χωρίς καύσιµα) 
dry snow ξηρό χιόνι 
dry thrust καθαρή ώση 
dry type filter element στοιχείο φίλτρου ξηρού τύπου 
dry weight ξηρό βάρος 
Dual Capable (DC) διττής ικανότητας 
Dual Feed Coupler (DFC) συζευκτήρας διπλής τροφοδότησης  
Dual Frequency Received (DFR) ληφθείσα διπλή συχνότητα 



 

dual instruction εκπαίδευση µέσω διπλού χειρισµού 
dual orifice atomizer εγχυτήρας µε διπλό στόµιο 
Dual Purpose   (DP) διπλού σκοπού 
Dual purpose Maneuvering Unit (DMU) µονάδα ελιγµών διττού σκοπού  
Dual Purpose Missile (DPM) βλήµα διπλού σκοπού 
dual purpose refueller βθτιοφόρο διπλής χρήσης 
dual thrust rocket πύραυλος διπλής ώσης 
duct αγωγός 
duct propulsion προωθητικός αεραγωγός 
ducted cooling αερόψυξη διά αγωγών. 
ducted fan turbine engine στροβιλοκινητήρας διπλής ροής 
ducted oil cooler ψυγείο ελαίου εντός αγωγού 
ducted propeller ελικα εντός αεραγωγού 
ducted radiator ψυγείο εντός αγωγού 
ducted rocket  πυραυλοαθόδυλος 
ductile  όλκιµο 
ductility ολκιµότητα 
dummy οµοίωµα 
Dummy Air Training Missile (DATM) ανενεργός εκπαιδευτικός πύραυλος 
dummy load τεχνητό φορτίο 
Dummy Missile (DM) οµοίωµα βλήµατος 
dump diffuser διαχύτης απότοµης µείωσης ταχύτητας 
dumping fuel απορριπτόµενο καύσιµο 
duplex (multiplex) διπλεκτική (πολυπλεκτική) 
duplex ageing διαδοχική γήρανση 
durometer σκληρόµετρο 
dust devil κονιορτοστρόβιλος (αµµοστρόβιλος) 
duststorm κονιορτοθύελλα (αµµοθύελλα) 
dutch roll ολλανδική περιστροφή (ακροβατικά), διατοιχισµός 



 

dwell time χρόνος αναµονής α/φους 
dwell time χρόνος σπινθηρισµού 
dye spot test δοκιµή µε κηλίδα χρωστικού  
DYNamic (DYN) δυναµικός-ή-ό 
Dynamic Accuracy Test Set (DATS) δοκιµαστήριο δυναµικής ακρίβειας 
Dynamic Air War Game (DAWG) δυναµικό παιχνίδι αεροπορικού πολέµου 
dynamic balance δυναµική ζυγοστάθµιση 
Dynamic Flight Simulator (DFS) προσοµοιωτής δυναµικής πτήσης 
dynamic lift δυναµική άντωση 
dynamic load δυναµικό φορτίο 
Dynamic Load Characteristics (DLC) χαρακτηριστικά δυναµικού φορτίου 
dynamic model δυναµικό οµοίωµα 
dynamic pressure δυναµική πίεση 
dynamic properties δυναµικές ιδιότητες 
dynamic range δυναµική εµβέλεια 
Dynamic Reliability Instantaneous Forecasting Technique (DRIFT) τεχνική στιγµιαίας πρόβλεψης δυναµικής αξιοπιστίας 
Dynamic Response Index (DRI) δείκτης δυναµικής απάντησης 
dynamic stability δυναµική ευστάθεια 
dynamic suspension δυναµική ανάρτηση 
Dynamic Test Vehicle (DTV) όχηµα δυναµικής δοκιµής 
dynamic trim δυναµική αντιστάθµιση 
DYNamOmeter (DYNO) δυναµόµετρο 
dysbarism δυσβαρισµός 
early failure period περίοδος πρόωρης αστοχίας 
Early Warning (EW) έγκαιρη προειδοποίηση 
Early Warning Air Defence (EWAD) αεράµυνα έγκαιρης προειδοποίησης 
Early Warning Radar (EWR) ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης 
Earphone Amplifier (EA) ενισχυτής ακουστικού 
earth axis άξονας της γής 



 

Earth Entry Module   (EEM) θαλαµίσκος επανεισόδου στη γη 
EaRth Geodetic Satellite (ERGS) γεωδαιτικός δορυφόρος 
Earth Landing System (ELS) σύστηµα γήινης προσγείωσης 
Earth Launch Vehicle (ELV) όχηµα εκτόξευσης από την γη 
Earth Observation Satellite (EOS) δορυφόρος γήινης παρατήρησης 
Earth Orbit (EO) γήινη τροχιά 
Earth Orbit Launch (EOL) εκτόξευση σε γήινη τροχιά 
Earth Orbit Randezvous  (EOR) Συνάντηση σε γήινη τροχιά 
Earth Orbital Mission  (EOM) αποστολή σε γήινη τροχιά 
Earth Orbiting Space Stations (EOSS) διαστηµικοί σταθµοί γήινης τροχιάς 
earth rate περιστροφική ταχύτητα γής 
Earth Rate Unit (ERU) µονάδα γήινου ρυθµού 
Earth Recovery Subsystem   (ERS) υποσύστηµα γήινης ανάκτησης 
Earth Resources Observation Satellite  (EROS) δορυφόρος παρατήρησης γήινων πόρων (ΝΑΣΑ) 
Earth Resources Observation System (EROS) σύστηµα παρατήρησης γήινων πόρων 
Earth Resources Satellite (ERS) δορυφόρος γήινων πόρων 
Earth Resources Technology Satellite (ERTS) δορυφόρος τεχνολογίας γήινων πόρων 
earth return γείωση (ηλεκτρική) 
Earth Return Module (ERM) θαλαµίσκος επιστροφής στη γη 
Earth Satellite Weapon Systems (ESWS) οπλικά συστήµατα γήινου δορυφόρου 
Earth Terrain Camera (ETC) φωτογραφική µηχανή γήινης επιφάνειας 
earthing γείωση (ηλεκτρική) 
Earth's Polar Axis (EPA) πολικός άξονας της γης 
earth's rate correction διόρθωση γήινης περιστροφής 
Earth-to-Orbit Shuttle (EOS) διαστηµικό λεωφορείο από τη γη σε τροχιά 
ebullism φυσαλίδωση 
echo αντίλαλος (ηχώ) 
echoing area περιοχή ηχούς 
Economic Repair Life (ERL) οικονοµική διάρκεια επισκευής 



 

economiser εξοικονοµητής 
economY Class-Front (YCF) οικονοµική θέση - εµπρός 
economY Class-Rear (YCR) οικονοµική θέση - πίσω 
ecosphere οικόσφαιρα 
ecosphere          οικόσφαιρα 
eddy δίνη 
eddy coefficients συντελεστές δίνης 
eddy current δινορεύµατα 
eddy velocity ταχύτητα δίνης 
eddy viscosity ιξώδης δίνη 
Edge Distance (ED) απόσταση από το άκρο 
EFFective  (EFF) δραστικός-ή-ό / αποτελεσµατικός-ή-ό,  
effective aspect ratio ενεργό / δραστικό διάταµα 
Effective Center of Gravity (ECG) πραγµατικό κέντρο βάρους 
effective center of mass (accelerometers) δραστικό κέντρο µάζας 
effective dihedral angle δραστική δίεδρος γωνία 
effective exhaust velocity δραστική ταχύτητα εξαγωγής 
Effective Explosive Method (EEM) µέθοδος αποτελεσµατικής έκρηξης 
effective inlet area δραστική διατοµή εισαγωγής 
effective inlet diameter δραστική διάµετρος εισαγωγής 
Effective Instantaneous Radiated Power (EIRP) δραστική στιγµιαία ακτινοβολούµενη ισχύς 
Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) δραστική ισοτροπική ακτινοβολούµενη ισχύς 
Effective Noise Resistance (ENR) δραστική αντίσταση θορύβου 
Effective Perceived Noise Level (EPNL) αποτελεσµατικό επίπεδο αντιληπτού θορύβου 
effective pitch δραστικό βήµα έλικας 
effective porosity δραστικό πορώδες 
Effective Radiated Power (ERP) δραστική ακτινοβολούµενη ισχύς 
effective radius of the earth δραστική ακτίνα γής 
effective span  δραστικό εκπέτασµα 



 

effective temperature δραστική θερµοκρασία 
effective vent area δραστικό εµβαδόν αεραγωγού 
effectivity δραστικότητα, αποδοτικότητα, εφαρµοστικότητα 
efficiency αποτελεσµατικότητα 
effuser εκχύτης 
effusion έκχυση 
effusion cooling ψύξη δι'εκχύσεως 
EFIS Control Panel (EFIS CP) πίνακας ελέγχου συστήµατος ηλεκτρονικών οργάνων πτήσης 
EFIS Symbol Generator Unit (EFIS SGU) µονάδα παραγωγής συµβόλων συστήµατος ηλεκτρονικών οργάνων πτήσης 
egress εγκατάλειψη 
ejection εκτίναξη 
ejection angle γωνία εκτίναξης 
ejection capsule θαλαµίσκος εκτίναξης 
ejection catapult καταπέλτης εκτίναξης 
ejection clearance διάκενο εκτίναξης 
ejection envelope φάκελος εκτίναξης 
ejection envelope φάκελος εκτίναξης 
ejection gun µηχανισµός εκτινάξης  
ejection gun  time delay unit µονάδα επιβράδυνσης µηχανισµού εκτίναξης 
ejection gun firing unit µονάδα πυροδότησης µηχανισµού εκτίναξης 
ejection seat εκτινασσόµενο κάθισµα 
ejection sequence ακολουθία εκτίναξης 
ejector pump αντλία έκχυσης 
ejector shroud περίβληµα εκχύτη 
Ekman spiral σπείρα 'Ekman' 
Elapsed Greenwich Mean Time (EGMT) παρελθών µέσος χρόνος Γκρήνουιτς 
Elapsed Time (ELAPS) παρελθών  χρόνος 
elastic center κέντρο ελαστικότητας 
elastic constant σταθερά ελαστικότητας 



 

elastic limit όριο ελαστικότητας 
elastic model ελαστικό οµοίωµα 
elasticity ελαστικότητα 
elastomer ελαστοµερές σώµα 
ELECtric (ELEC) ηλεκτρικό 
Electric Circuit Interrupter (ECI) διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώµατος 
Electric Drive Mechanism (EDM) ηλεκτρικά οδηγούµενος µηχανισµός 
Electric Horse Power (EHP) ηλεκτρική ιπποδύναµη  
Electrical & Electromagnetic Interface  (EEI) ηλεκτρική και ηλεκτροµαγνητική διασύνδεση 
Electrical and Electronic (EE) ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός(-ή-ό) 
Electrical Automatic Support Equipment (EASE) ηλεκτρικός εξοπλισµός αυτόµατης υποστήριξης 
Electrical Checkout Equipment (ECE) συσκευές ηλεκτρικού ελέγχου 
Electrical Contactor Management Unit (ECMU) µονάδα διαχείρισης ηλεκτρικού επαφέα 
Electrical Discharge Machining (EDM) µηχανουργική κατεργασία µε ηλεκτροδιάβρωση 
Electrical Flight Control System (EFCS) ηλεκτρικό σύστηµα ελέγχου πτήσης 
Electrical Flight Control Unit (EFCU) ηλεκτρική µονάδα ελέγχου πτήσης 
Electrical Generation Interface Unit (EGIU) µονάδα διασύνδεσης ηλεκτροπαραγωγής 
Electrical Ground Support Equipment (EGSE) ηλεκτρικός εξοπλισµός επίγειας υποστήριξης 
Electrical Harness Assembly (EHA) συγκρότηµα ηλεκτρικών καλωδιώσεων 
Electrical Launch Support Equipment (ELSE) ηλεκτρικός εξοπλισµός υποστήριξης εκτόξευσης 
Electrical Load Analysis (ELA) ανάλυση ηλεκτρικού φορτίου 
Electrical Power (EP) ηλεκτρική ισχύς 
Electrical Power Distribution and Control (EPD&C) έλεγχος και διανοµή ηλεκτρικής ισχύος 
Electrical Power Distribution and Control System (EPDCS) σύστηµα ελέγχου και διανοµής ηλεκτρικής ισχύος 
Electrical Power Distribution System (EPDS) σύστηµα διανοµής ηλεκτρικής ισχύος 
Electrical Power Generation System (EPGS) σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 
Electrical Power System (EPS) σύστηµα ηλεκτρικής ισχύος 
Electrical Power Unit (EPU) µονάδα ηλεκτρικής ισχύος 
Electrical Standard Practices (ESP) τυποποιηµένες πρακτικές ηλεκτρολογίας 



 

Electrical Support Equipment  (ESE) ηλεκτρικός εξοπλισµός υποστήριξης 
Electrical Terminal Distribution (ETD) ηλεκτρικός σταθµός διανοµής 
Electrical Thermal Generators (ETG) ηλεκτρικές θερµογεννήτριες 
Electrical Zero (EZ) ηλεκτρικό µηδέν 
Electrical, Environmental and COMmunications (EECOM) ηλεκτρικό, περιβαλλοντολογικό και επικοινωνίες 
Electrically Conductive Film (ECF) ηλεκτρικά αγώγιµο φιλµ  
Electrically Scanning Microwave Radiometer (ESMR) µικροκυµατικό ραδιόµετρο ηλεκτρικής σάρωσης 
Electrically Suspended Gyro (ESG) ηλεκτρικά αναρτώµενο γυροσκόπιο 
Electro Sensitive Device (ESD) ηλεκτροευαίσθητος µηχανισµός 
Electro Static Discharge (ESD) ηλεκτροστατική εκκένωση 
Electro Valve (EV) ηλεκτροβαλβίδα 
electrochemical ηλεκτροχηµικό 
electrode ηλεκτρόδιο 
Electro-Explosive Device (EED) ήλεκτρο-εκρηκτική συσκευή 
electroforming ηλεκτροδιαµόρφωση 
electrogas welding ηλεκτροσυγκόλληση µε αέριο  
Electro-Hydraulic (E-H) ήλεκτρο-υδραυλικό 
ElectroHydroDynamics (EHD) ηλεκτροϋδροδυναµική 
ELECTRolyte (ELECTR) ηλεκτρολύτης 
electrolyte cleaning ηλεκτρολυτικός καθαρισµός 
electrolytic machining ηλεκτρολυτική κατεργασία 
electrolytic pickling καθαρισµός δια ηλεκτρολύσεως 
Electromagnetic (EM) ηλεκτροµαγνητικός, -ή, -ό 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
ELectromagnetic INTelligence   (ELINT) ηλεκτροµαγνητική νοηµοσύνη 
ElectroMagnetic Interface (EMI) ηλεκτροµαγνητική διασύνδεση 
ElectroMagnetic Interference (EMI) ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή 
ElectroMagnetic Pulse (EMP) ηλεκτροµαγνητικός παλµός 
ElectroMagnetic Velocity (EMV) ηλεκτροµαγνητική ταχύτητα 



 

Electromagnetic Wave Amplification by Simulated Emission of Radiation 
(EWASER) ενίσχυση ηλεκτροµαγνητικού κύµατος δια προσοµοίωσης εκποµπής ακτινοβολίας 
ElectroMechanical Mockup (EMM) ηλεκτροµηχανολογικό οµοίωµα 
ElectroMotive Force (EMF) ηλεκτρεγερτική δύναµη 
Electron Beam   (EB) δέσµη ηλεκτρονίων  
Electron Beam (Welding) (EB) συγκόλληση µε δέσµη ηλεκτρονίων 
Electron Bombardment Silicon (EBS) γραφίτης ηλεκτρονικού βοµβαρδισµού 
Electron Coupled Oscillator (ECO) παλµογράφος ηλεκτρονικής ζεύξης 
Electron Volt (eV) ήλεκτρον-βόλτ 
electronic ηλεκτρονικός, -ή, -ό 
Electronic Attitude Director Indicator (EADI) ηλεκτρονικός ενδείκτης κατευθυντηρίου στάσης 
Electronic Automatic eXchange (EAX) ηλεκτρονική αυτόµατη εναλλαγή 
Electronic Calibration And Normalization (ECAN) ηλεκτρονική διακρίβωση και τυποποίηση 
Electronic Centralized Aircraft Monitoring (ECAM) επικεντρωµένη ηλεκτρονική παρακολούθηση αεροσκάφους    
Electronic Control Assermbly (ECA) συγκρότηµα ηλεκτρονικού ελέγχου 
Electronic Control Box (ECB) ηλεκτρονικό κιβώτιο ελέγχου 
Electronic Control Unit (ECU) µονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου 
Electronic Control Unit Cooling Valve (ECUCV) βαλβίδα ψύξης ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου 
Electronic Cooling System (ECS) ηλεκτρονικό σύστηµα ψύξης 
Electronic Counter - Counter Measures (ECCM) ηλεκτρονικά αντί-αντίµετρα 
Electronic Counter Measures  (ECM) ηλεκτρονικά αντίµετρα 
Electronic Data Information (EDI) πληροφορίες ηλεκτρονικής µορφής 
Electronic Data Processing (EDP) ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων 
Electronic Data Processing (EDP) ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων 
Electronic Data Processing Equipment (EDPE) εξοπλισµός ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων 
Electronic Data Processing Machine (EDPM) µηχανή ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων 
Electronic Data Processing System (EDPS) σύστηµα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων 
Electronic Digital Analyser (EDA) ηλεκτρονικός ψηφιακός αναλυτής 
Electronic DIgital Tracking And Ranging (EDITAR) ηλεκτρονική ψηφιακή ανίχνευση και εντοπισµός 
Electronic Emission Security (EES) διασφάλιση ηλεκτρονικής εκποµπής 



 

Electronic Engine Control (EEC) ηλεκτρονικός έλεγχος κινητήρα 
Electronic Flash Approach System (EFAS) σύστηµα προσέγγισης ηλεκτρονικής αναλαµπής 
Electronic Flight Control Computer (EFCC) ηλεκτρονικός υπολογιστής ελέγχου πτήσης 
Electronic Flight Instrument System (EFIS) σύστηµα ηλεκτρονικών οργάνων πτήσης 
Electronic Ground Automatic Destruct System (EGADS) επίγειο ηλεκτρονικό σύστηµα αυτοκαταστροφής 
Electronic Horizontal Situation Indicator (EHSI) ηλεκτρονικός ενδείκτης οριζόντιας θέσης 
Electronic Instrument System (EIS) σύστηµα ηλεκτρονικών οργάνων 
Electronic Interface (EI) ηλεκτρονική παρεµβολή 
Electronic Library Computer (ELC) υπολογιστής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης 
Electronic Library System (ELS) σύστηµα ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης 
Electronic Maintenance Ground Equipment (EMGE) επίγειος εξοπλισµός συντήρησης ηλεκτρονικών 
Electronic Parts and Equipment (EPE) ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και εξοπλισµός 
Electronic Properties Information Center (EPIC) ηλεκτρονικό πληροφοριακό κέντρο χαρακτηριστικών ιδιοτήτων 
Electronic Proximity Detector (EPD) ηλεκτρονικός ανιχνευτής προσέγγισης 
Electronic Support Equipment (ESE) ηλεκτρονικός εξοπλισµός υποστήριξης 
Electronic Support Measures  (ESM) µέτρα ηλεκτρονικής υποστήριξης 
Electronic System Display (ESD) απεικονιστής ηλεκτρονικού συστήµατος 
Electronic System Integration (ESI) ολοκλήρωση ηλεκτρονικού συστήµατος 
Electronic Systems Mockup (ESMU) οµοίωµα ηλεκτρονικών συστηµάτων 
Electronic Unit Protection Box (EUPB) προστατευτικό κιβώτιο ηλεκτρονικής µονάδας 
Electronic Warfare   (EW) ηλεκτρονικός πόλεµος 
Electronic Warfare Support Measures (ESM) µέτρα υποστήριξης ηλεκτρονικού πολέµου 
Electronic Warning System (EWS) ηλεκτρονικό σύστηµα προειδοποίησης 
Electronically Agile Radar (EAR) ηλεκτρονικά ευκίνητο ραντάρ 
Electronic-GEographic COordinate Navigation system (EGECON) ηλεκτρονικό σύστηµα πλοήγησης γεωγραφικών συντεταγµένων 
ELECTRonics   (ELECTR) ηλεκτρονικά 
Electro-Optical (EO) ήλεκτρο-οπτικό 
Electro-Optical Light Modulator (EOLM) ηλεκτροπτικός διαµορφωτής φωτός 
Electro-Optical Research (EOR) ήλεκτρο-οπτική έρευνα 



 

electropolishing  ηλεκτρολυτική στίλβωση 
electroslag remelting ηλεκτρική ανάτηξη εν σκωρία 
electrostatic ηλεκτροστατικός, -ή, -ό 
Electrostatic Sensitive Devices (ESD) συσκευές ευαίσθητες ηλεκτροστατικά 
ElectroΜagnetic Compatibility (EMC) ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
elevated ανυψωµένος,- η, -ο 
Elevated RΑdiation-SΕeking Rocket (ERASER) πύραυλος ανίχνευσης υπερυψωµένης ακτινοβολίας 
ELEVation (ELEV, ELV) υψόµετρο 
Elevation Angle Guidance Landing Equipment (EAGLE) εξοπλισµός προσγείωσης µε καθοδήγηση της γωνίας ανύψωσης 
Elevation Finder  (EF) ανιχνευτής ύψους 
elevator πηδάλιο ανόδου - καθόδου 
ELevator Aileron Computer (ELAC) υπολογιστής πηδαλίων ανόδου - καθόδου και κλίσεως 
elevons συνδυασµένα πηδάλια ανόδου-καθόδου και κλίσεως 
elliptic lift distribution ελλειπτική κατανοµή άντωσης 
elongation επιµήκυνση 
embarkation επιβίβαση 
Emergency  Medical Services (EMS) ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
EMERgency (EMER) έκτακτη ανάγκη 
emergency barrier δίκτυο ανάσχεσης ανάγκης 
Emergency Broadcasting System (EBS) σύστηµα ραδιοεκποµπής έκτακτης ανάγκης 
Emergency Defence Plan (EDP) αµυντικός σχεδιασµός έκτακτης ανάγκης 
Emergency Detection System (EDS) σύστηµα εντοπισµού έκτακτης ανάγκης 
Emergency Dispersal Bases (EDB) βάσεις διασποράς έκτακτης ανάγκης 
emergency distance αναγκαία απόσταση ακινητοποίησης 
Emergency Earth Orbital Escape Device (EEOED) µηχανισµός διαφυγής έκτακτης ανάγκης γήινης τροχιάς 
emergency landing αναγκαστική προσγείωση 
EMergency Lighting System (EMLS) σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης 
emergency locator beacon βλ. "emergency locator transmitter” 
Emergency Locator Transmitter (ELT) ποµπός εντοπισµού έκτακτης ανάγκης 



 

Emergency Locator Transmitter (ELT) ποµπός προσδιορισµού θέσης έκτακτης ανάγκης 
Emergency MiSsion Support  (EMSS) υποστήριξη αποστολής έκτακτης ανάγκης 
Emergency Oxygen Mask Assembly (EOMA) συγκρότηµα αναπνευστήρα οξυγόνου έκτακτης ανάγκης 
Emergency Oxygen Pack (EOP) συσκευασία οξυγόνου έκτακτης ανάγκης 
emergency oxygen system σύστηµα οξυγόνου ανάγκης 
Emergency Oxygen System (EOS) σύστηµα οξυγόνου έκτακτης ανάγκης 
emergency parachute  αλεξίπτωτο ανάγκης 
Emergency Planning (EP) σχεδιασµός έκτακτης ανάγκης 
EMergency Position Indicating Radio Beacon (EMPIRB) ραδιοφάρος ένδειξης θέσης έκτακτης ανάγκης 
emergency power ισχύς έκτακτης ανάγκης 
Emergency Power CutOff (EPCO) διακοπή ισχύος έκτακτης ανάγκης 
Emergency Power Level (EPL) επίπεδο ισχύος έκτακτης ανάγκης 
Emergency Power Supply Unit (EPSU) µονάδα παραγωγής ισχύος έκτακτης ανάγκης 
Emergency Power Unit (EPU) µονάδα ισχύος έκτακτης ανάγκης 
Emergency Relocation Site (ERS) τοποθεσία µετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης 
Emergency Rescue (ER) διάσωση έκτακτης ανάγκης 
Emergency Shutoff Valve   (ESV) βαλβίδα διακοπής έκτακτης ανάγκης 
emergency οxygen οξυγόνο ανάγκης 
emission εκποµπή 
EMISsioN (EMISN) εκποµπή 
Emission Index   (EI) δείκτης εκποµπής 
Emitter Location MEthod (ELME) µέθοδος εντοπισµού ποµπού 
empennage ουραίο πτέρωµα 
EMPennage (EMP) ουραίο πτέρωµα 
empty weight dry ξηρό βάρος κενού α/φους 
emulsion γαλάκτωµα 
en route kit κιβώτιο εργαλείων και ανταλλακτικών 
en route marker beacon ραδιοσηµαντήρας εν πτήση 
ENaBLe (ENBL) καθιστό ικανό, ενεργοποιώ 



 

encapsulation εγκιβωτισµός 
ENCoDe (ENCD) κωδικοποιώ 
ENCoDeR (ENCDR) κωδικοποιητής 
end item τελικό εξάρτηµα 
End Of Mission (EOM) πέρας της αποστολής 
End Of Power Flight (EOPF) τέλος της πτήσης µε ισχύ 
ENDurance (END) αυτονοµία 
Enemy Aircraft (EA) εχθρικό αεροσκάφος 
ENeRGiZe (ENRGZ) ενεργοποιώ 
energy ενέργεια 
ENgaGeD (ENGD) εµπλεκόµενος-η-ο 
engaging speed ταχύτητα εµπλοκής 
ENGine (ENG) κινητήρας 
Engine and Warning Display (E/WD) απεικονιστής (παραµέτρων) κινητήρα και προειδοποιήσεων (µηνυµάτων) 
Engine Condition Monitoring (ECM) παρακολούθηση συνθηκών κινητήρα 
Engine Control (EC) έλεγχος κινητήρα 
ENgine COntrol Monitoring System (ENCOMS) σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου κινητήρα  
Engine Control System (ECS) σύστηµα ελέγχου κινητήρα 
Engine Control Unit (ECU) µονάδα ελέγχου κινητήρα 
Engine CutOff (ECO) κράτηση / σβήσιµο κινητήρα 
Engine Cutoff Timer (ECT) χρονοδιακόπτης κράτησης κινητήρα 
Engine Driven Pump (EDP) αντλία που παίρνει κίνηση από τον κινητήρα 
Engine Driven Pump (EDP) µηχανοκίνητη αντλία (από τον κινητήρα) 
Engine Electronic Controller (EEC) ηλεκτρονικός ελεγκτής κινητήρα 
engine exhaust trail ίχνος καυσαερίων κινητήρα 
Engine Failure Sensing and Shutdown System (EFSSS) σύστηµα ανίχνευσης αστοχίας και σβησίµατος κινητήρα 
Engine Health Monitoring (EHM) παρακολούθηση κατάστασης ("υγείας") κινητήρα 
Engine Indicating and Crew Alerting System (EICAS) σύστηµα ενδείξεων κινητήρα και προειδοποίησης πληρώµατος 
Engine Interface Unit (EIU) µονάδα διασύνδεσης κινητήρα 



 

Engine Maintenance Unit (EMU) µονάδα συντήρησης κινητήρα 
Engine Management Display (EMD) απεικονιστής ελέγχου λειτουργίας κινητήρα 
Engine Manual (EM) εγχειρίδιο κινητήρα 
Engine Mixture Ratio (EMR) αναλογία µίγµατος κινητήρα 
Engine Oil Temperature (TEO) θερµοκρασία ελαίου κινητήρα 
Engine Out (EO) κινητήρας εκτός λειτουργίας 
engine pod ατρακτίδιο κινητήρα 
Engine Pressure Ratio (EPR) λόγος συµπίεσης κινητήρα 
engine run-up δοκιµή κινητήρα 
Engine Service Platform   (ESP) επίπεδη επιφάνεια εξυπηρέτησης κινητήρα 
engine spray καταιονιστήρας κινητήρα 
Engine Vibration Monitoring Unit (EVMU) µονάδα παρακολούθησης κραδασµών κινητήρα 
Engine/Warning Display (EWD) απεικονιστής προειδοποιήσεων κινητήρα 
Engineering Change Note (ECN) σηµείωµα αλλαγής µηχανικής 
Engineering Change Proposal (ECP) πρόταση µηχανολογικής αλλαγής 
Engineering Coordination Memo (ECM) υπόµνηµα συντονισµού µηχανικής 
Engineering Critical Component (ECC) κρίσιµο εξάρτηµα µηχανολογίας 
Engineering Drawing Microfilm Card (EDMC) µηχανολογικό σχέδιο σε κάρτα µικροφίλµ  
Engineering Evaluation Model (EEM) µοντέλο µηχανολογικής αξιολόγησης 
Engineering Order (EO) µηχανολογική εντολή 
Engineering Order Change (EOC) αλλαγή εντολής µηχανολογίας 
Engineering Science Data Unit (ESDU) µονάδα δεδοµένων της επιστήµης της µηχανολογίας 
Engineering Test Vehicle (ETV) όχηµα µηχανολογικής δοκιµής 
Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS) προηγµένο σύστηµα προειδοποίησης εγγύτητας εδάφους 
Enroute Computer IDentification (ECID) αναγνώριση υπολογιστή εν πτήση 
enthalpy ενθαλπία 
ENTRance (ENTR) είσοδος  
entropy εντροπία 
ENTry (ENT) είσοδος, εισαγωγή, καταγραφή 



 

Entry Corridor Display   (ECD) απεικόνιση διαδρόµου εισόδου 
Entry Into Service (EIS) έναρξη εκµετάλλευσης 
Entry Monitor Display   (EMD) απεικονιστής παρακολούθησης εισόδου 
Entry Panel (EP) πίνακας εισαγωγής δεδοµένων 
entry point (FIR) σηµείο εισόδου 
ENVelope (ENV) περίβληµα, φάκελος 
envelope requirement απαίτηση φακέλου πτήσης 
Enviromental Control System (ECS) σύστηµα ελέγχου περιβάλλοντος χώρου 
enviromental stress cracking ρώγµωση λόγω περιβαλλοντικής καταπόνησης 
environment περιβάλλον 
ENViRonmental (ENVR) περιβαλλοντικός 
Environmental Chamber  (EC, E/C) περιβαλλοντολογικός θάλαµος 
Environmental Control (EC) περιβαλλοντολογικός έλεγχος 
Environmental Control Life Support Subsystem (ECLSS) υποσύστηµα περιβαλλοντολογικού ελέγχου υποστήριξης ζωής  
Environmental Control System  (ECS) σύστηµα ελέγχου περιβάλλοντος 
Environmental Control Unit (ECU) µονάδα περιβαλλοντολογικού ελέγχου 
Environmental Life Support Assembly (ELSA) περιβαλλοντικό συγκρότηµα υποστήριξης ζωής 
Environmental Life Support System   (ELSS) περιβαλλοντικό συγκρότηµα υποστήριξης ζωής 
environmental stress περιβαλλοντική καταπόνηση 
Environmental Survey Satellite (ESSA) δορυφόρος περιβαλλοντικής επιτήρησης 
Environmental Test Round (ETR) δοκιµαστικό περιβαλοντικό βλήµα  
epitaxy επιταξία 
epoxide εποξείδιο 
epoxy resin εποξειδική ρητίνη 
epoxy varnish εποξειδικό βερνίκι 
Equation Of State (EOS) καταστατική εξίσωση 
equations motion εξισώσεις κίνησης 
equilibrium  flow ροή ισορροπίας  
equilibrium  glide ισορροπηµένη κατολίσθηση 



 

equilibrium rate of descent  ισορροπηµένος βαθµός καθόδου 
equiphase surface ισοφασική επιφάνεια  
EQuiPmenT (EQPT) εξοπλισµός 
Equipment Bay (EB) θυρίδα εξοπλισµού 
Equipment Central Data Bank (ECDB) κεντρική τράπεζα δεδοµένων εξοπλισµού 
Equipment Component List (ECL) κατάλογος εξαρτηµάτων εξοπλισµού 
Equipment Functional Check (EFC) λειτουργικός έλεγχος εξοπλισµού 
Equipment List (EL) κατάλογος εξοπλισµού 
Equipment Modification List (EML) κατάλογος τροποποιήσεων εξοπλισµού 
Equipment Modification Sheet (EMS) φύλλο τροποποίησης εξοπλισµού 
Equipment Record System (ERS) σύστηµα καταγραφής εξοπλισµού 
Equipment Technical Specification (ETS) τεχνική προδιαγραφή εξοπλισµού 
equipotential  surface ισοδυναµική επιφάνεια  
equivalence ratio ισοδύναµη αναλογία 
Equivalent AirSpeed (EAS) ισοδύναµη ταχύτητα αέρος 
Equivalent Direct Radiation (EDR) ισοδύναµη άµεση ακτινοβολία 
Equivalent Exposure Time (EET) ισοδύναµος χρόνος έκθεσης 
Equivalent Focal Length (EFL) ισοδύναµο εστιακό µήκος  
Equivalent Initial Flaw Size (EIFS) ισοδύναµο αρχικό µέγεθος ατέλειας 
Equivalent Mean TIme to Failure (EMTIF) ισοδύναµος µέσος χρόνος αστοχίας 
Equivalent Shaft HorsePower (ESHP) ισοδύναµη ιπποδύναµη στον άξονα 
Equivalent Single Wheel Load (ESWL) ισοδύναµο φορτίο µονού τροχού 
equivalent sound level ισοδύναµη στάθµη ήχου 
equivalent tail wind ισοδύναµος ούριος άνεµος 
Erasable Memory   (EM) αποσβέσιµη µνήµη 
ergometer εργόµετρο 
erosion διάβρωση 
erosive  burning διαβρωτική καύση  
erratic error  ακατάστατο σφάλµα 



 

Error Detection and Correction (EDC) εντοπισµός και διόρθωση λάθους 
Error Detection System (EDS) σύστηµα εντοπισµού λάθους 
Error Report (ER, ERR ) αναφορά σφάλµατος 
error signal σήµα σφάλµατος 
Escape (ESC) διαφυγή 
Escape Tower (E/T) πύργος διαφυγής 
ESSential (ESS) ουσιώδης 
Essential Element of Information (EEI) βασικό στοιχείο πληροφόρησης 
Essential Performance Requirements (EPR) απαιτήσεις βασικών επιδόσεων 
Estimate Takeoff (ETO) εκτιµώµενος (χρόνος)απογείωσης 
ESTimated (EST) εκτιµώµενος,-η-ο 
Estimated AirSpeed (EAS) εκτιµώµενη ταχύτητα αέρος 
Estimated Average Life (EAL) εκτιµώµενη µέση λειτουργική ζωή 
Estimated Completion Date (ECD) εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
Estimated Date of Completion (EDC) εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
Estimated Delivery Date (EDD) εκτιµώµενη ηµεροµηνία παράδοσης 
Estimated Fuel On Board (EFOB) εκτιµώµενο καύσιµο επί του αεροσκάφους 
Estimated Normal Payload (ENP) εκτιµώµενο κανονικό φορτίο 
Estimated Time En route (ETE) εκτιµώµενος χρόνος καθ' οδόν 
Estimated Time for Interception (ETI) εκτιµώµενος χρόνος παρεµπόδισης 
Estimated Time of Acquisition (ETA) εκτιµώµενος χρόνος απόκτησης 
Estimated Time of Arrival (ETA) εκτιµώµενος χρόνος άφιξης 
Estimated Time of Completion  (ETC) εκτιµώµενος χρόνος ολοκλήρωσης 
Estimated Time of Departure (ETD) εκτιµώµενος χρόνος αναχώρησης 
Estimated Time of Departure (ETD) εκτιµώµενος χρόνος αναχώρησης 
Estimated Time Over (ETO) πέρας εκτιµώµενου χρόνου 
estimation εκτίµηση 
eta patch ριπιδωτό επίρραµα 
European Air Traffic Management System (EATMS) ευρωπα'ι'κό σύστηµα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας 



 

European Cooperation for Space Standardization (ECSS) Ευρωπαική συνεργασία για τυποποίηση στην διαστηµική 
European Space Agency  (ESA) Ευρωπαϊκή διαστηµική υπηρεσία 
eutectic ευτηκτικό 
eutectoid ευτηκτοειδές 
EVACuation (EVAC) εκκένωση, εγκατάλειψη 
EVacuation Mission  (EVM) αποστολή εκκένωσης 
Evans Clean flow Tunnel (ECT) αεροσύραγγα καθαρής/στρωτής ροής 'Evans' 
evaporation εξάτµιση 
evaporative ice εξατµιζόµενος πάγος 
Events Per Unit Time (EPUT) γεγονότα ανά µονάδα χρόνου 
Exaust Pressure Ratio (EPR) λόγος συµπίεσης εξαγωγής  
excess noise υπερβάλλων θόρυβος 
EXCitation, EXCite (EXC) διέγερση, διεγείρω 
EXCiteD (EXCD) διεγερµένος-η-ο 
executive aircraft αεροσκάφος µεταφοράς προσωπικοτήτων 
exfoliation απολέπιση 
Exhaust Gas Temperature (EGT) θερµοκρασία αερίων εξαγωγής 
Exhaust Gas Temperature (EGT) θερµοκρασία καυσαερίων εξόδου 
exhaust gases καυσαέρια 
exhaust manifold πολυσχιδής εξαγωγή 
exhaust nozzle ακροφύσιο εξαγωγής 
Exhaust Nozzle Temperature (ENT) θερµοκρασία ακροφυσίου εξαγωγής  
Exit Guide Temperature (EGV) θερµοκρασία εξόδου οδηγού 
Exit Guide Vane (EGV) οδηγό πτερύγιο εξόδου 
exosphere εξώσφαιρα 
expanded plastics διογκούµενα πλαστικά 
expansion εκτόνωση ,διαστολή 
expansion ratio λόγος εκτόνωσης 
expected approach time αναµενόµενος χρόνος προσέγγισης 



 

Expected Approach Time (EAT) εκτιµώµενος χρόνος προσέγγισης 
Expendable Remote Operating Weather Station (EROWS) αναλώσιµος τηλεχειριζόµενος σταθµός καιρού 
Experiment Assembly  (EA) πειραµατικό συγκρότηµα 
Experiment Package (EP) πειραµατική συσκευασία 
experimental πειραµατικό 
Experimental Communications Satellite (ECS) πειραµατικός δορυφόρος επικοινωνιών 
experimental design πειραµατική µελέτη/σχεδιασµός 
experimental Fighter (XF ) πειραµατικό µαχητικό α/φ 
eXperimental Helicopter (XH) πειραµατικό ελικόπτερο 
Experimental Man Space Station (EMSS) πειραµατικός επανδρωµένος διαστηµικός σταθµός 
eXperimental Rocket (XR) πειραµατικός πύραυλος 
Experimental Support System (ESS) πειραµατικό σύστηµα υποστήριξης 
Explosive (Expl.) εκρηκτικός-ή-ό 
explosive bolt εκρηγνυόµενος κοχλίας 
explosive decompression εκρηκτική αποσυµπίεση 
Explosive Device System (EDS) σύστηµα εκρηκτικού µηχανισµού 
Explosive Devices (ED) εκρηκτικές συσκευές 
Explosive Echo Ranging (EER) υπολογισµός απόστασης από την ηχώ έκρηξης 
explosive forming διαµόρφωση δι'εκρήξεως 
Explosive Proof   (EP) ασφαλές σε περίπτωση έκρηξης 
Explosive Safe Area (ESA) ασφαλής περιοχή από εκκρήξεις 
Explosive Valve (EV) εκκρηκτική βαλβίδα 
expulsion system σύστηµα εκδίωξης 
Extend (EXT) εκτεταµένος-η-ο 
EXTend, EXTension (EXT) έκτείνω, επέκταση 
Extended Length Message (ELM) µήνυµα µακράς διαρκείας 
Extended Range (ER) εκτεταµένη εµβέλεια 
Extended Twin-engine OPperationS (ETOPS) εκτεταµένες επιχειρήσεις µε δύο κινητήρες 
Extended Twin-engine OPperationS (ETOPS) επεκταµένη λειτουργία/εκµετάλλευση δικινητηρίου 



 

Extended-Range Ballistic Missile (ERBM) βαλλιστικό βλήµα µεγάλου βεληνεκούς 
extender αραιωτικό 
EXTensioN (EXTN) επέκταση 
extension flap εκτεινόµενο πτερύγιο καµπυλότητας 
EXTerior, EXTernal (EXT) εξωτερικό, εξωτερικός-ή-ό,  
External (EXT) εξωτερικός-ή-ό 
External Blown Flaps (EBF) εξωτερικά πτερύγια καµπυλότητας δι’ εµφυσήσεως 
External Burning Control (EB Control) εξωτερικός έλεγχος καύσης 
External Pilot Check (EPC) εξωτερικός έλεγχος από χειριστή αεροσκάφους 
Extinguish  (EXT) σβύνω 
EXTInguisheR (EXTIR) πυροσβεστήρας 
Extra High Tension (EHT) υπέρ-υψηλή ένταση 
Extra High Voltage (EHV) υπέρ-υψηλή τάση 
EXTRactor (EXTR) εξολκέας, εξαγωγέας 
ExtraVehicular   (EV) εκτός οχήµατος 
ExtraVehicular Activity (EVA) δραστηριότητα εκτός οχήµατος 
Extravehicular Life Support System (ELSS) σύστηµα υποστήριξης ζωής εκτός οχήµατος 
Extravehicular Maneuvering Unit (EMU) µονάδα ελιγµών εκτός οχήµατος 
ExtraVehicular Space Suit (EVSS) στολή (για χρήση) εκτός οχήµατος 
Extravehicular Support Package (ESP) εξοπλισµός για υποστήριξη εκτός οχήµατος 
ExtraVehicular System (EVS) σύστηµα (για χρήση) εκτός οχήµατος 
ExtraVehicular Transfer  (EVT) εκτός οχήµατος µεταφορά 
Extreme UltraViolet (EUV) άκρως υπεριώδες 
Extreme Ultraviolet (xum) άκρως υπεριώδης 
extreme value ακραία τιµή 
Extremely High Frequency (EHF) άκρως υψηλή συχνότητα  
Extremely Low Frequency (ELF) άκρως χαµηλή συχνότητα  
extruded εξηλασµένο (προϊόν) 
extrusion εξέλαση 



 

EXTRusion (EXTR) εξέλαση 
extrusion (part) εξελασµένο τεµάχιο 
Eye Reference Point (ERP) σηµείο αναφοράς οφθαλµού 
eyebolt οφθαλµοκοχλίας 
eyelid reverser βλεφαροειδής αναστροφέας ώσης 
face(s) επιφάνειες 
Facsimile Transmission   (FAX) εκποµπή τηλεοµοιότυπου  
factor παράγοντας, συντελεστής 
factor of safety συντελεστής ασφάλειας 
Factory Acceptance Test (FAT) εργοστασιακή δοκιµή αποδοχής 
Factory Installed Maintenance Automatic Test Equipment (FIMATE) εξοπλισµός αυτόµατης δοκιµής συντήρησης εγκατεστηµένος από το εργοστάσιο  
Factory Test Equipment (FTE) εργοστασιακός εξοπλισµός δοκιµής  
Fahrenheit (F) φαρενάιτ 
Fahrenheit Dry Bulb (FDB) θερµοκρασία ξηρού βολβού Φαρενάϊτ  
Fail Operational (FO) λειτουργικό υπό αστοχία  
Fail Operational/Fail Safe (FO/FS) λειτουργικό υπό αστοχία / ασφαλές υπό αστοχία 
fail safe ασφαλές υπο αστοχία 
fail safe design µελέτη/σχεδιασµός για ασφάλεια µετά από αστοχία 
fail safe structure δοµή ασφαλής µετά από αστοχία 
FAILure (FAIL) αστοχία 
Failure Analysis  (FA) ανάλυση αστοχίας 
failure criteria κριτήρια αστοχίας 
Failure Mode & Effects Analysis (FMEA) ανάλυση τρόπου και επιπτώσεων αστοχίας 
Failure Mode Analysis  (FMA) ανάλυση τρόπου αστοχίας 
failure rate ρυθµός αστοχιών 
Failure Rate Data   (FRD) δεδοµένα ρυθµού αστοχίας 
Failure Warning (F/W) προειδοποίηση αστοχίας 
Failure Warning (FW) προειδοποίηση αστοχίας 
Failures Effects Analysis  (FEA) ανάλυση επιπτώσεων αστοχιών 



 

Fair Average Quality (FAQ) µέση αποδεκτή ποιότητα 
Fair Wear and Tear (FWT) παραδεκτή φθορά χρήσης 
fairing αεροδυναµικό κάλυµµα 
false rib ψευδονεύρο  
fan ανεµιστήρας 
Fan Air Valve (FAV) αεροβαλβίδα ανεµιστήρα 
fan engine στροβιλοκινητήρας διπλής ροής 
Fan Exit Guide Vane (FEGV) οδηγό πτερύγιο εξόδου ανεµιστήρα 
fan rotor στροφείο ανεµιστήρα 
Faraday cell κλωβός 'Faraday' 
Fast Accurate Refraction Correction (FARC) ταχεία και ακριβής διόρθωση διάθλασης 
Fast/Slow (F/S) γρήγορα/αργά 
Fasten Seat Belts (FSB) δέστε τις ζώνες ασφαλείας 
FaSTeNeR (FSTNR) συνδετήρας, δοµικός σύνδεσµος 
fatigue κόπωση 
Fatigue Damage (FD) ζηµία λόγω κόπωσης 
fatigue life διάρκεια ζωής σε κόπωση 
fatigue limit όριο κόπωσης 
fatigue notch factor αντοχή σε κόπωση 
fatigue strength αντοχή σε κόπωση 
fatigue strength reduction factor συν/τής µείωσης αντοχής σε κόπωση 
Fault Detection & Annunciation (FDA) ανίχνευση αστοχίας και αναγγελία 
Fault Detection, Isolation, Identification & Recompensation (FDIIR) ανίχνευση, περιορισµός, αναγνώριση και αποκατάσταση αστοχιών 
fault diagnosis διάγνωση βλαβών 
Fault Isolation by Semiautomatic Techniques   (FIST) αποµόνωση αστοχίας µε ηµιαυτόµατες τεχνικές 
Fault Isolation Manual (FIM) εγχειρίδιο εντοπισµού/αποµόνωσης βλαβών 
Fault Reporting Manual (FRM) εγχειρίδιο αναφοράς αστοχιών 
favourable yaw ευνοϊκή εκτροπή 
faying surface επιφάνεια επαφής 



 

feasibility εφικτότητα, σκοπιµότητα 
FeaTheRiNG (FTRNG) πτέρωση 
feathering pitch βήµα πτέρωσης 
Federal Aviation Administration (FAA) οµοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας 
Federal Aviation Agency  (FAA) οµοσπονδιακή υπηρεσία αεροπορίας 
Federal Aviation Regulation (FAR) κανονισµοί οµοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής υπηρεσίας (ΗΠΑ) 
Federal Material Supply (FMS) οµοσπονδιακό στρατιωτικό εφόδιο 
Federal Stock Number  (FSN) οµοσπονδιακός αριθµός αποθέµατος 
Federal Stock Number (FSN) οµοσπονδιακός αριθµός αποθήκης  
feed pipes αγωγοί τροφοδοσίας 
feed pump αντλία τροφοδοσίας 
feed tank δεξαµνή τροφοδοσίας  
FeeDBacK (FDBK) ανάδραση 
FEeDeR (FEDR, FDR) τροφοδότης 
feel αίσθηση 
Feet Per Minute (FPM, Ft/Min) πόδια ανά λεπτό 
Feet per Second (Ft/Sec) πόδια ανά δευτερόλεπτο 
ferrite φερίτης 
fiber optics οπτικές ίνες 
Fiberglass Reinforced Plastics (FRP) πλαστικά ενισχυµένα µε υαλονήµατα 
fibre ίνα 
fibre glass ίνα γυαλιού 
Fibre Reinforced Materials (FRM) υλικά ενισχυµένα µε νήµατα/ίνες 
Fibre Reinforced Plastic  (FRP) πλαστικό ενισχυµένο µε νήµατα/ ίνες 
fibrous composite σύνθετο από ίνες 
FieLD  (FLD) πεδίο 
Field Activities  (F/A) δραστηριότητες πεδίου µάχης 
Field Artillery (FA) πεδινό πυροβολικό 
Field Change Analysis (FCA) ανάλυση αλλαγής πεδίου 



 

field elevation atmospheric pressure (QFE) ατµοσφαιρική πίεση υψόµετρου αεροδροµίου 
Field Intelligence Simulation Test (FIST) δοκιµή προσοµοίωσης επιτόπιας συλλογής πληροφοριών 
Field Intensity (F/I) ένταση πεδίου 
Field Maintenance (FM) συντήρηση επιπέδου µονάδας 
Field Maintenance Equipment (FME) εξοπλισµός συντήρησης επιπέδου µονάδας 
Field Of View (FOV) οπτικό πεδίο 
Field Service Report  (FSR) αναφορά εξυπηρέτησης πεδίου 
fighter a/c µαχητικό α/φος 
Fighter Alert (FA) ετοιµότητα µαχητικού 
Fighter Bomber (FB) µαχητικό βοµβαρδιστικό 
Fighter Bomber Aircraft (FBA) µαχητικό βοµβαρδιστικό αεροσκάφος 
Fighter Bomber Attack (F B/A) µαχητικό βοµβαρδιστικό προσβολής  
Fighter Controller   (FC) ελεγκτής µαχητικού 
Fighter Ground Attack (FGA) µαχητικό προσβολής εδάφους 
Fighter Interceptor (FI) µαχητικό αναχαίτισης 
filament νηµάτιο, νήµα, κλωστή 
filiform corrosion νηµατοειδής διάβρωση 
Fill and Drain (F&D) πλήρωση και αποστράγγιση 
filler παρέµβασµα 
filler cap πώµα πλήρωσης 
filler gage διακενόµετρο 
filler metal µεταλλικό παρέµβασµα 
fillet λωρίδα 
fillet weld γωνιακή συγκόλληση 
film λεπτό στρώµα 
FiLTeR (FLTR) φίλτρο 
fin κάθετο σταθερό, πτερύγιο 
Final Approach (FNA) τελική προσέγγιση 
Final Approach Equipment (FAE ) εξοπλισµός τελικής προσέγγισης 



 

Final Approach Fix (FAF) στίγµα τελικής προσέγγισης 
Final Approach WayPoint (FAWP) καθορισµένο σηµείο τελικής προσέγγισης 
Final Bomb Release Line (FBRL) τελική γραµµή άφεσης βοµβών 
Final Engineering Acceptance Test (FEAT) τελική δοκιµή µηχανολογικής αποδοχής 
Final Flight Certification (FFC) τελική πιστοποίηση πτήσης 
Final Takeoff speed (VFTO) τελική ταχύτητα απογείωσης 
Fine Error Sensor (FES) αισθητήρας µικρολαθών 
finish τελείωµα 
Finish Acceptance Profile (FAO) φάκελλος αποδοχής τελικής επεξεργασίας  
finite πεπερασµένος, -η, -ο 
Finite Difference Method (FDM) µέθοδος πεπερασµένων διαφορών 
Finite Element Analysis (FEA) ανάλυση µε πεπερασµένα στοιχεία 
Finite Element Method (FEM)  µέθοδος πεπερασµένων στοιχείων 
Finite Volume Method (FVM) µέθοδος πεπερασµένων όγκων 
Fire CoMmanD (FCMD) διοίκηση πυρός 
Fire Control (FC) έλεγχος πυρός 
Fire Control Equipment   (FCE) εξοπλισµός ελέγχου πυρός 
Fire Control Operation (FCO) λειτουργία ελέγχου πυρός 
Fire Control Radar (FCR) ραντάρ ελέγχου πυρός 
Fire Control System  (FCS) σύστηµα ελέγχου πυρός 
Fire Detection & Extinguishing System (FD & E) σύστηµα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 
Fire Detection Centre (FDC) κέντρο πυρανίχνευσης 
Fire Detection Unit (FDU) µονάδα εντοπισµού πυρός 
Fire Door (FDR) θύρα πυρασφάλειας 
Fire Extinguishing System (FIREX) σύστηµα πυρόσβεσης 
fire proof αλεξίπυρο, πυροστεγές 
fire resistant πυράντοχο 
fire wall αντιπυρικό διάφραγµα, πυροστεγές τοίχωµα 
FirePRooF (FPRF) πυρασφαλές-ής, αλεξίπυρο 



 

Firing Console (FC) πίνακας ελέγχου πυροδότησης 
Firing Table  (FT) πίνακας πυροδότησης 
Firing Unit  (FU) µονάδα πυροδότησης 
First Article Configuration Inspection (FACI) επιθεώρηση διαµόρφωσης πρωτόλειου 
First Article Inspection  (FAI) επιθεώρηση πρωτόλειου 
First Article Prototype (FAP) πρωτότυπο πρωτόλειο 
First Horizontal Flight (FHF) πρώτη οριζόντια πτήση 
First Officer (F/O) συγκυβερνήτης 
First Vertical Flight (FVF) πρώτη κατακόρυφη πτήση 
Fiscal Year (FY) οικονοµικό έτος 
fit systems συστήµατα συναρµογών 
FiTtinG (FTG) στήριγµα, συναρµογέας 
Fixed Base Simulator (FBS) σταθερός προσοµοιωτής 
Fixed Firm Price (FFP) σταθερή τιµή 
Fixed Line Of Sight (FLOS) σταθερή γραµµή σκόπευσης 
fixed loop antenna κεραία σταθερού βρόχου 
fixed pitch propeller έλικα σταθερού βήµατος 
fixed rate turn στροφή σταθερού βαθµού 
Fixed Throttle Point  (FTP) σταθερό σηµείο µοχλού ισχύος  
Fixed Wing Aircraft (FW Aircraft) αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας 
Fixed Wing Tactical Transport (FWTT) τακτικό µεταφορικό (α/φ) σταθερής πτέρυγας 
flailing απεξάρθρωση 
flaking απολέπιση 
FLame (FL) φλόγα 
flame out σβήσιµο κινητήρα 
flame trap φλογοπαγίδα 
flame tube φλογοσωλήνας 
FLaMePRooF (FLMPRF) φλογοστεγές 
Flammable Compressed Gas (Fla.G) εύφλεκτο συµπιεσµένο αέριο 



 

Flammable Liquid (Fla.L) εύφλεκτο υγρό 
Flammable Solid (Fla.S) εύφλεκτο στερεό 
FLanGe (FLG) ωτίς, φλάντζα 
flap πτερύγιο καµπυλότητας 
flap assymetry ασύµµετρη έκταση πτερυγίου καµπυλότητας 
Flap Control Unit (FCU) µονάδα ελέγχου πτερυγίων καµπυλότητας 
flap retraction speed (V3) ταχύτητα ανάσυρσης πτερυγίων καµπυλότητας χείλους εκβολής 
flap setting επιλογή θεσης πτερυγίου καµπυλότητας 
flaperon πτερύγιο κλίσης/καµπυλότητας 
flapping πτερυγισµός 
flapping hinge άρθρωση πτερυγισµού 
Flare Detection System (FDS) σύστηµα ανίχνευσης φωτοβολίδων 
flare out  επίπλευση 
Flashing Light (FL) φως σηµατοδότησης 
FLat Head (FLH, FH) επίπεδη κεφαλή 
flat spin επίπεδη περιδίνηση 
flatten out βλ. "level off” 
Fleet Leader Program (FLP) πρόγραµµα πρωτοπόρου στόλου 
Fleet Serial Number (FSN) αριθµός σειράς στόλου 
Fleet Standardization & Improvement Program (FSIP) πρόγραµµα εναρµόνισης και βελτίωσης στόλου 
FLEXible (FLEX) εύκαµπτος-η-ο 
Flexible Automatic Circuit Tester (FACT) αυτόµατος εύκαµπτος δοκιµαστής κυκλώµατος  
flexible take off βλ. "reduced thrust take off”  
FLeXible Take-Off (FLXTO) ευέλικτη δυνατότητα απογείωσης (στοιχεία κινητήρα) 
Flexible Use of Airspace (FUA) ευέλικτη χρήση εναερίου χώρου 
flexural center βλ. "shear center“ 
flexural test δοκιµή σε κάµψη 
flick roll ταχεία περιστροφή 
FLighT   (FLT) πτήση 



 

Flight Acceptance Composite Test  (FACT) σύνθετη δοκιµή αποδοχής πτήσης 
Flight Acceptance Profile  (FAP) φάκελλος αποδοχής πτήσεως 
Flight Advisory Weather Service (FAWS) µετεωρολογική συµβουλευτική υπηρεσία πτήσης 
Flight Altitude (FA) ύψος πτήσης 
FLight Anomalies REporting (FLARE) αναφορά ανωµαλιών πτήσης 
Flight Anomaly Investigation (FAI) διερεύνηση ανωµαλίας πτήσης 
Flight Class (F/C) κατηγορία πτήσης 
Flight Combustion Monitor (FCM) απεικονιστής παρακολούθησης καύσης κατά την πτήση 
Flight Computer Operating System  (FCOS) λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή πτήσης 
Flight Control (FC) έλεγχος πτήσης 
FLighT ConTroL (FLT CTL) πηδάλιο ελέγχου πτήσης 
Flight Control Computer (FCC) υπολογιστής ελέγχου πτήσης 
Flight Control Computer System (FCCS) σύστηµα υπολογιστή ελέγχου πτήσης 
Flight Control Computer Unit (FCCU) µονάδα υπολογιστή ελέγχου πτήσης 
Flight Control Data Concentrator (FCDC) συγκεντρωτής δεδοµένων ελέγχου πτήσης 
Flight Control Operating System (FCOS) λειτουργικό σύστηµα ελέγχου πτήσης 
Flight Control Primary Computer (FCPC) πρωτεύων υπολογιστής ελέγχου πτήσης 
Flight Control Secondary Computer (FCSC) δευτερεύων υπολογιστής ελέγχου πτήσης 
Flight Control System (FCS) σύστηµα ελέγχου πτήσης 
Flight Controller (FC) ελεγκτής πτήσης 
Flight ConTroLs (F/CTL) χειριστήρια πτήσης 
Flight Controls Position Indicator (FCPI) ενδείκτης θέσης πηδαλίων ελέγχου πτήσης 
Flight Cotrol Unit (FCU) µονάδα ελέγχου πτήσης 
Flight Crew (FLC) πλήρωµα πτήσης 
Flight Crew Equipment (FCE) εξοπλισµός πληρώµατος πτήσης 
Flight Crew Mission Simulator (FCMS) προσοµοιωτής αποστολής πληρώµατος πτήσης 
Flight Crew Operation Manual (FCOM) εγχειρίδιο λειτουργίας πληρώµατος θαλάµου διακυβέρνησης 
Flight Crew Report (FCR) αναφορά πληρώµατος πτήσης 
Flight Crew Rest Compartment (FCRC) διαµέρισµα ανάπαυσης πληρώµατος θαλάµου διακυβέρνησης 



 

Flight Crew Trainer   (FCT) εκπαιδευτής πληρώµατος πτήσης 
Flight Cycle (FC) πτητικός κύκλος 
Flight Data Acquisition Unit (FDAU) µονάδα πρόσκτησης δεδοµένων πτήσης 
Flight Data Entry Panel (FDEP) πίνακας εισαγωγής δεδοµένων πτήσης 
Flight Data Interface Unit (FDIU) µονάδα διασύνδεσης δεδοµένων πτήσης 
Flight Data Processing (FDP) επεξεργασία δεδοµένων πτήσης 
Flight Data Processing System (FDPS) σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων πτήσης 
Flight Data Recorder (FDR) καταγραφικό δεδοµένων πτήσης 
Flight Data Recording System (FDRS) σύστηµα καταγραφής δεδοµένων πτήσης 
Flight Data Storage Unit (FDSU) µονάδα αποθήκευσης δεδοµένων πτήσης 
FLight DecK (FLDK) πιλοτήριο, κατάστρωµα από-προσγείωσης 
Flight Director (FD) κατευθυντής πτήσης (αυτόµατος πιλότος) 
Flight Director Attitude Indicator (FDAI) ενδείκτης θέσης του κατευθυντή πτήσης 
Flight Director Indicator (FDI) ενδείκτης κατευθυντή πτήσης 
Flight Director Rate Indicator (FDRI) ενδείκτης βαθµού µεταβολής κατεύθυνσης πτήσης 
flight dispatcher επιµελητής πτήσεων 
Flight ENGineer (F/ENG, F/E) ιπτάµενος µηχανικός 
Flight Envelope (FE) φάκελος πτήσης 
Flight Envelope Computer (FEC) ηλεκτρονικός υπολογιστής φακέλλου πτήσης 
Flight Guidance (FG) καθοδήγηση πτήσης 
Flight Guidance System (FGS) σύστηµα καθοδήγησης πτήσης 
Flight Hours (FH) ώρες πτήσης 
Flight Information Centre  (FIC) κέντρο πληροφοριών πτήσης 
Flight Information Displays (FIDs) οθόνες πληροφοριών πτήσεων 
FLight Information Plans (FLIP) σχέδια πληροφοριών πτήσης 
Flight Information Region (FIR) περιοχή πληροφοριών πτήσης 
Flight Information Service (FIS) υπηρεσία πληροφοριών πτήσης 
Flight Instrument System (FIS) σύστηµα οργάνων πτήσης 
Flight Launced Infrared Probe  (FLIP) σύστηµα λήψης υπερύθρων εκτοξευόµενο εν πτήση 



 

Flight Leader Identification (FLI) αναγνωριστικά αρχηγού πτήσης 
Flight Level  (FL) επίπεδο πτήσης 
Flight Line Bunker (FLB) καταφύγειο γραµµής πτήσης 
Flight Line Maintenance (FLM) συντήρηση γραµµής πτήσεως 
Flight Management (FM) διαχείριση πτήσης 
Flight Management and Guidance Computer (FMGC) Η/Υ διαχείρισης και καθοδήγησης πτήσης 
Flight Management and Guidance System (FMGS) σύστηµα διαχείρισης και καθοδήγησης πτήσης 
Flight Management Computer (FMC) Η/Υ διαχείρισης πτήσης 
Flight Management Computer System (FMC and CDU) (FMCS) σύστηµα Η/Υ διαχείρισης πτήσης 
Flight Management Computer Unit (FMCU) µονάδα υπολογιστή διαχείρισης πτήσης 
Flight Management Guidance and Envelope Computer (FMGEC) Η/Υ φακέλλου διαχείρισης και καθοδήγησης πτήσης 
Flight Management Guidance and Envelope System (FMGES) σύστηµα φακέλλου διαχείρισης και καθοδήγησης πτήσης 
Flight Management System (FMCS and AFS sensors) (FMS) σύστηµα διαχείρισης πτήσης 
Flight Management System (FMS) σύστηµα διαχείρισης πτήσης 
Flight Manual (FM) εγχειρίδιο πτήσης 
Flight Navigation Control Panel (FNCP) πίνακας ελέγχου πλοήγησης πτήσης 
Flight Navigation Symbol Generator (FNSG) γεννήτρια συµβόλων πλοήγησης πτήσης 
flight operations officer ελεγκτής πτήσεων  
Flight Ops Department (FOD) τοµέας πτητικής λειτουργίας 
Flight Order (FO) εντολή πτήσης 
flight path ίχνος πτήσης 
Flight Path Angle (FPA) γωνία ίχνους πτήσης 
Flight PLAN (F-PLAN, F-PLN) σχέδιο πτήσης 
FLIght Plan computation program (FLIP) πρόγραµµα υπολογισµού σχεδίου πτήσης 
flight profile κατατοµή πτήσης 
Flight Range and Endurance Data Indicator (FREDI) ενδείκτης δεδοµένων εµβέλειας και διάρκειας πτήσης  
Flight Readiness Demonstration (FRD) επίδειξη ετοιµότητας πτήσης 
Flight Readiness Test (FRT) δοκιµή ετοιµότητας πτήσης 
flight readiness tests δοκιµές ετοιµότητας πτήσης 



 

flight recorder καταγραφικό πτήσης 
Flight Refuelling (FR) ανεφοδιασµός µε καύσιµα εν πτήση 
flight simulator προσοµοιωτής πτήσης 
flight space χώρος πτήσεων 
Flight Telemetry Subsystem (FTS) υποσύστηµα τηλεµετρίας πτήσης 
flight test δοκιµαστική πτήση 
Flight Test Article (FTA) αντικείµενο δοκιµής πτήσεως 
Flight Test Instrumentation (FTI) εξοπλισµός οργάνων δοκιµαστικής πτήσης 
Flight Test Management System (FTMS) σύστηµα διαχείρισης δοκιµαστικής πτήσης 
Flight Test Missile (FTM) βλήµα δοκιµαστικής πτήσης 
Flight Test Request (FTR) απαίτηση δοκιµαστικής πτήσης 
Flight Test Unit  (FTU) µονάδα δοκιµής πτήσης 
flight time χρόνος πτήσης 
Flight Warning Computer (FWC) υπολογιστής προειδοποιήσεων πτήσης 
Flight Warning System (FWS) σύστηµα προειδοποίησης πτήσης 
float πλωτήρας 
FLoating Instrument Platform (FLIP) επιπλέον φορέας οργάνων 
floodlight διάχυτος φωτισµός 
floor beam δοκός δαπέδου 
floor strut στυλίδιο δαπέδου 
flotation επίπλευση 
flow  ροή 
flow control έλεγχος ροής εναερίου κυκλοφορίας 
flow line γραµµή ροής 
Flow Transformer (FT) µετασχηµατιστής ροής 
FlowMeter (FM) ροόµετρο 
FLuid (FL) ρευστό 
Fluid Distribution System  (FDS) σύστηµα διανοµής ρευστών 
Fluorecent Penetrant Inspection (FPI) έλεγχος δια φωσφορούχων διεισδυτικών υγρών  



 

Fluorine Liquid OXygen (FLOX) φθορίζον υγρό οξυγόνο 
flutter πτερυγισµός 
Flux Valve (FV) βαλβίδα µαγνητικής ροής 
fluxgate φωρατής µαγνητικής ροής 
Fly By Wire (FBW) σύστηµα ηλεκτρικής µεταβίβασης εντολών πτήσης 
flying boat αεράκατος 
Flying Evaluation Board (FEB) συµβούλιο πτητικής αξιολόγησης 
flying rigging εξάρτια πτήσης 
flying tail βλ. "all moving tail” 
flying wing ιπτάµενη πτέρυγα 
FM Transmitter (FMX) ποµπός FM 
foamed plastic αφρώδες πλαστικό  
Focal Length (FL) εστιακό µήκος 
folding blade αναδιπλούµενο πτερύγιο 
Folding Fin (FF) αναδιπλούµενο/πτυσσόµενο πτερύγιο 
folding wings αναδιπλούµενες πτέρυγες  
Folding-Fin Aircraft Rocket (FFAR) πύραυλος αεροσκάφους µε πτυσσόµενα/αναδιπλούµενα πτερύγια 
Follow-Up (F/U) υπό παρακολούθηση 
force fit συναρµογή σύσφιξης 
Force Measuring System (FMS) σύστηµα µέτρησης δύναµης 
fore plane  βλ. "cannard” 
forebody εµπρόσθιο µέρος 
ForeCaST (FCST) πρόβλεψη 
ForeiGN (FGN) ξένος-η-ο 
Foreign Object Damage (FOD) ζηµία από ξένο σώµα 
Forged Steel (FST) σφυρίλατος χάλυβας 
forging σφυρηλασία 
fork end διχαλωτός ακροσύνδεσµος 
forked assembly διπλός διωστήρας 



 

form drag οπισθέλκουσα σχήµατος 
formation σχηµατισµός 
former  µορφοποιητής 
forming µορφοποίηση 
ForWarD (FWD) µπροστά, έµπροσθεν 
Forward Air Control Post (FACP) προωθηµένη θέση αεροελέχχου 
Forward Air Controler (FAC) Προωθηµένος αεροελεγκτής 
Forward Area Alerting Radar (FAAR) ραντάρ ετοιµότητας πρόσω περιοχής 
Forward Combat Zone (FCZ) προκεχωρηµένη περιοχή µάχης 
Forward Command Post  (FCP) προκεχωρηµένη θέση διοίκησης 
Forward Defence Post  (FDP) προκεχωρηµένη αµυντική θέση 
Forward Edge of Battle Area (FEBA) προκεχωρηµένο άκρο µάχης 
Forward Firing Aircraft Rocket  (FFAR) πύραυλος αεροσκάφους προσθίας εκτόξευσης 
Forward Looking Airborne Radar (FLAR) ραντάρ εµπρόσθιας παρατήρησης εγκατεστηµένο στο αεροσκάφος 
Forward Looking InfraRed (FLIR) υπέρυθρο σύστηµα εµπρόσθιας παρατήρησης 
Forward Looking Radar (FLR) ραντάρ εµπρόσθιας παρατήρησης 
Forward Maintenance Area (FMA) προκεχωρηµένη περιοχή συντήρησης 
Forward Motion Compensation (FMC) αντιστάθµιση εµπρόσθιας κίνησης 
Forward Scatter (FSC) εµπρόσθια διασπορά 
Forward Scatter System (FSS) σύστηµα εµπρόσθιας διασποράς 
forward tilt εµπρόσθια κλίση 
Forward/Aft (F/A) εµπρόσθιος-α-ο/οπίσθιος-α-ο 
foundamental deviation θεµελιώδης απόκλιση 
Four Dimensional (4D) τετραδιάστατο 
Fowler flap πτερύγιο καµπυλότητας 'Fowler' 
fracture θραύση 
fracture mechanics θραυστοµηχανική 
fracture toughness αντοχή σε θραύση 
FRame (FR) πλαίσιο 



 

free drop ελεύθερη πτώση 
free flight  ελεύθερη πτήση  
Free Flight Airspace (FFA) αεροδιάστηµα ελεύθερης πτήσης 
Free Flight Rocket (FFR) πύραυλος ελεύθερης πτήσης 
Free Flight Test Vehicle (FFTV) όχηµα δοκιµής ελεύθερης πτήσης 
free jet ελεύθερο ταχύρρευµα 
Free Of Charge (FOC) άνευ χρέωσης 
free spinning ελευθέρα περιδίνηση 
free stream velocity ταχύτητα ελεύθερης ροής 
free vortex ελεύθερος στρόβιλος 
Freight Tone Kilometer (FTK) τονοχιλιόµετρο φορτίου 
Frequency & Timing Subsystem  (FTS) υποσύστηµα συχνότητας και χρονισµού 
FREQuency (FREQ, f) συχνότητα 
Frequency Control Analysis   (FCA) ανάλυση συχνότητας ελέγχου 
Frequency Distribution   (FD) κατανοµή συχνότητας 
Frequency Interference Control (FIC) έλεγχος παρεµβολής συχνότητας 
Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) συνεχής κυµατοµορφή διαµορφωµένη κατά συχνότητα 
Frequency Modulated Radar (FM Radar) ραντάρ µε διαµόρφωση συχνότητας 
Frequency Modulation (FM) διαµόρφωση συχνότητας 
Frequency Modulation with FeedBack (FMFB) διαµόρφωση συχνότητας µε ανάδραση 
Frequency Reference Unit (FRU) µονάδα αναφοράς συχνότητας 
Frequency Scan Radar (FRESCANNAR) ραντάρ σάρωσης συχνότητας 
Frequency Shift Key  (FSK) κλειδί εναλλαγής συχνότητας 
Friction HorsePower (FHP) ιπποδύναµη τριβής 
Friendly Aircraft (FA) φιλικό αεροσκάφος 
FRonT   (FRT) µπροστά, έµπροσθεν 
Front Bearing Housing (FBH) φωλιά εµπρόσθιου τριβέα 
Front Spar (FS) εµπρόσθια διαµήκης δοκός 
Fuel Air eXplosive (FAX) εκρηκτικό (µίγµα) καυσίµου αέρος 



 

Fuel Air Explosives  (FAE ) εκρηκτικά (µίγµατα) καυσίµου αέρος 
Fuel Bleed Valve (FBV) βαλβίδα αφαίµαξης καυσίµου 
Fuel CelL (FCL, FC) κυψέλη καυσίµου 
Fuel Cell Power Plant (FCP) συστοιχία ηλεκτροχηµικών στοιχείων 
Fuel Cell Power Plant System (FCPPS) σύστηµα συστοιχίας ηλεκτροχηµικών στοιχείων 
Fuel Consumption Unit (FCU) µονάδα κατανάλωσης καυσίµου 
Fuel Control & Monitoring System (FCMS) σύστηµα ελέγχου και ένδειξης καυσίµου 
Fuel Control and Monitoring Computer (FCMC) υπολογιστής ελέγχου και ένδειξης καυσίµου 
Fuel Control Unit (FCU) µονάδα ελέγχου καυσίµου 
Fuel Control Valve (FCV) βαλβίδα ελέγχου καυσίµου 
Fuel Cooled Oil Cooler (FCOC) ψυγείο ελαίου ψυχόµενο δια καυσίµου 
Fuel Flow (FF) ροή καυσίµου 
Fuel Flow Indicator (FFI) ενδείκτης ροής καυσίµου 
Fuel Injection Pressure (FIP) πίεση έγχυσης καυσίµου 
Fuel Level Sensing Amplifier (FLSA) αισθητήριος ενισχυτής στάθµης καυσίµου 
Fuel Level Sensing Control Unit (FLSCU) αισθητήρια µονάδα ελέγχου στάθµης καυσίµου  
Fuel Metering Valve (FMV) µετριτική βαλβίδα καυσίµου 
Fuel Oil   (FO) έλαιο καυσίµου 
Fuel On Board (FOB) καύσιµο επί του αεροσκάφους 
Fuel Pipe Repair Manual (FPRM) εγχειρίδιο επισκευής σωληνώσεων καυσίµου 
Fuel Preburner (FPB) προκαυστήρας καυσίµου 
Fuel Pressure Indicator  (FPI) ενδείκτης πιέσεως καυσίµου 
Fuel Quantity (FQ) ποσότητα καυσίµου 
Fuel Quantity Indicating/Indication/Indicator (FQI) ένδειξη/ενδείκτης ποσότητας καυσίµου 
Fuel Quantity Indication Computer (FQIC) Η/Υ ένδειξης ποσότητας καυσίµου 
Fuel Return Valve (FRV) βαλβίδα επιστροφής καυσίµου 
Fuel Supply Depot (FSD) σταθµός παροχής καυσίµου 
Fuel TanK (FTΚ) δεξαµενή καυσίµου 
Fuel Transfer Unit (FTU) µονάδα µεταφοράς καυσίµου 



 

Fuel Used (FU) χρησιµοποιηθέν καύσιµο 
Fuel/Air (F/A) κάυσιµο/αέρας 
Fuel/Oil Cooler (FOC) ψυγείο καυσίµου/ελαίου 
Fuel-Air Ratio  (FAR) λόγος καυσίµου - αέρος 
Fuel-to-Oxidizer (F/O) καύσιµο προς οξειδωτή (λόγος) 
Full Authority Digital Engine Control (FADEC) ψηφιακός, πλήρους δικαιοδοσίας, έλεγχος κινητήρα  
Full Color Display (FCD) έγχρωµος απεικονιστής  
Full Lift (FL) πλήρης άντωση 
Full Load  (F/L) πλήρες φορτίο 
Full Scale Test Vehicle (FSTV) δοκιµή οχήµατος πλήρους κλίµακος 
Full Scale Unit (FSU) µονάδα πλήρους κλίµακος 
Full Throttle Position (FTP) θέση µέγιστης ισχύος (µοχλού ισχύος) 
Full Wave Rectifier (FWR) ανορθωτής πλήρους κύµατος 
Fully Automatic (FA) πλήρως αυτόµατος-η-ο 
Fully Closed (FC) εντελώς κλειστός-ή-ό 
FunCTioN (FCTN) λειτουργία 
Functional CheckOut  (FCO) λειτουργικός έλεγχος 
Functional Electronic BlockS (FEBS) λειτουργικά ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
Functional Flow Diagram (FFD) λειτουργικό διάγραµµα ροής 
Functional MockUp (FMU) λειτουργικό οµοίωµα 
Functional Test Objective (FTO ) αντικείµενο λειτουργικής δοκιµής 
Functional Test Procedure (FTP) διαδικασία λειτουργικής δοκιµής 
Functional Test Specification (FTS) προδιαγραφή λειτουργικής δοκιµής 
furnace κάµινος 
Fuse Block  (FB) συγκρότηµα ασφαλειών 
FUSeLaGe (FUSLG) άτρακτος 
Fuselage Datum (FD) σηµείο αναφοράς ατράκτου 
Fuselage Station (FS) σταθµός ατράκτου 
Fusion Point (FNP) σηµείο σύντηξης 



 

Future Air Navigation System (FANS) σύστηµα µελλοντικής αεροναυτιλίας 
g tolerance ανοχή σε g 
GAge  (GA) µέτρο 
GALactic (GAL) γαλαξιακός-ή-ό 
GALlon(s)  (GAL) γαλλόνι (α) 
Gallons Per Day (GPD) γαλόνια ανά ηµέρα 
Gallons Per Hour (GPH) γαλόνια ανά ώρα 
Gallons Per Minute (GPM) γαλόνια ανά λεπτό 
Gallons Per Second (GPS) γαλόνια ανά δευτερόλεπτο 
Gamma-Ray Laser (GASER) λέϊζερ ακτίνων γάµµα 
Gas Generator (GAS Gen) γεννήτρια αερίου 
Gas Propane Liquid (GPL) υγροποιηµένο προπάνιο 
Gas Turbine Generator (GTG) γεννήτρια αερίων στροβίλου 
Gaseous EJection (GEJ) εκτίναξη δι' αερίων 
Gaseous Oxygen (GOX) οξυγόνο σε αέρια µορφή 
GasProoF (GPF) αεριοστεγές 
General & Administrative Overhead (G & G) γενικός-ή-ό 
GENeraL (GENL) γενικά και διαχειριστικά έµµεσα έξοδα 
General Air Traffic (GAT) γενική εναέρια κυκλοφορία 
General Alert (GA) γενικός συναγερµός 
General Application, General Arangment (GA) γενική εφαρµογή, γενική διάταξη 
General Assembly Drawing (GAD) γενικό σχέδιο συναρµολόγησης 
General Assembly Inspection Report (GAIR) γενική αναφορά επιθεώρησης συναρµολόγησης 
General FamiliarizaTion Manual (GFTM) γενικό εγχειρίδιο εξοικίωσης 
General HeadQuarters (GHQ) γενικό επιτελείο 
General Instruction Card (GIC) κάρτα γενικών οδηγιών 
General Integrated Publication SYstem (GIPSY) γενικό ολοκληρωµένο σύστηµα εκδόσεων 
General Introduction Manual (GIM) γενικό εισαγωγικό εγχειρίδιο 
General List of Modifications (GLM) γενικός κατάλογος µετατροπών 



 

General Modifications Committee (GMC) επιτροπή γενικών µετατροπών 
General Operating Specification (GOS) γενική επιχειρησιακή προδιαγραφή  
General Operational Requirements (GOR) γενικές επιχειρησιακές απαιτήσεις 
General Photographic Interpretation Report (GPIR) γενική αναφορά φωτογραφικής ερµηνείας  
General Process Simulation System (GPSS) σύστηµα προσοµοίωσης γενικής χρήσης 
General Purpose   (GP) γενικής χρήσης 
General Purpose Airborn Simulator (GPAS) αεροµεταφερόµενος προσοµοιωτής γενικής χρήσης 
General Purpose Automatic Test System (GPATS) αυτόµατο σύστηµα δοκιµής γενικής χρήσης 
General Purpose Bomb (GP Bomb) βόµβα γενικής χρήσης 
General Purpose Computer (GPC) υπολογιστής γενικής χρήσης 
General Purpose Radar (GPR) ραντάρ γενικής χρήσης 
General Situation Map  (GSM) χάρτης γενικής κατάστασης 
General Test Plan (GTP) γενικός σχεδιασµός δοκιµής 
General Visual Inspection (GVI) γενική οπτική επιθεώρηση 
GENerator (GEN) γεννήτρια  
Generator Control Unit  (GCU) µονάδα ελέγχου γεννήτριας 
Generator Control Unit (GCU) µονάδα ελέγχου γεννήτριας 
Geodetic Earth Orbiting Satellite (GEOS) γεωδετικός δορυφόρος γήινης τροχιάς 
Geographic Position (GP) γεωγραφική θέση 
Geographic Position Locator   (GPL) εντοπιστής γεωγραφικής θέσης 
GEOgraphic REFerence System (GEOREF) γεωγραφικό σύστηµα αναφοράς (παγκόσµιο) 
Geostationary Earth-Orbiting Satellite (GEOS) δορυφόρος γεωστατικής γήινης τροχιάς 
Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) γεωστατικός επιχειρησιακός περιβαλλοντικός δορυφόρος 
GigaCycles   (GC) γιγάκυκλοι  
Gimbal Angle (GA) γωνία ανάρτησης Καρντάν 
Gimbal Drive Assembly (GDA) οδηγό σύστηµα ανάρτισης Καρντάν 
Gimballess Analytic Inertial Navigation System (GAINS) αναλυτικό αναρτηµένο αδρανειακό σύστηµα πλοήγησης  
Glass Fiber Reinforced (GFR) ενισχυµένο µε υαλονήµατα 
Glass Reinforced Composite (GRC) σύνθετο υλικό ενισχυµένο µε υαλονήµατα 



 

Glass Reinforced Plastic (GRP) πλαστικό ενισχυµένο µε θαλονήµατα 
Glide Angle (GA, g/a) γωνία ολίσθησης 
Glide Bomb (GB) βόµβα κατολίσθησης 
Glide Path (GP) ίχνος κατολίσθησης 
Glide Path Indicator (GPI ) ενδείκτης ίχνους κατολίσθησης 
Glide Slope (G/S) βαθµός κατολίσθησης 
Glider FlYing (GFY) ανεµόπτερο εν πτήση 
gliding κατολίσθηση 
Global Navigation Satellite System (GNSS) δορυφορικό σύστηµα παγκόσµιας ναυσιπλοίας 
Global Positioning System (GPS) σύστηµα παγκόσµιας στιγµατοθέτησης  
Global Range Missile (GRM) βλήµα παγκόσµιας εµβέλειας 
Global Surveillance System   (GSS) παγκόσµιο σύστηµα επιτήρησης 
Government Furnished Aircraft Equipment (GFAE) εξοπλισµός αεροσκάφους µε κρατική προµήθεια 
Government Furnished Material (GFE) υλικό µε κρατική προµήθεια 
Government Furnished Property (GFP) ιδιοκτησία µε κρατική προµήθεια 
Government Industry Data Exchange Program (GIDEP) πρόγραµµα ανταλλαγής δεδοµένων κρατικής βιοµηχανίας 
Government Quality Assurance (GQA) κρατική υπηρεσία ποιοτικής διασφάλισης 
Governor (GOV) κυβερνήτης/ρυθµιστής 
Grain (GR) κόκκος 
Gram (g) γραµµάριο 
gravitational acceleration (g) επιτάχυνση βαρύτητας 
gravitational acceleration unit µονάδα επιτάχυνσης βαρύτητας 
gravitational field πεδίο βαρύτητας 
gravity βαρύτητα 
gravity extraction εξαγωγή διά βαρύτητος 
gravity feed system σύστηµα τροφοδοσίας δια βαρύτητος 
gravity tank δεξαµενή τροφοδοτούσα διά βαρύτητος 
gravity turn στροφή λόγω βαρύτητας 
Great Circle (GC) µέγιστος κύκλος 



 

great circle course  ορθοδροµία 
Greenwich Mean Time (GMT, Z ,ZULU) µέσος ώρα 'Greenwich' 
Greenwich Meridian  (GM) µεσηµβρινός 'Greenwich' 
grey out συσκότηση (όρασης) 
Grid (G) πλέγµα 
grid navigation ναυσιπλοία διά πλέγµατος 
grinding λείανση 
grinding cracks ρωγµές λόγω λείανσης 
grinding stress παραµένουσα τάση λείανσης  
grit blasting χαλικοβολή 
Gropund Support Simulation Computer (GSSC) υπολογιστής προσοµοίωσης επίγειας εξυπηρέτησης 
gross flight path µικτή πορεία πτήσης 
gross lift ολική άνωση (αερόστατα) 
Gross Lift-Off Mass (GLOM) µικτή µάζα ανύψωσης 
Gross Lift-Off Weight (GLOW) µικτό βάρος ανύψωσης 
Gross National Product (GNP) ακαθάριστο εθνικό προϊόν 
Gross Registered Tons (GRT) µικτοί καταχωρηµένοι τόνοι 
gross standard thrust µικτή τυπική ώση 
Gross Take Off Weight (GTOW, GTW) µικτό βάρος απογείωσης 
gross thrust µικτή ώση 
GRoss WeighT (GRWT) µικτό βάρος  
gross wing area ολική επιφάνεια πτέρυγας 
GrouND (GND) έδαφος 
ground air supply επίγεια παροχή αέρα 
Ground Attack (GA) προσβολή εδάφους 
Ground Communications System (GCS) επίγειο σύστηµα επικοινωνιών 
Ground Communications Tracking System (GCTS) σύστηµα ιχνηλάτησης επίγειων επικοινωνιών 
Ground Control Approach  (GCA) έλεγχος προσέγγισης στο έδαφος 
Ground Control Inspector (GCI) επιθεωρητής ελέγχου εδάφους 



 

Ground Controlled Approach (GCA) προσέγγιση ελεγχόµενη από το έδαφος 
Ground Controlled Landing (GCL) προσγείωση ελεγχόµενη από το έδαφος 
Ground Controlled Radar (GCR) ραντάρ ελεγχόµενο από το έδαφος 
Ground Controlled Television Assembly (GCTA) συγκρότηµα τηλεόρασης ελεγχόµενη από το έδαφος 
ground cushion αερόστρωµα αιώρησης 
Ground Data Handling System (GDHS) σύστηµα εξυπηρέτησης δεδοµένων εδάφους 
ground disconnect αποζευκτήρας εδάφους (αλεξίπτωτα) 
ground effect επίδραση εδάφους 
Ground Effect Machine (GEM) µηχανή επίδρασης εδάφους 
Ground Effect Take-Off and Landing (GETOL) αποπροσγείωση υπό την επίδραση εδάφους 
Ground Effect Vehicle (GEV) όχηµα επίδρασης εδάφους 
Ground Elapsed Time  (GET ) παρερχόµενος χρόνος στο έδαφος 
Ground Elapsed Time of Ignition  (GETI) παρερχόµενος χρόνος ανάφλεξης στο έδαφος 
ground equipment εξοπλισµός εδάφους 
Ground Equipment Manual (GEM) εγχειρίδιο επίγειου εξοπλισµού 
Ground Fuel Start Tank (GFST) επίγεια δεξαµενή καυσίµου εκκίνησης 
Ground Guidance (G/G) επίγεια καθοδήγηση 
ground handling εξυπηρέτηση εδάφους 
Ground Handling Equipment (GHE) εξοπλισµός επίγειας εξυπηρέτησης  
ground launch  επίγεια εκτόξευση 
ground level ejection εκτίναξη από επίπεδο εδάφους 
Ground Liaison Officer (GLO) αξιωµατικός σύνδεσµος εδάφους 
ground loop εκτροπή κατά την απο/προσγείωση 
ground loop κεραία εδάφους 
Ground Maintenance Support (GMS) υποστήρηξη συντήρησης εδάφους 
Ground Mapping Radar (GMR) ραντάρ χαρτογράφισης εδάφους 
Ground Movement Control (GMC) έλεγχος επίγειων κινήσεων 
Ground Movement Radar (GMR) ραντάρ επίγειων µετακινήσεων 
ground muffler επίγεια συσκευή µείωσης θορύβου 



 

Ground Operational Equipment (GOE) επιχειρησιακός εξοπλισµός εδάφους 
Ground Operations Aerospace Language (GOAL) αεροδιαστηµική ορολογία επιχειρήσεων εδάφους 
ground pen ηχοµονωτικό τοίχωµα εδάφους 
ground personnel προσωπικό εδάφους 
Ground Point of Intercept (GPI ) σηµείο αναχαίτησης στο έδαφος 
Ground Position Indicator (GPI ) ενδείκτης θέσεως εδάφους 
Ground Power Control Unit (GPCU) µονάδα ελέγχου επίγειας ισχύος 
Ground Power Unit (GPU) επίγεια µονάδα ισχύος 
Ground Proximity Warning System (GPWS) σύστηµα προειδοποίησης εγγύτητας εδάφους 
ground radar ραντάρ εδάφους 
ground resonance συντονισµός επί εδάφους 
ground roll διαδρόµηση 
ground running time χρόνος λειτουργίας επί εδάφους 
ground signals επίγεια οπτικά σήµατα  
Ground Speed (GS) ταχύτητα εδάφους 
GRounD SPoiLeR (GRD-SPLR) φθορείς άντωσης εδάφους 
ground starter εκκινητής εδάφους 
Ground Station  (GS) σταθµός εδάφους 
Ground Support Cooling Unit (GSCU) µονάδα ψύξης επείγειας υποστήριξης  
Ground Support Equipment  (GSE) επίγειος εξοπλισµός υποστήριξης 
Ground Support Systems (GSS) επίγεια συστήµατα εξυπηρέτησης 
Ground Test Missile (GTM) βλήµα επίγειας δοκιµής 
Ground Test Vehicle  (GTV) όχηµα επίγειας δοκιµής 
ground to air communication επικοινωνία εδάφους-αέρος 
Ground to Air Pilotless Aircraft (GAPA) µη επανδρωµένο αεροσκάφος εδάφους αέρος 
Ground TracK angle (TK) γωνία ίχνους εδάφους 
ground traffic επίγεια κυκλοφορία 
Ground Transmit (GT) επίγεια εκποµπή/µετάδοση 
Ground Transport Equipment (GTE) εξοπλισµός επίγειας µεταφοράς 



 

Ground Vibration Test (GVT) επίγεια δοκιµή κραδασµών 
ground visibility ορατότητα εδάφους 
Ground/Air Transmitter   (GAT) ποµπός εδάφους - αέρος 
grounding γείωση 
Ground-Level Attack, Reconnaissance and Electronic Countermeasures 
(GLARE) προσβολή εδάφους, αναγνώριση και ηλεκτρονικά αντίµετρα 
Ground-to-Air (G/A) εδάφους-αέρος 
Ground-to-Air Missile  (GAM) βλήµα αέρος εδάφους 
GrouΝd Test (GNT) δοκιµή εδάφους 
GSE Data Sheet (GDS) φύλλο δεδοµένων επίγειου εξοπλισµού υποστήριξης 
Guaranteed Mean Time Between Failure (GMTBF) εγγυηµένος µέσος χρόνος µεταξύ αστοχιών 
GuiDaNCe (GDNC) κατεύθυνση, καθοδήγηση 
Guidance and Control (G & C) έλεγχος και καθοδήγηση 
Guidance and Control Coupler (G & CC) συζευκτήρας καθοδήγησης και ελέγχου 
Guidance and Navigation (G & N) καθοδήγηση και πλοήγηση 
Guidance and Navigation Computer (GNC) υπολογιστής καθοδήγησης και πλοήγησης 
Guidance and Navigation Electronics (GNE) ηλεκτρονικά καθοδήγησης και πλοήγησης 
Guidance and Navigation System (G & NS) σύστηµα καθοδήγησης και πλοήγησης 
Guidance Computer (GC) Η/Υ καθοδήγησης 
Guidance Control and Sequencing Computer (GCSC) Η/Υ ελέγχου καθοδήγησης και ακολουθίας 
Guidance Engine Cut-Off (GECO) κράτηµα κινητήρα καθοδήγησης 
guidance information πληροφορία καθοδήγησης 
guidance receiver δέκτης καθοδήγησης 
Guidance Signal Processor (GSP) επεξεργαστής σήµατος καθοδήγησης 
Guidance Signal Processor-Repeater (GSP-R) αναµεταδότης επεξεργαστής σήµατος καθοδήγησης 
guidance system (missile) σύστηµα καθοδήγησης 
Guidance, Navigation and Control (GN&C) καθοδήγηση, πλοήγηση και έλεγχος 
Guidance, Navigation and Control System (GNCS) σύστηµα καθοδήγησης, πλοήγησης και ελέγχου 
GuiDE (GDE) οδηγός 
Guide LighT (GLT) οδηγό φως 



 

guide rails τροχιοδηγοί καταπέλτη 
Guided Aircraft Missile (GAM) κατευθυνόµενο βλήµα αεροσκάφους 
Guided Aircraft Rocket (GAR ) κατευθυνόµενος πύραυλος αεροσκάφους 
Guided Missile (GM) κατευθυνόµενο βλήµα 
Guided Missile CounterMeasure (GMCM) αντίµετρα κατευθυνόµενου βλήµατος 
Guided Space Vehicle (GSV) διαστηµικό καθοδηγούµενο όχηµα 
Guided Test Vehicle (GTV) καθοδηγούµενο όχηµα δοκιµής 
Guided Weapon (GW) καθοδηγούµενο όπλο 
gull wing πτέρυγα τύπου γλάρου 
Gun Fire Area (GFA) περιοχή πυρός πυροβόλου 
gust ριπή 
gust alleviation factor συντελεστής απόσβεσης ριπής 
gust envelope περιβάλλουσα ριπών 
gust frequency συχνότητα ριπών 
gust V - n diagram διάγραµµα ριπών V-n 
Gyro Coupling Unit (GCU) µονάδα σύζευξης γυροσκοπίου 
Gyro Display Coupler (GDC) συζεύκτης απεικονιστή γυροσκοπίου 
Gyro(scope) (G) γυροσκόπιο 
gyrocompassing ναυτιλία διά γυροσκοπικής πυξίδος 
hair line cracks τριχοειδείς ρωγµές 
half loop ηµιανακύκλωση 
hammerhead stall απώλεια στήριξης τύπου σφυροκεφαλής 
hand forging χειροσφυρήλατο 
HandBook (HDBK) εγχειρίδιο 
Handbook of Instructions for Aircraft Designers (HIAD) εγχειρίδιο οδηγιών για µελετητές σχεδιαστές αεροσκαφών 
handicap µειονέκτηµα  
Handling & Transportation (H & T) εξυπηρέτηση & µεταφορά 
Handling Equipment (HE) εξοπλισµός εξυπηρέτησης 
HanGaR (HGR, hngr) υπόστεγο 



 

hard dry απόλυτα στεγνό 
hard facing προστατευτική επιµετάλλωση 
hard soldering σκληρή συγκόλληση κασσίτερου 
hardened missile διατριτικό βλήµα 
Hardened Voice Channel (HVC) θωρακισµένος δίαυλος φωνής 
hardener σκληρηντής 
hardening σκλήρυνση 
hardness σκληρότης 
Hardness Rockwell test value (HR) τιµή δοκιµής σκληρότητας κατά 'Rockwell' 
Hardness Vickers test value (HV) τιµή δοκιµής σκληρότητας κατά 'Vickers' 
hardstand(ing) δάπεδο στάθµευσης 
hardware υλικός εξοπλισµός 
harness ιµάντες πρόσδεσης 
harness power retraction system σύστηµα επανάταξης ιµάντων πρόσδεσης 
harness quick fit adapter ταχυσύνδεσµος ιµάντων 
harness release mechanism µηχανισµός απελευθέρωσης ιµάντων 
Hartridge smoke unit µονάδα µέτρησης καπνού Hartridge 
hat-section stiffener ενισχυτικό δοκίδιο διατοµής Ω 
Hazards Monitoring System (HMS) σύστηµα παρακολούθησης κινδύνων 
haze ξηρά αχλίς 
hazzard beacon φάρος κινδύνου 
head resistance µετωπική αντίσταση (αεροδυναµική) 
head rest προσκέφαλο 
head restraint system σύστηµα συγκράτησης κεφαλής 
Head Up Display (HUD) απεικονιστής ορθής διόπτευσης 
Head Up Display Computer (HUDC) απεικονιστής Η/Υ ορθής διόπτευσης 
Head-Down Display (HDD) χαµηλός απεικονιστής  
heading κατεύθυνση/πορεία 
heading hold mode σύστηµα τήρησης πορείας 



 

heading reference σύστηµα αναφοράς πορείας 
heading select feature επιλογέας πορείας 
HeadQuarters (HQ) αρχηγείο 
Head-Up Display Weapon Aiming Computer (HUD/WAC) Η/Υ σκόπευσης οπλικών συστηµάτων µε απεικονιστή ορθής διόπτευσης 
Head-Up Display Weapon Aiming System (HUDWAS) σύστηµα σκόπευσης οπλικών συστηµάτων µε απεικονιστή ορθής διόπτευσης 
HeadWind (HW) µετωπικός άνεµος 
HeaLThY (HLTY) υγιές 
heap clouds σωρειτόµορφα νέφη 
HeaT (HT) θερµότητα 
Heat Actuated Device (HAD) συσκευή ενεργοποιούµενη από θερµότητα 
heat affected zone ζώνη επηρεασµένη από θερµότητα 
heat build up ανάπτυξη θερµότητας 
Heat Exchanger (H/E, H/EX, HEX, HX, H/X, HTXGR) εναλλάκτης θερµότητας 
Heat Generator Assembly (HGA) συγκρότηµα γεννήτριας θερµότητας 
heat muff θερµαντικό περίβληµα 
heat resistant alloy κράµα υψηλών θερµοκρασιών 
Heat Shield (HS, H/S) ασπίδα θερµότητας 
heat transfer coefficient συντελεστής µεταφοράς θερµότητας 
Heat Treat(ed) (HT TR) θερµικά κατεργασµένο 
HeaTeD (HTD) θερµανθέν 
HeaTeR (HTR) θερµαντήρας 
HeaTinG (HTG, htg) θέρµανση 
Heating and Ventilation (H & V) θέρµανση και εξαερισµός 
heave ανύψωση 
Heavier Than Air (HTA) βαρύτερο του αέρα 
heavier-than-air aircraft αεροσκάφος βαρύτερο του αέρα 
Heavy Anti-Tank Assault Weapon (HAAW) βαρύ αντιαρµατικό επιθετικό όπλο 
Heavy Assault Weapon (HAW) βαρύ επιθετικό όπλο 
Heavy Attack Aircraft (VAH) α/φος βαρειάς προσβολής 



 

Heavy Equipment   (HE) βαρύς εξοπλισµός 
heavy landing βαρεία προσγείωση 
Heavy Lift Helicopter (HLH) ελικόπτερο ανύψωσης βαρέων φορτίων 
Heavy MachineGun (HMG) βαρύ πολυβόλο 
Hectometer (hm) εκατόµετρο 
HeiGhT (HGT) ύψος 
HeighT (HT) ύψος  
height indicator ενδείκτης ύψους 
Height Of Burst (HOB) ύψος έκρηξης 
height power factor λόγος ισχύος καθ’ ύψος 
Height-Range Indicator (HRI) ενδείκτης ύψους/εµβέλειας 
HeLiCaL (HLCL) ελικοειδές 
helical winding ελικοειδής περιέλιξη 
helicoil insert ελικοειδές βύσµα 
helicopter ελικόπτερο 
HELicopter (HEL, H, H/C) ελικόπτερο  
Helicopter ATtack System (HATS) επιθετικό σύστηµα ελικοπτέρου 
helicopter transmission noise θόρυβος κιβωτίου µετάδοσης κίνησης ελικοπτέρου 
Heliocentric Orbit Rendezvous (HOR) συνάντηση επί ηλιοκεντρικής τροχιάς 
helipad εξέδρα απο/προσγείωσης ελικοπτέρων 
heliport ελικοδρόµιο 
helix angle γωνία έλικας 
Helmet Mounted Sight (HMS) σκόπευτρο επί κράνους 
Helmet Stowage Bag (HSB) σάκος φύλαξης κράνους 
hem στρίφωµα (αλεξίπτωτα) 
hem rigged parachute αλεξίπτωτο µε περιµετρικά στερεωµένους ιµάντες 
HertZ (HZ, Hz) κύκλοι (συχνότητα) 
HEXagon  (HEX) εξάγωνο 
Hi-Fix σύστηµα ραδιοναυτιλίας τύπου Hi-Fix 



 

high altitude µεγάλο υψόµετρο (άνω 10000 µ.) 
High Altitude   (HA) µεγάλο ύψος 
High Altitude Bombing (HAB) βοµβαρδισµός από µεγάλο ύψους 
HIgh altitude Clear Air Turbulence (HICAT) αναταράξεις εν αιθρία σε µεγάλο υψόµετρο 
High altitude Fighter (HF) µαχητικό µεγάλου ύψους 
High Altitude Observatory (HAO) παρατηρητήριο µεγάλου ύψους 
High Altitude Orbital Space Station (HAOSS) τροχιακός διαστηµικός σταθµός µεγάλου ύψους 
High Altitude Radar Altimeter Antenna (HARA) κεραία ραδιουψόµετρου µεγάλου ύψους 
High Altitude Research Program (HARP) πειραµατικό πρόγραµµα µεγάλου ύψους 
High Altitude Supersonic Target (HAST) υπερηχητικός στόχος µεγάλου ύψους 
High and Very high frequency Direction-Finding station (HVDF) σταθµός γωνιόµετρου υψηλών και πολύ υψηλών συχνοτήτων 
High Carbon Steel (HCS) χάλυβας µε υψηλής περιεκτικότητας άνθρακα 
high clouds νέφη µεγάλου ύψους 
high cycle fatigue µακροχρόνια κόπωση 
High Densitry Data  (HDD) δεδοµένα υψηλής πυκνότητας 
High Energy Detector (HED) ανιχνευτής υψηλής ενέργειας 
High Energy Fuel (HEF) καύσιµο υψηλής ενέργειας 
high energy ignition unit µονάδα ανάφλεξης υψηλής ενέργειας 
high energy rate forming διαµόρφωση υψηλής ενέργειας 
High Energy Telescope System  (HETS) τηλεσκοπικό σύστηµα υψηλής ενέργειας 
High Explosive Plastic (HEP) πλαστικό υψηλής εκρηκτικότητας 
High Explosive Self-Destroying (HESD) αυτοκαταστρεφόµενο υψηλής εκρηκτικότητας 
High Frequency (HF) υψηλή συχνότητα 
High Frequency Antenna System (HFAS) σύστηµα κεραίας υψηλής συχνότητας 
High Frequency Direction Finder (HFDF) γωνιόµετρο υψηλής συχνότητας 
High Frequency Eddy Current (HFEC) υψίσυχνα δινορεύµατα 
high frequency induction furnace επαγωγική κάµινος υψηλής συχνότητας 
High Frequency transceiver (HFX) ποµποδέκτης υψηλής συχνότητας 
high gum compound µείγµα πλούσιο σε ελαστικό 



 

High Integrity Signal Processor (HISP) υψηλής ακεραιότητας επεξεργαστής σηµάτων  
High Intensity Radiation Device (HIRD) συσκευή ακτινοβολίας υψηλής έντασης 
High Intensity Runway Light (HIRL) φως διαδρόµου υψηλής έντασης 
High Level (HL) υψηλή στάθµη 
High Level DC voltage (HLDC) συνεχές ρεύµα υψηλής στάθµης 
high lift device υπεραντωτική διάταξη 
high oblique πανοραµική αεροφωτογραφία 
High Oil Temperature (HOT) υψηλή θερµοκρασία ελαίου 
High Orbital Bombardment System (HOBS) σύστηµα βοµβαρδισµού από υψηλή τροχιά 
High Performance Air-to-Ground (HPAG) υψηλής επίδοσης αέρα-εδάφους 
High Performance Insulation (HPI) µόνωση υψηλής απόδοσης 
HIgh PERformance NAviGation system (HIPERNAG, HIPERNAS) σύστηµα πλοήγησης υψηλής απόδοσης 
High PERformance THrottable INjectOr (HIPERTHINO) εγχύτης ελέγξιµης ροής υψηλής απόδοσης 
High Power (HP) υψηλή ισχύς 
HIgh Power Acquisition Radar (HIPAR) ραντάρ απόκτησης υψηλής ενέργειας 
High Power Amplifier (HPA) ενισχυτής υψηλής ισχύος 
High Power Illumination Radar (HIPIR) ραντάρ φωταγώγησης υψηλής ενέργειας 
High Powered Early Warning (HPEW) τροφοδοτούµενο µε υψηλής ενέργεια (σύστηµα) έγκαιρης προειδοποίησης 
High Powered Radar (HPR) ραντάρ τροφοδοτούµενο µε υψηλή ενέργεια 
High Pressure  Relief Valve (HPRV) ανακουφιστική βαλβίδα υψηλής πίεσης 
High Pressure (HP, HI PR, HIPR) υψηλή πίεση 
High Pressure bleed Valve (HPV) βαλβίδα αφαίµαξης υψηλής πίεσης 
High Pressure Compressor (HPC, HP Compressor) συµπιεστής υψηλής πίεσης 
High Pressure Fuel Pump (HPFP) αντλία καυσίµου υψηλής πίεσης 
High Pressure Gas (HPG) αέριο σε υψηλή πίεση 
high pressure laminates διαστρωµατώσεις υπό υψηλή πίεση 
High Pressure OXygen (HPOX) οξυγόνο υψηλής πίεσης 
High Pressure Test (HPT) δοκιµή υψηλής πίεσης 
High Pressure Turbine (HPT, HP Turbine) στρόβιλος υψηλής πίεσης 



 

High Pressure Turbine Active Clearance Control (HPTACC) έλεγχος ενεργού διάκενου στρόβιλου υψηλής πίεσης 
High Pressure Turbine Clearance (HPTC) διάκενο στρόβιλου υψηλής πίεσης 
High Pressure Turbine Rotor (HPTR) στροφείο στρόβιλου υψηλής πίεσης 
High Rate of Fire (HRF) ταχύρυθµα πυρά 
High Resolution (HR) υψηλή ανάλυση 
High Resolution Tracker (HRT) ανιχνευτής υψηλής ανάλυσης 
High Speed (HS) υψηλή ταχύτητα 
High Speed Data Line (HSDL) γραµµή δεδοµένων υψηλής ταχύτητας 
High Speed Ground Transportation (HSGT) επίγεια µεταφορά υψηλής ταχύτητας 
High Speed Memory (HSM) µνήµη υψηλής ταχύτητας 
High Speed Printer (HSP) εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας 
High Speed Reader (HSR) αναγνώστης υψηλής ταχύτητας 
High Speed Steel (HSS) ταχυχάλυβας 
High Vaccum Orbital Simulator (HIVOS) προσοµοιωτής τροχιάς υψηλού κενού 
High Value Item (HVI) αντικείµενο υψηλής αξίας 
High Velocity Aircraft Rocket (HVAR) πύραυλος αεροσκάφους υψηλής ταχύτητας 
High Velocity Anti-Tank (HVAT) υψηλής ταχύτητας αντιαρµατικό 
High Velocity Armour-Piercing (HVAP) διατρητικό θωράκισης υψηλής ταχύτητας 
High Voltage (HV) υψηλή τάση 
High Voltage Direct Current (HIVDC) συνεχές ρεύµα υψηλής τάσης 
High Voltage Power Supply (HVPS) τροφοδοσία/τροφοδοτικό υψηλής τάσης 
high wing aeroplane υψηλοπτέρυγο α/φος 
Higher Order Language (HOL) γλώσσα (προγραµµατισµού Η/Υ) υψηλού επιπέδου 
Highest Possible Frequency (HPF) υψηλότερη δυνατή συχνότητα 
High-Frequency Direction-Finding Station (HDF) σταθµός γωνιωµέτρισης υψηλής συχνότητας 
High-Tensile Steel (HTS) χάλυβας υψηλής αντοχής σε εφελκυσµό 
highway (electronics) διόδευση πολυψηφιακών συνδέσεων 
highway (hwy) λεωφόρος 
HiNGe (HNG) άρθρωση, γιγλισµός 



 

hinge moment ροπή άρθρωσης 
hinged rotor αρθρωτό στροφείο 
hingeless rotor µη αρθρωτό στροφείο 
HI-precision short RAnge electronic Navigation system (HIRAN) ηλεκτρονικό σύστηµα πλοήγησης µικρής εµβέλειας υψηλής ακρίβειας 
hoar frost πάχνη 
HoLD (HLD) κρατώ, κράτηση 
HoLDeR (HLDR) κάτοχος, συσκευή συγκράτησης 
HOLDing (HOLD) κράτηση αεροναυτιλιακού ελέγχου 
holding facility  βλ. "holding point” 
holding patern mode κατάσταση αναµονής σε κυκλική πτήση 
holding point σηµείο κράτησης 
holding procedure διαδικασία κράτησης 
holographic inspection ολογραφική επιθεώρηση 
homing προσοικείωση 
homing adaptor σύστηµα κατευθυνόµενης κεραίας προσοικείωσης 
homing beacon φάρος προσοικείωσης 
homing guidance κατεύθυνση προσοικείωσης 
Homing Position Indicator (HPI) ενδείκτης θέσης προσοικείωσης 
Homing Type (HT) τύπου προσοικείωσης 
homogeneous οµοιογενές 
homogenizing οµογενοποίηση 
honeycomb κυψελοειδές 
honeycomb radiator κυψελοειδείς εκποµπός θερµότητας 
hoop στεφάνη ανάρτησης (αερόστατα) 
horizon bar γραµµή ορίζοντα 
Horizon Scanner (H-S) σαρωτής ορίζοντα 
HORIZontal (HORIZ, H) οριζόντιος,-α,-ο 
Horizontal Centre Line (HCL) οριζόντια κεντρική αξονική γραµµή  
Horizontal Flight Testing (HFT) δοκιµαστική οριζόντια πτήση 



 

Horizontal Landing (HL) οριζόντια προσγείωση 
Horizontal Polarization (HP) οριζόντια πόλωση 
Horizontal Situation Display (HSD) απεικονιστής οριζόντιας θέσης 
Horizontal Situation Indicator (HSI) ενδείκτης οριζόντιας κατάστασης (α/φη) 
horizontal stratification οριζόντια στρωµάτωση 
Horizontal Tail Plane (HTP) οριζόντιο ουραίο πτερύγιο 
Horizontal Take-Off (HTO) οριζόντια απογείωση 
Horizontal Take-Off, Horizontal Landing (HTOHL) οριζόντια απογείωση, οριζόντια προσγείωση 
HorsePower (HP) ιπποδύναµη 
HorsePower-HouR (HP-HR) ιπποδύναµη-ώρα 
horseshoe vortex πεταλοειδής στρόβιλος 
hose drum unit  µονάδα τυµπάνου εύκαµπτου σωλήνα 
hostile track (air defense) εχθρικό ίχνος 
hot cracking ρώγµωση λόγω υψηλών θερµοκρασιών 
hot gas ingestion αναρρόφηση θερµών αερίων 
Hot Rolled (HR) ελαθείς εν θερµώ 
Hot Rolled Steel (HRS) χάλυβας ελαθείς εν θερµώ 
Hot Section Inspection (HIS) επιθεώρηση θερµού τµήµατος 
hot shortness ψαθυρότητα λόγω υψηλών θερµοκρασιών 
hot spot σηµείο υπερθέρµανσης 
hot start υπερθέρµανση κατά την εκκίνηση 
Hot Wire (HW) θερµό νήµα 
hot wire anemometer ανεµόµετρο θερµού νήµατος 
hotshot tunnel σήραγγα ηλεκτρικής εκκένωσης 
HouR (HR) ώρα 
Hourly Noise Level (HNL) ωριαίο επίπεδο θορύβου 
HouRS (HRS, hrs) ώρες 
HouSinG (HSG) περίβληµα 
Hover Out-of-Ground Effect (HOGE) αιώρηση εκτός επίδρασης εδάφους 



 

hovercraft αερόστρωµνο 
hovering µετεώρηση 
hovering ceiling οροφή µετεώρησης 
HP compressor inlet temperature (T2C) θερµοκρασία εισαγωγής συµπιεστού υψηλής πίεσης 
hub οµφαλός 
hub/tip ratio λόγος οµφαλού/άκρου πτερυγίου 
hull γάστρα 
Human Engineering (HE) ανθρωποµηχανική 
Human Error Action Report (HEAR) αναφορά δράσης ανθρώπινου σφάλµατος 
Human Factors (H/F) ανθρώπινοι παράγοντες 
Human Reliability Program (HRP) πρόγραµµα ανθρώπινης αξιοπιστίας 
humidity υγρασία 
Humidity Indicator Controller (HIC) ελεγκτής ενδείκτη υγρασίας 
Hunter/Killer (H/K) κυνηγός/εκτελεστής 
hunting ταλάντωση λόγω αστάθειας 
hush house βλ. "run up hangar” 
hybrid υβριδικός, -ή, -ό 
HYbrid Digital-Analog Computer (HYDAC) υβριδικός αναλογικός/ψηφιακός υπολογιστής 
HYDraulic (HYD, hyd) υδραυλικός, -ή,- ό 
hydraulic circuit υδραυλικό κύκλωµα 
Hydraulic Power Unit (HPU) µονάδα υδραυλικής ισχύος 
hydraulic pressure υδραυλική πίεση 
hydraulic shock υδραυλικό πλήγµα 
hydraulic system υδραυλικό σύστηµα 
Hydraulic System Monitoring Unit (HSMU) µονάδα παρακολούθησης υδραυλικού συστήµατος 
hydrazine υδραζίνη 
hydrodynamics υδροδυναµική 
hydrofoil υδροπτέρυγα 
Hydrofoil Operated Rocket SubmarinE (HORSE) πυραυλοφόρο υποβρύχιο χειριζόµενο µε υδροπτερύγια 



 

hydrogen brazing συγκόλληση διά υδρογόνου 
hydrogen embrittlement ψαθυροποίηση λόγω υδρογόνωσης 
HydroMechanical Control (HMC) υδροµηχανολογικός έλεγχος 
HydroMechanical Unit (HMU) υδροµηχανολογική µονάδα 
hydroneumatic system υδροπνευµατικό σύστηµα 
hydroplaning υδρολίσθηση 
hydroplaning limit όριο υδρολίσθησης 
hydroski υδροπέδιλο 
hydrostatic extrusion υδροστατική εξέλαση 
Hydrostatic Impact Rocket (HIR) υδροστατικός κρουστικός πύραυλος 
hygrometer υγρόµετρο 
hyperbaric chamber υπερβαρικός θάλαµος 
hyperbarism υπερβαρισµός 
HYPERbolic IGNition (HYPERIGN) ανάφλεξη υπερβολικής µορφής 
hypergolic (hygl) αναφλεγόµενο εύκολα 
hypersonic  υπερυπερηχητικός, -ή, -ό 
hypersonic flow υπερυπερηχητική ροή 
hypersonic glider υπερυπερηχητικό ολισθαίνον αερόχηµα 
Hypersonic In-flight Refueling System (HIRES) υπερπεντηχητικό σύστηµα ανεφοδιασµού εν πτήση 
Hypersonic Recearch Engine (HRE) υπερπεντηχητικός ερευνητικός κινητήρας 
Hypersonic Recearch Vehicle (HRV) υπερπεντηχητικό ερευνητικό όχηµα 
Hypersonic Test Vehicle (HTV) υπερπεντηχητικό όχηµα δοκιµών 
Hypersonic Wind Tunnel (HWT) υπερπεντηχητική δοκιµαστική σήραγγα 
hypersonics υπερυπερηχητική 
hyperventilation υπερυπεροξυγόνωση 
hypobaric υποβαρικός, -ή, -ό 
hypogravic υποβαρυτικός, -ή, -ό 
hypoxaemia υποξαιµία 
hypoxia υποξία 



 

hypsometric tints υψοµετρικές αποχρώσεις (χάρτες) 
hysteresis υστέρηση 
hysteresis error σφάλµα υστέρησης 
HΙgh (HI) υψηλός, ή, ό 
HΙgh ALTitude (HI ALT) µεγάλο υψόµετρο 
ice accretion meter µετρητής συσσώρευσης πάγου 
Ice And Snow On Runway (IASOR) πάγος και χιόνι στον διάδροµο απο/προσγείωσης 
ice guard πλέγµα προστασίας από πάγο 
icing παγοποίηση 
IDENtification (IDENT, ident, ID) αναγνώριση 
Identification BeacoN (IBN) αναγνωριστικός φάρος 
IDentification LighT (IDLT) φως αναγνώρισης 
IDentification Plate (ID PL) µεταλλική πλάκα αναγνώρισης 
Identification Point (IP) σηµείο αναγνώρισης 
identification sign χαρακτηριστικό αναγνώρισης 
Identification, Frend or Foe (IFF) αναγνώριση φίλιου ή εχθρικού 
idling βραδεία λειτουργία 
idling control valve βλ. "minimum pressure valve” 
IFR flight πτήση δι’ οργάνων 
igniter αναφλεκτήρας 
igniter plug σπινθηριστής 
IGNition (IGN) ανάφλεξη 
ignition delay καθυστέρηση ανάφλεξης 
ILLUMinateD (ILLUMD) φωτιζόµενο 
ILLUMination (ILLUM) φωτισµός 
Illuminator Radar (IR) ραντάρ 'φωτισµού' (σήµανσης στόχου) 
illusion παραίσθηση 
Illustrated Initial Provisioning Document (IIPD) εικονογραφηµένο εγχειρίδιο αρχικού εφοδιασµού 
Illustrated Parts Catalog (IPC) εικονογραφηµένος κατάλογος ανταλλακτικών 



 

Illustrated Parts List (IPL) εικονογραφηµένος κατάλογος εξαρτηµάτων 
Illustrated Provisioning Document (IPD) εικονογραφηµένο εγχειρίδιο εφοδιασµού 
IllustraTed tool and Equipment Manual (TEM) εικονογραφηµένο εγχειρίδιο εργαλείων και εξαρτηµάτων 
image analysing computer υπολογιστής ανάλυσης ειδώλου 
Image Motion Compensation and Calibration (IMCC) αντιστάθµιση κίνησης εικόνας και βαθµονόµηση 
IMMediate (IMM) άµεσος, -η, -ο 
immediate air support άµεση αεροπορική υποστήριξη 
Immediate Operating Requirement (IOR) απαίτηση άµεσης λειτουργίας 
Immediate Photographic Interpretation Report (IPIR) άµεση αναφορά φωτογραφικής ερµηνείας 
immersed scanning υποβρύχια σάρωση 
IMPact (IMP) κρούση, πρόσκρουση 
impact accelerometer επιταχυνσιόµετρο κρούσης 
impact energy ενέργεια κρούσης 
impact extrusion κρουστική εξέλαση 
Impact Point (IP) σηµείο (προσ)κρούσης 
Impact Prediction Data (IPD) δεδοµένα πρόβλεψης πρόσκρουσης 
Impact Predictor (I/P) µηχανισµός πρόβλεψης πρόσκρουσης 
impact pressure δυναµική πίεση 
impact strength αντοχή σε κρούση 
impact tube βλ. "pitot tube” 
IMPedence (IMP) επαγωγική αντίσταση 
impeller πτερωτή 
impeller vane πτερύγιο πτερωτής 
impeller wheel δίσκος πτερωτής 
impregnate εµποτίζω 
impregnate (impg) εµποτίζω 
IMPulse (IMP) ώθηση, παλµός, κρούση 
Impulse Modulation (IM) παλµική διαµόρφωση 
impulse starter παλµικός εκκινητήρας 



 

impulse turbine στρόβιλος δράσης 
In Accordance With (IAW) σύµφωνα µε … 
In Circuit Emulation (ICE) εξοµοίωση εντός κυκλώµατος 
In Compliance With (ICW) συµµορφούµενο µε 
in line cruciform σταυρόµορφη γόµωση 
in line engine κινητήρας εν σειρά 
In Orbit Plane (IOP) εντός επιπέδου τροχιάς 
Inadvertent Power Transfer (IPT) ακούσια µεταφορά ισχύος 
Inadvertent Separation Destruct System (ISDS) σύστηµα καταστροφής λόγω ακούσιας αποκόλλησης 
INBoarD (INBD, inbd) εσωτερικός (προς τα µέσα) 
Inboard Booster Engine Cut-Off (IBECO) διακοπή λειτουργίας εσωτερικού ενισχυτικού προωθητήρα 
Inboard Engine Cut-Off (IECO) σβήσιµο εσωτερικού (προς τα µέσα) κινητήρα  
INBound (INB) εισερχόµενο 
incandescent (incand) πυρακτωµένος, πυρακτώµενος 
Incendiary Bomb (IB) εµπρηστική βόµβα 
Incermental Velocity Indicator (IVI) ενδείκτης επαύξησης ταχύτητας 
INch (IN) ίντσα 
INches of mercury (IN HG) ίντσες υδραργύρου (πίεση) 
INch-pounds (IN-LBS) ιντσόλιβρες 
incidence βλ. "angle of incidence” 
incident wave κύµα πρόσπτωσης 
incipient εναρκτήριος 
inclinometer κλισίµετρο 
included angle περικλειόµενη γωνία 
included mass περικλειόµενη µάζα 
INCLudinG (INCLG) συµπεριλαµβανοµένου 
Incoming Procurement Authorization Document (IPAD) εισερχόµενο εγχειρίδιο έγκρισης προµήθειας 
incompressible flow µη συµπιεστή ροή 
Incorrect Phase Sequence (IPS) εσφαλµένη ακολουθία φάσης 



 

INCRease (INCR) αυξάνω 
INCRement (INCR) επαύξηση 
independent failure ανεξάρτητη αστοχία 
Independent Landing Monitor (ILM) ανεξάρτητο σύστηµα παρακολούθησης προσγείωσης 
Independent Recearch And Development (IRAD, IR & D) ανεξάρτητη έρευνα και ανάπτυξη 
Indicated Air Speed (IAS) δεικνυόµενη ταχύτητα αέρα 
indicated altitude δεικνυόµενο υψόµετρο 
Indicated Horse Power (IHP) ενδεικνυόµενη ιπποδύναµη 
indicated Mach number δεικνυόµενος αριθµός 'Mach' 
Indicated Mach Number (IMN) δεικνυόµενος αριθµός 'Mach' 
Indicated pressure Altitude (Zpt) δεικνυόµενο ύψος πίεσης 
INDicatinG (INDG) ενδεικνύων-ουσα-ον 
indicator ενδείκτης 
INDicator (IND) ενδείκτης 
indirect air support έµµεση αεροπορική υποστήριξη 
Indirect Bomb Damage Assesment (IBDA) έµµεσος απολογισµός ζηµιών βοµβαρδισµού 
indirect bonding έµµεση σωµάτωση 
Indirect Maintenance Cost (IMC) έµµεσο κόστος συντήρησης 
Indirect Operating Cost (IOC) έµµεσο λειτουργικό κόστος 
induced angle of attack επαγωγική γωνία προσβολής 
induced drag επαγωγική οπισθέλκουσα 
induced power loss επαγωγική απώλεια ισχύος 
induced vortex επαγόµενος στρόβιλος 
induced wave drag (ACV) οπισθέλκουσα από παραγωγή κυµάτων 
inducer επαγωγός 
induction brazing συγκόλληση δι’επαγωγής 
induction flame damper φλογοπαγίδα εισαγωγής 
induction hardening επαγωγική σκλήρυνση 
induction manifold πολλαπλή εισαγωγής 



 

induction system icing παγοποίηση συστήµατος εισαγωγής 
induction wind tunnel αεροσήραγγα εξ επαγωγής 
industrial aerodynamics βιοµηχανική αεροδυναµική 
Industry Steering Committee (ISC) κατευθυντήρια επιτροπή βιοµηχανίας 
inert gas αδρανές αέριο 
inertia αδράνεια 
inertia cross coupling αδρανειακή σύζευξη 
inertia harness reel αδρανειακό πηνίο ιµάντων πρόσδεσης 
INeRTiaL (INRTL, I) αδρανειακός 
Inertial Components Temperature Controler (ICTC) ελεγκτής θερµοκρασίας αδρανειακών εξαρτηµάτων 
Inertial Components Test Equipment (ICTE) εξοπλισµός δοκιµής αδρανειακών εξαρτηµάτων 
Inertial Coupling Display Unit (ICDU) µονάδα απεικονιστή αδρανειακής σύζευξης 
inertial guidance αδρανειακή καθοδήγηση 
Inertial Mass in Earth Orbit (IMEO) αδρανειακή µάζα σε γήινη τροχιά 
Inertial Measurement Set (IMS) συγκρότηµα αδρανειακών µετρήσεων 
Inertial Measurment Unit (IMU) αδρανειακή µονάδα µέτρησης 
Inertial Navigation (IN) αδρανειακή πλοήγηση 
Inertial Navigation System (INS) αδρανειακό σύστηµα αεροναυτιλίας 
Inertial Navigation Unit (INU) µονάδα αδρανειακής πλοήγησης 
Inertial Rate Gyro (IRG) αδρανειακό γυρόµετρο 
Inertial Reference (IR) αδρανειακή αναφορά 
Inertial Reference Package (IRP) αδρανειακή συσκευασία αναφοράς 
Inertial Reference System (IRS) αδρανειακό σύστηµα αναφοράς 
Inertial Reference Unit (IRU) αδρανειακή µονάδα αναφοράς 
Inertial Sensor Assembly (ISA) συγκρότηµα αδρανειακού αισθητήρα 
Inertial Sensor Display Unit (ISDU) µονάδα απεικονιστή µε αδρανιακό αισθητήρα 
Inertial Sensor System (ISS) αδρανειακό σύστηµα αισθητήρα 
Inertial Sensor Unit (ISU) µονάδα αδρανειακού αισθητήρα 
inertial space αδρανειακός χώρος 



 

inertial starter αδρανειακός εκκινητήρας 
Inertial Sub-System (ISS) αδρανειακό υποσύστηµα 
inertial velocity αδρανειακή ταχύτητα 
Inertial Vertical Speed (IVS) αδρανειακή κατακόρυφη ταχύτητα 
inertial welding συγκόλληση δι’αδρανείας 
infinite-span wing πτέρυγα άπιου εκπετάσµατος 
In-Flight Calibration (IFC) εν πτήση βαθµονόµηση 
Inflight Coverall Garment (ICG) ολόσωµη φόρµα ένδυσης εν πτήση 
In-Flight Entertainment (IFE) διασκέδαση εν πτήση 
In-Flight Performance computation program (IFP) πρόγραµµα (Η/Υ) υπολογισµού επιδόσεων εν πτήση 
inflight refueling system σύστηµα ανεφοδιασµού εν πτήσει 
inflight report αναφορά εν πτήσει 
inflight start εκκίνηση κινητήρα εν πτήσει 
In-Flight Test (IFT) δοκιµή εν πτήση 
In-Flight Turn Back (IFTB) αναστροφή εν πτήση 
INFOrmation (INFO) πληροφορία 
Information Acquisition System (IAS) σύστηµα απόκτησης πληροφοριών 
Information Analysis Centre (IAC) κέντρο ανάλυσης πληροφοριών 
Information Centre (IC) κέντρο πληροφοριών 
Information Processing Center (IPC) κέντρο επεξεργασίας πληροφοριών 
Information Processing Language (IPL) γλώσσα επεξεργασίας πληροφοριών 
Information Services Officer (ISO) αξιωµατικός υπηρεσίας πληροφοριών 
Information Transfer Satellite (ITS) δορυφόρος µετάδοσης πληροφοριών 
InfraRed (IR) υπέρυθρον 
InfraRed CounterMeasures (IRCM) αντίµετρα υπερύθρων  
infrared heating θέρµανση µέ υπέρυθρη ακτινοβολία 
InfraRed Landing System (IRLS) σύστηµα προσγείωσης υπερύθρων 
InfraRed Missile Launch Detection (IRMLD) ανίχνευση εκτόξευσης βλήµατος µε υπεριώδη ακτινοβολία 
InfraRed Radiometry (IRR) υπέρυθρος ραδιοµετρία 



 

Infrared Scanning Radiometer (ISR) ραδιόµετρο σάρωσης υπερύθρων 
InfraRed Search-Track System (IRSTS) σύστηµα ανίχνευσης-παρακολούθησης µε υπεριώδη ακτινοβολία 
InfraRed TRaNsmission (IRTRN) υπέρυθρη εκποµπή 
InfraRed Vision Unit (IRVU) σύστηµα όρασης υπερύθρων 
ingestion αναρρόφηση 
inherent instability εγγενής αστάθεια 
inherent stability εγγενής ευστάθεια 
inherent weakness failure αστοχία εγγενών ατελειών 
INHIbit (INHI) εµποδίζω, αποτρέπω, αναστέλλω 
inhibitor επιβραδυντικός καταλύτης 
initial approach αρχική προσέγγιση 
INitial Approach (INA) αρχική προσέγγιση 
initial approach area περιοχή αρχικής προσέγγισης 
Initial Approach Fix (IAF) στίγµα αρχικής προσέγγισης 
Initial Approach WayPoint (IAWP) αρχικό σηµείο αναφοράς προσέγγισης 
Initial Bomb Release Line (IBRL) αρχικό όριο άφεσης βοµβών 
Initial Fix (IF) αρχικό στίγµα 
Initial Military Program (IMP) αρχικό στρατιωτικό πρόγραµµα 
Initial Operational Capability (IOC) αρχική δυνατότητα λειτουργίας 
Initial Orbit Time (IOT) αρχικός χρόνος σε τροχιά 
Initial Point (IP) αρχικό σηµείο 
Initial Provisioning Coordination Team (IPCT) συντονισµένη οµάδα αρχικού εφοδιασµού 
Initial Provisioning Data (IPD) δεδοµένα αρχικού εφοδιασµού 
Initial Search Depth (ISD) βάθος αρχικής έρευνας 
Initial Systems CheckOut (ISCO) αρχικός έλεγχος συστηµάτων 
Initial Velocity (IV) αρχική ανυσµατική ταχύτητα 
INITial(ization) (INIT) αρχικός, έναρξη 
initials (QA) αρχική ποσότητα (διασφάλιση ποιότητας) 
injection έγχυση 



 

injection (spacecraft) θέση σε ταχύτητα διαφυγής (διαστηµόπλοια) 
inlet flow distortion διατάραξη ροής εισαγωγής 
Inlet Gear Box (IGB) κιβώτιο οδοντωτών τροχών εισαγωγής/εισόδου 
Inlet Guide Vane (IGV) οδηγά πτερύγια εισαγωγής/εισόδου 
inlet guide vanes οδηγά πτερύγια εισαγωγής 
Inlet ManHole (IMH) ανθρωποθυρίδα εισαγωγής 
inlet pressure πίεση εισαγωγής 
Inlet Swirl Vane (ISV) πτερύγια στροβιλισµού εισαγωγής 
inlet to exit area ratio λόγος εισαγωγής-εξαγωγής 
INneR (INR) εσώτερος, εσωτερικός 
Inner Artillery Zone (IAZ) εσωτερική ζώνη πυροβολικού 
Inner Marker (ILS) (IM) εσωτερικός σηµαντήρας (ILS) 
inner marker beacon (ILS) εσωτερικός ραδιοσηµαντήρας 
inner ridge girder εσωτερική εγκάρσια δοκός 
inner wing section εσωτερικό τµήµα πτέρυγας 
INOPperative (INOP) εκτός λειτουργίας 
Input Axis (IA) άξονας εισόδου 
Input Output Address (IOA) διεύθυνση εισαγοµένων - εξαγοµένων 
Input Output Control System (IOCS) σύστηµα έλεγχου εισαγοµένων - εξαγοµένων 
Input Output Data Channel (IODC) δίαυλος δεδοµένων εισαγοµένων - εξαγοµένων 
Input Reference Axis (IRA) άξονας αναφοράς εισαγοµένων 
Input/Output (I/O) εισροή/εκροή, εισερχόµενο/εξερχόµενο 
Inside Diameter (ID) εσωτερική διάµετρος 
Inside Layer (IL) εσωτερική διαστρωµάτωση 
inside loop εσωτερική ανακύκλωση 
inspection επιθεώρηση 
INSPection (INSP) επιθεώρηση 
Inspection and Repair As Necessary (IRAN) επιθεώρηση και επισκευή όπως απαιτείται 
Inspection Descrepancy Report (IDR) αναφορά ασυµφωνιών κατά την επιθεώρηση 



 

Inspection Interval (I/I) διάστηµα επιθεωρήσεων 
Inspection Manual (IM) εγχειρίδιο επιθεώρησης 
Inspection Order (IO) εντολή επιθεώρησης 
Inspection Order (IO) εντολή επιθεώρησης 
Inspection Test Procedure (ITP) διαδικασία δοκιµής επιθεώρησης 
Inspection Test Report (ITR) αναφορά δοκιµής επιθεώρησης 
instability αστάθεια 
INSTaLlation (INSTL) τοποθέτηση, εγκατάσταση 
Installation Calibration and Checkout (IC & C, ICC) εγκατάσταση βαθµονόµηση και τελικός έλεγχος 
installation kit υλικά εγκατάστασης 
INSTaLleD (INSTLLD) τοποθετηµένο, εγκαταστηµένο 
installed thrust εγκατεστηµένη ώση 
instant of failure στιγµή αστοχίας 
Instantaneous Vertical Speed Indicator (IVSI) ενδείκτης στιγµιαίας κατακόρυφης ταχύτητας 
Instantaneous Vertical Velocity Indicator (IVVS) ενδείκτης στιγµιαίας κατακόρυφης ταχύτητας 
Instantaneus Automatic Volume Control (IAVC) στιγµιαίος αυτόµατος έλεγχος όγκου/έντασης 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ινστιτούτο ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών µηχανικών 
INSTrictive (INST, inst) εντολή 
Instructor Pilot (IP) εκπαιδευτής πιλότος 
instrument όργανο 
Instrument & Communication Subsystem (ICS) όργανο 
INSTrument (INST) υποσύστηµα οργάνων και επικοινωνιών 
instrument approach προσέγγιση δι'οργάνων 
Instrument Calibration & Maintenance Record (ICMR) αρχείο βαθµονόµησης & συντήρησης οργάνων 
Instrument Control Center (ICC) κέντρο ελέγχου οργάνων 
Instrument Display Catalog (IDC) κατάλογος απεικονίσεων οργάνων 
Instrument Field Of View (IFOV) οπτικό πεδίο οργάνου 
instrument flight πτήση δι'οργάνων 
Instrument Flight Rules (IFR) κανόνες πτήσης δι’οργάνων 



 

Instrument Landing Approach (ILA) προσέγγιση προσγείωσης δι' οργάνων 
Instrument Landing Approach System (ILAS) σύστηµα προσέγγισης προσγείωσης δι' οργάνων 
Instrument Landing System (ILS) σύστηµα προσγείωσης δι' οργάνων 
Instrument Meteorological Conditions (IMC) µετεωρολογικές συνθήκες πτήσης δια οργάνων 
instrument navigation πλοήγηση δι'οργάνων 
Instrument Reading (IR) ένδειξη οργάνου 
Instrument Unit (IU) µονάδα οργάνου 
Instrumental Checkout Equipment (ICE) εξοπλισµός ενόργανου τελικού ελέγχου 
INSTruMentation (INSTM) συγκρότηµα οργάνων 
Instrumentation and Communication Monitor (ICM) σύστηµα παρακολούθησης συγκροτήµατος οργάνων και επικοινωνιών 
Instrumentation and Range Safety (I & RS) ασφάλεια συγκροτήµατος οργάνων & πεδίου 
Instrumentation Power Supply (IPS) τροφοδοτικό ισχύος συγκροτήµατος οργάνων 
Instrumentation System (IS) σύστηµα συγκροτήµατος οργάνων 
Instrumentation Test Equipment (ITE) εξοπλισµός δοκιµής συγκροτήµατος οργάνων 
Instrumented Range ACQuisition (IRACQ) απόκτηση εµβέλειας δια οργάνων 
INSULation (INSUL) µόνωση 
Intake Guide Vanes (IGV) οδηγά πτερύγια εισαγωγής 
INTEGral (INTG, INTEG) αναπόσπαστος-η-ο, ολοκληρωµένος-η-ο 
Integral Launch and Recovery Vehicle (ILRV) ολοκληρωµένο όχηµα εκτόξευσης και ανάκτησης 
integral tank ενσωµατωµένη δεξαµενή 
INTeGraTe (INTGT) ενοποιώ, ολοκληρώνω 
Integrated Armament Control System (IACS) ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου εξοπλισµού 
Integrated CheckOut System (ICOS, ICS) ολοκληρωµένο σύστηµα τελικού ελέγχου 
Integrated Circuit (IC) ολοκληρωµένο κύκλωµα 
Integrated Communications Navigation and Identification (ICNI) ολοκληρωµένες επικοινωνίες, πλοήγηση και αναγνώριση 
INtegrated COntrol System (INCOS) ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου 
Integrated Data Processing (IDP) ολοκληρωµένη επεξεργασία δεδοµένων 
Integrated Defence System (IDES) ολοκληρωµένο αµυντικό σύστηµα 
Integrated Drive Generator (IDG) γεννήτρια µε ενσωµατωµένη κίνηση 



 

Integrated Electronic Control (IEC) ολοκληρωµένος ηλεκτρονικός έλεγχος 
Integrated Electronic Control (IEC) ολοκληρωµένος ηλεκτρονικός έλεγχος 
Integrated Engine Instrument System (IEIS) ολοκληρωµένο σύστηµα οργάνων κινητήρα 
Integrated Equipment Component (IEC) εξάρτηµα ολοκληρωµένου εξοπλισµού 
Integrated Flight System (IFS) ολοκληρωµένο σύστηµα πτήσης 
Integrated Helicopter Avionic System (IHAS) ολοκληρωµένο σύστηµα αεροπορικών ηλεκτρονικών ελικοπτέρου 
Integrated Instruments System (IIS) ολοκληρωµένο σύστηµα οργάνων 
Integrated Launch Control and Checkout System (ILCCS) ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου εκτόξευσης και τελικού ελέγχου 
Integrated Observation Device (IOD) ολοκληρωµένη συσκευή παρατηρήσεων 
Integrated Position Indicator (IPI) ολοκληρωµένος ενδείκτης θέσης 
Integrated Power & Environmental Control System (IPECS) ολοκληρωµένο σύστηµα ισχύος και ελέγχου περιβάλλοντος 
INtegrated Sensor Interpretation TEchniques (INSITE) ολοκληρωµένες τεχνικές διασαφήνισης αισθητήρα 
Integrated Systems Test (IST) δοκιµή ολοκληρωµένου συστήµατος 
Integrated Tactical Air Control System (ITACS) ολοκληρωµένο σύστηµα τακτικού εναέριου ελέγχου 
Integrated Tactical Navigation System (ITNS) ολοκληρωµένο σύστηµα τακτικής πλοήγησης 
Integrated TeleProcessing System (ITPS) ολοκληρωµένο σύστηµα επεξεργασίας εξ αποστάσεως 
Integrated Test and Checkout Procedures (ITCP) ολοκληρωµένες διαδικασίες δοκιµής και τελικού ελέγχου 
Integrated Test Program (ITP) ολοκληρωµένο πρόγραµµα δοκιµών 
Integrated Thruster Assembly (ITA) ολοκληρωµένο συγκρότηµα ωθητήρα 
Integrated Visual Approach and Landing Aids (IVALA) ολοκληρωµένο βοήθηµα προσέγγισης και προσγείωσης εξ όψεως 
Integration, Assembly and Checkout (IAC) ολοκλήρωση, συναρµολόγηση και τελικός έλεγχος 
Intelligence & Reconnaisance (I & R) πληροφοριών & αναγνώρισης 
Intelligence Officer (IO) αξιωµατικός πληροφοριών 
INTelligence REPort (INTREP) αναφορά πληροφοριών 
INTelligence SUMmary (INTSUM) σύνοψη πληροφοριών 
INTENsity (INTEN) ένταση 
Inter Continental Ballistic Missile (ICBM) διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος 
Interactive Display Unit (IDU) µονάδα διαδραστικού απεικονιστή 
INTerCePt (INTCP) αναχαιτίζω, ανακόπτω 



 

Intercept Point (I/P) σηµείο αναχαίτισης 
Intercept Profile (I/P) σχέδιο αναχαίτισης 
Interception Mission (InM) αποστολή αναχαίτισης 
Interceptor (I) αναχαιτιστικό 
interceptor aircraft α/φος αναχαίτισης 
Interceptor Day Fighter (IDF) αναχαιτιστικό µαχητικό ηµέρας 
Interceptor Night Fighter (INF) αναχαιτιστικό µαχητικό νύκτας 
Interceptor Tacktical Missile (ITM) αναχαιτιστικό τακτικό βλήµα 
InterChangeabilitY (ICY) εναλλακτικότητα, εναλλαξιµότητα 
Interchangeability and Replaceability (I & R) εναλλακτότητα και αντικαταστασιµότητα 
interchangeable εναλλάξιµος-η-ο (εναλλακτός) 
INTERCOMmunication (I/C, INTERCOM) ενδοεπικοινωνία 
InterCommunication System (ICS) σύστηµα ενδοεπικοινωνίας 
Intercomputer Communication Channel (ICC) δίαυλος επικοινωνιών µεταξύ Η/Υ 
INTerCONnection (INTCON) διασύνδεση 
InterContinental Balistic Transport (ICBT) διηπειρωτική βαλλιστική µεταφορά 
InterContinental Glide Missile (ICGM) διηπειρωτικό βλήµα κατολίσθησης 
intercooler ενδοψυγείο 
InterDiction Mission (IDM) αποστολή παρεµπόδισης 
INTerFaCe (I/F, ΙNF, INTFC) διασύνδεση, κοινή επιφάνεια 
Interface Control Document (ICD) εγχειρίδιο ελέγχου διασύνδεσης 
Interface Electronics Unit (IEU) µονάδα διασύνδεσης ηλεκτρονικών 
interference (intfr) παρεµβολή, παρέµβαση 
interference drag οπισθέλκουσα αλληλεπίδρασης 
interference fit σύσφιξη, συµβολή 
Interference Frequency Rejection Unit (IFRU) µονάδα απόρριψης συχνότητας παρεµβολής 
Interference Unit (IU) µονάδα παρεµβολών 
INTeRior (int, INTR) εσωτερικό 
INTerLocK (INTLK) αλληλοσυνδέω, αλληλοσυµπλέκω 



 

INTerMediate (INTMO) ενδιάµεσος 
intermediate approach ενδιάµεση προσέγγιση 
Intermediate Frequency (IF) ενδιάµεση συχνότητα 
Intermediate Frequency Range (IFR) εµβέλεια ενδιάµεσης συχνότητας 
intermediate gearbox ενδιάµεσο κιβώτιο ταχυτήτων 
Intermediate Pressure (IP) ενδιάµεση πίεση 
Intermediate Pressure bleed Check valve (IPC) βαλβίδα ελέγχου αποµάστευσης ενδιάµεσης πίεσης 
Intermediate Range Ballistic Missile (IRBM) βαλλιστικό βλήµα µέσης εµβέλειας 
Intermediate WayPoint (INWP) ενδιάµεσο σηµείο αναφοράς 
INTerMiTtent (INTMT) διαλείπων, -ουσα, -ον 
INTernaL (INTL, int) εσωτερικός-ή-ό 
internal balance εσωτερική αντιστάθµιση 
Internal Combustion Engine (ICE) κινητήρας εσωτερικής καύσης 
Internal Connention (IC) εσωτερική σύνδεση 
internal pressure εσωτερική πίεση 
Internation Military Staff (IMS) διακρατικό στρατιωτικό επιτελείο 
International Academy of Astronautics (IAA) διεθνής ακαδηµία αστροναυτικής 
International Air Transport Association (IATA) διεθνής ένωση αεροµεταφορέων 
International Civil Aviation Organization (ICAO) διεθνής οργανισµός πολιτικής αεροπορίας 
International Comitte of Aeranautical Fatigue (ICAF) διεθνής επιτροπή κόπωσης αεροναυπηγικών κατασκευών 
International Frequency List (IFL) κατάλογος διεθνών συχνοτήτων 
International Satellite Navigation System (ISNS) διεθνές δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης  
International Standard Atmosphere (ISA) διεθνής πρότυπη ατµόσφαιρα 
International Standard Atmosphere (ISA) πρότυπη διεθνής ατµόσφαιρα 
International Standardirzation Organisation (ISO) διεθνής οργανισµός τυποποίησης 
INternational TELecomunications SATellite consortium (INTELSAT) διεθνής εταιρική συνεργασία τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων 
INTerPHone (INTPH) τηλέφωνο ενδοσυνεννόησης 
Interplanetary Mission Support Requirements (IMSR) απαιτήσεις υποστήριξης διαπλανητικής αποστολής 
INTeRroGate (INTRG) ανακρίνω 



 

Interrogator-Responser-Transponder (IRT) ερωτών-απαντών-αναµεταδότης 
INTeRrupT (INT, INTRPT) διακόπτω 
Interrupted Continuous Wave (ICW) διακοπτόµενη συνεχής κυµµατοµορφή 
InTerruption (IT) διακοπή 
Interruptions Per Minute (IPM) διακοπές ανά λεπτό 
INTersection (INT) διασταύρωση 
Intersection of Runways (IXR) διασταύρωση διαδρόµων απο/προσγείωσης 
interstage (intrstg) µεταξύ βαθµίδων 
intertank (intk) µεταξύ δεξαµενών καυσίµου 
Interupt ReQuest (IRQ) απαίτηση διακοπής 
InterVehicle Power Transfer (IVPT) µεταφορά ισχύος µεταξύ οχηµάτων 
InterVehicular Activities (IVA) δραστηριότητες µεταξύ οχηµάτων 
IntraVehicular (IV) εντός οχήµατος 
inverse taper ανάστροφη εκλέπτυνση 
inversion αναστροφή 
inverted flight ανάστροφη πτήση 
inverted loop ανάστροφη ανακύκλωση 
inverted spin ανάστροφη περιδίνηση 
INVerter (INV) εναλλάκτης (ανορθωτής) 
Inverter Assembly (IA) συγκρότηµα µετατροπέα (ανορθωτή) 
Inverter Power Supply (IPS) εναλλάκτης παροχής ισχύος 
Investigative and Corrective Action (ICA) διερευνητική και διορθωτική ενέργεια 
inviscid flow άτριβη ροή 
inviscid fluid άτριβο ρευστό 
Invitation for Bids (IFB) πρόσκληση για προσφορές 
Invoice card (I) τιµολόγιο 
Invoice Control card (IC) δελτίο ελέγχου τιµολόγησης 
ion engine κινητήρας ιόντων 
ionosphere ιονόσφαιρα 



 

Ionospheric Explorer (IE) ιονοσφαιρικός εξερευνητής 
IR seeker ανιχνευτής δι’ υπερύθρων ακτίνων 
irreversible µη αναστρέψιµος, -η, -ο 
irreversible flow µη αναστρέψιµη ροή 
irrotational flow αστρόβιλος ροή 
isentropic flow ισεντροπική ροή 
isochrone ισοχρονική γραµµή 
Isolated Single Wheel Load (ISWL) αποµονωµένο φορτίο ενός τροχού 
ISOLation (ISOL, isol) αποµόνωση 
Isolation Control Unit (ICU) µονάδα ελέγχου αποµόνωσης 
Isolation Valve (IV) βαλβίδα αποµόνωσης 
isometric (isom) ισοµετρικός-ή-ό 
isothermal (isoth) ισοθερµικός-ή-ό 
isothermal layer ισόθερµο στρώµα 
isotropic laminate ισοτροπική στρωµάτωση 
isotropic properties ισοτροπικές ιδιότητες 
isotropic turbulence ισοτροπική τύρβωση 
Item Identification (II) αναγνώριση εξαρτήµατος 
Item Name Code (INC) κωδικός ονοµασίας εξαρτήµατος 
Item Status Code (ISC) κωδικός κατάστασης απαρτίου 
IΝPut (I/P, INP) εισερχόµενο, είσοδος 
JAA Certification Validation Procedures (JCVP) διαδικασίες επικύρωσης πιστοποίησης κατά JAA 
JAA Local Procedures (JLP) τοπικές διαδικασίες κατά JAA 
JAA Maintenance Board (JMB) συµβούλιο συντήρησης κατά JAA 
JAA Maintenance Committee (JMC) επιτροπή συντήρησης κατά JAA 
JAA Maintenance Division (JMD) τοµέας συντήρησης κατά JAA 
JAA Multinational Procedures (JMP) πολυεθνικές διαδικασίες κατά JAA 
JacK (JK) γρύλος, ανυψωτής 
Jam Resistant (JR) ανθεκτικό σε παρεµβολές/εµπλοκές 



 

JAMmed (JAM) κολληµένο, το έχον υποστεί παρεµβολή 
JAMminG (JAMG) παρεµβολή 
JAR-All Weather Operations (JAR-AWO) λειτουργίες παντός καιρού κατά JAR 
JAR-Flight Crew Licensing (JAR-FCL) πτυχία πληρωµάτων θαλάµου διακυβέρνησης κατά JAR 
JAR-OperationS (JAR-OPS) λειτουργίες κατά JAR 
JAR-Very Light Aircraft (JAR-VLA) υπερελαφρά αεροσκάφη κατά JAR 
jet πίδακας 
Jet Assisted Take-Off (JATO) απογείωση µε βοηθητικούς πυραύλους 
Jet Attitude Control System (JACS) σύστηµα ελέγχου στάσης µε εκτοξευτές αερίων 
jet engine κινητήρας αντίδρασης 
Jet Engine Field Maintenance (JEFM) συντήρηση βάσης κινητήρα αντίδρασης 
jet exhaust noise θόρυβος εξαγωγής ταχυρεύµατος 
Jet Pilot (JP) πιλότος α/φους µε κινητήρα αντίδρασης 
Jet Propellant (JP) προωθητικό κινητήρα αντίδρασης 
Jet Propulsion (JP) προώθηση δι' αντιδράσεως, αεριοπροώθηση 
jet thrust ώση ταχυρεύµατος 
jet turbine engine βλ. "turbojet engine” 
jet(stream) ταχύρευµα 
jetlag βλ. "time zone disease” 
jettison (jett) εκτίναξη 
jettison valve βαλβίδα απόρριψης 
jettisonable tank απορριπτόµενη δεξαµενή 
Job Instruction Card (JIC) κάρτα οδηγιών εργασίας 
Joint (Aviation Authorities) Airworthiness Requirements (JAR) απαιτήσεις αεροπλοϊµότητας κατά JAA 
Joint Air Photo Center (JAPC) µικτό κέντρο αεροφωτογράφισης 
Joint Air Reconnaissance Center (JARC) µικτό κέντρο αεροαναγνώρισης 
Joint Air-to-Ground Instruction Team (JAGIT) κοινή οµάδα καθοδήγησης αέρος/εδάφους 
Joint Aviation Authorities (JAA) ηνωµένες αρχές αεροπλο'ί'ας 
Joint Chiefs of Staff (JCS) συµβούλιο αρχηγών επιτελείων 



 

Joint Communication Center (JCC) µικτό κέντρο επικοινωνιών 
Joint Communications-Electronics Committee (JCEC) µικτή επιτροπή επικοινωνιών-ηλεκτρονικών 
Joint Emergency Evacuation Plan (JEEP) συνδυασµένη διαδικασία εκκένωσης ανάγκης 
Joint General Staff (JGS) µικτό γενικό επιτελείο 
Joint Intelligence Centre (JIC) κοινό κέντρο πληροφοριών 
Joint Intelligence Group (JIG) κοινή οµάδα πληροφοριών 
Joint Logistics Planning Group (JLPG) µικτή οµάδα προγραµµατισµού διοικητικής µέριµνας 
Joint Military Transport Committee (JMTC) µικτή επιτροπή στρατιωτικών µεταφορών 
Joint Operation Centre (JOC) κοινό κέντρο επιχειρήσεων 
Joint Planning Group (JPG) µικτή οµάδα προγραµµατισµού 
Joint Task Force (JTF) µικτή οµάδα ανάληψης αποστολής 
jum-nut συρµατασφαλιζόµενο περικόχλιο 
JunCTion (JCT, jct) διασταύρωση, ένωση, διασύνδεση 
Junction Box (JB) κιβώτιο διασύνδεσης 
Justification Code (J Code) κωδικός αιτιολόγησης 
Karman vortex street σειρά στροβίλων 'Karman' 
katabatic wind καταβατικός άνεµος 
keel τροπίδα 
keelson εσωτρόπιο 
kickback ανάστροφη περιστροφή κινητήρα 
kilocycle(s) (kc) χιλιόκυκλος(οι) 
kilocycles per second (kc/s) χιλιόκυκλοι ανά δευτερόλεπτο 
KiloHertZ (KHz, kHz) κιλοχέρτζ 
KiloVolt (KV, kV) κιλοβόλτ 
KiloVolt-Ampere (KVA, kVA) κιλοβόλτ-αµπέρ 
kiloVolt-ampere hour (kVah) κιλοβόλτ-αµπερώρα 
kiloVolts direct current (kVdc) κιλοβόλτ συνεχές ρεύµα 
kiloWatt hour (kWhr) κιλοβατώρα 
kiloWatt(s) (kW) κιλοβάτ 



 

kinaesthesis κιναισθησία 
kinematic viscosity κινηµατικό ιξώδες 
kinetic energy κινητική ενέργεια 
kinetic heating βλ. "aerodynamic heating” 
kinetic pressure βλ. "impact pressure” 
kinetic viscosity βλ. "kinematic viscosity” 
KnoT(s) (KT, kt, kn) κόµβος(οι) µονάδα ταχύτητος) 
Knots Equivalent AirSpeed (KEAS) ισοδύναµη ταχύτητα αέρα σε κόµβους 
Knots Indicated AirSpeed (KIAS) ενεικνυόµενη ταχύτητα αέρα σε κόµβους 
Labour Cost (LC) εργατικό κόστος 
LAGging (LAG) υποχώρηση 
Laminar AirFlow (LAF) στρωτή ροή αέρα 
laminar boundary layer στρωτό οριακό στρώµα 
laminar composite στρωτό σύνθετο υλικό 
laminar flow στρωτή ροή 
Laminar Flow Control (LFC) έλεγχος στρωτής ροής 
laminar separation στρωτή αποκόλληση 
LAMinate (LAM, lam) διαστρωµάτωση 
Land & Approach System for Space Vehicles (LASSV) σύστηµα προσγείωσης & προσέγγισης για διαστηµικά οχήµατα 
Land Combat Support System (LCSS) σύστηµα υποστήριξης επίγειας µάχης 
landing προσγείωση 
Landing & Recovery (L & R) προσγείωση 
LanDinG (LDG, ldg) προσγείωση & ανάκτηση 
landing aids βοηθήµατα προσέγγισης/προσγείωσης 
landing angle γωνία προσγείωσης 
landing area περιοχή προσγείωσης 
Landing Direction Indicator (LDI) ενδείκτης κατεύθυνσης προσγείωσης 
Landing Distance Available (LDA) διαθέσιµη απόσταση διαδρόµου για προσγείωση 
landing flap πτερύγιο καµπυλότητας προσγείωσης 



 

Landing Force Support Weapon (LFSW) όπλο υποστήριξης αποβατικής δύναµης 
LanDinG GeaR (L/G, LG, LDG GR, ldg gr) σύστηµα προσγείωσης 
Landing Guidance System (LGS) βλ. "microwave landing system” 
landing procedure διαδικασίες προσγείωσης 
Landing REFerence speed (VREF) ταχύτητα αναφοράς για προσγείωση  
landing run διαδρόµηση προσγείωσης 
Landing Site (LS) περιοχή προσγείωσης 
landing skids πέδιλα προσγείωσης 
landing surface επιφάνεια προσγείωσης 
Landing System (LS) σύστηµα προσγείωσης 
Landing Weight (LW) βάρος προσγείωσης 
Landing Zone (LZ) ζώνη προσγείωσης 
landplane αεροπλάνο ξηράς 
lane λωρίδα 
lane identification προσδιορισµός λωρίδας θέσης α/φους 
lane identification meter όργανο προσδιορισµού λωρίδας θέσης α/φους 
lap belt βλ. "seat belt” 
laps rate υψοµετρική θερµοβαθµίδα 
Large Payload Test Vehicle (LPTV) όχηµα δοκιµών µεγάλου ωφέλιµου φορτίου 
Large Space Telescope (LST) µεγάλο διαστηµικό τηλεσκόπιο 
laser anemometer ανεµόµετρο 'laser' 
Laser Energized Explosive Device (LEED) εκρηκτική συσκευή ενεργοποιούµενη µε 'laser' 
laser gyro γυροσκόπιο 'laser' 
laser welding συγκόλληση µε 'laser' 
LatCH (LCH) κλείθρο 
LatCHinG (LCHG) ασφάλιση µε κλείθρο 
latent failure λανθάνουσα αστοχία 
LATeral (LAT) εγκάρσιος, πλευρικός 
Lateral Acceleration (AY) εγκάρσια επιτάχυνση 



 

lateral axis εγκάρσιος άξονας 
lateral control εγκάρσιος έλεγχος 
lateral divergence εγκάρσια απόκλιση 
lateral force εγκάρσια δύναµη 
lateral oscilation εγκάρσια ταλάντωση 
lateral separation εγκάρσιος διαχωρισµός 
lateral stability εγκάρσια ευστάθεια 
LATitude (LAT) πλάτος 
Latitude/Longitude (LL) πλάτος/µήκος (γεωγραφικό) 
lattice πλέγµα 
launch (lnch) εκτόξευση 
Launch Abort (LA) µαταίωση εκτόξευσης 
Launch Area (LA) περιοχή εκτόξευσης 
launch azimuth αζιµούθιο εκτόξευσης 
Launch Booster Unit (LBU) ενισχυτική µονάδα εκτόξευσης 
Launch Complex (LC) εγκατάσταση εκτόξευσης 
Launch Control Center (LCC) κέντρο ελέγχου εκτόξευσης 
Launch Control Facility (LCF) συγκρότηµα ελέγχου εκτόξευσης 
Launch Control System (LCS) σύστηµα ελέγχου εκτόξευσης 
Launch Control Unit (LCU) µονάδα ελέγχου εκτόξευσης 
launch crew τεχνικό προσωπικό εκτόξευσης 
Launch Facility (L/F, LF) εγκατάσταση εκτόξευσης 
Launch Horizontal (L/H) οριζόντιας εκτόξευσης 
Launch Monitor Equipment (LME) εξοπλισµός παρακολούθησης εκτόξευσης 
Launch Operations (LO) λειτουργίες εκτόξευσης 
launch pad εξέδρα εκτόξευσης 
Launch Site (LS) περιοχή εκτόξευσης 
Launch Support Equipment (LSE) εξοπλισµός υποστήριξης εκτόξευσης 
Launch Support Facility (LSF) συγκρότηµα υποστήριξης εκτόξευσης 



 

Launch Support System (LSS) σύστηµα υποστήριξης εκτόξευσης 
Launch Support Team (LST) οµάδα υποστήριξης εκτόξευσης 
Launch Test Vehicle (LTV) όχηµα δοκιµών εκτόξευσης 
Launch Vehicle (L/V, LV) όχηµα εκτόξευσης 
Launch Window (LW) χρονικό διάστηµα δυνατότητας εκτόξευσης 
launcher εκτοξευτήρας 
launching εκτόξευση 
Launching Equipment (LE) εξοπλισµός εκτόξευσης 
Laval nozzle ακροφύσιο 'Laval' 
LAVatory (lav, LAV) τουαλέτα 
lazy eight οκνό οκτώ (ελιγµοί) 
Leackage Measurement System (LMS) σύστηµα µέτρησης διαρροής 
lead aircraft αεροσκάφος αρχηγού σχηµατισµού 
lead collision course πορεία προβλεπόµενης µετωπικής σύγκρουσης 
Lead Time (L/T) χρόνος υλοποίησης προγράµµατος 
LeaDeR (LDR) ηγέτης, επικεφαλής 
leading προχώρηση 
Leading Edge (LE) χείλος προσβολής 
leading edge angle γωνία χείλους προσβολής 
leading edge flap πτερύγιο καµπυλότητας χείλους προσβολής 
leading edge radiator εναλλάκτης θερµότητας χείλους προσβολής 
leading edge radius ακτίνα χείλους προσβολής 
leak detector ανιχνευτής διαρροής 
leakage διαρροή 
lean mixture πτωχό µείγµα 
Least Common Denominator (LCD) ελάχιστος κοινός παρονοµαστής 
Least Material Condition (LMC) ελάχιστη κατάσταση αριθµού υλικών 
leaving point σηµείο αναχώρησης 
lee waves υπήνεµα κύµατα 



 

Left (L) αριστερά 
Left Display (LD) αριστερός απεικονιστής 
Left Hand (LH, lh) αριστερά 
left-handed polarized wave αριστερόστροφα πολωµένο κύµα 
left-handed propeller αριστερόστροφη έλικα 
Left-Right  Indicator (LRI) ενδείκτης αριστερά-δεξιά 
leg restraint lines ιµάντες συγκράτησης ποδιών 
LeGeND (LGND) υπόµνηµα 
Length (L) µήκος 
Length/Diameter (L/D) µήκος/διάµετρος 
lengthwise direction διεύθυνση µέγιστης αντοχής (πλαστικά) 
let down ενδιάµεσο στάδιο καθόδου 
LeVeL (LVL) επίπεδο 
LeVeL Change (LVL/CH) αλλαγή επιπέδου 
level of significance επίπεδο σηµαντικότητας 
level off οριζοντιώνω 
LeVeR (LVR) µοχλός 
Liaison Officer (LO) σύνδεσµος αξιωµατικός 
licenced aircraft engineer πτυχιούχος (εξουσιοδοτηµένος) µηχανικός αεροσκαφών 
Life Cycle Cost (LCC) κόστος κύκλου ζωής 
life jacket σωσίβιο γιλέκο 
life limited components υλικά περιορισµένης ζωής 
life raft σωσίβια λέµβος 
Life Support Equipment (LSE) εξοπλισµός υποστήριξης ζωής 
Life Support System (LSS) σύστηµα υποστήριξης ζωής 
Life Support Umbilical (LSU) οµφάλιος λώρος υποστήριξης ζωής 
Life Support Unit (LSU) µονάδα υποστήριξης ζωής 
lift άντωση 
lift axis άξονας άντωσης 



 

Lift Coefficient (LC) συντελεστής άντωσης 
lift distribution κατανοµή άντωσης 
lift engine αντωτικός κινητήρας 
lift vector διάνυσµα άντωσης 
Lift/Drag (L/D) άντωση/οπισθέλκουσα 
lift/drag ratio λόγος άντωσης πρός οπισθέλκουσα 
lift-off εκτόξευση 
Lift-Off (L/O, LO) αποκόλληση 
Lift-Off speed (VLOF) ταχύτητα αποκόλλησης 
LighT (LT) φως 
Light Airborne Attack Vehicle (LAAV) ελαφρό αεροµεταφερόµενο επιθετικό όχηµα 
Light Airborne Muti-Purpose System (LAMPS) ελαφρό εναέριο σύστηµα πολλαπλών σκοπών 
light aircraft ελαφρό αεροσκάφος 
light alloys ελαφρά κράµατα 
Light Anti-Aircraft artillery (LAA) ελαφρό αντιαεροπορικό πυροβολικό 
Light Anti-tank Weapon (LAW) ελαφρό αντιαρµατικό όπλο 
Light Armed Reconnaisance Aircraft (LARA) αναγνωριστικό αεροσκάφος µε ελαφρύ οπλισµό 
Light Artillery Rocket System (LARS) σύστηµα πυραύλων ελαφρού πυροβολικού 
Light Assault Anti-tank Weapon (LAAW) ελαφρό επιθετικό αντιαρµατικό όπλο 
Light Assault Weapon (LAW) ελαφρό επιθετικό όπλο 
light beacon φάρος 
Light Bomber (LB) ελαφρό βοµβαρδιστικό 
Light Bomber Strike (LBS) επιδροµή ελαφρών βοµβαρδιστικών 
LIght Detection And Ranging (LIDAR) ελαφρό (σύστηµα) εντοπισµού και υπολογισµού απόστασης 
Light Emitting Diode (LED) δίοδος εκποµπής φωτός 
Light Equipment (LE) ελαφρύς εξοπλισµός 
Light Machine Gun (LMG) ελαφρό πολυβόλο 
Light Observation Aircraft (LOA) ελαφρύ αεροσκάφος παρατήρησης 
Light Observation Helicopter (LOH) ελαφρύ ελικόπτερο παρατήρησης 



 

Light Utility Glider (LUG) ελαφρύ ανεµόπτερο γενικής χρήσης 
Light Weight Radar (LWR) ραντάρ ελαφρού βάρους 
Lighter Than Air (LTA) ελαφρύτερο του αέρα 
lighter-than-air aircraft αεροσκάφος ελαφρύτερο του αέρα 
LighTinG (LTG) κεραυνοπληξία 
lighting strike κεραυνοπληξία 
Lighting Test Site (LTS) περιοχή δοκιµών κεραυνοπληξίας 
Lighting Warning System (LWS) σύστηµα προειδοποίησης κεραυνοπληξίας 
LighTS (LTS) φώτα 
Light-Weight Attack and/or Reconnaisance (LWAR) ελαφρύ (α/φος) προσβολής και/ή αναγνώρισης 
Lightweight Inertial Navigation System (LINS) αδρανειακό σύστηµα πλοήγησης ελαφρού βάρους 
Lightweight Load (LL) ελαφρό φορτίο 
Light-Weight Radar Unit (LWRU) µονάδα ραντάρ ελαφρού βάρους 
Light-Weight Strike Reconnaisance (LWSR) ελαφρό (α/φος) προσβολής & αναγνώρισης 
lightweight turbojet engine στροβιλοκινητήρας ελαφράς κατασκευής 
LIMiT (LIM, LMT) όριο 
limit load οριακό φορτίο 
Limit of Error (LE) όριο σφάλµατος 
limit of proportionality όριο αναλογίας 
Limit Of Visibility (LOV) όριο ορατότητας 
Limit SWitch (L/SW) διακόπτης ορίου 
LimiTeD (LTD) περιορισµένο 
Limited Standard (LS) περιορισµένο πρότυπο 
LIMitinG (LIMG) περιορισµός 
limiting velocity οριακή ταχύτητα 
LIMitter (LIM) περιοριστής 
Line Check List (LCL) κατάλογος ελέγχου γραµµής 
Line Check Support Data (LCSD) δεδοµένα υποστήριξης ελέγχου γραµµής 
line maintenance συντήρηση γραµµής πτήσης 



 

Line Maintenance Part (LMP) εξάρτηµα συντήρησης γραµµής 
Line of Communication (LOC) δίαυλος επικοινωνιών 
Line Replaceable Item (LRI) εξάρτηµα αντικαταστάσιµο στη γραµµή 
Line Replaceable Module (LRM) τµήµα αντικαταστάσιµο στη γραµµή 
Line Replaceable Unit (LRU) µονάδα αντικαταστάσιµη στην γραµµή πτήσης 
LiNeaR (LNR) γραµµικό 
Linear Accelerometer (LA) γραµµικό επιταχυνσιόµετρο 
Linear Accelerometer Unit (LAU) µονάδα γραµµικού επιταχυνσιόµετρoυ 
Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM) γραµµική ελαστική θραυστοµηχανική 
Linear Velocity Transducer (LVT) µεταλλάκτης (αισθητήρας) γραµµικής ταχύτητας 
liner χιτώνιο 
link ζεύξη 
link σύνδεσµος 
link pin πείρος σύνδεσης 
link rod συνδετήρια ράβδος 
LIQuiD (LIQD) υγρό 
Liquid Air Accumulator Rocket (LAAR) πύραυλος µε συσσωρευτή υγροποιηµένου αέρα 
Liquid Crystal Display (LCD) απεικονιστής υγρών κρυστάλλων 
liquid fuel υγρό καύσιµο 
Liquid Natural Gas (LNG) υγρό φυσικό αέριο 
Liquid Nitrogen (LN) υγρό άζωτο 
Liquid OXygen (LOX) υγρό οξυγόνο 
liquid propellant υγρό προωθητικό 
Liquid Rocket Motor (LRM) κινητήρας πυραύλου υγρών καυσίµων 
Liquid Storage Tank (LST) δεξαµενή αποθήκευσης υγρών 
List of Applicable Publications (LAP) κατάλογος εφαρµόσιµων εκδόσεων 
List of Consumable Materials (LCM) κατάλογος αναλώσιµων υλικών 
List of Effective Pages (LEP) κατάλογος σελίδων σε ισχύ 
List of Overhaulable Components (LOC) κατάλογος εξαρτηµάτων υποκειµένων σε γενική επισκευή 



 

List of Radioactive and hazardous Elements (LRE) κατάλογος ραδιενεργών και επικίνδυνων στοιχείων 
List of Specifications (LS) κατάλογος προδιαγραφών 
Litre (L) λίτρο 
Litres Per Hour (LPH) λίτρα ανά ώρα 
Litres Per Second (LPS) λίτρα ανά δευτερόλεπτο 
Livestock Transportation Manual (LTM) εγχειρίδιο µεταφοράς ζώων 
Living Utility Module (LUM) τµήµα διαβίωσης πολλαπλών χρήσεων 
LoaD (LD) φορτίο 
Load Alleviation and Mode Stabilization (LAMS) ανακούφιση φορτίων και σταθεροποίηση µορφής 
Load Alleviation Function (LAF) λειτουργία ανακούφισης φορτίων 
Load Classification Number (LCN) αριθµός κωδικοποίησης φορτίου 
Load Compressor Inlet Temperature (LCIT) θερµοκρασία εισόδου συµπιεστή φορτίου 
load control έλεγχος φόρτωσης 
load distribution κατανοµή φορτίου 
Load Factor (LF) συντελεστής φορτίου 
load factor (operational) συντελεστής πληρότητας 
Load Limiting Resistor (LLR) αντίσταση περιορισµού φορτίου 
load sheet φύλλο φόρτωσης 
Load Tonne Kilometre (LTK) τονο-χιλιόµετρα φορτίου 
loading point σηµείο φόρτωσης 
Local Area Network (LAN) δίκτυο τοπικής περιοχής 
Local Communication Area (LCA) περιοχή τοπικών επικοινωνιών 
Local Manufacture (LM) τοπική κατασκευή 
Local Mean Time (LMT) µέση τοπική ώρα 
Local Oscillator (LO) τοπικός ταλαντωτής 
Local-Area Augmentation System (LAAS) τοπικό βοηθητικό σύστηµα 
Local-Area Differential System (LADS) τοπικό διαφορικό σύστηµα 
LOCaliser (LOC) εντοπιστής 
Localiser-type Directional Aid (LDA) κατευθυντικό βοήθηµα τύπου εντοπιστή 



 

LoCaToR (LCTR) συσκευή εντοπισµού 
locator beacon ραδιοφάρος εντοπισµού 
lock bolt ασφαλιστικός κοχλίας 
lock nut ασφαλιστικό περικόχλιο 
lock pin πείρος ασφάλισης 
lock washer ασφαλιστικός παράκυκλος 
LocKeD (LKD, lkd) κλειδωµένο 
LocKeR (LKR) ερµάριο 
LocKinG (LKG) κλείδωµα 
lockwire σύρµα ασφαλείας 
Log Entry (LE) εγγραφή στο ηµερολόγιο 
LOGic (LOG) λογική 
Logistic Support (LS) υποστήριξη διοικητικής µέριµνας 
Logistics Coordination Center (LCC) κέντρο συντονισµού διοικητικής µέριµνας 
LOGistics Module (LOG M) τµήµα διοικητικής µέριµνας 
Long Endurance Aircraft (LEA) αεροσκάφος µεγάλης διάρκειας πτήσης 
LOng Range Active Detection (LORAD) ενεργός εντοπισµός µακράς εµβέλειας 
Long Range Interceptor (LRI) αναχαιτιστικό µακράς εµβέλειας 
LOng RAnge Navigation (LORAN) πλοήγηση µακράς εµβέλειας 
Long Range Radar (LRR) ραντάρ µακράς εµβέλειας 
Long range radio aid to navigation (CONSOL) µακράς εµβέλειας βοήθηµα ραδιοναυτιλίας 
LONGeroN (LONGN, longn) διαµήκης δοκός 
LONGitude (LONG) γεωγραφικό µήκος 
LONGitudinaL (LONGL) διαµήκης 
Longitudinal Acceleration (AX) διαµήκης επιτάχυνση 
longitudinal axis διαµήκης άξονας 
longitudinal control διαµήκης έλεγχος 
longitudinal divergence διαµήκης απόκλιση 
Longitudinal Expansion Joint (LEJ) διαµήκης αρµός διαστολής 



 

longitudinal force διαµήκης δύναµη 
longitudinal separation διαµήκης/οριζόντιος διαχωρισµός 
longitudinal stability διαµήκης ευστάθεια 
loop ανακύκλωση 
looping ανακύκλωση 
Loss Of Vehicle (LOV) απώλεια οχήµατος 
Loss Of Vision (LOV) απώλεια όρασης 
LoudSpeaker (LS) ηχείο 
LouVeR (LVR) κινητές γρίλιες 
LOw (LO) χαµηλό 
low alloy steel ελαφρώς κεκραµένος χάλυβας 
Low Altitude (LA) χαµηλό ύψος 
Low ALtitude Attack (LAA) προσβολή χαµηλού ύψους 
Low Altitude Bombing (LAB) βοµβαρδισµός από χαµηλό ύψος 
Low Altitude Bombing System (LABS) σύστηµα βοµβαρδισµού από χαµηλό ύψος 
Low Altitude High Speed (LAHS) υψηλής ταχύτητας χαµηλού ύψους (α/φος) 
Low Altitude Inertial Navigation System (LAINS) αδρανειακό σύστηµα πλοήγησης χαµηλού ύψους 
Low Altitude Manned Penetrator (LAMP) επανδρωµένο (όχηµα) διείσδυσης χαµηλού ύψους 
Low ALtitude Observation (LALO) παρατήρηση από χαµηλό ύψος 
Low Altitude Parachute Extraction System (LAPES) σύστηµα εξαγωγής αλεξίπτωτου σε χαµηλό ύψος 
Low Altitude Performance (LAP) επίδοση χαµηλού ύψους 
Low Altitude Radar System (LARS) σύστηµα ραντάρ χαµηλού ύψους 
Low Altitude Short Range Missile (LASRM) βλήµα χαµηλού ύψους µικρής εµβέλειας 
Low Altitude Supersonic Vehicle (LASV) υπερηχητικό όχηµα χαµηλού ύψους 
Low Carbon (LC) χαµηλή (περιεκτικότητα) σε άνθρακα 
low clouds χαµηλά νέφη 
Low Cost Expendable launch vehicle (LCE) αναλώσιµο εκτοξευόµενο όχηµα χαµηλού κόστους 
Low Cost Launch Vehicle (LCLV) εκτοξευόµενο όχηµα χαµηλού κόστους 
Low Cycle Fatigue (LCF) κόπωση σε µικρό αριθµό κύκλων 



 

Low Dencity Data (LDD) δεδοµένα χαµηλής πυκνότητας 
Low Earth Orbit (LEO) χαµηλή γήινη τροχιά 
Low Earth Orbit Satellites (LEOS) δορυφόροι χαµηλής γήινης τροχιάς 
Low Energy Detector (LED) εντοπιστής χαµηλής ενέργειας 
low energy ignition unit µονάδα ανάφλεξης χαµηλής ενέργειας 
Low Frequency (LF) χαµηλή συχνότητα 
LOw Frequency Acquisition and Ranging (LOFAR) πρόσκτηση και υπολογισµός απόστασης χαµηλής συχνότητας 
Low Frequency Direction Finder (LFDF) γωνιόµετρο χαµηλής συχνότητας 
Low Frequency Eddy Current (LFEC) δινορεύµατα χαµηλής συχνότητας  
Low Frequency Oscillator (LFO) ταλαντωτής χαµηλής συχνότητας 
Low Input Voltage (LIV) χαµηλή τάση εισόδου 
Low Intencity Runway Lighting (LIRL) φωτισµός διαδρόµου χαµηλής έντασης 
Low Level (LL) χαµηλό επίπεδο 
Low Level AC voltage (LLAC) εναλλασσόµενη χαµηλή τάση 
Low Level DC voltage (LLDC) χαµηλή τάση συνεχούς ρεύµατος 
Low Level Direct Current (LLDC) συνεχές χαµηλό ρεύµα 
Low Level Sensor (LLS) αισθητήρας χαµηλού επιπέδου 
Low Light Level (LLL) χαµηλό επίπεδο φωτός 
Low Noise Amplifier (LNA) ενισχυτής χαµηλού θορύβου 
Low Oil Pressure (LOP) χαµηλή πίεση ελαίου 
Low Power Acquisition Radar (LOPAR) ραντάρ πρόσκτησης χαµηλής ισχύος 
LOw PRessure (LO PR, LP) χαµηλή πίεση 
Low Pressure (LP) χαµηλή πίεση 
low pressure chamber θάλαµος χαµηλής πίεσης 
Low Pressure Combustor (LPC) θάλαµος καύσης χαµηλής πίεσης 
Low Pressure Compressor (LP Compressor, LPC) συµπιεστής χαµηλής πίεσης 
Low Pressure Filter (LPF) φίλτρο χαµηλής πίεσης 
Low Pressure Fuel Pump (LPFP) αντλία καυσίµου χαµηλής πίεσης 
Low Pressure OXygen (LPOX) οξυγόνο χαµηλής πίεσης 



 

low pressure stage βαθµίδα χαµηλής πίεσης 
low pressure turbine αεριοστρόβιλος χαµηλής πίεσης 
Low Pressure Turbine (LPT) στρόβιλος χαµηλής πίεσης 
Low Pressure Turbine Active Clearence Control (LPTACC) έλεγχος ενεργού διακένου στροβίλου χαµηλής πίεσης 
Low Pressure Turbine Clearence (LPTC) ενεργό διάκενο στροβίλου χαµηλής πίεσης 
Low Pressure Turbine Rotor (LPTR) στροφείο στροβίλου χαµηλής πίεσης 
Low SPeed (LSP, LS) χαµηλή ταχύτητα 
Low Speed Aileron (LSA) πτερύγιο κλίσης χαµηλής ταχύτητας 
Low Velocity Drop (LVD) πτερύγιο καµπυλότητας χείλους προσβολής χαµηλής ταχύτητας 
Low Voltage (LV) χαµηλή τάση 
Low Voltage Power Supply (LVPS) τροφοδοτικό ισχύος χαµηλής τάσης 
Low Volume RamJet (LVRJ) αθόδυλος χαµηλού όγκου 
low wing airplane χαµηλοπτέρυγο αεροπλάνο 
LoWeR (LWR) χαµηλότερα 
Lower Control Limit (LCL) κατώτερο όριο ελέγχου 
Lower Deck (LD) κάτω κατάστρωµα 
Lower Deck Cargo Compartment (LDCC) διαµέρισµα φορτίου κάτω καταστρώµατος 
Lower Deck Mobile Crew Rest (LDMCR) κινητό διαµέρισµα κάτω καταστρώµατος ανάπαυσης πληρώµατος 
Lower Limit (LL) κατώτερο όριο 
Lower seLectable Speed (VLS) ελάχιστη επιλεγόµενη ταχύτητα  
Lowest Effective Power (LEP) κατώτερη αποτελεσµατική ισχύς 
lubricant λιπαντικό 
lug ωτίο 
Lunar Excursion Module (LEM) θαλαµίσκος σεληνιακής περιήγησης 
Lunar Impact VEhicle (LIVE) όχηµα σεληνιακής πρόσκρουσης 
Lunar Module (LM) σεληνιακός θαλαµίσκος 
Lunar Orbit Insertion (LOI) είσοδος σε σεληνιακή τροχιά 
Lunar Orbit Rendezvous (LOR) συνάντηση σε σεληνιακή τροχιά 
Lunar Orbiter (LO) όχηµα σεληνιακής τροχιάς 



 

Lunar Orbiter Module (LOM) θαλαµίσκος σεληνιακής τροχιάς 
Mach AirSpeed Indicator (MASI) ενδείκτης ταχύτητας αέρα σε αριθµό 'Mach' 
Mach angle γωνία 'Mach' 
Mach Max Operating speed (MMO) µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας κατά Mach 
Mach number (M) αριθµός 'Mach' 
MAGazine (MAG) γεµιστήρας φυσιγγίων, πυριτιδαποθήκη 
MAGnetic (MAG) µαγνητικός-ή-ό 
MAGnetic AMPLifier (MAG AMPL) µαγνητικός ενισχυτής 
Magnetic Anomaly Detector (MAD) ανιχνευτής µαγνητικής ανωµαλίας 
Magnetic Cource (MC) µαγνητική πορεία 
magnetic course µαγνητική πορεία 
MAGnetic DEClination (MAG DEC) µαγνητική απόκλιση 
MAgnetic Drum Radar Equipment (MADRE) εξοπλισµός ραντάρ µε µαγνητικό τύµπανο 
magnetic field µαγνητικό πεδίο 
Magnetic Heading (MH) µαγνητική πορεία 
Magnetic Heading Sensor Unit (MHSU) αισθητήρια µονάδα µαγνητικής πορείας 
Magnetic Indicator (MI) µαγνητικός ενδείκτης 
magnetic interference µαγνητική παρεµβολή 
Magnetic Level Indicator (MLI) ενδείκτης µαγνητικής στάθµης 
Magnetic Level Indicator Housing (MLIH) περίβληµα ενδείκτη µαγνητικού επιπέδου 
Magnetic Tape Control Unit (MTCU) µονάδα ελέγχου µε µαγνητοταινία 
MAGnetic VARiation (MAG VAR) µαγνητική απόκλιση 
Magnetized Material (Mag M) µαγνητισµένο υλικό 
magnetos σπινθηροπαραγωγοί, ηλεκρτοµαγνητικοί διεγέρτες 
MAGNetron (MAGN) µάγνετρον (παραγωγός µικροκυµάτων) 
Main Chamber Oxidiser Valve (MCOV) βαλβίδα οξειδωτικού κύριου θαλάµου 
Main Chute (MC) κύριο αλεξίπτωτο 
Main Deck Cargo Compartment (MDCC) διαµέρισµα φορτίου κύριου καταστρώµατος 
Main Display Console (MDC) πίνακας ελέγχου κύριας οθόνης 



 

Main Electro Valve (MEV) κύρια ηλεκτροβαλβίδα 
Main Engine (ME) κύριος κινητήρας 
Main Engine Control (MEC) κύριος έλεγχος κινητήρα 
Main Engine CutOff (MECO) διακοπή λειτουργίας κύριου κινητήρα 
Main Engine IGnition (MEIG) ανάφλεξη κύριου κινητήρα 
Main Engine Start (MES) εκκίνηση κύριου κινητήρα 
Main Engine Start (MES) εκκίνηση κύριου κινητήρα 
main gearbox κύριο κιβώτιο οδοντωτών τροχών (ταχυτήτων) 
Main Instrument Console & Readout Stations (MICRS) κύριος πίνακας οργάνων και σταθµών ανάγνωσης 
Main Landing Gear (MLG) κύριο σύστηµα προσγείωσης 
Main Operating Base (MOB) κύρια επιχειρησιακή βάση 
Main Propulsion Systems (MPS) συστήµατα κύριας προώθησης 
main rotor κύριο στροφείο 
main runway κύριος διάδροµος απο/προσγείωσης 
Main Tank Injection (MTI) ένγχυση κύριας δεξαµενής καυσίµου 
Main Terminal Building (MTB) κύριο τερµατικό κτήριο (κύριος επιβατικός σταθµός) 
main undercarriage βλ. "main landing gear” 
MAINTenance (MAINT) συντήρηση 
Maintenance Action Classification (MAC) ταξινόµηση ενεργειών συντήρησης 
Maintenance Analysis (M/A) ανάλυση συντήρησης 
Maintenance and Assembly (M and A) συντήρηση και συναρµολόγηση 
Maintenance and Equipment (M & E) συντήρηση και εξοπλισµός 
Maintenance and Test Panel (MTP) θυρίδα συντήρησης και ελέγχου 
Maintenance Data Collection System (MDCS) σύστηµα συλλογής δεδοµένων συντήρησης 
Maintenance Engineering Analysis (MEA) ανάλυση µελέτης συντήρησης 
Maintenance Facility Planning (MFP) προγραµµατισµός εγκαταστάσεων συντήρησης 
Maintenance Ground Equipment (MGE) επίγειος εξοπλισµός συντήρησης 
Maintenance Ground Support Equipment (MGSE) επίγειος εξοπλισµός υποστήριξης συντήρησης  
Maintenance Information & Planning System (MIPS) σύστηµα πληροφοριών συντήρησης και προγραµµατισµού 



 

Maintenance Information Printer (MIP) εκτυπωτής πληροφοριών συντήρησης 
Maintenance Inspection (MI) επιθεώρηση συντήρησης 
Maintenance Man Hours per Flight Hour (MMH/FH) εργατοώρες συντήρησης ανά ώρα πτήσης 
Maintenance Manual (MM) εγχειρίδιο συντήρησης 
Maintenance Organization Exposition (MOE) εγχειρίδιο λειτουργίας οργανισµού 
Maintenance Planing Document (MPD) εγχειρίδιο προγραµµατισµού συντήρησης 
MAintenance STandardization Team (MAST Team) οµάδα προτυποποίησης διαδικασιών συντήρησης 
Maintenance Support Equipment (MSE) εξοπλισµός υποστήριξης συντήρησης 
Maintenance Task Operating Plan (MTOP) επιχειρησιακό σχέδιο εντολής συντήρησης 
Maintenance Training Simulator (MTS) προσοµοιωτής εκπαίδευσης συντήρησης 
Maintenance Working Group (MWG) οµάδα εργασίας συντήρησης 
maitenance towing ρυµούλκηση προς συντήρηση 
major defect κύριο ελάττωµα 
Major World Air Routes (MWAR) κύριες παγκόσµιες αεροδιαδροµές 
malfunction βλάβη 
Malfunction Detection Analysis and Recording (MDAR) ανάλυση ανίχνευσης και καταγραφής βλαβών 
MAlfunction Detection Analysis and Recording subsystem (MADAR) υποσύστηµα ανάλυσης ανίχνευσης και καταγραφής βλαβών 
Malfunction Detection System (MDS) σύστηµα ανίχνευσης δυσλειτουργιών 
ManaGemenT (MGT) διαχείριση, διεύθυνση 
Management Domain (MD) περιοχή διαχείρισης (εναερίου χώρου) 
Management Unit (MU) µονάδα διαχείρισης 
mandrel εµβολεύς 
Maneuver Load Alleviation (MLA) ανακούφιση φόρτισης ελιγµού 
Maneuvering speed (VM, VMAN) ταχύτητα ελιγµών 
MaNiFOLD (MNFOLD) συλλέκτης αγωγός 
manifold pressure πίεση εισαγωγής µείγµατος 
manned επανδρωµένο 
Manned Orbital Laboratory (MOL) επανδρωµένο εργαστήριο σε τροχιά 
Manned Orbital Space Station (MOSS) επανδρωµένος διαστηµικός σταθµός σε τροχιά 



 

Manned Orbital Telescope (MOT) επανδρωµένο τηλεσκόπιο σε τροχιά 
Manned Orbital Vehicle (MOV) επανδρωµένο σκάφος σε τροχιά 
Manned Satellite Inspection System (MSIS) επανδρωµένο δορυφορικό σύστηµα επιθεώρησης 
Manned Space Flight (MSF) επανδρωµένη διαστηµική πτήση 
Manned Vertical Flight (MVF) επανδρωµένη κατακόρυφη πτήση 
manoeuvring area περιοχή ελιγµών 
Manoeverable Ballistic Re-entry Vehicle (MBRV) ελισσόµενο βαλλιστικό όχηµα επανεισόδου 
MANual (MAN) εγχειρίδιο, χειροκίνητος-η-ο 
Manual Emergency Controls (MEC) χειριστήρια ελέγχου έκτακτης ανάγκης 
Manual Fuel CutOff (MFCO) χειροκίνητη διακοπή καυσίµου 
Manual Magnetic Indicator (MMI) χειροκίνητος µαγνητικός ενδείκτης 
manual navigation mode ναυτιλία ελεγχόµενη απο τον πιλότο 
Manual Select Keyboard (MSK) πληκτρολόγιο χειροεπιλογής 
Manual Test Equipment (MTE) χειροκίνητη συσκευή ελέγχου 
Manual Thrust Vector Control (MTVC) έλεγχος ανύσµατος ώσης δια χειρός 
Manual Volume Control (MVC) χειροκίνητος έλεγχος έντασης 
Manually Issued Purchase Order (MIPO) εκδοθείσα δια χειρός παραγγελία αγοράς 
Manuevering Anti-Radar Vehicle (MARV) ελισσόµενο όχηµα αντί-ραντάρ 
ManuFactuRer (MFR) κατασκευαστής 
ManuFactuRer IDENTification (MFR IDENT) ταυτότητα κατασκευαστή 
Manufacturer’s Empty Weight  (MEW) κατασκευαστικό βάρος κενού (α/φους) 
ManuFacturinG (MFG) κατασκευή 
Manufaturer Change Request (MCR) απαίτηση αλλαγής του κατασκευαστή 
Manuvering speed (M) ταχύτητα ελιγµών 
Map & Visual Display (Unit) (MVD) µονάδα απεικόνισης χάρτη και εικόνας 
Mapping Camera (MC) κάµερα χαρτογράφησης 
MarKeR (MKR) σηµαντήρας 
marker beacon ραδιοφάρος  
markers σηµαντήρες 



 

marking σήµανση 
MarKinGS (MKGS) σηµεία αναγνώρισης 
Marshalling Area (MA) περιοχή καθοδήγησης 
MAster (MA) κύριος-α-ο 
Master Annunciator Panel (MAP) κύριος πίνακας αναγγελιών 
Master Attendant Passenger Service Panel (MAPSP) κύριος πίνακας συνοδού για εξυπηρέτηση επιβατών 
Master Caution and Warning (MC & W) κύριες προειδοποιήσεις και προαγγελίες κινδύνου 
Master Change (MC) κύρια αλλαγή 
Master Computer Program (MCP) κύριο πρόγραµµα Η/Υ 
Master Digital Command System (MDCS) κύριο σύστηµα ψηφιακών εντολών 
Master Display Panel (MDP) κύριος πίνακας απεικονιστών 
Master Equipment Allowance List (MEAL) κατάλογος κύριου επιτρεπόµενου εξοπλισµού 
Master Minimum Equipment List (MMEL) βασικός/πρωτεύων κατάλογος ελάχιστου εξοπλισµού 
Master Radio Frequency List (MRFL) κύριος κατάλογος ραδιοσυχνοτήτων 
master rod bearing τριβέας κύριου διωστήρα 
Master Thrust Control (MTC) κύριος έλεγχος ώσης 
Master WARNing (MWARN) κύρια προειδοποίηση 
Master Warning Panel (MWP) πίνακας κύριων προειδοποιήσεων (βλαβών) 
Master Warning System (MWS) σύστηµα κύριων προειδοποιήσεων (βλαβών) 
Master Wrning Computer (MWC) υπολογιστής κύριας προειδοποίησης 
Material Cost (MC) κόστος υλικού 
Material Request List (MRL) κατάλογος απαιτούµενου υλικού 
Material Requirement List (MRL) κατάλογος απαίτησης υλικών 
Material Review Board (MRB) επιτροπή αναθεώρησης υλικών 
Materials Handling Equipment (MHE) εξοπλισµός διαχείρισης υλικών 
matrices πίνακες 
matrix µήτρα 
MAXimum (MAX) µέγιστος-η-ο 
MAXimum allowable airspeed (VMAX, Vmax) µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα αέρα 



 

Maximum Authorized IFR Altitude (MAA) µέγιστο εξουσιοδοτηµένο ύψος σε πτήση 'IFR' 
Maximum Breathing Capacity (MBC) µέγιστη χωρητικότητα αναπνεύσιµου αέρα 
maximum clearance µέγιστη χάρη (ανοχή) 
MAXimum CLimB (MAX CLB, MCL) µέγιστη άνοδος 
Maximum Continuous Trust (MCT) µέγιστη συνεχής ώση 
Maximum Cruise (MCR) µέγιστη πλεύση 
MAXimum DEScent (MAX DES) µέγιστη κάθοδος 
Maximum design Flight Weight (MFW) µέγιστο σχεδιαστικό βάρος πτήσης 
Maximum design Fuel Transfer Weight (MFTW) µέγιστο σχεδιαστικό βάρος µετάθεσης καυσίµου 
Maximum design Landing Weight (MLW) µέγιστο σχεδιαστικό βάρος προσγείωσης 
Maximum design Taxi Weight (MTW) µέγιστο σχεδιαστικό βάρος τροχοδρόµησης 
Maximum design Zero Fuel Weight (MZFW) µέγιστο σχεδιαστικό βάρος µηδενικού καυσίµου 
maximum effective range µέγιστη ενεργή εµβέλεια 
MAXimum ENDurance (MAX END) µέγιστη αυτονοµία 
Maximum Expected TakeOff Power (METOP) µέγιστη αναµενόµενη ισχύς απογείωσης 
Maximum Flap extended speed (VFE ) µέγιστη ταχύτητα µε εκτεταµένα Π/Κ 
maximum flying speed µέγιστη ταχύτητα πτήσης 
maximum interference µέγιστη σύσφιξη 
Maximum Landing gear Extended speed (VLE) µέγιστη ταχύτητα µε εκτεταµένο Σ/Π 
Maximum Landing gear operating speed (VLOF) µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας Σ/Π 
Maximum Landing Weight (MLW) µέγιστο επιτρεπτό βάρος προσγείωσης  
maximum operating speed (Mach No.) µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας (Mach No.) 
Maximum Operating speed (VMO) µέγιστη επιχειρησιακή ταχύτητα  
MAXimum OPerational speed (WMAX OP) µέγιστη επιχειρησιακή ταχύτητα 
Maximum Permissible Working Pressure (MPWP) µέγιστη επιτρεπτή λειτουργική πίεση 
maximum permitted life µέγιστο επιτρεπτό όριο ζωής 
maximum range µέγιστη εµβέλεια 
maximum rating µέγιστη ισχύς (κινητήρα) 
Maximum speed for stability characteristics (VF CMFC) µέγιστη ταχύτητα για χαρακτηριστικά ευστάθειας 



 

Maximum speed in level flight with maximum continuous Power (VH) µέγιστη ταχύτητα Ε.Ο.Π. µε µέγιστη συνεχή ισχύ 
Maximum structural cruising speed (VNO) µέγιστη ταχύτητα πλεύσης 
Maximum TakeOff Gross Weight (MTOGW) µέγιστο ολικό βάρος απογείωσης 
Maximum Take-Off Power (MTOP) µέγιστη ισχύς απογείωσης 
Maximum Take-Off Weight (MTOW) µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος απογείωσης 
Maximum TaXi Weight (MTXW) µέγιστο βάρος τροχοδρόµησης 
Maximum Usable Altitude (MUA) µέγιστο χρησιµοποιήσιµο ύψος 
Maximum Usable Frequency (MUF) µέγιστη χρησιµοποιήσιµη συχνότητα 
Maximum Zero Fuel Center of Gravity (MZFCG) µέγιστο κέντρο βάρους µε µηδενικό βάρος και µηδενικό καύσιµο 
Maximum Zero Fuel Weight (MZFW) µέγιστο βάρος χωρίς καύσιµα 
mean µέση τιµή 
mean aerodynamic chord µέση αεροδυναµική χορδή 
Mean Aerodynamic Chord (MAC) µέση αεροδυναµική χορδή 
mean camber µέση καµπυλότητα 
Mean Cycle between Unsheduled Removals (MCUR) µέσος αριθµός κύκλων µεταξύ µη προγραµµατισµένων αφαιρέσεων 
Mean Cycles Between Failures (MCBF) µέσος αριθµός κύκλων µεταξύ αστοχιών 
Mean Down Time (MDT) µέσος χρόνος καθήλωσης 
Mean Flight Time (MFT) µέσος χρόνος πτήσης 
mean load µέσο φορτίο 
Mean Sea Level (MSL) µέση στάθµη θαλάσσης 
mean stress µέση τάση 
Mean Time Between Failures (MTBF) µέσος χρόνος µεταξύ βλαβών (αστοχιών) 
Mean Time Between In Flight Shut-down (MTBIFS) µέσος χρόνος µεταξύ κρατήσεων κινητήρα στον αέρα 
Mean Time Between Inspections (MTBI) µέσος χρόνος µεταξύ επιθεωρήσεων 
Mean Time Between Maintenance (MTBM)  µέσος χρόνος µεταξύ συντηρήσεων  
Mean Time Between Maintenance Action (MTBMA) µέσος χρόνος µεταξύ ενεργειών συντήρησης 
Mean Time Between Trouble (MTBT) µέσος χρόνος µεταξύ προβληµάτων 
Mean Time Between Unscheduled Removals (MTBUR) µέσος χρόνος µεταξύ απρογραµµάτιστων αφαιρέσεων 
Mean Time To Check Out (MTTCO) µέσος χρόνος για έλεγχο εξόδου 



 

Mean Time To Failure (MTTF) µέσος χρόνος για βλάβη 
Mean Time To Repair (MTTR, MTR) µέσος χρόνος για επισκευή 
Mean Time To Report (MTTR) µέσος χρόνος για αναφορά 
Mean Time To Unscheduled Removal (MTTUR) µέσος χρόνος για απρογραµµάτιστη αφαίρεση  
MeanTime Between Premature Removals (MTBPR) µέσος χρόνος µεταξύ πρόωρων αφαιρέσεων 
MEASurement (MEAS) µέτρηση 
Measurement Information & Data Analysis Stations (MIDAS) σταθµοί πληροφοριών µέτρησης και ανάλυσης δεδοµένων 
MEASuRinG (MEASRG) καταµέτρηση 
MECHanic (MECH) µηχανικός 
mechanical cleaning µηχανικός καθαρισµός (επιφανείας) 
Mechanical Main Data Bank (MMDB) µηχανολογική κεντρική τράπεζα δεδοµένων 
mechanical rectifier µηχανικός ανορθωτής 
mechanical scanning µηχανική σάρωση 
Mechanical Time Fuse (MTF) µηχανικός χρονικός πυροκροτητής 
mechanics µηχανική 
mechanics of flight µηχανική πτήσης 
mechanics of fluids µηχανική ρευστών (ρευστοµηχανική) 
MEDium (MED) ενδιάµεσος, µεσαίος, µέσος, µέσον 
Medium Anti-Aircraft weapon (MAA) µέσο αντιαεροπορικό όπλο 
medium carbon steel ηµιµαλακός χάλυβας 
Medium Earth Orbit Satellites (MEOS) γήινοι δορυφόροι µέσης τροχιάς 
Medium Frequencies (MF) µέσες συχνότητες 
Medium Frequency direction Finding station (MDF) σταθµός εύρεσης κατεύθυνσης µέσης συχνότητας 
Medium intencity Approach Light System (MALS) σύστηµα φώτων προσέγγισης µέσης έντασης 

Medium intencity Approach Light System with Runway align (MALSR) 
σύστηµα φώτων προσέγγισης µέσης έντασης και ευθυγράµµισης µε διάδροµο απο-
/προσγείωσης 

Medium Power Radar (MPR) ραντάρ µέσης ισχύος 
Medium Range Ballistic Missile (MRBM) βαλλιστικό βλήµα µεσαίου βεληνεκούς 
Medium Rocket Launcher (MRL) εκτοξευτής πυραύλου µέσου βεληνεκούς 
Megacycle (Mc) µεγάκυκλος 



 

MegaHertz (MHz) µεγάκυκλοι 
melt τήγµα 
melting point σηµείο τήξης 
MEMory (MEM) µνήµη 
meridian µεσηµβρινός 
mesh δίκτυο 
Message Handling Systems (MHS) συστήµατα διαχείρισης µηνυµάτων 
metal coating επιµετάλλωση 
metal facing βλ. "metal welding” 
metal spraying µεταλλοψεκασµός 
metal welding µεταλλική συγκόλληση  
metallic bond µεταλλικός δεσµός 
metalloid επαµφοτερίζον 
metallurgical notch µεταλλουργική εγκοπή 
Meteorological (MET) µετεωρολογικός/-ή/-ό 
METeorological Aerodrome Report (METAR) µετεωρολογική αναφορά αεροδροµίου 
Meteorological Data Acquisition System (MDAS) σύστηµα απόκτησης µετεωρολογικών δεδοµένων 
Meteorological Prediction Center (MPC) κέντρο µετεωρολογικής πρόβλεψης 
Meteorological radar station (WXD) σταθµός µετεωρολογικού ραντάρ 
MeTeR (MTR) µετρητής 
Methyl Ethyl Ketone (MEK) µεθυλοκετόνη 
metre (m) µέτρο 
mettalic fibre µεταλλική ίνα  
Microphone (MIC) µικρόφωνο 
microradiography µικροραδιογραφία 
Microscopic Camera SubSystem (MCSS) υποσύστηµα µικροσκοπικής κάµερας 
microsegregation µικροδιαφορισµός 
Microwave Aerospace Navigation (MAN) αεροδιαστηµική πλοήγηση µε µικροκύµατα 
Microwave Aircraft Digital Guidance Equipment (MADGE) εξοπλισµός ψηφιακής καθοδήγησης αεροσκάφους µε µικροκύµατα 



 

microwave antenna κεραία µικροκυµάτων 
Microwave Command Guidance System (MCGS) µικροκυµατικό σύστηµα εντολών καθοδήγησης 
Microwave Landing System (MLS) µικροκυµατικό σύστηµα προσγείωσης 
Microwave Scanning Beam Landing System (MSBLS) σύστηµα προσγείωσης µε δέσµη σάρωσης µικροκυµάτων 
MIDdle (MID) µεσαίος,-α,-ο 
Middle Marker (MM) µεσαίος ραδιοσηµαντήρας 
mid-wing monoplane µεσοπτέρυγο µονοπλάνο 
MILitary SPECifications (MILSPE, MIL) στρατιωτικές προδιαγραφές 
Military Specifications (MS) στρατιωτικές προδιαγραφές 
Military Standards (MS) στρατιωτικά πρότυπα 
Military Test Space Station (MTSS) στρατιωτικός διαστηµικός σταθµός δοκιµών 
Miniature Inertial Navigation System (MINS) µικροσκοπικό αδρανειακό σύστηµα (αερο)ναυτιλίας 
minimal flight path ελάχιστο (επιτρεπτό) ίχνος πτήσης 
MINimum (MIN) ελάχιστος,-η,-ο 
minimum clearance ελάχιστη χάρη (ανοχή) 
Minimum Control Airspeed (VMCA) ελάχιστη ταχύτητα ελέγχου 
Minimum Control speed (VMC) ελάχιστη ταχύτητα ελέγχου 
Minimum Crossing Altitude (MCA) ελάχιστο ύψος διασταύρωσης 
Minimum Decision Altitude (MDA) ελάχιστο ύψος απόφασης 
Minimum Descent Altitude (MDA) ελάχιστο ύψος καθόδου 
Minimum En-route IFR Altitude (MEA) ελάχιστο ύψος κατά την διαδροµή σε πτήση 'IFR' 
Minimum Equipment List (MEL) κατάλογος ελάχιστου εξοπλισµού 
Minimum Essential Equipment (MEE) ελάχιστος αναγκαίος εξοπλισµός 
minimum flight altitude ελάχιστο ύψος πτήσης 
minimum flying speed ελάχιστη ταχύτα πτήσης 
minimum gliding angle ελάχιστη γωνία κατολίσθησης 
Minimum Intensity Runway Light (MIRL) φώτα διαδρόµου απο/προσγείωσης ελάχιστης έντασης 
minimum interference ελάχιστη σύσφιξη 
Minimum Obstruction Clearance Altitude (MOCA) ελάχιστο ύψος αποφυγής εµποδίου 



 

Minimum operating speed (Vmin) ελάχιστη επιχειρησιακή ταχύτητα 
Minimum Power Level (MPL) επίπεδο ελάχιστης ισχύος 
minimum pressure valve βαλβίδα ελάχιστης πίεσης 
minimum safe altitude ελάχιστο ασφαλές ύψος (πτήσης) 
Minimum Safe Altitude (MSA) ελάχιστο ύψος ασφαλείας 
Minimum Selectable Speed (VMS) ελάχιστη επιλεγοµένη ταχύτητα 
Minimum take off safety speed (V2min) ελάχιστη ταχύτητα απογείωσης ασφαλείας 
Minimum Unstick speed (VMU) ελάχιστη ταχύτητα αποκόλλησης 
Minor Discrepancy Repair (MDR) επισκευή ήσσονος αστοχίας 
misalignment κακή ευθυγράµµιση 
MISCallaneous (MISC) διάφοροι,-ες,-α 
Miscellaneous Equipment (ME) ποικίλος εξοπλισµός 
miscibility αναµιξιµότητα 
Missed Approach (MA) αποτυχηµένη προσέγγιση 
Missed APproach segment (MAP) τµήµα αποτυχηµένης προσέγγισης 
Missed Approach WayPoint (MAWP) σηµείο αναφοράς πορείας αποτυχηµένης προσέγγισης 
missile βλήµα 
Missile Assembly Building (MAB) κτήριο συναρµολόγησης βληµάτων 
Missile Borne Guidance System (MBGE) σύστηµα καθοδήγησης ενσωµατωµένο σε βλήµα 
Missile Controller (MC) καθοδηγητής βλήµατος 
MIssile Defense Alarm System  (MIDAS) αµυντικό σύστηµα συναγερµού για βλήµατα 
MIssile DEtection System (MIDES) σύστηµα εντοπισµού βληµάτων 
Missile Early Warning Station (MEWS) σταθµός έγκαιρης προειδοποίησης βληµάτων 
Missile Guidance Computer (MGC) υπολογιστής καθοδήγησης βληµάτων 
Missile Impact Prediction (MIP) πρόβλεψη σηµείου πρόσκρουσης βληµάτων 
Missile Intercept Simulation System (MISS) σύστηµα προσοµοίωσης αναχαίτισης βληµάτων 
Missile Launcher (ML) εκτοξευτήρας βληµάτων 
Missile Positioning Equipment (MPE) εξοπλισµός τοποθέτησης βληµάτων 
Missile Storage Building (MSB) κτήριο αποθήκευσης βληµάτων 



 

Missile Tracking Radar (MTR) ραντάρ ανίχνευσης βληµάτων 
Missile Tracking Stations (MTS) σταθµοί ανίχνευσης βληµάτων 
Mission & Traffic Control (MTC) έλεγχος αποστολών και κυκλοφορίας 
Mission Control Programmer (MCP) προγραµµατιστής ελέγχου αποστολής 
Mission Data Reduction (MDR) αναγωγή δεδοµένων αποστολής 
Mission Performance Assessment (MPA) εκτίµηση επίδοσης αποστολής 
Mixed Fission Products (MFP) αναµεµιγµένα προϊόντα διάσπασης 
mixed flow µεικτή ροή 
mixed flow compressor συµπιεστής µεικτής ροής 
mixed flow turbine στρόβιλος µεικτής ροής 
MiXeR (MXR) αναµείκτης 
mixing chamber θάλαµος ανάµειξης 
Mixture Ratio Control Valve (MRCV) βαλβίδα ελέγχου λόγου µίγµατος 
Mobile Automatic Radiation Tester (MART) κινητή αυτόµατη συσκευή ελέγχου ακτινοβολίας 
Mobile Inspection Unit (MIU) κινητή µονάδα επιθεώρησης 
Mobile Optical Tracking System (MOTS) κινητό σύστηµα οπτικής ανίχνευσης 
Mobile Optical Tracking Unit (MOTU) κινητή µονάδα οπτικής ανίχνευσης 
Mobile Refrigeration Unit (MRU) κινητή µονάδα ψύξης 
Mobile Training Unit (MTU) κινητή µονάδα εκπαίδευσης 
mock-up οµοίωµα 
mode of propagation µορφή διάδοσης 
model υπόδειγµα, τύπος 
Modification Approval Sheet (MAS) φύλλο έγκρισης τροποποίησης 
Modification Customer Chart (MCC) πίνακας τροποποιήσεων πελάτη 
modification log ηµερολόγιο τροποποιήσεων 
Modular Data Acquisition Unit (MDAU) τµηµατική µονάδα απόκτησης δεδοµένων 
Modular Engine Test System (METS) σύστηµα δοκιµών τµηµάτων κινητήρα 
Modular Equipment Transporter (MET) µεταφορέας τµηµατικού εξοπλισµού 
Modular Maneuvering Unit (MMU) τµηµατική µονάδα ελιγµών 



 

Modular Space Station (MSS) τµηµατικός διαστηµικός σταθµός 
Modulated Continuous Wave (MCW) διαµορφωµένο συνεχές κύµα 
Modulating Fuel Control Valve (MFCV) ρυθµιστική βαλβίδα ελέγχου καυσίµου 
MODulating Valve (MOD/V) βαλβίδα διαµόρφωσης 
modulation διαµόρφωση 
MODuLaToR (MODLTR, MOD) διαµορφωτής 
module διαµετρικό βήµα (στοιχεία µηχανών) 
MoDuLe (MDL) τµήµα 
Module Control Box (MCB) µονάδα ελέγχου τµήµατος 
modulus  µέτρο, όριο 
Modulus of Elasticity (E) µέτρο ελαστικότητας 
modulus of rigidity µέτρο δυσκαµψίας 
MoLdeD (MLD) προϊόν χύτευσης 
molecular flow µοριακή ροή 
moment ροπή 
moment of inertia ροπή αδρανείας 
momentum coeficient συντελεστής ορµής 
momentum drag οπισθέλκουσα ορµής 
momentum theory θεωρία ορµής 
monocoque κελυφοειδής 
monofilament µονοσυνθετικό νήµα 
monoplane µονοπλάνο 
mooring πρόσδεση 
mooring cone κώνος πρόσδεσης 
mooring eye οπή πρόσδεσης 
mooring point σηµείο πρόσδεσης 
mooring tower πύργος πρόσδεσης 
most economical range εµβέλεια µέγιστης οικονοµίας 
MoTioN (MTN) κίνηση 



 

mould τύπος (χύτευση) 
mould cavity αποτύπωµα 
moulding τύπωση 
mounting υποστήριγµα 
MounTinG (MTG) έδραση, υποστήριγµα 
mounting bracket βραχίονας έδρασης/υποστήριξης 
MounTinG Center (MTGC) κέντρο έδρασης 
mounts βάσεις (κινητήρα) 
movement area περιοχή επίγειας κίνησης αεροσκαφών 
MoVemnT (MVT) κίνηση 
Moving Target Indicator (MTI) ενδείκτης κινούµενου στόχου 
Multi Purpose Long Endurance (aircraft) (MPLE) αεροσκάφος πολλαπλών χρήσεων µακράς αυτονοµίας 
multi purpose/role aircraft αεροσκάφος πολλαπλής χρήσης/αποστολής 
Multi Tank Indicator (MTI) ενδείκτης πολλαπλών δεξαµενών 
multi-element oil cooler ψυγείο ελαίου πολλαπλών στοιχείων 
multi-engined πολυκινητήριο 
Multi-Engined Helicopter (MEH) πολυκινητήριο ελικόπτερο 
multi-filament πολυσυνθετικό νήµα 
Multifunction Display (MFD) απεικονιστής πολλαπλών λειτουργιών 
MultiFunctional Receiver (MFR) δέκτης πολλαπλών λειτουργιών 
Multi-Mission Module (MMM) τµήµα/θαλαµίσκος πολλαπλών αποστολών 
Multi-Mode Receiver (MMR) πολυµορφικός δέκτης 
Multi-Module Space Station (MMSS) πολυτµηµατικός διαστηµικός σταθµός  
multiple ejector rack φορέας πολλαπλών ρίψεων 
Multiple Ejector Rack (MER) φορέας πολλαπλού εκτοξευτήρα 
Multiple Element Damage (MED) βλάβη/ζηµιά πολλαπλών στοιχείων 
Multiple Flight Computer (MFC) πολλαπλός υπολογιστής πτήσης 
Multiple Site Damage (MSD) βλάβη/ζηµιά πολλαπλών περιοχών 
multi-ply fabric πολυστρωµατικό ύφασµα 



 

Multipurpose Automatic Inspection and Diagnostic System (MAIDS) αυτόµατο σύστηµα επιθεώρησης και διάγνωσης πολλαπλού σκοπού 
Multipurpose Control Display Unit (MCDU) µονάδα ελέγχου απεικόνισης πολλαπλών χρήσεων 
Multipurpose Disk Drive Unit (MDDU) µονάδα οδηγού δίσκου πολλαπλών σκοπών 
Multi-Purpose Display (MPD) απεικονιστής πολλαπλών χρήσεων 
MultiRole Combat Aircraft (MRCA) µαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων 
multi-shock intake αεραγωγός πολλαπλών κυµάτων συµπίεσης 
multi-spar wing πτέρυγα πολλαπλών δοκών 
multi-stage compressor πολυβάθµιος συµπιεστής 
Mutual Defence Assistance Program (MDAP) πρόγραµµα αµυντικής αλληλοβοήθειας 
NACelle (NAC) αεροδυναµικό κάλυµµα (κινητήρα) 
Nacelle Anti-Icing (NAI) αντιπαγωποίηση αεροδυναµικού καλύµµατος (κινητήρα) 
Nacelle Cooling Valve (NCV) βαλβίδα ψύξης αεροδυναµικού καλύµµατος 
NACelle STAtion (NAC STA) σταθµός αεροδυναµικού καλύµµατος (κινητήρα) 
National Advisory Committe of Aeronautics (NACA) εθνική συµβουλευτική επιτροπή αεροναυπηγικής 
National Aeronautics & Space Administration (NASA) εθνικός οργανισµός αεροναυτικής & διαστήµατος 
National Air Traffic Control System (NATCS) εθνικό σύστηµα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
National Airspace System (NAS) εθνικό σύστηµα αεροδιαστηµικής 
National Bureau of Standards (NBS) εθνικό γραφείο προτύπων 
National Environmental Satellite Service (NESS) εθνική περιβαλλοντική δορυφορική υπηρεσία 
National Multipurpose Space Station (NMSS) εθνικός διαστηµικός σταθµός πολλαπλών χρήσεων 
National Space Surveillance System (NSSS) εθνικό σύστηµα επίβλεψης διαστήµατος 
National Transportation Safety Board (NTSB)   εθνικό συµβούλιο ασφάλειας µεταφορών 
National Weather Satellite System (NWSS) εθνικό δορυφορικό σύστηµα καιρού 
NATO Air Defense Ground Environment (NADGE) επίγειο περιβάλλον αεράµυνας του ΝΑΤΟ 
natural ageing φυσική γήρανση 
natural oxide φυσική οξείδωση 
natural resin φυσική ρητίνη 
Nautical Mile (NM) ναυτικό µίλι 
Navigation & Bombing System (NBS) σύστηµα πλοήγησης και βοµβαρδισµού 



 

NAVigation (NAV) ναυτιλία 
NAVigation Aid (NAVAID) βοήθηµα ναυτιλίας 
Navigation Avoidance System (NAS) σύστηµα αποφυγής κατά την πλοήγηση 
Navigation Bombing & Missile Guidance (NBMG) καθοδήγηση πλοήγησης βοµβών και βληµάτων 
Navigation Computer Unit (NCU) µονάδα υπολογιστή πλοήγησης 
navigation display οθόνη ένδειξης ναυτιλιακών δεδοµένων 
Navigation Display (ND) απεικονιστής πλοήγησης 
Navigation Equipment Capability Analysis (NECAP) ανάλυση δυνατοτήτων εξοπλισµού ναυτιλίας 
navigation instrument όργανο πλοήγησης 
navigation light φώτα πλοήγησης 
Navigation Reference Point (NRP) σηµείο αναφοράς πλοήγησης 
NAVigation System (NAVS) σύστηµα ναυτιλίας 
Navy and Army Standard (NAS) ναυτικό και αεροπορικό πρότυπο 
Nearest Landing Field (NLF) πλησιέστερο πεδίο προσγείωσης 
necking down λαιµός (δοκίµιο εφελκισµού) 
NEGative (NEG) αρνητικός-ή,-ό 
Negative-Positive-Negative (NPN) αρνητικό-θετικό-αρνητικό 
nested sampling δειγµατοληψία κατά στάδια 
net flight path καθαρή τροχιά πτήσεως 
net lift καθαρή άντωση 
Net Present Value (NPV) καθαρή παρούσα αξία 
net thrust καθαρή ώση 
net wing area καθαρό εµβαδό πτέρυγας 
Network Service Access Point (NSAP) σηµείο πρόσβασης υπηρεσίας δικτύου 
Never-Exceed speed (VNE) µη υπερβάσιµη ταχύτητα 
Next Higher Assembly (NHA) αµέσως επόµενο µεγαλύτερο συγκρότηµα 
nick εγκοπή 
nickel νικέλιο 
nickel base alloy κράµα µε βάση το νικέλιο 



 

nickel plating επινικέλωση 
Night Aerial Photographic System (NAPS) σύστηµα νυχτερινής αεροφωτογράφησης 
Night Attack Combat Training Unit (NACTU) µάχιµη εκπαιδευτική µονάδα νυκτερινών επιθέσεων 
Night Bombardment Long distance (NBL) νυκτερινός βοµβαρδισµός µακρινής απόστασης 
Night Bombardment Sort distance (NBS) νυκτερινός βοµβαρδισµός κοντινής απόστασης 
Night Intruder Mission (NIM) αποστολή νυχτερινής εισβολής 
Night Observation (NO) νυχτερινή παρατήρηση 
nimbostratus µελανοστρώµατα 
nimbus µελανίες 
nital etchant αντιδραστήριο nital 
Nital etching χηµική κατεργασία µε αντιδραστήριο 'Nital' 
nitric oxide οξείδιο αζώτου 
nitriding εναζώτωση 
nitrogen dioxide διοξείδιο αζώτου 
No Break Power Transfer (NBPT) µη διακοπτόµενη µεταφορά ισχύος 
No Fault Found (NFF) µη εύρεση βλάβης 
NO Radio Contact (NORAC) χωρίς ραδιοεπικοινωνία 
No Smoking (NS) απαγορεύεται το κάπνισµα 
nodal κοµβικός, -ή, -ό 
nodal analysis κοµβική ανάλυση 
nodal points κοµβικά σηµεία 
node κόµβος 
no-feathering axis άξονας µη πτέρωσης 
noise contour περίγραµµα ισεντατικών σηµείων θορύβου 
Noise Definition Manual (NDIA) εγχειρίδιο προσδιορισµού θορύβου 
Noise Exposure Forecast (NEF) πρόβλεψη έκθεσης σε θόρυβο 
noise footprint αποτύπωση ισεντατικών θορύβου (επί εδάφους) 
Noise Level Gain Control (NLGC) έλεγχος αύξησης επιπέδου θορύβου 
Noise Pollution Level (LNP) επίπεδο ηχητικής ρύπανσης 



 

Noise Pollution Level (LNP) επίπεδο ηχορύπανσης 
Noise Rating curves (NR) καµπύλες στάθµης θορύβου 
nominal size βλ. "basic size” 
Non Destructive Inspection (NDI) µη καταστροφική επιθεώρηση 
Non Destructive Testing (NDT) µη καταστροφικός έλεγχος 
Non Directional Beacon (NDB) µη κατευθυντικός ραδιοφάρος 
non ferrous alloy µη σιδηρούχο κράµα 
Non Procurable (NP) µη προµηθεύσιµο 
Non Return to Zero-Level (NRZ-L) µη επιστροφή σε µηδενικό επίπεδο (στάθµη θαλάσσης) 
Non-OPerating (NOP) εκτός λειτουργίας 
non-return valve βαλβίδα µη επιστροφής 
NORMal (NORM) κανονικός,-ή,-ό 
NORMal ALIGNment (NORM ALIGN) κανονική ευθυγράµµιση 
Normal Manual Operation (NMO) κανονική χειροκίνητη λειτουργία 
Normal Operation (NO) κανονική λειτουργία 
normal shank κανονικός κορµός 
normal shock wave κάθετο κύµα κρούσης 
normal spin βλ. "controlled spin” 
Normal Take-Off & Landing (NTOL) κανονική απο/προσγείωση 
normalised (metallurgy) ειδικά ανοπτηµένο 
Normally Closed (NC) κανονικώς κλειστός,-ή,-ό 
Normally Open (NO) κανονικώς ανοικτός,-ή,-ό 
nose cap (propellers) κώνος έλικας 
Nose Cone (NC) ριναίος κώνος 
Nose Cone Warhead (NCW) κεφαλή γόµωσης ριναίου κώνου 
nose dive ριναία βύθιση 
nose heavy εµπροσθοβαρές 
Nose Impact Rocket (NIR) πύραυλος ριναίας κρούσης 
Nose Landing Gear (NLG) ριναίο σύστηµα προσγείωσης 



 

Nose Wheel Steering (N/WS) πηδαλιούχηση δια ριναίου τροχού  
Nose Wheel Steering (NWS) πηδαλιούχηση µε τον ριναίο τροχό 
nose wheel/gear ριναίος τροχός/σύστηµα 
Not Fully Closed (NFC) όχι τελείως κλειστός,-ή,-ό 
Not Fully Open (NFO) όχι τελείως ανοικτός,-ή,-ό 
notch εγκοπή 
Notice of Proposed Amendment (NPA) προειδοποίηση προτεινόµενης τροποποίησης/διόρθωσης 
Notice of Proposed Rule Making (NPRM) ανακοίνωση προτεινόµενου κανονισµού 
NOTice to AirMen (NOTAM) πληροφορία προς ιπτάµενο προσωπικό 
nozzle ακροφύσιο 
Nozzle Control Unit (NCU) µονάδα ελέγχου ακροφυσίου 
nozzle diaphragm δακτύλιος σταθερών πτερυγίων στροβίλου 
Nozzle Guide Vanes (NGV) οδηγά πτερύγια ακροφυσίου 
Nuclear Detection Satellite (NDS) δορυφόρος πυρηνικού εντοπισµού 
Nuclear Energy Powered Aircraft (NEPA) πυρηνοκίνητο αεροσκάφος 
Number (NO) αριθµός 
nut περικόχλιο 
oblique shock wave πλάγιο κρουστικό κύµα 
observation aircracft αεροσκάφος παρατήρησης 
observation ballon  αερόστατο παρατήρησης 
observed brake horsepower βλ. "actual brake horsepower” 
Observed Mean Time Between Failure (OMTBF) παρατηρηθείς µέσος χρόνος µεταξύ αστοχιών 
observed mean time between failures παρατηρηθείς µέσος χρόνος µεταξύ βλαβών 
Obstacle Clearance Limit (OCL) όριο αποφυγής εµποδίου 
Obstacle Clearance Panel (OCP) πινακίδα αποφυγής εµποδίου 
Obstacle Clearing Surface (OCS) επιφάνεια αποφυγής εµποδίου 
obstruction lights φώτα εµποδίων 
obstruction markers σηµαντήρες εµποδίων 
octal οκταδικό µετρικό σύστηµα (από 0 έως 7) 



 

off course εκτός πορείας 
oil breather αναπνευστήρας ελαίου 
oil burner καυστήρας ελαίου 
Oil Circuit Breaker (OCB) διακόπτης κυκλώµατος ελαίου 
oil control valve βαλβίδα ρύθµισης ελαίου 
oil cooler assembly συγκρότηµα ψύξης ελαίου 
oil dilution system σύστηµα διάλυσης ελαίου 
oil duct αγωγός λίπανσης 
oil filter φίλτρο ελαίου 
oil inlet εισαγωγή ελαίου 
oil leak διαρροή ελαίου 
oil level gauge δείκτης στάθµης ελαίου 
oil level switch διακόπτης στάθµης ελαίου 
Oil Outlet Temperature (OOT) θερµοκρασία εξόδου ελαίου 
oil scavenge επιστροφή ελαίου 
Oil Tight (OT) ελαιοστεγανό 
oleo υδραυλικός αποσβεστήρας 
Omega Navigation System (ONS) σύστηµα ναυσιπλοΐας ωµέγα 
omnibearing παγκατευθυντική διόπτευση 
OmniBearing Indicator (OBI) ενδείκτης παγκατευθυντικής διόπτευσης 
omnidirectional beacon παγκατευθυντικός ποµπός 
OmniDirectional Radar (ODR) παγκατευθυντικό ραντάρ 
Omnidirectional Radio Beacon (ORB) παγκατευθυντικός ραδιοφάρος 
omnidirectional radio range εµβέλεια παγκατευθυντικού ραδιοφάρου 
On The Job Training (OJT) εκπαίδευση στην πράξη 
On-Board (O/B) επιβιβασµένος,-η,-ο 
On-Board CheckOut (OBCO) έλεγχος εντός του αεροσκάφους 
Onboard Maintenance System (OMS) σύστηµα συντήρησης επί του αεροσκάφους 
Open Failure Report (OFR) αναφορά εκκρεµούς βλάβης 



 

open-circuit wind tunnel αεροσήραγγα ανοικτού κυκλώµατος 
open-cycle engine κινητήρας ανοικτού κύκλου 
OPeniNG (OPNG) άνοιγµα 
opening shock τίναγµα ανεώξεως (αλεξίπτωτα) 
opening time χρόνος ανεώξεως (αλεξίπτωτα) 
operating characteristics χαρακτηριστικά λειτουργίας 
Operating Control Center (OCP) κέντρο λειτουργικού ελέγχου 
operating cycle κύκλος λειτουργίας 
operating dry weigt βλ. "operating empty weight” 
Operating Empty Weight (OEW) απόβαρο λειτουργίας 
operating life λειτουργικός βίος 
operating path επιχειρησιακό ίχνος 
operating range επιχειρησιακή εµβέλεια 
Operating Support Equipment (OSE) λειτουργικός εξοπλισµός εξυπηρέτησης 
operating temperature θερµοκρασία λειτουργίας 
Operating Time Log (OTL) ηµερολόγιο χρόνου λειτουργίας 
operating weight επιχειρησιακό βάρος 
Operation Flight Program (OFP) επιχειρησιακό πρόγραµµα πτήσης 
Operation Requirements (OR) απαιτήσεις λειτουργίας 
Operational (OP) λειτουργικός,-ή,-ό 
operational air traffic  επιχειρησιακή εναέρια κυκλοφορία 
Operational Air Traffic (OAT) επιχειρησιακή εναέρια κυκλοφορία 
Operational Base (OB) επιχειρησιακή βάση 
Operational Checkout Procedures (OCP) διαδικασίες επιχειρησιακού ελέγχου 
operational control επιχειρησιακός έλεγχος 
Operational Flight Control (OFC) επιχειρησιακός έλεγχος πτήσης 
Operational Ground Equipment (OGE) επίγειος επιχειρησιακός εξοπλισµός 
Operational Hardware (OH) λειτουργικό υλισµικό 
Operational Instrumentation (OI) λειτουργικό συγκρότηµα οργάνων 



 

Operational Landing Weight (OLW) επιχειρησιακό βάρος προσγείωσης 
Operational Loads Monitoring System (OLMS) σύστηµα παρακολούθησης επιχειρησιακών φορτίων 
Operational Missile (OM) επιχειρησιακός πύραυλος 
Operational Readiness (OR) επιχειρησιακή ετοιµότητα 
Operational Readiness Date (ORD) ηµεροµηνία επιχειρησιακής ετοιµότητας 
Operational Readiness Inspection (ORI) επιθεώρηση επιχειρησιακής ετοιµότητας 
Operational Sequence (OS) ακολουθία λειτουργίας 
Operational Take-Off Weight (OTOW) επιχειρησιακό βάρος απογείωσης 
Operational Test Equipment (OTE) εξοπλισµός δοκιµής λειτουργίας 
Operational Test Procedure (OTP) διαδικασία δοκιµής λειτουργίας 
Operational Test Unit (OTU) µονάδα δοκιµής λειτουργίας 
Operations & Maintenance (O&M) λειτουργίες & συντήρηση 
Operations & Procedures (O&P) λειτουργίες & διαδικασίες 
OPerationS (OPS) λειτουργίες 
Operations Control Center (OCC) κέντρο ελέγχου επιχειρήσεων 
OPERative/OPERation/OPERating (OPER) λειτουργικό/λειτουργία/σε λειτουργία 
opposed cylinder engine κινητήρας αντιδιαµετρικών κυλίνδρων 
opposed piston engine κινητήρας µε αντίθετα έµβολα 
OPPosite (OPP) αντίθετος,-η,-ο 
optical horizon οπτικός ορίζων 
Optical Solar Reflector (OSR) οπτικός ηλιακός ανακλαστήρας 
Optical Tracking (OT) οπτική παρακολούθηση ίχνους 
optimization βελτιστοποίηση 
OPTimum (OPT) βέλτιστος,-η,-ο 
Optimum Repair Level Analysis (ORLA) επίπεδο ανάλυσης βέλτιστης επισκευής 
OPTionaL (OPTL, OPT) προαιρετικός,-ή,-ό 
orbit τροχιά 
Orbit Data Generator (ODG) γεννήτρια δεδοµένων τροχιάς 
Orbit Maneuvering Propulsion System (OMPS) σύστηµα πρόωσης τροχιακού ελιγµού 



 

orbit point σηµείο τροχιάς 
ORbital ANalysis (ORAN) ανάλυση τροχιάς 
Orbital Astronomical Observatory (OAO) αστρονοµικό παρατηρητήριο σε τροχιά 
Orbital Attitude & Maneuvering Electronics (OAME) ηλεκτρονικά τροχιακής στάσης & ελιγµών 
Orbital Attitude & Maneuvering System (OAMS) σύστηµα τροχιακής στάσης & ελιγµών 
Orbital Launch Facilities (OLF) εγκαταστάσεις τροχιακής εκτόξευσης 
Orbital Launch Operation (OLO) λειτουργία τροχιακής εκτόξευσης 
Orbital Maneuvering Engine (OME) κινητήρας τροχιακών ελιγµών 
Orbital Maneuvering System (OMS) σύστηµα τροχιακών ελιγµών 
Orbital Rescue Vehicle (ORV) τροχιακό όχηµα διάσωσης 
Orbital Research Laboratory (ORL) εργαστήριο ερευνών σε τροχιά 
Orbital Space Station (OSS) διαστηµικός σταθµός σε τροχιά 
Orbital Support Vehicle (OSV) τροχιακό υποστηρικτικό όχηµα 
Orbiting Vehicle (OV) τροχιακό όχηµα 
orifice στραγγαλιστικό 
Original Equipment Manufacturer (OEM) κατασκευαστής πρωτότυπου υλικού 
oscillation ταλάντωση 
oscillation angle γωνία ταλάντωσης 
OSCillator (OSC) ταλαντωτής 
oscillatory spin ταλαντωτική περιδίνηση 
Out of Line Of Sight (OLOS) εκτός γραµµής στόχευσης 
out of pitch εκτός βήµατος 
out of track (blade) ίχνος εκτός ευθυγράµµισης (πτερύγιο) 
OUTBoard (OUTB) εξωτερικός,-ή,-ό (προς τα έξω) 
OUTBound (OUTB) προς τα έξω 
OUTeR (OUTR) έξω 
outer chamber εξωτερικός θάλαµος (κινητήρα) 
Outer Marker (ILS) (OM) εξωτερικός σηµαντήρας (ILS) 
Outer Marker Beacon (OMB) εξωτερικός ραδιοφάρος 



 

Outer Space Treaty (OST) σύµφωνο µεσοαστρικού διαστήµατος 
OUTlet (OUT) έξοδος 
Outlet Guide Vanes (OGV) οδηγά πτερύγια εξόδου 
OutPut (O/P) εξαγόµενο 
OUTput (OUT) έξοδος  
Outside Air Temperature (OAT) εξωτερική θερµοκρασία αέρος 
Outside Diameter (OD) εξωτερική διάµετρος 
outside loop εξωτερική ανακύκλωση 
outside roll ανάστροφη περιστροφή 
OVer (OV) άνω 
Over Frequency       (OVF) υπέρβαση συχνότητας 
Over Head Stowage Compartment (OHSC) αποθηκευτικός χώρος οροφής 
Over The Horizon (OTH) πέραν ορίζοντος 
Over the Horizon Detection (OHD) εντοπισµός πέραν του ορίζοντος 
Over The Horizon Radar (OTHR) ραντάρ πέρα από τον ορίζοντα 
overageing υπεργήρανση 
Overall Pressure Ratio (OPR) ολικός λόγος πίεσης 
OverAll Sound Pressure Level (OASPL) ολικό επίπεδο ηχητικής πίεσης 
Overall Sound Pressure Level (OSPL) επίπεδο ολικής ηχητικής πίεσης 
Overall Test (OT) γενική δοκιµή 
overcritical aerofoil υπερκρίσιµη αεροτοµή 
overcritical wing υπερκρίσιµη πτέρυγα 
overexpanding nozzle ακροφύσιο υπερεκτόνωσης 
OVerFLow   (OVFL) υπερχείλιση 
Overhaul & Repair (O&R) γενική συντήρηση και επισκευή 
OverHaul (O/H) γενική συντήρηση 
Overhaul Manual (OM) εγχειρίδιο γενικής επισκευής 
Overhaul Manual Manufacturer (OMM) εγχειρίδιο γενικής επισκευής κατασκευαστή 
Overhaul Manual Vendor (OMV) εγχειρίδιο γενικής επισκευής προµηθευτή 



 

OVerHeaD (OVHD) άνωθεν κεφαλής (υπερυψωµένο) 
Overhead Electronics Units (OEU) ηλεκτρονικές µονάδες άνωθεν κεφαλής 
OVerHheaT (OVHT) υπερθέρµανση 
overlap επικαλύπτω 
overlapping joint σύνδεσµος επικάλυψης 
OverLoaD  (OVLD) υπερφόρτωση/υπερφόρτιση 
overload capacity (accelerometer) δυνατότα υπερφόρτισης (επιταχυνσιόµετρα) 
Overload Relay (OR) ασφαλειοδιακόπτης υπερφόρτισης 
OVerPRESSure      (OVPRESS) υπερπίεση 
OverPressure Valve (OPV) βαλβίδα υπερπίεσης 
OVerRiDe (OVRD, O/R) υπέρβαση 
overshoot µακρά προσγείωση 
OverSPeed  (OVSP) υπέρβαση ταχύτητας 
Overspeed Protection Unit (OPU) µονάδα προστασίας υπέρβασης ταχύτητας 
Overspeed Safety Governor (OSG) ρυθµιστής ασφάλειας υπέρβασης ταχύτητας 
overstressing υπερφόρτιση  
OverTime (O/T) υπερωρία 
oxidation οξείδωση 
OXYgen (OXY) οξυγόνο 
oxygen bottle φιάλη οξυγόνου 
Oxygen Low Pressure (OLP) χαµηλή πίεση οξυγόνου 
oxygen mask µάσκα οξυγόνου 
oxygen meter µετρητής οξυγόνου 
oxygen system σύστηµα οξυγόνου 
ozonsphere οζονόσφαιρα 
packing washer παράκυκλος στεγανοποίησης 
pad βάση προσαρµογής 
pad χώρος έδρασης 
paint βαφή 



 

paint remover αποχρωστικό 
parabrake αλεξίπτωτο επιβράδύνσης 
PARAchute (PARA) αλεξίπτωτο 
parachute deployment height ύψος ανεώξεως αλεξιπτώτου 
Parachute Landing Fall (PLF) προσγείωση από πτώση µε αλεξίπτωτο 
Parachute Low Altitude Aerial Delivery System (PLAADS) σύστηµα εναέριας ρίψης από χαµηλό ύψος µε αλεξίπτωτο 
parachute pack σάκκος αλεξιπτώτου 
parachute retaining straps ταινίες συγκράτησης αλεξιπτώτου 
parachute ripcord σχοινί ανοίγµατος αλεξιπτώτου 
parachute ripcord handle λαβή ανοίγµατος αλεξιπτώτου 
paradrop ρίψη µε αλεξίπτωτο 
parallel fabric ύφασµα παράλληλων πλέξεων 
parallel feed παράλληλη τροφοδότηση 
parallel lamination παράλληλη διαστρωµάτωση 
parallel translation παράλληλη µετακίνηση 
pararaft λέµβος ριπτόµενη διά αλεξιπτώτου 
parasite drag παράσιτος οπισθέλκουσα 
paratroops σώµα αλεξιπτωτιστών 
parking apron χώρος ελιγµών στάθµευσης 
parking brake φρένο στάθµευσης 
Part Number (P/N) αριθµός (κωδικός) απαρτίου 
partial admission turbine στρόβιλος µερικής εισαγωγής 
partial failure µερική αστοχία 
partial invertion (parachutes) µερική αναστροφή (αλεξίπτωτα) 
partial overhaul µερική γενική επισκευή 
partial reflection µερική ανάκλαση 
particle path τροχιά σωµατιδίου 
Parts Authorization List (PAL) κατάλογος εγκεκριµένων υλικών 
Parts Catalog (PC) κατάλογος εξαρτηµάτων 



 

PAssenger (PAX) επιβάτης 
Passenger Boarding Bridge (PBB) γέφυρα επιβίβασης επιβατών 
passivated παθητικοποιηµένος 
Passive Optical Satellite Surveillance System (POSS) παθητικό οπτικό δορυφορικό σύστηµα επιτήρησης 
Patrol Bomber (PB) περιπολικό βοµβαρδιστικό 
payload ωφέλιµο φορτίο 
Payload Deployment and Retrieval Mechanism (PDRM) µηχανισµός τοποθέτησης και ανάκτησης ωφέλιµου φορτίου 
Payload Handling (PLH) χειρισµός (µεταχείριση ) ωφέλιµου φορτίου 
Payload Optimized Program (POP) πρόγραµµα βελτιστοποιηµένου ωφέλιµου φορτίου 
peak αιχµή 
peak κορυφή 
pedals ποδωστήρια 
pedestal στυλοβάτης 
peel ply αποκολλώµενο στρώµα 
peel strength αντοχή σε αποκόλληση 
penetrant διεισδυτικό 
penetrant flow detection διαπίστωση ρωγµών δια διεισδυτικού υγρού 
penetrate διατρυπώ, διαπερνώ 
penetrate διεισδύω 
Perceived Noise Decibels (PNdB) ντεσιµπέλ ( dB ) αντιλαµβανόµενου θορύβου 
Perceived Noise Level (PNL) αντιλαµβανόµενο επίπεδο θορύβου 
performance επιδόσεις 
Performance Data Computer (PDC) Η/Υ δεδοµένων επιδόσεων 
Performance Monitoring System (PMS) σύστηµα παρακολούθησης επιδόσεων 
performance standards πρότυπα επιδόσεων 
Performance Verification System (PVS) σύστηµα επαλήθευσης επιδόσεων 
Personal Equipment Connector (PEC) ηλεκτρικός σύνδεσµος ατοµικού εξοπλισµού  
Personal Survival Pack (PSP) προσωπική (ατοµική) συσκευασία επιβίωσης 
perturbation διατάραξη 



 

perturbation δόνηση 
phase in equilibrium φάση σε ισορροπία  
phase modulation διαµόρφωση φάσης 
phase shift µετατόπιση φάσης 
phase vector άνυσµα φάσης 
phase velocity ταχύτητα φάσης 
Photo Reconnaissance (PR) φωτοαναγνώριση 
photo reconnaissance plane αεροπλάνο φωτοαναγνώρισης 
pickling χηµικός καθαρισµός, αποσκωρίωση 
piezoelectric accelerometer πιεζοηλεκτρικό επιταχυνσιόµετρο 
pigment χρωστικό µόριο 
pilot πιλότος, χειριστής 
Pilot In Command (PIC) κυβερνήτης 
Pilot Induced Oscillation (PIO) ταλάντωση προκαλούµενη από τον χειριστή 
PIlot REPort (PIREP) αναφορά χειριστή 
Pilot's Warning Indicator (PWI) ενδείκτης προειδοποίησης χειριστή 
pin πείρος 
pin fixing στερέωση µε πείρο 
pin punch στιγέας ήλων 
pinion gear οδοντωτός τροχίσκος 
pinpoint διαπίστωση στίγµατος 
pipe σωλήνας 
pipe coupling σύνδεσµος σωλήνων 
piston attenuator εξασθενητής τύπου εµβόλου 
piston engine εµβολοφόρος κινητήρας 
piston guides οδηγοί εµβόλου 
piston pump εµβολοφόρος αντλία 
piston stroke διαδροµή εµβόλου 
pitch βήµα (έλικας) 



 

pitch πρόνευση 
pitch angle γωνία πρόνευσης 
pitch arm βραχίoνας βήµατος 
pitch axis άξoνας πρόνευσης 
pitch indicator ενδείκτης πρόνευσης 
pitch range εύρος βήµατος 
Pitch Thrust Vector Control (PTVC) έλεγχος πρόνευσης µε ανυσµατική ώση 
pitching moment ροπή πρόνευσης 
pitching motion κίνηση γύρω από τον εγκάρσιο άξονα 
pitot comb συγκρότηµα σωλήνων 'Pitot' 
pitot rake βλ. "pitot comb" 
pitot tube σωλήνας 'Pitot' 
pitot-static head βλ. "pitot-static tube" 
pitot-static tube οµοαξονικοί σωλήνες 'Pitot' 
plain bearing απλός τριβέας 
plan position indicator πανοραµικός ενδείκτης 
plane of symmetry επίπεδο συµµετρίας 
Plank's constant σταθερά 'Plank' 
plasma spraying ψεκασµός δια πλάσµατος (επιµετάλλωση) 
plasma welding συγκόλληση δια πλάσµατος 
plastic πλαστικό 
plastic deformation πλαστική παραµόρφωση 
plasticity πλαστικότητα 
plate πλάκα 
play ανοχή (τζόγος) 
Plenum Chamber Burning (PCB) θέρµανση της ψυχρής φλέβας 
plenum chamber combustion καύση εντός θαλάµου πλήρωσης 
plotting map χάρτης υποτύπωσης 
plug πώµα 



 

plug ρευµατολήπτης 
plug adaptor προσαρµογέας ρευµατολήπτη 
plug clearing πώµα εκκένωσης 
plunger έµβολο 
plunging εµβολοβύθιση 
ply στρώµα 
plywood πολύφυλλο ξύλο (κόντρα πλακέ) 
Pneumatic Control Regulator (PCR) ρυθµιστής ελέγχου πεπιεσµένου αέρα 
Pneumatic Power Subsystem (PPS) υποσύστηµα ισχύος πεπιεσµένου αέρα 
pneumatic starter εκκινητήρας δια πεπιεσµένου αέρα 
pneumatic system πνευµατικό σύστηµα (πεπιεσµένου αέρα) 
POA Holder (POAH) κάτοχος έγκρισης οργανισµού παραγωγής 
point breaking βλ. "point of rapture” 
Point Defence Missile System (PDMS) πυραυλικό σύστηµα τοπικής άµυνας 
Point of No Return (PNR) σηµείο µη επιστροφής 
point of rupture όριο θραύσης 
point source σηµειακή πηγή  
pointer δείκτης 
Poisson's modulus µέτρο 'Poisson' 
Poisson's ratio λόγος 'Poisson' 
polar distance απόσταση πολικών συντεταγµένων 
polar navigation πλοήγηση δια πολικών συντεταγµένων 
polarity πολικότητα 
polarization πόλωση 
Policy Procedures Handbook (PPH) εγχειρίδιο πολιτικής διαδικασιών 
PolyVinyl Chloride (PVC) χλωριούχο πολυβινίλιο 
porosity πορώδες 
porosity meter µετρητής πορώδους 
porpoising δελφινισµός 



 

port λιµάνι 
port οπή 
Portable Environmental Control System (PECS) φορητό σύστηµα ελέγχου περιβάλλοντος 
Portable Life Support System (PLSS) φορητό σύστηµα υποστήριξης ζωής 
portable unit φορητή µονάδα 
portside αριστερή πλευρά 
position θέση, στίγµα 
position error σφάλµα θέσης 
position fixing προσδιορισµός θέσης 
position indicators ενδείκτες θέσης 
position lights φώτα θέσης 
position line γραµµή θέσης (στίγµα) 
Position Location and Reporting System (PLRS) σύστηµα εντοπισµού και αναφοράς θέσης 
position report αναφορά θέσης 
Positive Pressure Breathing System (PPBS) σύστηµα αναπνοής θετικής πίεσης 
Post Flight Report (PFR) µετά πτήσεως αναφορά 
potential energy δυναµική ενέργεια 
potential flow δυναµική ροή 
pounds (LB, lb) λίβρες 
Pounds per Square Inch (PSI) λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα ( µονάδα πίεσης ) 
pounds Thrust (lbT) λίβρες ώσης 
pounds-FooT (LB-FT, lb-ft) ποδόλιβρες 
pounds-Inch (LB-IN, ib-in) ιντσόλιβρες 
pouring έκχυση (τήγµατος) 
powder alloys κράµατα κόνεων 
powdering κονιοποίηση 
power ισχύς 
Power Control Unit (PCU) µονάδα ελέγχου ισχύος 
Power Distribution Control (PDC) έλεγχος διανοµής ισχύος 



 

Power Distribution System (PDS) σύστηµα διανοµής ισχύος 
power factor συντελεστής ισχύος 
power fail recovery ανάκαµψη µετά από διακοπή ισχύος  
Power Failure Indicator (PFI) ενδείκτης διακοπής / απώλειας ισχύος 
Power Generation System (PGS) σύστηµα παραγωγής ισχύος 
power landing προσγείωση µε κινητήρα 
Power Line Carrier (PLC) φορέας γραµµής ισχύος 
power off άνευ ισχύος (πτήση) 
Power Output (PO) ισχύς εξόδου 
power plant σύστηµα ισχύος 
Power Plant (PP) µονάδα ισχύος 
power rating απόδοση ισχύος 
power source πηγή ισχύος 
Power Supply Unit (PSU) µονάδα τροφοδοτικού ισχύος 
power up αύξηση ισχύος 
power up παροχή ισχύος 
powered lift αεριογενής άντωση  
Prandtl number  αριθµός 'Prandtl' 
Pre - Departure Inspection (PDI) επιθεώρηση πριν από την πτήση 
pre flight check προ πτήσεως έλεγχος 
pre-award survey  προκαταρκτική αξιολόγηση υποψήφιου συµβασιούχου 
precession  µετάπτωση 
precipitation  υετός, συµπύκνωση, υγροποίηση 
precipitation attenuation  εξασθένιση λόγω ατµοσφαιρικής συµπύκνωσης 
precipitation hardening σκλήρυνση εκ κατακρηµνίσεως 
precision approach  προσέγγιση ακριβείας 
Precision Approach Radar (PAR) ραντάρ προσέγγισης ακρίβειας 
precision casting  χυτό ακριβείας 
precision controller  ελεγκτής προσέγγισης ακριβείας 



 

Precision Drop Glider (PDG) ανεµόπτερο ρίψης µε ακρίβεια 
Precision Measuring SubSystem (PMSS) υποσύστηµα µέτρησης µε ακρίβεια 
Precision Optical Tracking System (POTS) οπτικό σύστηµα ανίχνευσης µε ακρίβεια 
pre-combustion chamber  προθάλαµος καύσης 
pre-cooler  προψύκτης 
predeparture check βλ. "pre flight check” 
predicted failure rate  προβλεπόµενος ρυθµός αστοχίας 
predicted ground speed  προβλεπόµενη ταχύτητα εδάφους 
prediction (vector)  εκτιµώµενη πορεία (ραντάρ) 
Predictive Windshear System (PWS) σύστηµα πρόγνωσης διατµητικών ανέµων  
predominent height επικρατέστερο ύψος  
pre-entry drag  οπισθέλκουσα στοµίου διαχύτη 
pre-entry stream tube  ρευµατικός σωλήνας εισόδου διαχύτη 
pre-entry thrust  ώση στοµίου διαχύτη 
preferred acceptable quality level(s) προτιµώµενα αποδεκτά επίπεδα ποιότητας 
preferred noise criterion curves  προτιµώµενες καµπύλες κριτηρίου (αποδεκτού) θορύβου 
pre-flight πρό πτήσης 
Preflight Acceptance Checkout Equipment (PACE) εξοπλισµός αποδοχής ελέγχου εξόδου προ πτήσης 
preform  προδιαµόρφωση 
pre-ignition προανάφλεξη 
preimpregnate προεµποτίζω 
preimpregnated (prepreg) προεµποτισµένο 
preimpregnation  προεµπότιση 
Pre-Installation Test (PIT) δοκιµή πριν από την τοποθέτηση 
Preliminary Design Review (PDR) αναθεώρηση προκαταρκτικής σχεδίασης 
Preliminary Operating & Maintenance Instructions (POMI) προκαταρκτικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 
Preliminary Test Report (PTR) προκαταρκτική έκθεση δοκιµής 
preoxygenation  προ-οξυγόνωση 
prepolymer  προπολυµερές 



 

prepreg  προεµποτισµένο 
preproduction πρωτότυπο 
pre-set guidance  προρυθµισµένη κατεύθυνση (βλήµατος) 
press forging σφυρηλασία δια συµπιέσεως 
pressing συµπίεση 
pressing  κοίλανση 
pressure altimeter  υψόµετρο πίεσης (βαροµετρικό) 
Pressure Altitude (Zp) ύψος πίεσης 
Pressure Altitude Variation (PAV) διακύµανση ύψους πίεσης 
pressure altitute  ύψος πίεσης 
pressure atomizer  εγχυτήρας δια πιέσεως 
pressure baffle  εκτροπέας αέρα ψύξης 
pressure breathing  αναπνοή υπό πίεση 
pressure breathing regulator  ρυθµιστής αναπνοής υπό πίεση 
pressure breathing waistcoat  γιλέκο αναπνοής υπό πίεση 
pressure cabin  θάλαµος υπό πίεση 
pressure chamber  θάλαµος υποπίεσης / υπερπίεσης 
Pressure Control Unit (PCU) µονάδα ελέγχου πίεσης 
Pressure Control Valve (PCV) βαλβίδα ελέγχου πίεσης 
pressure controller  ρυθµιστής πίεσης εισαγωγής 
pressure cowling  κάλυµµα πίεσης 
pressure defuelling  απάντληση καυσίµου δια πιέσεως 
pressure differential navigation  αεροναυτιλία δια ισοβαρών καµπυλών 
Pressure Distribution Unit (PDU) µονάδα διανοµής πίεσης 
pressure drag οπισθέλκουσα πίεσης 
pressure error  σφάλµα πίεσης 
pressure face  επιφάνεια πίεσης 
pressure gradient  λόγος µεταβολής πίεσης 
pressure head  συγκρότηµα σωλήνα pitot 



 

pressure height  ύψος πίεσης 
pressure jet  αεριωθητής άκρου πτερυγίου 
Pressure Measuring Unit (PMU) µονάδα µέτρησης πίεσης 
pressure pump  αντλία πίεσης 
Pressure Ratio Transducer (PRT) µεταλλάκτης ( αισθητήρας ) λόγου πίεσης 
pressure recovery factor  συντελεστής ανάκτησης πίεσης 
Pressure Reducing Valve (PRV) βαλβίδα µείωσης πίεσης 
pressure refuelling  ανεφοδιασµός καυσίµου δια πιέσεως 
Pressure Regulator / Photo Reconnaissance (PR) ρυθµιστής πίεσης  
pressure sensitive film  κολλητικό στρώµα ευπαθές στην πίεση 
pressure suit  στολή συµπίεσης 
pressure switch πιεσοστάτης  
pressure thrust  ώση εκ πιέσεως 
pressure transducer  µεταλλάκτης (αισθητήριο) πίεσης 
pressure wave  κύµα πίεσης 
pressure-rigid airship  δια πιέσεως άκαµπτο αερόπλοιο 
pressurization  συµπίεση 
Pressurization Control Panel (PCP) πίνακας ελέγχου συµπίεσης 
pressurizing gas  πιεστικό αέριο 
Preventing Maintenance Inspection (PMI) επιθεώρηση προληπτικής συντήρησης 
preventive action  προληπτική ενέργεια 
preventive inspection  προληπτική επιθεώρηση 
preventive maintenance  προληπτική συντήρηση 
primary cartridge  πρωτεύον φυσίγγιο 
Primary Certification Authority (PCA) κύρια αρχή πιστοποίησης 
primary failure  πρωτεύουσα αστοχία 
primary flight display απεικονιστής πρωτευόντων χαρακτηριστικών πτήσης 
primary glider  στοιχειώδες ανεµοπλάνο 
primary heat exchanger  πρωτεύων εναλλάκτης θερµότητας 



 

primary inspection  πρωταρχική (βασική) επιθεώρηση 
Primary Navigation,Guidance & Control System (PNGCS) κύριο σύστηµα πλοήγησης , καθοδήγησης και ελέγχου 
primary structure  πρωτεύουσα (κύρια) δοµή 
primary zone  πρωτεύουσα (κύρια) ζώνη 
prime κύριος, πρώτιστος 
prime προεγχύω καύσιµο 
prime grid meridian πρώτος µεσηµβρινός πλέγµατος 
prime meridian πρώτος µεσηµβρινός 
Prime Mission Electronic Equipment (PMEE) ηλεκτρονικός εξοπλισµός κύριας αποστολής 
Prime Recovery Site (PRS) κύρια περιοχή ανάκτησης 
primer αρχικό / προστατευτικό στρώµα (αστάρι) 
principal axis of compliance κύριος / πρωτεύων άξονας αδράνειας 
principal body axes κύριοι άξονες σώµατος 
principal restraint κύριος περιορισµός 
principal stresses κύριες τάσεις 
Principal Structural Element (PSE) κύριο δοµικό στοιχείο 
probability πιθανότητα 
probability density function συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 
probability distribution κατανοµή πιθανοτήτων 
Probability of Acceptance (PA) πιθανότητα αποδοχής 
probable circular error πιθανό κυκλικό σφάλµα (κύκλος ίσης πιθανότητας) 
probe σύστηµα λήψης (δεδοµένων, πληροφοριών, καυσίµου) 
procedure turn right (left) διαδικασία δεξιάς (αριστερής) στροφής 
process capability  δυνατότητα παραγωγικής διαδικασίας 
process certification πιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας 
process control έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας 
process out of control  παραγωγική διαδικασία εκτός ελέγχου 
process range  εύρος παραγωγικής διαδικασίας 
process tolerence  ανοχή παραγωγικής διαδικασίας 



 

process under control  παραγωγική διαδικασία υπό έλεγχο 
procurement limit όριο προµήθειας 
product assurance διασφάλιση ποιότητας προϊόντος 
product quality ποιότητα προϊόντος 
production flight test report αναφορά πτήσης δοκιµής κατα την παραγωγή 
production inspection επιθεώρηση παραγωγής 
Production Organisation Approval (POA) έγκριση οργανισµού παραγωγής 
Production Organization Exposition (POE) παρουσίαση οργανισµού παραγωγής 
Production Quality Control (PQL) ποιοτικός έλεγχος παραγωγής 
profile κατατοµή 
profile drag οπισθέλκουσα κατατοµής 
profile drag power ισχύς οπισθέλκουσας κατατοµής 
profile drag power loss απώλεια ισχύος λόγω οπισθέλκουσας κατατοµής 
profile thickness πάχος κατατοµής 
prognostic chart χάρτης πρόγνωσης 
Program Definition Phase (PDP) φάση προσδιορισµού / καθορισµού προγράµµατος 
Program Evaluation and Review Technique (PERT) τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης προγράµµατος 
programme loading προκαθορισµένη φόρτιση 
Programmed Automatic Test Equipment (PATE) προγραµµατισµένη αυτόµατη συσκευή ελέγχου 
Programming Language for Automatic Checkout Equipment (PLACE) γλώσσα προγραµµατισµού για συσκευές αυτόµατου ελέγχου κατάστασης 
progressive burning προοδευτική καύση 
prohibited area απαγορευµένη περιοχή 
Project Certification Manager (PCM) διευθυντής πιστοποίησης έργου 
projected area προβαλλόµενη επιφάνεια 
projected area ratio λόγος προβαλλόµενης προς ολική επιφάνεια 
projected diameter διάµετρος προβαλλόµενης επιφάνειας 
projected propeller-blade area προβαλλόµενη επιφάνεια πτερυγίου έλικος 
promoter (katalyst) ενεργοποιητής (καταλύτης) 
proof factor συντελεστής ασφαλείας 



 

proof load φορτίο ορίου αναλογίας 
proof mass (accelerometer) δραστική µάζα (επιταχυνσιόµετρα) 
proof stress όριο αναλογίας (τάσης), κατά συνθήκη όριο ελαστικότητας 
propagation vector διάνυσµα διάδοσης 
propelant προωθητήριος γόµωση 
propelant grain κόκκος προωθητηρίου γόµωσης 
Propellant Isolation Valve (PIV) βαλβίδα αποµόνωσης προωθητικού καυσίµου 
Propellant Loading and Pressurization System (PLPS) σύστηµα φόρτωσης και συµπίεσης προωθητικού καυσίµου 
Propellant Loading System (PLS) σύστηµα φόρτωσης προωθητικού καυσίµου 
Propellant Storage Module (PSM) τµήµα αποθήκευσης προωθητικού καυσίµου 
propeller έλικα 
propeller afterbody οπίσθιο/πρυµναίο τµήµα έλικας 
propeller blast ριπή ελικορεύµατος 
Propeller Control Unit (PCU) µονάδα ελέγχου έλικας 
propeller diameter διάµετρος έλικας 
propeller interference παρεµβολή έλικας 
propeller load φορτίο έλικας 
propeller tipping προστατευτική λωρίδα πτερυγίου έλικας 
propeller turbine engine ελικοστροβιλοκινητήρας 
propeller windmilling στροβιλισµός έλικας 
propelling nozzle προωθητικό ακροφύσιο 
propjet engine ελικοστροβιλωθητής 
proportional control αναλογικός έλεγχος 
proportional limit αναλογικό όριο 
proportional navigation αναλογική ναυτιλία 
proportional navigation system σύστηµα αναλογικής ναυτιλίας 
propulsion πρόωση 
propulsion characteristics χαρακτηριστικά πρόωσης 
propulsive efficiency προωθητική αποδοτικότητα 



 

propulsive thrust προωθητική ώση 
protected failure αστοχία χωρίς επιπτώσεις 
protective helmet προστατευτικό κράνος 
prototype πρωτότυπο 
proverse yaw ενισχυτική εκτροπή 
proving stand δοκιµαστήριο 
Proximity Fuse (PF) πυροσωλήνας προσέγγισης 
Proximity Fuse Section (PFS) τµήµα πυροκροτητή προσέγγισης 
Proximity Sensor Electronic Unit (PSEU) ηλεκτρονική µονάδα αισθητήρα εγγύτητας 
Proximity Switch Control Unit (PSCU) µονάδα ελέγχου διακόπτη εγγύτητας 
Proximity Warning Indicator (PWI) ενδείκτης προειδοποίησης εγγύτητας 
Prudent Limit of Endurance (PLE) όριο ασφαλούς αυτονοµίας 
psychrometer ψυχρόµετρο 
Public Address system (PA) φωνητικό σύστηµα ανακοινώσεων 
pucker string έλασµα σύσφιγξης 
pucker string περιλαίµιο σύσφιγξης 
puff ports στόµια ελέγχου 
pull-out ανακαµπή, απαγκίστρωση 
pull-out distance διάστηµα ανάσχεσης (πέδησης) 
pull-up point σηµείο απαγκίστρωσης 
pulse altimeter παλµικόν υψόµετρο 
pulse arc welding συγκόλληση δια τόξου παλµού 
pulse Doppler παλµοσύστηµα 'Doppler' 
pulse Doppler radar ραντάρ παλµών 'Doppler' 
pulse jet engine παλµωθητής 
pulse length µήκος παλµού 
pulse modulated radar ραντάρ παλµοδιαµόρφωσης 
Pulse Radar Freqency (PRF) συχνότητα παλµικού ραντάρ 
Pulse Recurrence Frequency (PRF) συχνότητα επανάληψης παλµών 



 

pump αντλία 
punch βλ. "mandrel” 
purity καθαρότητα 
purity meter µετρητής καθαρότητας 
purkinje phenomenon φαινόµενο purkinje 
pursuit tracking task ιχνηλασία 
Pusey-Jones plastometer σφαιρικό σκληρόµετρο P-J 
Push Button (P/B) πλήκτρο 
pusher aeroplane αεροπλάνο ωστικής έλικας 
pusher propeller ωστική έλικα 
pylon πυλώνας 
pylon drop tank δεξαµενή απορριπτόµενη από πυλώνα 
pyrolysis πυρόλυση 
pyrophoricity πυροφορισµός 
pyrotechnics πυροτεχνικά 
quadrantal error τεταρτηµοριακό σφάλµα προσανατολισµού 
quadrantal rule τεταρτηµοριακός κανόνας 
quadricycle landing gear τετρακυκλικό σύστηµα προσγείωσης 
quadrupole sound τετραπολικός ήχος 
qualification (QA) αξιολόγηση καταλληλότητας (ποιοτική διασφάλιση) 
qualification tests δοκιµές αξιολόγησης καταλληλότητας 
qualified product πιστοποιηµένο προϊόν 
Qualified Product List (QPL) πίνακας πιστοποιηµένων προϊόντων 
qualifying activity δραστηριότητα αξιολόγησης καταλληλότητας 
quality ποιότητα 
Quality Assurance (QA) διασφάλιση ποιότητας 
quality audit επιθεώρηση ποιότητας 
quality auditor επιθεωρητής ποιότητας 
quality coefficient συντελεστής ποιότητας 



 

Quality Control (QC) ποιοτικός έλεγχος 
quality control chart πίνακας ελέγχου ποιότητας 
Quality Control Engineer (QCE) µηχανικός ποιοτικού ελέγχου 
quality control procedure διαδικασία ελέγχου ποιότητας 
quality control surveillance επιτήρηση ελέγχου ποιότητας 
quality costs κόστη ποιότητας 
quality evaluation tests δοκιµές αξιολόγησης ποιότητας 
Quality Factor (QF) παράγοντας ποιότητας 
quality improvement βελτίωση ποιότητας 
Quality Inspection Point (QIP) σηµείο επιθεώρησης ποιότητας 
quality loop βρόχος ποιότητας 
quality management διαχείριση της ποιότητας 
quality planning σχεδιασµός ποιότητας 
quality policy πολιτική ποιότητας 
quality program πρόγραµµα (ελέγχου) ποιότητας 
Quality Survey Report (QSR) αναφορά ποιοτικής επισκόπησης 
Quantity (QTY) ποσότητα 
QuantiTY (QTY) ποσότητα 
Quantity Indicator (QI) ενδείκτης ποσότητας 
QuarT (U.S.) (QT) τέταρτο του γαλονιού (Η.Π.Α.) 
quarter cord line γραµµή τετάρτου χορδής 
quarter cord point σηµείο τετάρτου χορδής 
QuarTZ (QTZ) χαλαζίας 
quench βαφή δι' εµβαπτίσεως (θερµικές κατεργασίες) 
quench ageing  γήρανση δια ταχείας ψύξεως 
Quick Disconnect (QD) ταχεία αποσύνδεση 
Quick Engine Change (QEC) ταχεία αλλαγή κινητήρα 
Quick Reaction Capability (QRC) δυνατότητα ταχείας αντίδρασης 
Quick Reference Handbook (QRH) εγχειρίδιο γρήγορης παραποµπής/αναφοράς 



 

quick release box  βλ. "quick release fitting” 
quick release fitting προσαρµογέας αµέσου αφέσεως 
quick search procedure  διαδικασία ταχείας έρευνας 
Quiet Short Take-Off and Landing (QSTOL) αθόρυβη βραχεία απογείωση και προσγείωση 
racon  φάρος ραντάρ 
radar ραδιοεντοπιστής 
radar altimeter  υψόµετρο ραντάρ 
Radar Altimiter and Doppler Velocity Sensor (RADVS) ραδιο-υψόµετρο και αισθητήρας ταχύτητας 'DOPPLER' 
radar altitude  ύψος ραντάρ 
Radar Altitude and Warning System (RAAWS) σύστηµα ραντάρ ύψους και προειδοποίησης 
radar altitude control mode  µέθοδος αυτόµατης διατήρησης ύψους (µέσω ραντάρ) 
radar approach προσέγγιση µέσω ραντάρ 
Radar APproach CONtrol (RAPCON) έλεγχος προσέγγισης µε ραντάρ  
Radar Beacon (RACON) φάρος ραντάρ 
radar contact  επαφή µέσω ραντάρ 
radar control  έλεγχος µέσω ραντάρ 
radar controller ελεγκτής ραντάρ 
Radar Countermeasure(s) (RCM) αντίµετρα ραντάρ 
Radar Countermeasures and Deception (RADCM) αντίµετρα και παραπλάνηση ραντάρ 
Radar Height (R/H) ύψος ραντάρ 
radar monitoring παρακολούθηση (έλεγχος) µέσω ραντάρ 
radar range  εµβέλεια ραντάρ 
radar separation  διαχωρισµός µέσω ραντάρ 
radar surveillance  επιτήρηση µέσω ραντάρ 
radar tracking  ιχνηλασία µέσω ραντάρ 
radar vectoring  καθοδήγηση µέσω ραντάρ 
radial  ακτινικός 
radial engine  αστεροειδής κινητήρας 
radial flow turbine στρόβιλος ακτινικής ροής 



 

radial ply tyre ελαστικό επίσωτρο ακτινικών διαστρωµατώσεων 
Radiation and Contamination Control (RACC) έλεγχος ακτινοβολίας και µόλυνσης 
radiation cooled ψυχόµενος δι' ακτινοβολίας 
Radio Altimeter (RA) ραδιοϋψόµετρο 
Radio Altitude (RA) ραδιο-υψόµετρο 
radio beacon ραδιοφάρος 
radio bearing ραδιοδιόπτευση 
radio compass ραδιοπυξίδα 
radio control  τηλεκατευθυνόµενο 
Radio Controlled Airplane Target (RCAT) τηλεκατευθυνόµενο αεροπλάνο στόχος 
RAdio Detection And Ranging (RADAR) εντοπισµός και υπολογισµός απόστασης µε ραδιοκύµατα 
radio direction finder ραδιογωνιόµετρο 
radio frequency interference παρεµβολή σε ραδιοσυχνότητες 
Radio Frequency Interference (RFI) παρεµβολή ραδιοσυχνότητας 
radio guidance τηλεκατεύθυνση 
Radio Magnetic Indicator (RMI) ραδιοµαγνητικός ενδείκτης 
radio navigation ραδιοναυτιλία 
Radio NAVigation (RNAV) ραδιο-ναυσιπλοΐα 
radio spectrum φάσµα ραδιοσυχνοτήτων 
Radio Telephone (R/T) ασύρµατο τηλέφωνο 
radio wave ραδιοκύµα 
Radioactive Material (RadM) ραδιενεργό υλικό 
Radiographic Inspection (RADI) επιθεώρηση µε ραδιογράφηση 
radiography ραδιογραφία (ακτινογραφία) 
radiospectrum ραδιοφάσµα 
Radio-Telephony (R/T) ραδιοτηλεφωνία 
radius of operation ακτίνα δράσης 
radome θόλος κεραίας (θολωτό κάλυµµα κεραίας) 
ram air αέρας κρούσης (ελεύθερος αέρας) 



 

Ram Air Temperature (RAT) θερµοκρασία αέρα κρούσης ( ελεύθερου αέρα ) 
Ram Air Turbine (RAT) στροβιλοκινητήρας αέρα κρούσης 
ram compressor συµπίεση δια κρούσεως 
ram drag  οπισθέλκουσα εισροής 
ram pressure πίεση κρούσης 
ramjet αθόδυλος 
ramjet engine αυλωθητής  
random failure τυχαία αστοχία 
random sequence τυχαία αλληλουχία 
random variable τυχαία µεταβλητή 
range εµβέλεια 
Range Automated Information System (RAIS) σύστηµα αυτόµατης πληροφόρησης εµβέλειας 
range of load εύρος φορτίου 
range of stress εύρος τάσης 
Rapid Automatic Checkout Equipment (RACE) ταχεία αυτόµατη διαδικασία ελέγχου αποδοχής 
rate gyro γυρόµετρο 
Rate of Climb (R/C) βαθµός ανόδου 
rate of climb indicator ενδείκτης βαθµού ανόδου 
Rate Of Descent (ROD, R/D) βαθµός καθόδου 
rate of turn  βαθµός στροφής 
Rate of Turn Unit (RTU) µονάδα βαθµού στροφής 
rated altitude µέγιστο ύψος χρησιµοποίησης (πιστοποίησης) 
rating βαθµονόµηση 
Reaction Control System (RCS) σύστηµα ελέγχου αντίδρασης 
reaction engine κινητήρας αντίδρασης 
reaction pressure πίεση αντίδρασης 
reaction propulsion προώθηση δι' αντιδράσεως 
reaction turbine στρόβιλος δι' αντιδράσεως 
Reactive Windshear System (RWS) σύστηµα αντίδρασης σε διατµητικούς ανέµους 



 

Reading Light (R/L) φως ανάγνωσης (ατοµικό) 
ReaDY (RDY) έτοιµος - η - ο 
Real Time Telemetry Data (RTTD) δεδοµένα τηλεµετρίας σε πραγµατικό χρόνο 
rear loading οπίσθια φόρτωση 
RearWarDS (RWDS) προς τα πίσω 
re-attachment επανασύνδεση 
ReCalL (RCL) ανακαλώ / ανάκληση 
RECconnaissanCE  (RECCE) δέκτης 
ReCeiVeR (RCVR) µονάδα ποµποδέκτη 
Receiver / Transmitter Unit (R/T) υποδοχή / λήψη 
receiving inspection επιθεώρηση παραλαβής 
ReCePTioN (RCPTN) ενδεδειγµένη ταχύτητα ελιγµών 
reception coupling σύνδεσµος υποδοχής 
reciprocal leg υπήνεµο σκέλος 
reciprocating engine παλινδροµικός κινητήρας 
recirculation ανακύκλωση 
recommended maneuvering speed (Vm) συνιστώµενος κατάλογος ανταλλακτικών  
recommended practice προτεινόµενη πρακτική 
Recommended Spare Parts List (RSLP) αναγνώριση 
recompression επανασυµπίεση 
recompression chamber θάλαµος επανασυµπίεσης 
reconesance aircraft αναγνωριστικό αεροσκάφος 
Reconnaissance Bomber (RB) αναγνωριστικό βοµβαρδιστικό 
Reconnaissance Fighter (RF) αναγνωριστικό καταδιωκτικό 
Reconnaissance Tactical Missile (RTM) αναγνωριστικό τακτικό βλήµα 
ReCorDeR (RCDR) συσκευή καταγραφής 
recording accelerometer καταγραφικό επιταχυνσιόµετρο 
recording altimeter καταγραφικό υψόµετρο 
recovery ανάκτηση 



 

recovery parachute αλεξίπτωτο ανάκτησης 
recovery system σύστηµα ανάκτησης 
recrystalization ανακρυστάλλωση 
recrystalization temperature θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης 
recrystalized grain structure δοµή µε ανακρυσταλλωµένους κόκκους 
Rectified Air Speed (RAS) ανορθωθείσα ταχύτητα αέρα 
recuperator θάλαµος συµπλήρωσης 
reduced thrust take off απογείωση µειωµένης ώσης 
Reduced Vertical Separation Minima (RVSM) διορθωµένη ταχύτητα αέρα 
redundancy περίσσεια ασφάλειας 
re-entry επανείσοδος 
Re-Entry Vehicle (REV) όχηµα επανεισόδου  
REFerence  (REF) αναφορά / παραποµπή 
reference atmosphere ατµόσφαιρα αναφοράς 
Reference Chord (RC) χορδή αναφοράς 
reference datum αφετηρία αναφοράς 
reference section τοµή αναφοράς 
refractive index δείκτης διάθλασης 
refractivity διαθλαστικότητα 
refractometer µετρητής διάθλασης 
refractory metals πυρίµαχα µέταλλα 
refuel/defuel valve βαλβίδα πλήρωσης-αποπλήρωσης καυσίµου 
refuelling ανεφοδιασµός καυσίµου 
refuelling boom δοράτιον ανεφοδιασµού καυσίµου 
refuelling indicator ενδείκτης ανεφοδιασµού καυσίµου 
refuelling valve βαλβίδα ανεφοδιασµού καυσίµου 
refurbishment ανακατασκευή 
regenerative cooling ψύξη µέσω ανάκτησης 
ReGisTeR (RGTR, REG) νηολόγιο / νηολογώ 



 

Regulated Temperature (downstream of precooler) (TR) ρυθµισθείσα θερµοκρασία (µετά τον προψύκτη) 
reheater αναθερµαντήρας 
reinforcement ενισχυτικό µέσο, ενίσχυση 
reinforcement band ενισχυτική ταινία 
reinjection επανέγχυση 
Rejected Take Off (RTO) µαταιωθείσα απογείωση 
rejection απόρριψη 
relative frequency σχετική συχνότητα 
relative humidity σχετική υγρασία 
relative survivals ποσοστό επιβίωσης 
relaxation ανακούφιση (τάσεων) 
RELease (REL) αποδέσµευση / αποδεσµεύω 
release point σηµείο άφεσης 
reliability αξιοπιστία 
reliability assurance διασφάλιση αξιοπιστίας 
Reliability Control Level (RCL) επίπεδο ελέγχου αξιοπιστίας 
reliability engineering τεχνολογία αξιοπιστίας 
reliability index δείκτης αξιοπιστίας 
reliability prediction πρόβλεψη αξιοπιστίας 
reliability profile περίγραµµα αξιοπιστίας 
relief valve ανακουφιστική βαλβίδα, βαλβίδα εκτόνωσης  
relieved shank στέλεχος ανακουφισµένο (από τάσεις) 
remedial action  διορθωτική ενέργεια 
Remote Automatic Control System (RACS) αυτόµατο τηλεχειριζόµενο σύστηµα ελέγχου 
Remote Charge Converter (RCC) αποµακρυσµένος µετατροπέας φόρτισης 
Remote Control (RC) τηλεχειρισµός 
Remote Control Circuit Breaker (RCCB) τηλεχειριζόµενος (τηλελεγχόµενος) διακόπτης κυκλώµατος 
Remote Light Sensor (RLS) αποµακρυσµένος αισθητήρας φωτός 
Remote Manipulation System (ROMANS) σύστηµα ελέγχου και καθοδήγησης από απόσταση 



 

Remote Operated Valve (ROV) τηλεχειριζόµενη βαλβίδα 
Remotely Piloted Vehicle (RPV) τηλεχειριζόµενο όχηµα  
Removal / Installation (R/I) αφαίρεση ( αποµάκρυνση ) / τοποθέτηση 
repair time  χρόνος επισκευής 
repeatability επαναληπτικότητα 
replication  επανάληψη 
reporting line γραµµή αναφοράς 
reporting point σηµείο αναφοράς 
representative sample αντιπροσωπευτικό δείγµα 
Request For Bid (RFB) αίτηση για προσφορά 
Request For Change (RFC) αίτηση για αλλαγή 
Request For Information (RFI) αίτηση για πληροφορία / -ες 
Request for Modification Order (RMO) αίτηση για εντολή τροποποίησης 
Request For Proposal (RFP) αίτηση για πρόταση 
Request For Quote (RFQ) αίτηση για τιµή 
Request For Work (RFW) αίτηση για εργασία 
ReQuiReD (RQRD) απαιτούµενος - η - ο 
Required Navigation Capability (RNC) απαιτούµενη δυνατότητα πλοήγησης 
required navigation performance απαιτούµενες επιδόσεις πλοήγησης 
Required Navigation Performance Capability (RNPC) δυνατότητα απαιτούµενης επίδοσης πλοήγησης 
rescue beacon  ποµπός διάσωσης 
Rescue Control Center (RCC) κέντρο ελέγχου διάσωσης 
rescue system σύστηµα διάσωσης 
Research  &  Development (R & D) έρευνα και ανάπτυξη 
Research Test Vehicle (RTV) ερευνητικό δοκιµαστικό όχηµα 
reserve buoyancy εφεδρική πλευστότητα/άνωση 
reserve factor περιθώριο ασφαλείας 
reserve parachute εφεδρικό αλεξίπτωτο 
residual strength παραµένουσα αντοχή  



 

residual stresses παραµένουσες τάσεις 
resilience επανατακτικότητα, πλαστικότητα 
resin ρητίνη 
resistance welding συγκόλληση δι' αντιστάσεως 
resonance συντονισµός 
responsor (SSR or IFF) ανταποκριτής 
restricted area περιορισµένη περιοχή 
retainer bands ταινίες συγκράτησης 
retaining loop βρόχος συγκράτησης 
retaining ring δακτύλιος συγκράτησης 
retardation επιβράδυνση 
retarded parachute αλεξίπτωτο επιβράδυνσης 
retention force δύναµη συγκράτησης 
Retired Index Number (RIN) αριθµός καταλόγου απόσυρσης 
RETRact (RETR) ανασύρω 
retractable aileron βλ. "spoiler” 
retractable flap ανασυρόµενο πτερύγιο καµπυλότητας 
retractable undercarriage ανασυρόµενο σύστηµα προσγείωσης 
RETRactioN (RETRN) ανάσυρση 
retraction lock ασφάλιστρο ανάσυρσης 
retreading επανεπίστρωση (ελαστικού επίσωτρου) 
Retrofit Modification Order (RMO) εντολή τροποποίησης µετά την γραµµή παραγωγής 
retrorocket επιβραδυντικός πύραυλος 
ReTurN   (RTN) επιστροφή 
return filter φίλτρο επιστροφής 
Return To Base (RTB) επιστροφή στη βάση 
Return To Seat (RTS) επιστροφή στη θέση ( κάθισµα ) 
Return to Zero (RZ) µηδενισµός , επιστροφή στο µηδέν 
Revenue Tonne Kilometre (RTK) τονοχιλιοµετρική πρόσοδος 



 

reversal of control αναστροφή (δράσης πηδαλίων) 
reversal speed ταχύτητα αναστροφής (δράσης) πηδαλίων 
reversal zone ζώνη αναστροφής 
REVerse (REV, RVS) ανάστροφος / αναστροφή 
Reverse Current Protection (RCP) προστασία από αναστροφή ρεύµατος 
reverse pitch ανάστροφο βήµα 
reverse thrust ανάστροφη ώση 
reversed flow ανάστροφη ροή 
reversed flow combustion chamber θάλαµος καύσης ανάστροφης ροής 
reversed flow engine κινητήρας ανάστροφης ροής 
reversed helical winding αντίστροφη ελικοειδής περιέλιξη 
reversed load cycle κύκλος ετερόσηµων ίσων φορτίσεων 
reversement αναστροφή πορείας 
reverser αναστροφέας 
reverser eyelid βλεφαροειδής αναστροφέας 
reversible pitch propeller έλικα αναστρεπτού βήµατος 
ReVerSioN (RVSN) αναστροφή 
REVision (REV) αναθεώρηση 
Revolutions Per Minute  (RPM) περιστροφές στο λεπτό 
rework ανακατεργασία (επανακατεργασία) 
Reynolds number (Re) αριθµός 'Reynolds' 
rheology ρεολογία 
rib νεύρο 
ribbon parachute αλεξίπτωτο µε ιµάντες 
rich mixture πλούσιο µείγµα 
ridge (meteorology) σφην έξαρσης 
rigging ρύθµιση 
rigging συναρµολόγηση 
rigging line (parachutes) σχοινί εξαρτίων (αλεξιπτώτου) 



 

Right Ascension (RA) ορθή αναφορά 
Right Hand (RH, rh) δεξιά 
right handed propeller δεξιόστροφη έλικα 
right-hand (clockwise) drive δεξιόστροφη περιστροφή  
right-handed engine δεξιόστροφος κινητήρας 
rigid airship άκαµπτο αερόπλοιο 
rigid blade άκαµπτο πτερύγιο 
rigid rotor άκαµπτο στροφείο 
rigidity modulus test δοκιµή µέτρου δυσκαµψίας 
ring aerofoil δακτυλιοειδής αεροτοµή 
ring cowling δακτυλιοειδές αεροδυναµικό κάλυµµα (κινητήρα) 
Ring Laser Gyro (RLG) γυροσκόπιο µε λέιζερ σχήµατος δακτυλίου 
ring radiator δακτυλιοειδές ψυγείον 
Ringelmann smoke chart δείκτες αξιολόγησης καυσαερίων κατά 'Ringelmann' 
rip chord σχοινίο ανοίγµατος 
rip link συνδετήρας απόσχισης 
rip panel φάτνωµα απόσχισης 
rip pin περόνη ανοίγµατος 
rise height ύψος ανύψωσης 
rivet ήλος 
rocket πύραυλος 
Rocket Assisted Personnel Ejection Catapult (RAPEC) εκτοξευτήρας προσωπικού µε βοηθητικούς πυραύλους 
rocket catapult καταπέλτης δια πυραύλου 
rocket engine/motor πυραυλοκινητήρας 
rocket pack σύστηµα πυραυλοκινητήρα/ων 
rocket propellant grain κόκκος προωθητήριας γόµωσης πυραύλου  
rocket propulsion προώθηση διά πυραύλου  
rocket ramjet πυραυλοαθόδυλος 
rocket sled έλκυθρο πυραύλου 



 

rocket-assisted ejection seat εκτινασσόµενο κάθισµα µε πύραυλο 
rocketsonde πυραυλοβολίδα (µετεωρολογία) 
Rockwell hardness test δοκιµή σκληρότητας κατά 'Rockwell' 
rod body κορµός ράβδου (ώσης / έλξης) 
rod end ακροσύνδεσµος 
Roket Assisted Take-Off (RATO) βλ. "jet assisted take-off” 
roll περιστροφή , διατοιχισµός 
Roll Attitude Indicator (RAI) ενδείκτης κατάστασης διατοιχισµού 
roll axis άξονας διατοιχισµού 
roll off  ασύµµετρος διατοιχισµός 
Roll Position Indicator (RPI) ενδείκτης θέσης διατοιχισµού 
roll rate control  έλεγχος βαθµού διατοιχισµού 
roll resonance συντονισµός διατοιχισµού 
Roll Stability Indicator (RSI) ενδείκτης ευστάθειας διατοιχισµού 
roll stabilization σταθεροποίηση διατοιχισµού 
Roll Stabilized Platform (RSP) φορέας σταθεροποιηµένος σε διατοιχισµό 
rolled ελασµένο 
rolling διατοιχισµός , περιστροφή 
rolling balance (wind tunnels) ζυγός διατοιχισµού (αεροσήραγγες) 
rolling friction τριβή διαδρόµησης 
rolling moment ροπή διατοιχισµού 
root chord χορδή ρίζας, βάσης 
root diameter διάµετρος ρίζας, βάσης 
root rib βλ. "butt rib” 
Roots supercharger υπερσυµπιεστής τύπου 'Roots' 
RoTaRY (RTRY) περιστρεφόµενος - η - ο 
rotary engine περιστροφικός κινητήρας 
rotary induction system περιστροφικό σύστηµα εισαγωγής 
rotating beacon περιστρεφόµενος ραδιοφάρος 



 

rotating guide vanes περιστρεφόµενα οδηγά πτερύγια 
rotating stall περιστρεφόµενη απώλεια στήριξης 
Rotation speed (VR) ταχύτητα περιστροφής 
rotational flow στροβιλοροή 
rotational noise θόρυβος περιστροφής 
rotor στροφείο 
Rotor Active Clearance (RAC) ενεργή απόσταση στροφείου  
rotor angle of attack γωνία προσβολής στροφείου 
rotor angular momentum (gyros) στροφορµή στρόµβου (γυροσκόπια) 
rotor blade droop κύψη άκρων πτερυγίων στροφείου 
rotor disc loading φόρτος δίσκου στροφείου 
rotor governing mode  σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου ταχύτητας στροφείου 
rotor head κεφαλή στροφείου 
rotor hub οµφαλός στροφείου 
rotor incidence γωνία πρόσπτωσης στροφείου 
rotor lift άντωση στροφείου 
rotor mast  άξονας στροφείου 
rotor moment of inertia (gyros) ροπή αδράνειας στρόµβου (γυροσκόπια) 
rotor noise θόρυβος στροφείου 
rotor radius ακτίνα στροφείου 
rotor rigidity δυσκαµψία στροφείου 
rotor thrust ώση στροφείου 
rotor wash απόρρευµα στροφείου 
rotorcraft στροφόπτερο 
rough water drag οπισθέλκουσα θαλασσοταραχής (υδροπλάνα) 
route segment τµήµα διαδροµής 
route stage στάδιο διαδροµής 
rudder πηδάλιο διεύθυνσης 
rudder bar  ράβδος πηδαλίου διεύθυνσης 



 

Rudder Hinge Line (RHL) άξονας γυγγλισµού πηδαλίου διεύθυνσης 
rudder lock ασφάλιση πηδάλιου διεύθυνσης 
rudder lock πλεύρωση πηδάλιου διεύθυνσης 
rudder pedals ποδωστήρια πηδάλιου διεύθυνσης 
rumble αστάθεια (περιοδική) καύσης 
run-down time (gyros) χρόνος προλειτουργίας (γυροσκόπια) 
running fix στίγµα µέσω διαδοχικών διοπτεύσεων 
running time χρόνος λειτουργίας 
runout εκκεντρότητα 
run-up δοκιµή κινητήρα 
run-up hangar υπόστεγο δοκιµής κινητήρων 
runway διάδροµος απο-προσγείωσης 
runway alignment beacon φάρος ευθυγράµµισης προς διάδροµο απο-προσγείωσης 
Runway Alignment Indicator Light system (RAIL) σύστηµα ενδεικτικών φώτων ευθυγράµµισης µε διάδροµο απο/προσγείωσης 
Runway Center line Light System (RCLS) σύστηµα φωτισµού κεντρικής γραµµής διαδρόµου από/προσγείωσης 
Runway Center Line Marking (RCLM) σήµανση κεντρικής γραµµής διαδρόµου από/προσγείωσης 
runway controller ελεγκτής διαδρόµου απο-προσγείωσης 
runway edge lighting φωτισµός άκρων διαδρόµου απο-προσγείωσης 
runway floodlight βλ. "floodlight" 
runway heading (QFU) κατεύθυνση (προσανατολισµός) διαδρόµου απο/προσγείωσης 
runway surface lighting φώτα επιφάνειας διαδρόµου απο-προσγείωσης 
Runway Visual Range (RVR) οριζόντια ορατότητα επί του διαδρόµου απο-προσγείωσης( από πιλοτήριο ) 
rupture stress τάση θραύσης 
sacrificial protection ανοδική (θυσιαστική) προστασία 
safe life όριο ασφαλούς ζωής 
SAFety (SAF) ασφάλεια 
safety clip ασφαλιστικός συνδετήρας 
safety factor συντελεστής ασφαλείας 
Safety Factor (SF) συντελεστής ασφαλείας 



 

safety height ύψος ασφαλείας 
safety margin περιθώριο ασφαλείας 
safety officer αξιωµατικός ασφαλείας 
safety pilot ιπτάµενος χειριστής ασφαλείας 
safety pin ασφαλιστήρια περόνη 
safety pressure πίεση ασφαλείας 
safety thread νήµα ασφαλείας 
safety tie βλ. "safety thread" 
safety valve βαλβίδα ασφαλείας 
sailplane ανεµοπλάνο 
salt bath λουτρό άλατος 
sample δείγµα 
sample median αριθµητικός µέσος δείγµατος 
sample point δειγµατοληπτικό σηµείο 
sample space δειγµατοληπτικός χώρος 
sampling δειγµατοληψία 
sampling distribution κατανοµή δειγµατοληψίας 
sampling fraction ποσοστό δειγµατοληψίας 
sampling frequency συχνότητα δειγµατοληψίας 
sampling inspection δειγµατοληπτική επιθεώρηση 
sampling plan σχέδιο δειγµατοληψίας 
sampling unit µονάδα δειγµατοληψίας 
SATellite COMmunication (SATCOM) δορυφορική επικοινωνία 
Satellite Communications System Control (SCSS) σύστηµα ελέγχου δορυφορικών επικοινωνιών 
Satellite Maintenance and Repair Techniques (SMART) τεχνικές συντήρησης και επισκευής δορυφόρου 
Satellite ORbital Track & Intercept (SORTI) ιχνηλάτηση τροχιάς και αναχαίτιση δορυφόρου 
Satellite Protection for Area Defense (SPAD) δορυφορική προστασία για άµυνα περιοχής 
Satellite-to-SatelliteTracking (SST) ιχνηλάτηση από δορυφόρο σε δορυφόρο 
SCale (SC) κλίµακα 



 

scale effect αποτέλεσµα κλίµακας 
scanning σάρωση 
scatter διασπορά 
scatter diagram διάγραµµα διασποράς 
scattering διάχυση 
scavenge pipes αγωγοί επιστροφής ελαίου 
scavenge pump αντλία επιστροφής 
scheduled air service προγραµµατισµένη αεροπορική εξυπηρέτηση 
scleroscope test δοκιµή µε σκληροσκόπιο 
scoop intake αεραγωγός σάρωσης 
scramjet υπερηχητικός αθόδυλος 
scrap άχρηστος, -η, -ο 
scraper ring ελατήριο απόξεσης ελαίου 
screaming (combustion)  υψίσυχνος θόρυβος καύσης 
screen (a/c performance) υποθετικό εµπόδιο 
screen (instruments) οθόνη 
screen (wind tunnel) πλέγµα 
screen height περιοριστικό ύψος διέλευσης 
screening inspection εξονυχιστική επιθεώρηση 
screening test εξονυχιστική δοκιµή 
screw κοχλίας 
scroll (scroll collector) σπειροειδής συλλέκτης 
Sea Launched Ballistic Missile (SLBM) βαλλιστικό βλήµα εκτοξευόµενο από την θάλασσα 
Sea Level (SL) επιφάνεια θάλασσας 
sea level atmospheric pressure (QNH) ατµοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας 
sea level standard atmosphere pressure (QFN) πρότυπη ατµοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας 
Sea Surface Temperature (SST) θερµοκρασία επιφάνειας θάλασσας 
seal ring σφραγιδοδακτύλιος 
sealant σφραγιστικό, στεγανοποιητικό 



 

sealed bellows ανεροειδές τύµπανο 
sealed cabin στεγανοποιηµένη (αεροστεγής) καµπίνα 
sealed cowling στεγανό κέλυφος κινητήρα 
sealing σφράγιση, στεγανοποίηση 
seam welding συγκόλληση ραφής 
seaplane υδροπλάνο 
sear σχαστηρία 
Search And Recovery (SAR) έρευνα και ανάκτηση 
Search And Resque (SAR) έρευνα και διάσωση 
Search And Resque And Homing (SARAH) σύστηµα ανίχνευσης, διάσωσης και προσοικείωσης 
seat belt ζώνη καθίσµατος 
seat bucket βλ. "seat pan" 
Seat Electronic Box (SEB) ηλεκτρονικό κουτί καθίσµατος 
seat pan  δοχείο καθίσµατος 
seat pan firing handle χειρολαβή πυροδότησης δοχείου καθίσµατος 
seat parachute αλεξίπτωτο καθίσµατος 
seat rail βλ. "seat track” 
seat track τροχιά (δοκός) στερέωσης καθίσµατος 
second pilot βλ. "co-pilot" 
SECondary (SEC) δευτερεύων, - ουσα, - ον 
secondary failure  δευτερεύουσα αστοχία 
secondary heat exchanger δευτερεύων εναλλάκτης θερµότητας 
secondary radar δευτερεύον ραντάρ 
secondary structure δευτερεύουσα δοµή 
secondary surveilance radar δευτερεύον ραντάρ επιτήρησης 
SEction (SE) τµήµα 
Section COntrol (SCO) έλεγχος τµήµατος 
Section COntroller (SCO) ελεγκτής τµήµατος 
see-saw rotor στροφείο τύπου ζυγού 



 

SELective CALling system (SELCAL) σύστηµα επιλεκτικής κλήσης 
selector valve βαλβίδα επιλογής 
self aligning αυτοευθυγραµµιζόµενος, -η, -ο 
Self Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA) αυτόνοµη υποβρύχια συσκευή αναπνοής  
self locking nut αυτασφαλιζόµενο περικόχλιο 
self lubricating αυτολιπαινόµενος, -η, -ο 
Self Protection Electronic Warfare Suite (SPEWS) εξοπλισµός αυτοπροστασίας ηλεκτρονικού πολέµου 
self-sealing tank αυτοστεγανοποιούµενη δεξαµενή 
Seller Furnished Equipment (SFE) εξοπλισµός παρεχόµενος από τον πωλητή 
semi-active guidance ηµι-ενεργός καθοδήγηση 
semi-active tracking system ηµι-ενεργό σύστηµα ιχνηλάτησης 
semi-articulated blade ηµιαρθρωτό πτερύγιο 
semi-articulated rotor ηµιαρθρωτό στροφείο 
semi-monocoque ηµι-κελυφοειδής (κατασκευή) 
semi-rigid airship ηµίστερρο (ηµιάκαµπτο) αερόπλοιο 
semi-rigid rotor ηµίστερρο (ηµιάκαµπτο) στροφείο 
Send and Receive (S/R) λήψη & αποστολή 
Senior Air Traffic Control Officer (SATCO) ανώτερος αξιωµατικός ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
sensing element αισθητήριο στοιχείο 
SENSitivity (SENS) ευαισθησία 
sensor αισθητήρας 
SeNSoR (SNSR) αισθητήρας 
separated region περιοχή αποκόλλησης 
separation (aircraft) διαχωρισµός (α/φων) 
separation (fluid motion) αποκόλληση (κίνηση ρευστών) 
separation (missiles) αποχωρισµός (κατευθυνοµένων βληµάτων) 
separation bubble θύλακας αποκόλλησης 
separation bubble φλύκταινα αποκόλλησης 
separation force δύναµη αποκόλλησης 



 

separation levels επίπεδα διαχωρισµού (εναέρια κυκλοφορία)  
separation point σηµείο διαχωρισµού / αποκόλλησης 
Separation Test Round (STR) δοκιµαστικό βλήµα αποκόλλησης 
SEParator (SEP) διαχωριστής 
SEQuence (SEQ) ακολουθία 
Serial Number (S/N)  αριθµός σειράς 
series oil cooler εν σειρά ψυγείο ελαίου 
serrated nozzle  ακροφύσιο µε ακτινικές εγκοπές 
service συντηρώ , συντήρηση , εξυπηρετώ , εξυπηρέτηση , υπηρεσία 
Service and Performance Report (SPR) αναφορά λειτουργίας και επιδόσεων 
Service Bulletin (SB) δελτίο εξυπηρέτησης / συντήρησης 
Service Bulletin Data Base (SBDB) βάση δεδοµένων δελτίων εξυπηρέτησης / συντήρησης 
Service Bulletin Index (SBI) πίνακας δελτίων εξυπηρέτησης / συντήρησης 
service ceiling επιχειρησιακή οροφή 
Service Evaluation Bulletin (SEB) δελτίο αξιολόγησης ( εκτίµησης) εξυπηρέτησης / συντήρησης 
Service Information Letter (SIL) πληροφοριακή επιστολή εξυπηρέτησης / συντήρησης 
Service Letter (SL) επιστολή εξυπηρέτησης / συντήρησης 
service life  λειτουργική ζωή 
serviceability συντηρησιµότητα 
servicing εξυπηρέτηση 
servicing platform εξέδρα εργασίας 
servomechanism υπηρετικός µηχανισµός, σερβοµηχανισµός 
servo-rotor υπηρετικό στροφείο 
servo-tab υπηρετικό πτερυγίδιο 
sesquiplane ανισοπτέρυγο διπλάνο 
setting time χρόνος πήξης 
settling chamber θάλαµος καταστολής 
sextant εξάντας 
shaft άξονας 



 

shaft efficiency απόδοση στον άξονα 
Shaft Horsepower (SHP) ιπποδύναµη στον άξονα  
shaft thrust ώση στον άξονα 
sharp edged gust αιχµηρή ριπή ανέµου 
shatter resistance αντοχή σε θρυµµατισµό 
shear διάτµηση 
shear center κέντρο διάτµησης 
shear fracture θραύση µέσω διάτµησης 
shear load διατµητικό φορτίο 
shear modulus µέτρο διάτµησης 
shear strength αντοχή σε διάτµηση 
shear stress διατµητική τάση 
sheet φύλλον 
shelf life βλ. "storage life” 
shell κέλυφος 
SHieLD , SHieLDing (SHLD) ασπίδα , προστασία 
shim παρέµβυσµα    
SHiPpiNG (SHPNG) αποστολή , φόρτωση 
shock πλήγµα , κρούση 
shock absorber αποσβεστήρας κραδασµών 
shock drag βλ. "shock wave drag” 
shock front µέτωπο κρούσης 
shock induced separation κρουστική αποκόλληση 
shock isolator αποµονωτής κραδασµών 
shock mount βλ. "shock isolator” 
shock stall κρουστική απώλεια στήριξης 
shock strut βλ. "oleo” 
shock wave κύµα κρούσης 
shock wave drag οπισθέλκουσα κύµατος κρούσης 



 

Shop Replaceable Unit (SRU) µονάδα αντικαταστάσιµη στο συνεργείο 
Short Approach Light System (SALS) σύστηµα φώτων βραχείας προσέγγισης 
Short rang VOR (TVOR) µικρής εµβέλειας (VOR) 
Short Range (SR) µικρή εµβέλεια 
SHOrt Range Air Defence (SHORAD) αντιαεροπορική άµυνα µικρής εµβέλειας 
Short Take-Off and Landing aircraft (STOL) αεροσκάφος βραχείας απογείωσης/προσγείωσης  
shot blasting επιφανειακή λείανση δια σφυρηλατήσεως 
shot peening επιφανειακή κατεργασία δια σφαιροβολής 
shoulder harness ιµάντας ώµου (ασφαλείας) 
shroud κάλυµµα, περίβληµα 
shrouded blade tip περιβεβληµένο άκρο πτερυγίου 
shutdown σβήσιµο κινητήρα 
Shut-Off Valve (SOV) βαλβίδα διακοπής 
shuttle valve βαλβίδα επιλογής 
Side (or sideways) Looking Radar (SLR) ραντάρ πλευρικής σάρρωσης 
side force meter µετρητής πλευρικής δύναµης 
Side Looking Airborne Radar (SLAR) ιπτάµενο ραντάρ πλάγιας κατόπτευσης 
side slipping πλαγιολίσθηση 
sideslip πλαγιολίσθηση 
sideslip display βλ. "sideslip indicator” 
sideslip indicator ενδείκτης πλαγιολίσθησης 
sideslip meter µερτητής πλαγιολίσθησης 
sidestick πλευρικός µοχλός/χειριστήριο 
sidewash πλευρικό ρεύµα 
SIGnal (SIG) σήµα  
signal area  περιοχή σηµάτων  
Signal Processing Unit (SPU) µονάδα επεξεργασίας σηµάτων 
significance test έλεγχος σηµαντικότητας 
Significant Structural Detail (SSD) σηµαντική δοµική λεπτοµέρεια 



 

silo φρέαρ εκτόξευσης, σιλό 
silver brazing βλ. "silver soldering” 
silver soldering συγκόλληση µε άργυρο 
simulated altitude προσοµοιούµενο (εξοµοιούµενο) ύψος 
simulated flight πτήση µε προσοµοιωτή (εξοµοιωτή) 
Simulated Space Craft (SSC) εξοµοιούµενο διαστηµόπλοιο 
SIMulation (SIM) προσοµοίωση 
simulator προσοµοιωτής (εξοµοιωτής) 
single acting engine κινητήρας απλής ενέργειας 
Single Aisle (SA) µονός διάδροµος ( θαλάµου επιβατών ) 
Single Degree Οf Freedom (SDOF) µονός βαθµός ελευθερίας 
single engine go-around αναπροσέγγιση µε έναν κινητήρα 
single engine procedures διαδικασίες µε ένα κινητήρα 
single entry compressor συµπιεστής µονής εισόδου 
single shaft engine µονοαξονικός κινητήρας 
single shear joint σύνδεση απλής διάτµησης 
single spool engine βλ. "single shaft engine” 
single stage compressor µονοβάθµιος συµπιεστής 
single stage rocket πύραυλος µίας βαθµίδας 
single stage turbine µονοβάθµιος στρόβιλος 
single-blade propeller µονοπτέρυγη έλικα 
sink βύθιση , καταβόθρα 
sinking speed ταχύτητα βύθισης  
Sintered Aluminium Powder (SAP) πυροσυσσωµένη σκόνη αλουµινίου 
sintering πυροσυσσωµάτωση 
Situation Awareness for Safety (SAS) κατάσταση επαγρύπνησης για ασφάλεια 
six component balance ζεύγος έξι συνιστωσών 
size tolerance ανοχή µεγέθους 
skeg παρατροπίδιο (υδροπλάνα) 



 

skewed aileron λοξό πηδάλιο κλίσης 
skewed wing λοξή πτέρυγα 
skin friction  επιφανειακή τριβή 
skin friction drag οπισθέκλουσα επιφανειακής τριβής 
skin temperature θερµοκρασία επιφάνειας 
skip distance ζώνη σιγής ραδιοκυµάτων 
sky wave  έµµεσο κύµα 
slant range αληθινή απόσταση 
slat πτερύγιο καµπυλότητας χείλους προσβολής 
Slat retraction speed (V4) ταχύτητα ανάσυρσης πτερυδίων καµπυλότητας χείλους προσβολής 
Slats Flaps Control Computer (SFCC) υπολογιστής ελέγχου υπεραντωτικών διατάξεων 
Slats Flaps Position Indicator (SFPI) ενδείκτης θέσης υπεραντωτικών διατάξεων 
slave station βοηθητικός σταθµός αναµετάδοσης 
sleeve περίβληµα, χιτώνιο 
slenderness ratio λόγος λεπτότητος 
sliding window συρόµενο παράθυρο 
slip coefficient συντελεστής ολίσθησης 
slip flow ολισθαίνουσα ροή 
Slip Indicator (SI) ενδείκτης ολίσθησης 
slipstream ελικόρευµα 
slot σχισµή 
slotted aerofoil αεροτοµή µε σχισµή 
slotted aileron πηδάλιο κλίσης µε σχισµή 
slotted flap πτερύγιο καµπυλότητας µε σχισµή 
slow roll βραδεία περιστροφή 
slug µονάδα µάζας 
slush λασποχιών 
Small Scientific Satellite (SSS) µικρός επιστηµονικός δορυφόρος 
Smoke Detection Control Unit (SDCU) µονάδα ελέγχου ανίχνευσης καπνού 



 

snap roll ταχεία περιστροφή 
snifting valve αναρροφητική βαλβίδα 
snout διαχύτης εισόδου 
snubber αποσβεστήρας 
soaring ανεµοπορία 
Society of Automotive Engineers (S.A.E.) σύλλογος µηχανικών αυτοκινουµένων 
soft carbon steel βλ. "medium carbon steel” 
Solar Wind Spectrometer (SWS) φασµατοσκόπιο ηλιακού ανέµου 
soldering συγκόλληση χαµηλών θερµοκρασιών 
solenoid valve ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα 
solid propellant στερεό προωθητικό 
Solid Propellant Rocket (SPR) πύραυλος στερεού προωθητικού (καυσίµου) 
solid rocket πύραυλος στερεού προωθητικού 
Solid State Flight Data Recorder (SSFDR) ψηφιακός καταγραφέας δεδοµένων πτήσης 
solidity (rotor) συντελεστής πληρότητας (στροφείου) 
solvent διαλύτης 
sonar σύστηµα ηχοανίχνευσης 
Sonar Early Warning (SEW) σόναρ έγκαιρης προειδοποίησης 
sonic ηχητικός 
sonic bang βλ. "sonic boom” 
sonic barrier ηχητικό φράγµα 
sonic boom  ηχητική κρότηση 
sonic line ηχητική γραµµή 
SOnic RAnging & Detection (SORAD) ηχητικός προσδιορισµός απόστασης & ανίχνευσης 
sonic speed ηχητική ταχύτητα 
sonobuoy σηµαδούρα ακουστικής ανίχνευσης 
sortie radius ακτίνα δράσης εξόδου 
sound barrier ηχητικό φράγµα 
Sound Navigation and Ranging (SONAR) πλοήγηση και υπολογισµός απόστασης µε ηχητικά κύµατα 



 

Sound Pressure Level (SPL) στάθµη πίεσης ήχου 
Sound Ranging Control (SRC) ηχητικός προσδιορισµός απόστασης 
source πηγή 
space booster διαστηµικός προωθητής 
space coordinates συντεταγµένες διαστήµατος/χώρου 
SPAce Detection And Tracking System (SPADATS) διαστηµικό σύστηµα ανίχνευσης & ιχνηλάτησης 
Space Launched Air Missile (SLAM) βλήµα αέρος εκτοξευόµενο από το ∆ιάστηµα 
Space Limited Payload (SLP) περιορισµένο λόγω χώρου ωφέλιµο φορτίο 
Space Rescue Vehicle (SRV) όχηµα διάσωσης στο διάστηµα 
Space Shuttle System (SSS) σύστηµα διαστηµικού οχήµατος 
space sickness νόσος του διαστήµατος 
space suit διαστηµική στολή 
Space Vehicle (S/V) αεροδιαστηµικό όχηµα 
span εκπέτασµα 
span loading φόρτιση κατά µήκος εκπετάσµατος 
spar διαµήκης δοκός 
spar frame σκελετός διαµήκους δοκού 
spare parts ανταλλακτικά εξαρτήµατα 
Spare Parts Classification (SPC) ταξινόµηση ανταλλακτικών 
Spares Information File (SIF ) πληροφοριακό αρχείο ανταλλακτικών 
Spares Investment Study (SIS) µελέτη επένδυσης σε ανταλλακτικά 
spark plug σπινθηριστής  
spat αεροδυναµικό κάλυµµα τροχού 
Special Check (SC) ειδικός έλεγχος 
Special Data Acquisition Unit (SDAU) µονάδα απόκτησης ειδικών δεδοµένων 
Special Detailed Inspection (SDI) ειδική λεπτοµερής επιθεώρηση 
Specific Air Range (SAR) ειδική εµβέλεια στον αέρα 
specific consumption ειδική κατανάλωση 
Specific Design Work (SDW) εργασία ειδικής σχεδίασης 



 

specific excess power ειδική περίσσεια ισχύος 
Specific Fuel Consumption (SFC) ειδική κατανάλωση καυσίµου 
specific range ειδική εµβέλεια 
specific thrust ειδική ώση 
specification προδιαγραφή 
SPECification (SPEC) προδιαγραφή 
Specification Change Notice (SCN) ειδοποίηση αλλαγής προδιαγραφών 
Specification Change Request (SCR) αίτηση αλλαγής προδιαγραφών 
specimen δοκίµιο 
speed brake αερόφρενο 
SPeeD BRaKe (SPD-BRK) αερόφρενο 
speed governor ρυθµιστής ταχύτητας 
Speed of best angle of climb (VX) ταχύτητα βέλτιστης γωνίας ανόδου 
Speed of best rate of climb (VY) ταχύτητα µε βέλτιστο βαθµό ανόδου 
speed of sound ταχύτητα ήχου 
Speed Reference System (SRS) σύστηµα αναφοράς ταχύτητας 
spill valve βαλβίδα υπερπλήρωσης 
spillage έκχυµα 
spilling διαφυγή 
spin περιδίνηση 
spin recovery έξοδος από περιδίνηση 
spin stabilization σταθεροποίηση δια περιστροφής 
spinner κώνος έλικας 
spiral divergence σπειροειδής απόκλιση 
spiral glide σπειροειδής κατολίσθηση (βύθιση) 
spiral instability σπειροειδής αστάθεια 
splice σύνδεση δι' επιθέµατος 
split flap πτερύγιο καµπυλότητας σχιστού τύπου 
spoiler φθορέας (άντωσης) 



 

spoiler aileron φθορέας άντωσης/πηδάλιο κλίσης 
Spoiler Elevator Computer (SEC) Η/Y φθορέα άντωσης πηδαλίου ύψους-βάθους 
spongy σπογγοειδής αίσθηση (πηδάλια) 
sponson παρακάτιο 
spool άξονας 
spot height υψοµετρικός δείκτης 
spot landing προσγείωση σε επιλεγµένο σηµείο 
spot welding συγκόλληση κατά σηµεία 
spray pattern κώνος διασποράς ψεκασµού  
spraybar δακτύλιος έγχυσης (µετακαυστήρες) 
spring tab ελατηριωτό πτερυγίδιο 
stabilator ολοκίνητο οριζόντιο πηδάλιο 
stability ευστάθεια 
stability augmentation επαύξηση ευστάθειας 
stability curve καµπύλη ευστάθειας 
stability derivatives παράγωγοι ευστάθειας 
Stabilization and Control System (SCS) σύστηµα ελέγχου και ευστάθειας 
stabilization parachute αλεξίπτωτο ευστάθειας 
stabilizer σταθεροποιητής 
stack holding  συσσώρευση αεροσκαφών (σε κράτηση) 
stagger κλιµακωτή διάταξη 
staggering (fasteners) τεθλασµένη ήλωση 
stagnation point σηµείο ανακοπής 
stagnation pressure πίεση ανακοπής 
stagnation temperature θερµοκρασία ανακοπής 
Stainless STeel (SST) ανοξείδωτος χάλυβας 
stall απώλεια στήριξης 
stall speed ταχύτητα απώλειας στήριξης 
Stall Warning Speed (VSVW) ταχύτητα προειδοποίησης απώλειας στήριξης 



 

stalling angle γωνία απώλειας στήριξης 
Stalling Speed (VS) ταχύτητα απώλειας στήριξης 
Stalling Speed obtained in a specified configuration  (VS1) ταχύτητα απώλειας στήριξης επιτυγχανοµένη σε µια καθορισµένη διαµόρφωση 
Stalling Speed Or minimum steady flight speed in the landing (VSO) ταχύτητα απώλειας στήριξης ή ελάχιστη σταθερή ταχύτητα στη προσγείωση 
Standard Basic Empty Weight (SBEW) πρότυπο βασικό βάρος κενού (α/φους) 
standard deviation τυπική απόκλιση 
Standard Instrument Departure (SID) κανονική αναχώρηση µε όργανα 
Standard Length Message (SLM) µήνυµα κανονικού µήκους 
Standard Operating Procedure (SOP) πρότυπη λειτουργική διαδικασία 
standard performance τυπικές επιδόσεις 
Standards Manual (SM) εγχειρίδιο προτύπων 
standby redundancy εφεδρική περίσσεια ασφαλείας 
staple συνδετήρας 
starter generator εκκινητήρας / γεννήτρια 
starting vortex στρόβιλος εκκίνησης 
Statement Of Work (SOW) έκθεση εργασίας 
Static Air Temperature (SAT) θερµοκρασία στατικού αέρα 
static balance στατική ζυγοστάθµιση 
static fatigue στατική κόπωση 
static load στατικό φορτίο 
static margin στατικό περιθώριο 
static margin stick fixed στατικό περιθώριο µε σταθερό χειριστήριο 
static margin stick free στατικό περιθώριο µε ελεύθερο χειριστήριο 
static pressure στατική πίεση 
static shear load στατικό διατµητικό φορτίο 
static stability (aerodynamics) στατική ευστάθεια 
static thrust στατική ώση 
static tube σωλήνας στατικής πίεσης 
stator blade σταθερό πτερύγιο 



 

steady flight σταθερή (µη επιταχυνόµενη) πτήση 
steady level, co-ordinated turn επίπεδη συντονισµένη στροφή 
steep turn κλειστή στροφή 
steering bar µοχλός πηδαλιουχίας 
stem πρώρα (υδροπλάνα) 
step παρατροπίδιο, αναβαθµός 
Step Climb (S/C) κλιµακωτή άνοδος 
Step Descent (S/D) κλιµακωτή κάθοδος 
Stess Analysis Manual (SAM) εγχειρίδιο ανάλυσης τάσεων 
steward φροντιστής 
stewardess συνοδός 
stick force δύναµη χειριστηρίου 
Stick Shaker Speed (VSS) ταχύτητα δόνησης χειριστηρίου 
STIFfener (STIF) ενισχυτικό δοκίδιο  
stiffness criterion κριτήριο ακαµψίας 
still air range αυτονοµία σε νηνεµία 
stoichiometric fuel/air ratio στοιχειοµετρική αναλογία (λόγος) καυσίµου/αέρα 
stopway περιοχή (χώρος) ακινητοποίησης 
StopWaY (SWY) προέκταση διαδρόµου για µαταίωση 
storable αποθηκεύσιµος 
storage life  ζωή αποθήκευσης 
storm wind  άνεµος θύελλας 
straight and level flight ευθεία και οριζόντια πτήση  
straight flowsystem σύστηµα οµορροής 
straight in approach κατ' ευθείαν προσέγγιση 
straight through wind tunnel αεροδυναµική σήραγγα διαµπερούς τύπου (µη επιστροφής της ροής) 
strain ageing γήρανση λόγω καταπόνησης 
strain concentration factor συντελεστής συγκέντρωσης καταπονήσεων 
strain gauge επιµηκυνσίοµετρο 



 

strain hardening σκλήρυνση λόγω καταπόνησης 
strain reliever ανακουφιστής παραµόρφωσης 
strapped-downsystem (gyros) προσδεδεµένο σύστηµα (γυροσκόπια) 
Strategic Air Command (USA) (SAC) στρατηγική αεροπορική διοίκηση (Η.Π.Α.) 
strategic air force στρατηγική αεροπορία 
strategic air transport operation επιχείρηση στρατηγικής αεροµεταφοράς 
Strategic Support Squadron (SSS) µοίρα στρατηγικής υποστήριξης 
strategic transport aircraft αεροσκάφος στρατηγικής µεταφοράς 
stratocumulus στρωµατοσωρείτες 
stratopause στρατόπαυση 
stratosphere στρατόσφαιρα 
stratus στρώµατα 
stream force δύναµη ρεύµατος 
stream function ρευµατική συνάρτηση 
stream take-off απογείωση σε σειρά 
streamline ρευµατική γραµµή 
streamtube ρευµατικός σωλήνας 
strength αντοχή 
Stress Analysis (SA) ανάλυση τάσεων 
Stress Analysis Data (SAD ) δεδοµένα ανάλυσης τάσεων 
stress concentration  συγκέντρωση τάσεων 
stress concentration factor συντελεστής συγκέντρωσης τάσεων 
stress corrosion cracking ράγισµα από (συνδυασµό) διάβρωσης και τάσης 
stress cracking ράγισµα από τάση 
stress cycle κύκλος τάσεων 
Stress Intensity Factor (SIF) συντελεστής έντασης τάσης 
stress raiser σωρευτής τάσεων 
stress range εύρος τάσεων (διαφορά τάσεων) 
stress ratio λόγος τάσεων 



 

stress relief ανακούφιση τάσεων (απόσβεση) 
stress rupture test δοκιµή θραύσης λόγω τάσης 
stressed-skinstructure κατασκευή τεταµένης επικάλυψης 
stretch forming µορφοποίηση µε διάταση 
strike aircraft αεροσκάφος κρούσης 
STrinGeR (STGR) δοκίδα 
strip λωρίδα (διάδροµος) 
strobe (marker) στροβός (δείκτης) 
strong wind ισχυρός άνεµος 
structural damping δοµική απόσβεση 
structural design µελέτη/σχεδιασµός δοµής 
Structural Repair Manual (SRM) εγχειρίδιο δοµικών επισκευών 
Structural Significant Inspection (SSI) σηµαντική δοµική επιθεώρηση 
Structural Significant Item (SSI) σηµαντικό δοµικό τεµάχιο 
Structural Test Model (STM) υπόδειγµα δοµικής δοκιµής 
Structure Description Training Manual (SDTM) εκπαιδευτικό εγχειρίδιο περιγραφής δοµής 
Structures SubSystem (SSS) υποσύστηµα δοµών 
strut στυλίδιο, στήριγµα 
stucture δοµή 
subatmospheric υποατµοσφαιρικός 
subcontract υπεργολαβία 
subcontractor υπεργολάβος 
subcritical flow υποκρίσιµη ροή 
subcritical mass υποκρίσιµη µάζα 
subgravity υποβαρύτητα 
sub-group υποοµάδα 
subjective noise meter υποκειµενικό θορυβόµετρο 
submerged arc welding συγκόλληση µε εµβαπτισµένο τόξο 
Submerged Object Locating&Retrieving/Identification System (SOLARIS) υποβρύχια συσκευή εντοπισµού & ανάκτησης/αναγνώρισης αντικειµένου 



 

sub-refraction υποδιάθλαση 
subsonic aeroplane υποηχητικό αεροπλάνο 
subsonic diffuser υποηχητικός διαχύτης 
subsonic flow υποηχητική ροή 
sub-zero treatment κατεργασία µε ψύξη κάτω του µηδενός 
suction wind tunnel αεροδυναµική σήραγγα αναρρόφησης 
sun compass ηλιοπυξίδα 
Super High Frequency (SHF) υπέρ-υπερυψηλή συχνότητα 
superaerodynamics υπεραεροδυναµική 
superalloys υπερκράµατα 
supercharged engine υπερσυµπιεζόµενος κινητήρας 
supercharger υπερσυµπιεστής 
supercirculation υπερκυκλοφορία 
supercompression engine κινητήρας υπερσυµπίεσης 
supercritical flow υπερκρίσιµη ροή 
supercritical wing υπερκρίσιµη πτέρυγα 
superelasticity υπερελαστικότητα 
superfinishing υπερλείανση 
superheat υπερθέρµανση 
superpressure υπερπίεση 
superrefraction υπερδιάθλαση 
Supersonic Combustion RAMJET (SCRAMJET) αυλωθητής υπερηχητικής καύσης 
supersonic compressor υπερηχητικός συµπιεστής 
supersonic diffuser υπερηχητικός διαχύτης 
supersonic flow υπερηχητική ροή 
supersonic leading edge υπερηχητικό χείλος προσβολής 
supersonic nozzle υπερηχητικό ακροφύσιο 
SuperSonic Transport (SST) υπερηχητικό µεταφορικό  
super-stall βλ. "deepstall” 



 

Supplemental Control Unit (SCU) συµπληρωµατική µονάδα ελέγχου 
Supplemental Structural Inspection Document (SSID) έγγραφο συµπληρωµατικής δοµικής επιθεώρησης 
Supplemental Structural Inspection Program (SSIP) πρόγραµµα συµπληρωµατικής δοµικής επιθεώρησης 
Supplemental/Supplementary Type Certificate (STC) συµπληρωµατικό πιστοποιητικό επί τύπου 
support strand συρµατόσχοινο ανάρτησης 
supporting surfaces φέρουσες επιφάνειες 
suppressor καταστολέας 
surface finish τελική κατάσταση επιφάνειας 
surface ignition επιφανειακή ανάφλεξη 
surface loading φόρτιση επιφάνειας 
Surface Movement Guidance and Control System (SMGCS) σύστηµα καθοδήγησης και ελέγχου επίγειων κινήσεων 
surface oil cooler επιφανειακός ψύκτης λαδιού 
surface radiator ψυγείο επιφάνειας 
Surface-to-Air Guided Missile (SAGΜ) κατευθυνόµενο βλήµα επιφάνειας - αέρος 
Surface-to-Air Missile (SAM) βλήµα επιφάνειας - αέρος 
surveillance radar ραντάρ παρακολούθησης 
survival equipment εξοπλισµός επιβίωσης 
survival function (QA) συνάρτηση επιβίωσης (διασφάλιση ποιότητας) 
survival kit κυτίο επιβίωσης 
survival suit στολή επιβίωσης 
survival vest γιλέκο επιβίωσης 
suspension (accelerometer) ανάρτηση (επιταχυνσιόµετρα) 
suspension lines (parachutes) σχοινιά ανάρτησης (αλεξίπτωτα) 
suspension link (parachutes) κρίκος ανάρτησης (αλεξίπτωτα) 
sustained load test δοκιµή συνεχούς φορτίου 
swallowing capacity χωρητικότητα αναρρόφησης 
sweat cooling ψύξη µε εφίδρωση 
sweep angle γωνία βέλους  
swept back wing οπισθοκλινής πτέρυγα  



 

swept forward wing εµπροσθοκλινής πτέρυγα  
SWitch (SW) διακόπτης 
swiTching Temperature of HP valve (TT) θερµοκρασία διακοπής της βαλβίδας HP 
SymBoL   (SBL) σύµβολο 
Symbol Generator Unit (SGU) µονάδα παραγωγής συµβόλων 
symmetrical flutter συµµετρικός πτερυγισµός 
SYmptom-CAuse-TEst (SYCATE) σύµπτωµα - αίτιο - δοκιµή 
synoptic meteorology συνοπτική µετεωρολογία 
synoptic weather chart συνοπτικός χάρτης καιρού 
synthetic aperture τεχνητό άνοιγµα 
Synthetic Aperture Radar (SAR) ραντάρ τεχνητού ανοίγµατος 
synthetic resin συνθετική ρητίνη 
synthetic rubber συνθετικό ελαστικό κόµµι  
system capacity χωρητικότητα συστήµατος (διαθέσιµη ισχύς) 
System Configuration Guide (SCG) οδηγός διαµόρφωσης / σχηµατισµού συστήµατος 
System Display (SD) απεικονιστής συστήµατος,-ων 
system effectiveness αποτελεσµατικότητα συστήµατος 
system failure rate ρυθµός αστοχιών συστήµατος 
system loss απώλεια συστήµατος 
System Operation Training Manual (SOTM) εκπαιδευτικό εγχειρίδιο λειτουργίας συστήµατος 
systematic sample συστηµατικό δείγµα 
systematic sampling συστηµατική δειγµατοληψία 
systematic variation συστηµατική µεταβολή 
Systeme International (SI) διεθνές σύστηµα ( µονάδων ) 
SΜoΚe  (SMK) καπνός 
SΤandarD (STD) πρότυπο  
SΤandΒΥ (STBY) σε αναµονή 
SΤΑtion (STA) σταθµός 
tab πτερυγίδιο 



 

tab angle γωνία πτερυγιδίου (απόκλισης) 
Table Of Contents (TOC) πίνακας περιεχοµένων 
TACHometer (TACH) ταχύµετρο 
Tactical Air Control Center (TACC) κέντρο ελέγχου τακτικής αεροπορίας 
tactical air control centre κέντρο τακτικού αεροπορικού ελέγχου 
tactical air force τακτική αεροπορία 
Tactical Air Force (TAF) τακτική αεροπορία 
TACtical Air Navigation (TACAN) βοήθηµα τακτικής αεροναυτιλίας 
tactical air operation τακτική αεροπορική επιχείρηση 
tactical air support τακτική αεροπορική υποστήριξη 
tactical airtransport operations επιχειρήσεις τακτικών αεροµεταφορών 
Tactical Alert Zone (TAZ) ζώνη τακτικού συναγερµού 
Tactical Ballistic Missile (TBM) τακτικό βαλλιστικό βλήµα 
Tactical Command (TC) τακτική διοίκηση 
TActical Missile Encounter (TAME) αντιµετώπιση τακτικού βλήµατος 
Tactical Rapid Access Processing System (TRAPS) τακτικό σύστηµα επεξεργασίας άµεσης ταχείας πρόσβασης 
tail ουρά 
Tail Bomb Fuse (TBF) πυροκροτητής ουράς της βόµβας 
tail cone ουραίος κώνος 
tail dive ουραία βύθιση 
tail fin ουραίο πτερύγιο 
tail hook ουραίο άγγιστρο 
tail incidence angle γωνία πρόσπτωσης ουραίου 
tail pipe σωλήνας εξαγωγής 
tail pipe noise θόρυβος σωλήνα εξαγωγής 
tail rotor ουραίο στροφείο 
tail rotor gearbox κιβώτιο οδοντωτών τροχών ουραίου στροφείου  
tail skid ουραίο πέδιλο 
tail slide ουραία κατολίσθηση 



 

tail undercarriage ουραίο σύστηµα προσγείωσης 
tail unit ουραίο συγκρότηµα 
tailless aircraft αεροσκάφος χωρίς ουρά  
tailplane ουραία επιφάνεια 
Take Off  Gross Weight (TOGW) µικτό βάρος απογείωσης 
Take Off (TO) απογείωση 
Take Off / APPRoach (TO/APPR) απογείωση / προσέγγιση 
Take Off /Go Around (TOGA) απογείωση/επανακύκλωση 
Take Off Distance (TOD) απόσταση απογείωσης 
Take Off Distance Available (TODA) διαθέσιµη απόσταση απογείωσης 
Take Off Run Available (TORA) διαθέσιµο για απογείωση µήκος διαδρόµου 
Take off safety speed   (V2) ταχύτητα απογείωσης ασφαλείας 
Take Off Weight (TOW) βάρος απογείωσης 
take-off απογείωση 
Takeoff and Landing Chart computation program (TLC) πρόγραµµα υπολογισµού διαγραµµάτων απογείωσης και προσγείωσης 
take-off area περιοχή απογείωσης 
Takeoff Charts computation Program (TCP) πρόγραµµα υπολογισµού διαγραµµάτων απογείωσης 
take-off climb area περιοχή ανόδου µετά την απογείωση  
Take-Off Distance Available (ΤODA) διαθέσιµη απόσταση απογείωσης 
take-off horsepower ισχύς απογείωσης 
take-off point σηµείο απογείωσης 
Take-Off Run (TOR) διαδροµή απογείωσης 
Take-Off Run Available (TORA) διαθέσιµη διαδροµή απογείωσης 
take-off safety speed  ταχύτητα ασφαλείας απογείωσης 
take-off strip λωρίδα απογείωσης 
take-off surface επιφάνεια απογείωσης 
tandem aeroplane αεροπλάνο θέσεων εν σειρά 
tandem aeroplane αεροπλάνο πτερύγων εν σειρά 
tandem landing gear σύστηµα προσγείωσης εν σειρά 



 

tandem rotor helicopter ελικόπτερο στροφείων εν σειρά 
tangent εφαπτοµένη 
tangential fade (radar) εφαπτοµένη εξασθένιση (ραντάρ) 
tangential force εφαπτοµένη δύναµη 
tank  άρµα µάχης 
TanK (TK) δεξαµενή 
tanker aircraft βυτιοφόρο α/φος 
tape ταινία 
taper εκλέπτυνση 
taper plug κωνικό πώµα 
taper ratio λόγος εκλέπτυνσης 
tapered wing εκλεπτυνόµενη πτέρυγα 
tare drag (wind tunnels) καθαρή οπισθέλκουσα (αεροσήραγγες) 
tare weight απόβαρο  
TarGeT (TGT) στόχος 
target acquisition εξεύρεση/καθορισµός στόχου 
Target Data Inventory (TDI) απόθεµα δεδοµένων στόχου 
Target Ranging Radar (TRR) ραντάρ προσδιορισµού απόστασης από το στόχο 
target threshold speed επιδιωκόµενη ταχύτητα κατωφλίου 
tarmac ασφαλτικό οδόστρωµα, ασφαλτοτάπητας 
taxi guindance καθοδήγηση τροχοδρόµησης 
taxi holding position σηµείο αναµονής επί τροχοδρόµου 
taxiing τροχοδρόµηση 
TaxiWaY (TWY) τροχόδροµος 
taxiway lights φώτα τροχόδροµου 
tear ρήγµα 
tear σχίσιµο 
tear force δύναµη σχισίµατος 
tear strap επίρραµα ταινίας 



 

tear strength αντοχή σε σχίσιµο 
Technical Coordination Meeting (TCM) σύσκεψη τεχνικού συντονισµού 
Technical Data Sheet (TDS) φύλλο τεχνικών δεδοµένων 
Technical Data Steering Committee (TDSC) κατευθυντήρια επιτροπή τεχνικών δεδοµένων 
Technical Design Directive (TDD) οδηγία τεχνικής σχεδίασης 
Technical Directive (TD) τεχνική οδηγία 
Technical Dossier (TD) τεχνικός φάκελος 
Technical Follow-Up (TFU) τεχνική συνεχούς παρακολούθησης 
Technical Incident Report (TIR) αναφορά τεχνικού συµβάντος 
Technical Information Document (TID) αρχείο τεχνικών πληροφοριών 
Technical Instruction (TI) τεχνική οδηγία 
Technical Log Book (TLB) τεχνικό µητρώο 
Technical Note (TN) τεχνικό σηµείωµα 
Technical Publication Work sharing Document (TPWD) έγγραφο επιµερισµού εργασιών τεχνικών εκδόσεων 
Technical Publications Guide (TPG) οδηγός τεχνικών εκδόσεων 
Technical Publications Illustration Bank (TPIB) εικονογραφηµένη τράπεζα τεχνικών εκδόσεων 
Technical Publications Management Meeting (TPIMM) σύσκεψη διαχείρησης τεχνικών εκδόσεων 
Technical Publications Output Planning (TPOP) προγραµµατισµός τεχνικών εκδόσεων παραγωγής 
Technical Publications Production planning (TPP) προγραµµατισµός παραγωγής τεχνικών εκδόσεων 
Technical Publications Reference Document (TPRD) έγγραφο αναφοράς τεχνικών εκδόσεων 
Technical Repercussion Sheet (TRS) φύλλο τεχνικής επίπτωσης 
Technical Service Order  (TSO) εντολή τεχνικής εξυπηρέτησης 
Technical Standard Order (TSO) εντολή τεχνικού προτύπου 
Technical Trouble Report (TTR) αναφορά τεχνικών βλαβών 
telecommunication τηλεπικοινωνία 
telecommunications equipment room χώρος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 
telemetry τηλεµετρία 
TELemetry   (tel ) τηλεµετρία 
TELemetry On-line Processing System (TELOPS) σύστηµα επεξεργασίας εντός επικοινωνίας τηλεµετρίας 



 

TELephone (TEL) τηλέφωνο 
TEMPerature (TEMP, temp) θερµοκρασία 
Temperature Control Unit (TCU) µονάδα ελέγχου θερµοκρασίας 
temperature control valve βαλβίδα ρύθµισης θερµοκρασίας 
temperature controller ρυθµιστής θερµοκρασίας 
temperature selector επιλογέας θερµοκρασίας 
temperature stress θερµοκρασιακή τάση 
tempering επαναφορά 
Temporal (temp) προσωρινό 
Temporary Revision (TR) προσωρινή αναθεώρηση 
tensile strength αντοχή σε εφελκυσµό 
terminal  τερµατικός, -ή, -ό 
Terminal Area Forecasts (TAF) προγνώσεις τερµατικής περιοχής (Μετεωρολογία) 
terminal control area περιοχή τερµατικού ελέγχου 
Terminal Control Area (TMA) περιοχή τερµατικού ελέγχου 
Terminal Module (TM) τερµατική µονάδα 
Terminal RAdar CONtrol (TRACON) τερµατικός έλεγχος µε radar 
Terrain & Obstacle Warning & Avoidance (TOWA) προειδοποίηση και αποφυγή ανάγλυφου και εµπόδιου 
TERRain (TERR) γεωµορφολογία 
terrain clearance system βλ. "ground proximity warning system” 
terrestial guidance καθοδήγηση µε γήινη αναφορά 
Terrestrial Flight Telephone System (TFTS) τηλεφωνικό σύστηµα γήινης αναφοράς 
terrestrial guidance κατεύθυνση γήινης αναφοράς 
TeST  (TST) έλεγχος, δοκιµή 
Test and Evaluation Master Plan (TEMP) κύριο σχέδιο δοκιµής και αξιολόγησης 
Test And Replace As Necessary (TARAN) δοκιµή και αντικατάσταση όπως επιβάλλεται 
Test And Validation (TAV) δοκιµή και επικύρωση 
test bed κλίνη δοκιµών 
test chamber θάλαµος δοκιµής 



 

Test Console (TC) πίνακας οργάνων δοκιµής 
Test Controller (TC) ελεγκτής δοκιµής 
test cycle κύκλος δοκιµών 
test data  πληροφοριακά στοιχεία δοκιµών 
test engine  δοκιµαστικός κινητήρας 
test errors σφάλµατα δοκιµών 
test flight δοκιµαστική πτήση 
test frame  δοκιµαστικό πλαίσιο 
Test Point (TP) σηµείο δοκιµής 
TEST SIGnal (TEST SIG) σήµα δοκιµής 
test stand δοκιµαστήριο 
Test Support (CTSC) υποστήριξη δοκιµής 
test to failure δοκιµή µέχρι αστοχίας 
testing έλεγχος 
theoretical strength θεωρητική αντοχή 
THeRMal (THRM) θερµικό 
thermal barrier θερµικό φράγµα 
thermal buckling θερµικός λυγισµός 
thermal conductivity θερµική αγωγιµότητα 
Thermal Control (TC) θερµικός έλεγχος 
thermal cycle θερµικός κύκλος 
thermal efficiency θερµική απόδοση 
thermal fatigue θερµική κόπωση 
thermal ice detector θερµικός ανιχνευτής πάγου 
thermal shock θερµικό πλήγµα 
thermal stress θερµική τάση 
thermal stress cracking ρώγµωση λόγω θερµικής τάσης 
thermal wind θερµικός άνεµος 
thermo-compression bonding συγκόλληση µε θερµοσυµπίεση 



 

ThermoCouple (T/C) θερµοηλεκτρικό ζεύγος 
thermocoupling θερµοσύζευξη 
thermograph θερµογράφος 
thermonuclear propulsion θερµοπυρηνική προώθηση 
thermoplastic θερµοπλαστικός, -ή, -ό 
thermosphere θερµόσφαιρα 
THeRMoSTat (THRMST) θερµοστάτης 
thermostatic valve θερµοστατική βαλβίδα 
thermotropic model θερµοτροπικό µοντέλο 
thickness lines ισοπαχείς γραµµές 
thickness/chord ratio λόγος πάχους-χορδής 
thikness ratio λόγος πάχους 
thinner διαλυτικό 
third order non-linearity coefficient (accelerometer) συντελεστής µη γραµµικότητας τρίτης τάξης (επιταχυνσιόµετρα) 
THreaD (THD) σπείρωµα 
threaded σπειρωτός, -ή, -ό  
threaded to head σπειρωτός, -ή, -ό µέχρι την κεφαλή 
three component balance ζυγός τριών συνιστωσών 
Three Dimensional  (Lat. Long. Alt.) (3D) τρισδιάστατο 
three point landing προσγείωση τριών σηµείων 
threshold κατώφλι 
throat λαιµός 
THROTtle (THROT) µοχλός ισχύος (µανέτα) 
Throttle Control Unit (TCU) µονάδα ελέγχου ισχύος (µανέτα) 
throttle lever µοχλός ισχύος 
Throttle Lever Angle (TLA) γωνία µοχλού ισχύος 
THROTtle PUSHer (THROT PUSH) ωθητήριο µοχλού ισχύος 
throttling ρύθµιση ώσης 
throttling στραγγαλισµός 



 

THRust (THR) ώση 
thrust augmentation αύξηση ώσης 
thrust centre κέντρο ώσης 
Thrust CHamber (TC, TCH) θάλαµος ώσης 
Thrust Chamber Assembly (TCA) συγκρότηµα θαλάµου ώσης 
Thrust Control Computer System (TCCS) σύστηµα Η/Υ ελέγχου ώσης 
thrust deflection απόκλιση ώσης 
Thrust HorsePower (THP) ιπποδύναµη ώσης 
thrust lever βλ. "throttle lever” 
thrust line άξονας ώσης 
thrust loading φόρτος ώσης 
thrust meter µετρητής ώσης 
Thrust Rating Computer (TRC) υπολογιστής βαθµονόµησης ώσης 
Thrust Rating Panel (TRP) πίνακας βαθµονόµησης ώσης 
thrust reverser αναστροφέας ώσης 
Thrust Reverser (T/R, TR) αναστροφέας ώσης 
Thrust Reverser Directional Valve (TRDV) κατευθυντήρια βαλβίδα αναστροφέα ώσης 
Thrust Reverser Pressurizing Valve (TRPV) πιεστική βαλβίδα αναστροφέα ώσης 
thrust specific fuel consumption ειδική κατανάλωση καυσίµου ώσης 
thrust spoiler φθορέας ώσης 
thrust terminator τερµατιστής ώσης 
thunderstorm καταιγίδα 
Thust Control Computer (TCC) Η/Υ ελέγχου ώσης 
tilt angle γωνία κλίσης 
tilt propeller κλινόµενη έλικα 
tilt wing aircraft α/φος κλινόµενης πτέρυγας 
Time Base Error (TBE) σφάλµα βάσης χρόνου 
Time Between Failures (TBF) χρόνος µεταξύ αστοχιών 
Time Between Overhauls (TBO) χρόνος µεταξύ γενικών επισκευών 



 

Time Between Scheduled Visits (TBSV) χρόνος µεταξύ προγραµµατισµένων επισκέψεων 
Time Between Unscheduled Removals (TBUR) χρόνος µεταξύ µη προγραµµατισµένων αντικαταστάσεων 
time change item εξάρτηµα χρονικού ορίου ζωής 
Time Delay (TD) χρονική καθυστέρηση 
Time Delay Closing (TDC) πέρας χρονικής καθυστέρησης 
Time Delay Opening (TDO) έναρξη χρονικής καθυστέρησης 
Time Display Unit (TDU) µονάδα χρονικής απεικόνησης 
Time Of Delivery (TOD) χρόνος παράδοσης 
Time of Free Fall (TFF) χρόνος ελεύθερης πτώσης 
Time of IGnition (TIG) χρόνος ανάφλεξης 
time release mechanism µηχανισµός επιβραδυνόµενης απελευθέρωσης 
Time Since Installation (TSI) χρόνος από την εγκατάσταση 
Time Since Last Shop Visit (TSLSV) χρόνος από την τελευταία επιθεώρηση συνεργείου 
Time Since Manufacture (TSM) χρόνος από κατασκευή 
Time Since Overhaul (TSO) χρόνος από γενική επισκευή 
Time To Event (TTE) χρόνος µέχρι το συµβάν 
time to failure χρόνος µέχρι αστοχίας 
Time To Go (TTG) χρόνος αναχώρησης 
time to take-off κλάση ( επιτρεπόµενης ) ανοχής 
time zone disease νόσος χρονικών ζωνών 
timed turn χρονισµένη στροφή 
Time-eXpired (TX) χρονικά ληγµένο 
TiMeR (TMR) χρονοµετριτής, χρονοδιακόπτης, ρυθµιστής 
Time-to-Auto-Ignition (TAI) χρόνος προς αυτοανάφλεξη 
TiMinG (TMG) συγχρονισµός, χρονισµός, ρύθµιση 
tin plating επικασσιτέρωση 
tinning βλ. "tin plating” 
tip loss  απώλεια ακροπτερυγίου  
tip speed ταχύτητα ακροπτερυγίου  



 

tip speed ratio λόγος προχώρησης 
tip stall απώλεια στήριξης ακροπτερυγίου 
tip trail βλ. "vortex trail “ 
tire burst θραύση ελαστικού επισώτρου 
Tire Pressure Indicating Computer (TPIC) υπολογιστής ένδειξης πίεσης επισώτρων 
Tire Pressure Indicating System (TPIS) σύστηµα ένδειξης πίεσης επισώτρων 
tire shedding αποφλοίωση ελαστικού επισώτρου 
titanium alloy κράµα τιτανίου 
To Be Announced (TBA) προς ανακοίνωση 
To Be Determined (TBD) προς προσδιορισµό 
To Be Selected (TBS) προς επιλογή 
To Be Supplied (TBS) προς χορήγηση 
toggle (tgl) διακόπτης 
TOLerance (TOL) ανοχή 
tolerance class ποιότητα ( επιτρεπόµενης ) ανοχής 
tolerance class επαφή των τροχών αεροσκάφους µε το έδαφος στην προσγείωση 
tolerance grade ποιότητα επιτρεπόµενης ανοχής 
tolerated stress ανεκτή τάση (καταπόνηση) 
Tool and Equipment Data Bank (TEDB) τράπεζα δεδοµένων εργαλείων και εξαρτηµάτων 
Tool and Equipment Drawing (TED) σχεδίαση εργαλείων και εξαρτηµάτων 
Tool and Equipment Index (TEI) ευρετήριο εργαλείων και εξαρτηµάτων 
Top Plug (TP) ρευµατολήπτης (ακραίος ρευµατολήπτης) 
topographic base τοπογραφική βάση (χάρτες) 
topping - up συµπλήρωση 
torch igniter φλογιστής εκκίνησης 
tornado ανεµοστρόβιλος 
Torpedo Bomber Fighter (TBF) τορπιλλοβόλο / βοµβαρδιστικό / µαχητικό 
ToRQue  (TRQE) ροπή στρέψης 
torque arms αντιστρεπτικοί βραχίονες 



 

torque beam αντιστρεπτική δοκός 
Torque Differential Transmitter (TDX) διαφορικός µεταβιβαστής ροπής 
torque links αντιστρεπτικοί σύνδεσµοι 
Torque Motor (TM) κινητήρας ροπής 
Torque Pressure in Pounds per Square Inch (TPSI) πίεση ροπής σε λίβρες ανά τετρ. ίντσα 
torque strength αντοχή σε ροπή στρέψης 
Torque transmitter (TX) µεταβιβαστής ροπής 
torsion στρέψη 
torsion hinge στρεπτική άρθρωση 
torsional flutter στρεπτικός πτερυγισµός 
Total Air Temperature (TAT) ολική θερµοκρασία αέρα 
Total Cost (TC) συνολικό κόστος 
total equivalent brake horsepower ολική ισοδύναµη ισχύς πέδης 
total pressure ολική πίεση 
total pressure recovery factor συντελεστής ανάκτησης ολικής πίεσης 
total pressure tube σωλήνας ολικής πίεσης 
total surface area (parachutes) ολικό εµβαδό επιφανείας (αλεξίπτωτα) 
Total Time (TT) συνολικός χρόνος 
total transition time (VTOL a/c) συνολικός χρόνος µετάβασης  
touch down επαφή των τροχών α/φ στο έδαφος κατά την π/γ 
TouchDown Point (TDP) σηµείο επαφής (των τροχών α/φους κατά την προσγείωση) 
TouchDown Zone Lights (TDZL) φωτοσηµαντήρες ζώνης επαφής 
Tough-and-Go Landing (TGL) διαδικασία απο/προσγείωσης 
Tourist Class (YC) τουριστική θέση 
tow bar ράβδος ρυµούλκησης 
towed glider ρυµουλκούµενο ανεµόπτερο 
TOWing (TOW) ρυµούλκηση 
Toxic Vapor Disposal (TVD) διάθεση τοξικού ατµού 
traceability  ιχνηλασιµότητα  



 

track άνοιγµα τροχών 
TRacK (TRK) ίχνος 
track angle  γωνία ίχνους 
TracK angle Error (TKE) σφάλµα γωνίας ίχνους 
track beacon ραδιοφάρος ίχνους 
TracK Error (TKE) σφάλµα ίχνους 
track guidance system σύστηµα ιχνηλάτησης 
track handover µεταφορά (ευθύνης ελέγχου) ίχνους 
Track While Scan (TWS) ιχνηλάτηση κατά τη σάρωση 
tracking παρακολούθηση ίχνους, ανίχνευση 
Tracking Data Processor (TDP) επεξεργαστής δεδοµένων ιχνηλάτησης 
tracking offset error γωνιακό σφάλµα ανίχνευσης 
tracking radar ραντάρ ανίχνευσης 
tracking station ραδιοσταθµός ανίχνευσης 
Traffic alert and Collision Avoidance System (TCAS) βλ. "ACAS” 
Trailing Edge (TE) χείλος εκφυγής 
trailing vortex συρόµενος στρόβιλος 
TRaining Equipment (TRE) εξοπλισµός εκπαίδευσης 
TransCeiVer (XCVR) ποµποδέκτης 
TransContinental Ballistic Missile (TCBM) διηπειρωτικό βαλλιστικό βλήµα 
Transcowl Locking System (TLS) σύστηµα ασφάλισης εγκαρσίων θυρίδων 
TransDuCeR (XDCR) µετατροπέας 
TRANSFer (TRANSF) µεταφορά 
TransFER (XFER) µεταφορά 
Transfer GearBox (TGB) κιβώτιο ταχυτήτων µεταφοράς κίνησης 
transForMeR (XFMR, xfmr) µετασχηµατιστής 
Transformer Rectifier (TR) ανορθωτής µετασχηµατισµού 
Transformer Rectifier Unit (TRU) µονάδα ανορθωτή µετασχηµατιστή 
TRANSition (TRANS) µετάβαση 



 

transLaToR (XLTR) µεταφραστής 
transmission (TX) µετάδοση 
transMisSioN (XMSN) εκποµπή (TCAS στον αναµεταδότη) 
Transmittal Letter (TL) µεταβίβαση (µετάδοση) γράµµατος 
transMitTeR (XMTR) ποµπός 
Transonic Dynamic Wind Tunnel (TDWT) διηχητική δυναµική αεροσήραγγα 
transonic flow διηχητική ροή 
Transport Cargo (TC) εµπορευµατικό 
Transportability Manual (TM) εγχειρίδιο µεταφορικής δυνατότητας 
Transportable Medium Range Ballistic Missible (TMRBM) µεταφερόµενος βαλλιστικός πύραυλος µέσου βεληνεκούς 
Transportation (trans) µεταφορά 
trapped fuel παγιδευµένο καύσιµο 
TRavel   (TRU) διαδροµή  
Travel Limitation Unit  (TLU) µονάδα περιορισµού διαδροµής 
triangular parachute τριγωνικό αλεξίπτωτο 
tricycle landing gear τρίκυκλο σύστηµα προσγείωσης 
trigger σκανδάλη 
TRIGger (TRIG) σκανδάλη 
trim (a/c) αντισταθµίζω ( αεροσκάφος ) 
Trim Sheet (TS) φύλλο ρύθµισης 
Trim Tank (TT) δεξαµενή ζυγοστάθµισης 
Trim Tank System (TTS) σύστηµα δεξαµενής ζυγοστάθµισης 
Trimmable Horizontal Stabilizer (THS) αντισταθµιζόµενο οριζόντιο σταθερό 
TRoLleY (TRLY) τροχήλατο (καροτσάκι) 
Troop Carrier (TC) µεταγωγικό  
TROPOpause (TROPO) τροπόπαυση 
Trouble and Failure Report (TFR) αναφορά βλαβών και αστοχιών 
Trouble Shoot Manual (TSM) εγχειρίδιο διερεύνησης και αποκατάστασης βλαβών 
Trouble Shooting Data (TSD) δεδοµένα διερεύνησης βλάβης 



 

Trouble Shooting Data Base (TSDB) βάση δεδοµένων διερεύνησης βλάβης 
Trouble Shooting Handbook (TSH) εγχειρίδιο διερεύνησης βλαβών 
True AirSpeed (TAS) αληθής ταχύτητα αέρα 
True Course (TC) αληθής πορεία 
true heading to a station (QTE) πραγµατική κατεύθυνση προς σταθµό 
true radial from a station (QUJ) πραγµατική ακτινική απόσταση από σταθµό 
TRuss (TR) δικτύωµα 
TURBine (TURB) στρόβιλος 
turbine blade πτερύγιο στροβίλου 
Turbine Clearance Control (TCC) έλεγχος διάκενου στροβίλου 
turbine exhaust  εξαγωγή στροβίλου 
Turbine Exhaust Case (TEC) περίβληµα εξαγωγής στροβίλου 
Turbine Gas Temperature (TGT) θερµοκρασία αερίων στροβίλου 
Turbine Impingement Cooling (TIC) Ψύξη πτερυγίων στροβίλου αέρα δι' εκχύσεως 
Turbine Inlet Temperature (TIT) θερµοκρασία εισόδου στροβίλου 
Turbine Rear Frame (TRF) οπίσθιο πλαίσιο στροβίλου 
Turbine Vane and Blade Cooling (TVBC) Ψύξη κινητών πτερυγίων στροβίλου 
turbofan engine στροβιλοανεµιστήρας διπλής ροής 
turbojet engine στροβιλοκινητήρας 
turbulence τύρβωση 
TURBulence,TURBulent (TURB) τύρβωση, τυρβώδης  
Turn Radius (TR) ακτίνα στροφής 
Turn Round Time (TRT) χρόνος επανεξυπηρέτησης 
Twin Aisle (TA) διπλός διάδροµος ( θαλάµου επιβατών ) 
TWisted (TW) συστραµµένο 
Type Certificate (TC) πιστοποιητικό επί τύπου 
type flight test report αναφορά πτήσης δοκιµής τύπου 
Type Inspection Authorization (TIA) εξουσιοδότηση επιθεωρήσεως τύπου 
Typical (typ) τυπικός 



 

TYpical Phone Power LEvel (TYPPLE) τυπικό επίπεδο ισχύος τηλεφώνου 
ultimate (ult) τελευταίο, ύστατο 
Ultimate Operating Capability (UOC) µέγιστη επιχειρησιακή δυνατότητα 
ultimate strength µέγιστη αντοχή 
Ultra High Frequency (UHF) υπερυψηλή συχνότητα 
Ultra Light (UL) υπερελαφρός, -ή, -ό 
ultra light aircraft υπερελαφρό αεροσκάφος 
ultra-high frequency TACtical Air Navigation aid (TACAN) βοήθηµα τακτικής πλοήγησης υπέρ - υψηλής συχνότητας 
Ultra-Low Frequency (ULF) λίαν χαµηλή συχνότητα 
Ultra-Violet (UV) υπεριώδες 
UMBilical (UMB) οµφαλικός, οµφάλιος (καλώδιο) 
UNBALance, UNBALanced (UNBAL) αζυγοστάθµιστο 
uncertainty phase φάση αβεβαιότητας 
UNCoRreCteD (UNCRCD) αδιόρθωτο 
Uncoventional Warfare (UW) ανορθόδοξος πόλεµος 
UNCuPLinG (UNCPLG) αποσύζευξη 
Under FLOOR (U/FLOOR) κάτω από το δάπεδο 
Under Speed (US) κάτω από συγκεκριµένη ταχύτητα  
Under Voltage (UV) κάτω από (συγκεκριµένη) τάση 
Under Voltage / Over Voltage (UV/OV) κάτω από (συγκεκριµένη) τάση / υπέρταση 
under wing radiator ψυγείο κάτω από την πτέρυγα 
undercarriage σύστηµα προσγείωσης 
undercarriage circuit κύκλωµα συστήµατος προσγείωσης 
UnderFrequency (UF) υποσυχνότητα 
Undersea Long-Range Missile System (ULMS) σύστηµα υποβρυχίου βλήµατος µεγάλου βεληνεκούς  
Undersea Long-Range Missile System (ULMS) υποθαλάσσιο σύστηµα βληµάτων µακράς εµβέλειας 
undershoot προσγειούµαι 'κοντός' 
Underwater (undw) υποθαλάσσιο  
Underwater Demolition Team (UDT) υποβρύχια οµάδα καταστροφών 



 

Underwater Locator Beacon (ULB) υποβρύχιος ραδιοφάρος εντοπισµού  
Underwater to Surface Missile (USM) βλήµα υποβρύχιο επιφανείας 
Unexploded Bomb (UXB) µη εκραγείσα βόµβα 
unidirectional restrictor valve µονόδροµη βαλβίδα στραγγαλισµού 
uniform flow οµοιόµορφη ροή 
uniform twist οµοιόµορφη συστροφή 
Uninterrupted Power Supply  (UPS) συσκευή απρόσκοπτης τροφοδότησης 
unit injector συγκρότηµα έγχυσης καυσίµου 
unit of product µονάδα προϊόντος 
unit of work or EneRGy (ERG) µονάδα έργου ή ενέργειας 
Unit Support Equipment (USE) εξοπλισµός υποστήριξης µονάδος 
Unit Under Test (UUT) µονάδα υπό δοκιµή 
UNIVersal (UNIV) γενικός 
Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) ασύγχρονος ποµπο-δέκτης γενικής χρήσης 
Universal COde (UCO) διεθνής κώδικας 
UNiversal Power Supply (UNPS) παροχή ισχύος παντός τύπου 
Universal Test Equipment (UTE) γενικός εξοπλισµός δοκιµών 
universal Time (ut) διεθνής χρόνος 
unknown (ukn) άγνωστος, -η, -ο 
UNLocK  (UNLK) ανοίγω, απασφαλίζω 
UNLocKeD, UNLocKing (UNLKD) απασφαλισµένο, απασφάλιση 
Unmanned Air Vehicle (UAV) µη επανδρωµένο αερόχηµα 
Unmanned Launch Operations (ULO) επιχειρήσεις εκτόξευσης 
Unmanned Vertical Flight (UVF) µη επανδρωµένη κατακόρυφη πτήση 
Unsatisfactory (unsat) µη ικανοποιητικός, -ή, -ό 
Unsatisfactory Report (U/R) αναφορά ελαττωµατικότητας 
unsaturated compounds ακόρεστες ενώσεις 
unscheduled maintenance µή προγραµµατισµένη συντήρηση 
unsealed cowling µή στεγανό κάλυµµα 



 

UnServiceable (U/S) µη χρήσιµο 
unsteady flow µη µόνιµη ροή 
unusable fuel µη χρησιµοποιήσιµο καύσιµο 
UNuSeD (UNSD) αχρησιµοποίητο, αµεταχείριστο 
Up / Down (U/D) πάνω / κάτω 
up time χρόνος προβλεπόµενης λειτουργίας 
Upper Area Control Centre (UAC) κέντρο ελέγχου ανωτέρας περιοχής 
upper camber καµπυλότητα ράχης 
Upper Control Area (UCA) άνω περιοχή ελέγχου 
Upper conTrol Area (UTA) άνω περιοχή ελέγχου 
Upper Control Limit (UCL) άνω όριο ελέγχου 
Upper Deck Cargo (UDC) φορτίο άνω καταστρώµατος 
Upper Deck Cargo Compartment (UDCC) διαµέρισµα φορτίου άνω καταστρώµατος 
upper deviation άνω απόκλιση 
upwash ανώρευµα 
use as is  χρησιµοποιήσιµο ως έχει 
use limits όρια χρήσης 
useful life χρήσιµη ζωή 
useful load ωφέλιµο φορτίο 
utility rocket πύραυλος γενικής χρήσης 
Utility Tactical Transport, Aircraft System (UTTAS) α/φος γενικής χρήσης τακτικής µεταφοράς 
Utilization Rate (UR) ρυθµός εκµετάλλευσης, βαθµός εκµετάλευσης 
VACUm (VACU) κενό 
vacuum extrusion εν κενώ εξέλαση 
Vacuum System Controller (VSC) ρυθµιστής συστήµατος κενού 
vacuum tunnel σήραγγα κενού 
VALidation (VAL) επικύρωση 
VALiDatioN (VALDN) πιστοποίηση 
valve βαλβίδα 



 

valve hood καλύπτρα βαλβίδας 
valveless pulsejet παλµικός αθόδυλος χωρίς βαλβίδες 
vapor concentration συγκέντρωση ατµών 
vapor trail ίχνος συµπύκνωσης ατµών 
vaporisation cooling ψύξη µέσω εξάτµισης 
vaporising burner καυστήρας δι' εξαερώσεως 
VARiable (VAR, var) µεταβλητός, -ή, -ό 
variable area propelling nozzle προωθητικό ακροφύσιο µεταβλητής διατοµής 
Variable Bleed Valve (VBV) βαλβίδα µεταβλητής αφαίµαξης αέρος 
Variable Frequency Oscillator (VFO) παλµογράφος µεταβλητής συχνότητας 
variable geometry intake αεραγωγός µεταβλητής γεωµετρίας 
Variable Stator Vane (VSV) µεταβλητό πτερύγιο στάτου (στάτορα) 
Variable Stator Vane Actuator (VSVA) µεταδότης κίνησης µεταβλητού πτερυγίου στάτου (στάτορα) 
variable sweep aircraft α/φος µεταβαλλοµένου βέλους 
variable-pitch propeller έλικα µεταβαλλοµένου βήµατος 
VARiation (VAR) απόκλιση 
varnish βερνίκι 
vector (vec) άνυσµα 
vectored thrust ανυσµατική ώση 
vehicle (veh) όχηµα 
VELocity (VEL, vel) ταχύτητα (διανυσµατική) 
velocity potential δυναµικό ταχύτητας 
velocity profile κατανοµή ταχύτητας 
Velocity-to-Height (V/H) ταχύτητα προς ύψος 
vendor (vend) προµηθευτής 
Vendor guarantee Manual (VWM) εγχειρίδιο εγγύησης του κατασκευαστή 
Vendor Service Bulleting Number (VSBN) αριθµός δελτίου εξυπηρέτησης του κατασκευαστή 
Vendor Service Bulleting Title (VSBT) τίτλος δελτίου εξυπηρέτησης του κατασκευαστή 
vent άνοιγµα αποκατάστασης πίεσης 



 

vent cap καλύπτρα ανοίγµατος αποκατάστασης πίεσης 
Vent Valve (VV) βαλβίδα απαέρωσης 
ventilated suit αεριζόµενη στολή 
ventilation αερισµός, εξαερισµός 
VENTilation    (VENT) εξαερισµός 
Ventilation Control System (VCS) σύστηµα ελέγχου απαερισµού 
Ventilation Controller (VC) ρυθµιστής εξαερισµού 
ventilator εξαεριστήρας 
Venturi tube σωλήνας 'Venturi' 
verification (verif) επαλήθευση 
VERTical (VERT, vert) κατακόρυφος, -η,-ο 
Vertical Acceleration (AZ) κάθετη επιτάχυνση 
Vertical Air Rocket (VAR) πύραυλος αέρα κατακόρυφης εκτόξευσης 
vertical bank κατακόρυφη κλίση 
Vertical Center Line (VCL) κατακόρυφη κεντρική γραµµή 
vertical circle κατακόρυφος κύκλος 
Vertical Climb and Descent (VCD) κατακόρυφη άνοδος και κάθοδος 
Vertical DEViation (VDEV) κατακόρυφη απόκλιση 
vertical engine κατακόρυφος κινητήρας 
Vertical Flight Test (VFT) δοκιµή κατακόρυφης πτήσης 
Vertical Gyro (VG) κατακόρυφο γυροσκόπιο 
vertical section κάθετη τοµή 
vertical separation κατακόρυφος διαχωρισµός 
Vertical Separation Minima (VSM) ελάχιστα κατακόρυφου διαχωρισµού 
vertical situation display κατακόρυφη απεικόνιση κατάστασης 
Vertical Situation Display (VSD) απεικόνιση κατακόρυφης κατάστασης 
Vertical Speed (V/S) κατακόρυφη ταχύτητα 
Vertical Speed Indicator (VSI) ενδείκτης βαθµού ανόδου ή καθόδου 
vertical stabiliser κατακόρυφο σταθερό 



 

vertical stability κατακόρυφη ευστάθεια 
Vertical Tail (VT) κάθετο ουραίο 
Vertical Tail Plane (VTP) κάθετη ουραία επιφάνεια 
Vertical TakeOff and Landing (VTOL) κατακόρυφη απογείωση και προσγείωση 
Vertical TakeOff and Landing (VTOL) aircraft αεροσκάφος κατακόρυφης απογείωσης και προσγείωσης 
Vertical Thrust Margin (VTM) περίσσεια κατακόρυφης ώσης 
Vertical/Short TakeOff and Landing (V/STOL) κατακόρυφη/βραχεία απογείωση και προσγείωση 
vertigo ίλιγγος 
Very High (VH) πολύ υψηλά 
Very High Frequency (VHF) πολύ υψηλή συχνότητα 
Very high frequency Direction Finding station (VDF) σταθµός εύρεσης κατεύθυνσης πολύ υψηλής συχνότητας 
Very high frequency Terminal OmniRange station (TVOR) τερµατικός σταθµός υπέρ-υψηλής συχνότητας παγκατευθυντικής εµβέλειας  
Very High Voltage (VHV) πολύ υψηλή τάση 
Very Low Frequency (VLF) πολύ χαµηλή συχνότητα 
Very Low Level DC voltage (VLLDC) τάση συνεχούς ρεύµατος πολύ χαµηλής στάθµης 
Vfe (flap extended speed) ταχύτητα µε εκτεταµένα πτερύγια καµπυλότητας 
Vfto (final take-off speed) τελική ταχύτητα απογείωσης 
VHF Omnibearing Range (VOR) παγκατευθυντικός ραδιοφάρος 
VIBration (VIB, vib) δόνηση, κραδασµός 
vibration damping απόσβεση ταλαντώσεων / κραδασµών 
vicinity (vic) γειτνίαση 
Vickers hardness test δοκιµή σκληρότητας κατα 'Vickers' 
Video And Computer based Instruction (VACI) εκπαίδευση µε εικονοσκόπιο (video) και Η/Υ 
Video Control Unit (VCU) µονάδα ελέγχου εικονοσκοπίου (video) 
virtual inertia φαινοµενική αδράνεια 
virtual meridian φαινοµενικός µεσηµβρινός 
virtual velocity φαινοµενική ταχύτητα 
viscous drag  οπισθέλκουσα λόγω ιξώδους 
viscous flow ιξώδης ροή 



 

viscous fluid ιξώδες ρευστό 
viscous sub-layer ιξώδες υπόστρωµα 
visibility ορατότητα 
visibility recorder καταγραφέας ορατότητας 
Visual Aid (VA) οπτικό βοήθηµα 
visual approach προσέγγιση εξ όψεως 
Visual Approach Procedure (VAP) διαδικασία προσέγγισης (εξ) όψεως 
Visual Approach Slope Indicator (VASI) ενδείκτης κλίσης οπτικής προσέγγισης 
Visual Approach Slope Indicator System (VASIS) σύστηµα οπτικής ένδειξης ίχνους κατολίσθησης 
visual flight πτήση εξ όψεως 
Visual Flight Rules (VFR) κανόνες πτήσης εξ όψεος 
Visual Meteorological Conditions (VMC) µετεωρολογικές συνθήκες για πτήσεις εξ όψεως 
Visula-Aural Radio range (VAR) οπτική-ακουστκή ράδιο-εµβέλεια 
Vmca (minimum control air speed) ελάχιστη ταχύτητα ελέγχου στον αέρα 
Vmcg (minimum control ground speed) ελάχιστη ταχύτητα ελέγχου στο έδαφος 
Voice Band Data (VBD) δεδοµένα φωνητικού φάσµατος 
Volt (V) βόλτ 
Volt Ampere (VA) βολταµπέρ 
Volt Root Mean Square (VRMS) µέση τετράγωνη τιµή τάσης 
Voltage Alternating Current (VAC) τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος 
VOLtage Amperage Normalizer (VOLTAN) εξισορροπητής τάσης-έντασης 
Voltage Controlled Oscillator (VCO) ταλαντωτής ελεγχόµενος από τάση 
Voltage Direct Current (VDC) τάση συνεχούς ρεύµατος 
Voltage Regulator (VR) ρυθµιστής τάσης 
VoltMeter (VM) βολτόµετρο 
volumetric analysis ογκοµετρική ανάλυση 
volumetric efficiency ογκοµετρική απόδοση 
VOR/LOC (V/L) εντοπιστής 'VOR' 
VORTAC (VOR-TACAN) σύστηµα εύρεσης αζιµουθίου-απόστασης 



 

vortex στρόβιλος 
vortex drag επαγωγική οπισθέλκουσα 
vortex generation στροβιλογένεση 
vortex layer στροβιλικό στρώµα 
vortex line γραµµή στροβίλου 
vortex trail ίχνος στροβίλου 
vorticity στροβιλότητα 
vorticity equation εξίσωση στροβιλότητας 
vulcanisation θείωση 
Vulnerable Area (VA) ευάλωτη περιοχή 
wake  απόρρευµα 
warm front θερµό µέτωπο 
warm sector θερµός τοµέας 
warm up time χρόνος προθέρµανσης 
WARNing (WARN) προειδοποίηση 
Warning and System Control Panel (WSCP) πίνακας συστήµατος ελέγχου και προειδοποίησης 
Warning and System DisPlay (WSDP) σύστηµα απεικόνισης και προειδοποίησης 
Warning Display (WD) απεικονιστής προειδοποιήσεων 
Warning Light Display Panel (WLDP) πίνακας απεικόνισης φώτων προειδοποίησης 
Warning System Symbol Generator (WSSG) γεννήτρια συµβόλων συστήµατος προειδοποίησης 
Wartime Intelligence Plan (WIP) σχέδιο πληροφοριών εν καιρώ πολέµου 
WARtime Order of BATtle (WARBAT) διαταγή µάχης εν καιρώ πολέµου 
wash ρεύµα (αέρος) 
washer παράκυκλος 
Wash-Out (WO) εξόξυνση 
Waste Management System. (WMS) σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων 
WaTeR (WTR) νερό 
water channel υδατοδίαυλος 
water extractor βλ. "water separator” 



 

Water Ice Protection Control Unit (WIPCU) µονάδα ελέγχου προστασίας από πάγο 
Water Ice Protection Data Unit (WIPDU) µονάδα δεδοµένων προστασίας από πάγο 
water injection έγχυση ύδατος 
Water Line (WL) ίσαλος γραµµή 
water loop ανακύκλωση ύδατος 
water separator διαχωριστής ύδατος 
water tunnel υδατοσήραγγα 
Watt Hour Meter (WHM) βαττόµετρο 
WattMeter (WM) µετρητής ισχύος 
wave  κύµα 
wave cloud νέφος κύµατος 
wave drag οπισθέλκουσα κύµατος 
Wave Guide (WG, wg) κυµατοδηγός 
wavelength µήκος κύµατος 
Way PoinT (WPT) σηµείο αναφοράς πορείας 
Weapon Delivery Computer (WDC) υπολογιστής άφεσης / παράδοσης όπλου 
Weapon Support Equipment (WSE) εξοπλισµός υποστήριξης οπλικού συστήµατος 
Weapons System  (W/S) οπλικό σύστηµα 
Wear Out Rate (WOR) βαθµός φθοράς 
wear-out φθορά 
wear-out failure αστοχία λόγω φθοράς 
Weather (WX) καιρός 
Weather Mode (ND) (WX) επιλογή για καιρό 
Weather Radar (WR, WXR) µετεωρολογικό ραντάρ 
weather report δελτίο καιρού 
weathercock stability ευστάθεια ανεµοδείκτη 
Weekly Service Report (WSR) εβδοµαδιαία αναφορά εξυπηρέτησης (χρήσης) 
Weighing Report (WR) αναφορά ζύγισης 
Weight & Balance (W&B) ζυγοστάθµιση 



 

Weight & balance Compliance Report (WCR) αναφορά συµµόρφωσης βάρους και ζυγοστάθµισης 
Weight & Balance Computer (WBC) υπολογιστής βάρους και ζυγοστάθµισης 
Weight & Balance Manual (WBM) εγχειρίδιο βάρους και ζυγοστάθµισης 
Weight & Balance System (WBS) σύστηµα βάρους και ζυγοστάθµισης 
WeighT (WT) βάρος 
weight and balance sheet έντυπο βάρους και ζυγοστάθµισης 
weight empty απόβαρο 
Weight Estimating Relationship (WER) σχέση εκτίµησης βάρους 
Weight Limitted Payload (WLP) ωφέλιµο φορτίο περιορισµένο λόγω βάρους 
weight per pound of thrust βάρος ανα µονάδα ώσης 
weighted average σταθµισµένος µέσος όρος 
weightlessness έλλειψη βάρους 
weld bonding σωµάτωση δια συγκόλλησης 
weldability συγκολλητότητα 
welding cycle κύκλος συγκόλλησης 
welding procedure διαδικασία συγκόλλησης 
welding sequence ακολουθία συγκόλλησης 
welding stress τάση συγκόλλησης 
wet start υγρή εκκίνηση 
wetting διαπότιση 
WHeeL (WHL) τροχός 
wheel turning radius ακτίνα περιστροφής τροχού 
whirlwind ανεµοστρόβιλος 
Wide Area Telephone Service (WATS) ευρείας περιοχής τηλεφωνική υπηρεσία 
Wide Band Data (WBD) δεδοµένα ευρέως φάσµατος 
Wide-Area Augmentation System (WAAS) βοηθητικό σύστηµα ευρείας περιοχής 
Wide-Area Differential System (WADS)  διαφορικό σύστηµα ευρείας περιοχής 
Widespread Fatigue Damage (WFD) εκτεταµένη ζηµία/φθορά λόγω κόπωσης 
Width-to-Diameter Ratio (W/D) λόγος πλάτους προς διάµετρο 



 

WILl COmply (WILCO) θα συµµορφωθώ (καταφατική απάντηση χειριστή προς πύργο ελέγχου) 
wind άνεµος 
Wind Angle (WA) γωνία ανέµου  
wind blast ριπή ανέµου 
wind body axes αεροδυναµικοί άξονες  
wind cone βλ. "wind sock" 
Wind direction and speed (W/V) ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου 
Wind Direction Indicator (WDI) ενδείκτης διεύθυνσης ανέµου 
Wind Mesuring System (WMS) σύστηµα µέτρησης ανέµου 
wind rose ανεµολόγιο 
wind shear διάτµηση ανέµου 
Wind SHiLD (WSHLD) αλεξήνεµο 
wind sock ανεµούριο 
Wind Speed (WS) ταχύτητα ανέµου 
wind tunnel αεροδυναµική σήραγγα 
wind tunnel balance ζυγός αεροδυναµικής σήραγγας 
Wind WarD (WWD) κατά τη διεύθυνση του ανέµου 
windmilling στροφιλισµός 
WinDOw (WDO) παράθυρο 
Window (wdo) παράθυρο 
Window Heat Computer (WHC) υπολογιστής θέρµανσης παραθύρων 
Windshield Guidance Display (WGD) απεικόνιση καθοδήγησης στο αλεξήνεµο 
Windshield Guidance Display System (WGDS) σύστηµα καθοδήγησης στο αλεξήνεµο 
WinG (WG, wg) πτέρυγα 
Wing Anti-Ice (WAI) αντιπαγωτικά πτέρυγας 
wing axis άξονας πτέρυγας 
Wing Datum (WD) στάθµη πτέρυγας 
wing loading φόρτος πτέρυγας 
Wing Station (WS) σταθµός πτέρυγας 



 

wing tip  ακροπτερύγιο 
Wing Tip Brake (WTB) αεροπέδη ακροπτερυγίου 
wire control ενσύρµατος έλεγχος 
wire guidance ενσύρµατη κατεύθυνση 
wire locking συρµατασφάλιση 
WirinG (WG) καλωδίωση 
Wiring Diagram (WD) διάγραµµα καλωδιώσεων 
Wiring Diagram Manual (WDM) εγχειρίδιο διαγράµµατος καλωδιώσεων 
Wiring Manual (WM) εγχειρίδιο καλωδίωσης 
With Respect To.. (WRT) αναφορικά µε... 
WoRK (WRK) εργασία 
Work Breakdown Structure (WBS) δοµή κατανοµής εργασιών 
work instructions οδηγίες εργασίας 
Work Unit Cost (WUC) κόστος µονάδας έργου (εργασίας) 
WoRKing   (WRK) λειτουργία 
Working Group (WG) οµάδα εργασίας 
working instructions οδηγίες λειτουργίας 
working life λειτουργική ζωή 
working section λειτουργικό τµήµα 
working standard πρότυπο εργασίας 
working time χρόνος εργασίας 
World Airlines and Suppliers Guides (WASG) οδηγός διεθνών αεροπορικών εταιρειών και προµηθευτών  
World Airlines Technical Operations Glossary (WATOG) λεξιλόγιο όρων τεχνικής λειτουργίας διεθνών αεροπορικών εταιρειών 
xeroradiography ξηροραδιογραφία 
X-Ray Events Analyser (X-REA) αναλυτής αποτελεσµάτων ακτινών Χ 
X-Ray Telescope (X-RT) τηλεσκόπιο ακτινών Χ 
yaw εκτροπή 
yaw angle γωνία εκτροπής 
yaw meter εκτροπόµετρο 



 

yaw Rate (R) βαθµός εκτροπής 
Yaw Thrust Vector (YTV) άνυσµα ώσης εκτροπής 
yawing moment ροπή εκτροπής 
Yawing Movement (YM) κίνηση εκτροπής 
YEar (YE) κίτρινο 
Yellow (Y) αντοχή διαρροής 
Yield Strength (YS) έτος 
yield stress όριο διαρροής (τάσης) 
Young's modulus µέτρο ελαστικότητας του 'Young' 
Zero Defects (ZD) χωρίς ελαττώµατα 
Zero Fuel Center of Gravity (ZFCG) κέντρο βάρους χωρίς καύση 
Zero Fuel Weight (ZFW) βάρος χωρίς καύση 
zero gravity µηδενική βαρύτητα 
ZEro Launching (ZEL) εκτόξευση από κατάσταση ακινησίας 
zero lift line γραµµή µηδενικής άντωσης 
zero thrust pitch βήµα µηδενικής ώσης 
Zone (Z) ζώνη 
Zone Controller (ZC) ελεγκτής ζώνης 
Zone of Fire (ZF) ζώνη πυρός 
zone time χρόνος ζώνης, συµβατική ώρα ζώνης 
zooming εφόρµηση, βύθιση, κατακόρυφη αναρρίχηση 
zulu time βλ. "Greenwich mean time" 
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α/φος αναχαίτισης interceptor aircraft 
α/φος βαρειάς προσβολής Heavy Attack Aircraft (VAH) 
α/φος γενικής χρήσης τακτικής µεταφοράς Utility Tactical Transport, Aircraft System (UTTAS) 
α/φος διάσωσης µάχιµου ιπτάµενου προσωπικού Combat Aircrew Rescue Aircraft (CARA) 
α/φος εµπορευµάτων & διάσωσης Cargo And Rescue Aircraft (CARA) 
α/φος κλινόµενης πτέρυγας tilt wing aircraft 
α/φος µεταβαλλοµένου βέλους variable sweep aircraft 
άγκιστρο ανάσχεσης arrestor hook 
αγκιστρωµένο περικόχλιο anchor nut 
άγνωστος, -η, -ο unknown (ukn) 
αγώγιµη µεταλλική σύνδεση bonding (electrical) 
αγώγιµο ελαστικό conductive rubber 
αγωγοί επιστροφής ελαίου scavenge pipes 
αγωγοί τροφοδοσίας feed pipes 
αγωγός duct 
αγωγός διατοµής σχήµατος D D duct 
αγωγός εκτονουµένων αερίων blast pipe  
αγωγός λίπανσης oil duct 
αδιαβατική ροή adiabatic flow 
αδιαβατικός adiabatic 
αδιαλείπτως ελεγχόµενη αεραναχαίτιση  close controlled interception 
αδιόρθωτο UNCoRreCteD (UNCRCD) 
αδράνεια inertia 
αδρανειακή αναφορά Inertial Reference (IR) 
αδρανειακή καθοδήγηση inertial guidance 
αδρανειακή κατακόρυφη ταχύτητα Inertial Vertical Speed (IVS) 
αδρανειακή µάζα σε γήινη τροχιά Inertial Mass in Earth Orbit (IMEO) 
αδρανειακή µονάδα αναφοράς Inertial Reference Unit (IRU) 
αδρανειακή µονάδα µέτρησης Inertial Measurment Unit (IMU) 
αδρανειακή πλοήγηση Inertial Navigation (IN) 



 

αδρανειακή σύζευξη inertia cross coupling 
αδρανειακή συσκευασία αναφοράς Inertial Reference Package (IRP) 
αδρανειακή ταχύτητα inertial velocity 
αδρανειακό γυρόµετρο Inertial Rate Gyro (IRG) 
αδρανειακό πηνίο ιµάντων πρόσδεσης inertia harness reel 
αδρανειακό σύστηµα αεροναυτιλίας Inertial Navigation System (INS) 
αδρανειακό σύστηµα αισθητήρα Inertial Sensor System (ISS) 
αδρανειακό σύστηµα αναφοράς Inertial Reference System (IRS) 
αδρανειακό σύστηµα πλοήγησης ελαφρού βάρους Lightweight Inertial Navigation System (LINS) 
αδρανειακό σύστηµα πλοήγησης χαµηλού ύψους Low Altitude Inertial Navigation System (LAINS) 
αδρανειακό υποσύστηµα Inertial Sub-System (ISS) 
αδρανειακός INeRTiaL (INRTL, I) 
αδρανειακός εκκινητήρας inertial starter 
αδρανειακός χώρος inertial space 
αδρανές αέριο inert gas 
αδρανοποίηση µε επιχρωµίωση chromate passivation 
αεραγωγός air inlet 
αεραγωγός κεντρικού σώµατος (στην άτρακτο) center body intake 
αεραγωγός µεταβλητής γεωµετρίας variable geometry intake 
αεραγωγός πολλαπλών κυµάτων συµπίεσης multi-shock intake 
αεραγωγός σάρωσης scoop intake 
αεράκατος flying boat 
αερακουστική aeracoustics 
αεράµυνα έγκαιρης προειδοποίησης Early Warning Air Defence (EWAD) 
αέρας κρούσης (ελεύθερος αέρας) ram air 
αέρας ψύξης cooling air 
αέρια µάζα air mass 
αεριζόµενη στολή ventilated suit 
αέριο σε υψηλή πίεση High Pressure Gas (HPG) 
αεριογενής άντωση  powered lift 



 

αεριοστεγές GasProoF (GPF) 
αεριοστρόβιλος χαµηλής πίεσης low pressure turbine 
αερισµός, εξαερισµός ventilation 
αεριωθητής άκρου πτερυγίου pressure jet  
αερο-αναχαίτιση air interception 
αεροάρθρωση aeroathrosis 
αεροβαλβίδα ανεµιστήρα Fan Air Valve (FAV) 
αεροβιο προωθητικό σύστηµα Airbreathing Propulsion System (APS) 
αερόβιο σύστηµα προώθησης Air Breathing Propulsion System (ABPS) 
αερόβιος κινητήρας Air Breathing Engine (ABE) 
αερόβιος, -α, -ο Air Breathing (AB) 
αεροβλητική/αεροβαλιστική aeroballistics 
αερογεννήτρια Air Driven Generator (ADG) 
αεροδιάδροµος air corridor 
αεροδιάδροµος AirWaY (AWY) 
αεροδιάδροµος ανόδου/καθόδου αεροσκάφους aircraft climb/approach corridor 
αεροδιάστηµα aerospace 
αεροδιάστηµα ελεύθερης πτήσης Free Flight Airspace (FFA) 
αεροδιαστηµική ιατρική aerospace medicine 
αεροδιαστηµική ορολογία επιχειρήσεων εδάφους Ground Operations Aerospace Language (GOAL) 
αεροδιαστηµική πλοήγηση µε µικροκύµατα Microwave Aerospace Navigation (MAN) 
αεροδιαστηµικό όχηµα Space Vehicle (S/V) 
αεροδιαστηµικό πρότυπο AeroSpatiale Norme (standard) (ASN) 
αεροδιάσωση air rescue 
αεροδίνη aerodyne 
αεροδονταλγία aerodontalgia 
αεροδρόµιο AeroDrome (AD) 
αεροδρόµιο air field 
αεροδρόµιο AirField (A/F) 
αεροδρόµιο εναλλαγής alternative airfield 



 

αεροδυναµική aerodynamics 
αεροδυναµική απόσβεση aerodynamic damping 
αεροδυναµική δύναµη aerodynamic force 
αεροδυναµική επιφάνεια aerodynamic surface 
αεροδυναµική ζυγοστάθµιση  aerodynamic balance 
αεροδυναµική θέρµανση aerodynamic heating 
αεροδυναµική σήραγγα wind tunnel 
αεροδυναµική σήραγγα αναρρόφησης suction wind tunnel 
αεροδυναµική σήραγγα διαµπερούς τύπου (µη επιστροφής της ροής) straight through wind tunnel 
αεροδυναµική σήραγγα κλειστού κυκλώµατος closed circuit wind tunnel 
αεροδυναµική συστροφή (πτέρυγας) aerodynamic twist  
αεροδυναµικό βλήµα εκτοξευόµενο βαλιστικά Ballistically Launched Aerodynamic Missile (BLAM) 
αεροδυναµικό κάλυµµα apron (aircraft) 
αεροδυναµικό κάλυµµα fairing 
αεροδυναµικό κάλυµµα (κινητήρα) NACelle (NAC) 
αεροδυναµικό κάλυµµα τροχού spat 
αεροδυναµικό κέντρο Aerodynamic Center (AC) 
αεροδυναµικοί άξονες aerodynamic body axes 
αεροδυναµικοί άξονες  wind body axes 
αεροδυναµικός ήχος aerodynamic sound 
αεροδυναµικός συντελεστής aerodynamic coefficient  
αεροεκτοξευόµενο βαλιστικό βλήµα Air-Launched Ballistic Missile (ALBM) 
αεροελαστικότητα aeroelasticity 
αεροεµβολή aeroembolism 
αεροηλεκτρονική avionics 
αεροθαλαµική φόρµα πιέσεως (αντι-g) bladder pressure suite  
αεροθαλάσσια διάσωση air sea rescue 
αεροθερµοελαστικότητα aerothermoelasticity 
αεροϊατρικός-ή-ό aeromedical 
αεροϊσοκλινής πτέρυγα aero-isoclinic wing 



 

αεροκινητήρας aeroengine 
αεροκραδασµοί / ρίπιση buffeting 
αεροληψία AirScoop (AS) 
αερολιµένας / αεροδρόµιο AiRPorT (ARPT, A/P) 
αερολιµένας, αεροδρόµιο airport 
αεροµεταφερόµενη έγκαιρη προειδοποίηση και έλεγχος Airborne Early Warning and Control (AEWC) 
αεροµεταφερόµενο φορτίο air cargo 
αεροµεταφερόµενος προσοµοιωτής γενικής χρήσης General Purpose Airborn Simulator (GPAS) 
αεροµεταφερόµενος σταθµός αναµετάδοσης επικοινωνιών Airborne Communications Relay Station (ACRES) 
αεροµεταφορά προσωπικού air trooping 
αεροναυπηγική aeronautics 
αεροναυτικά πρότυπα υλικών Aeronautical Material Specifications (AMS) 
αεροναυτική υπηρεσία ραδιοεκποµπών aeronautical broadcasting service 
αεροναυτικό πρότυπο Aeronautical Standard (AS) 
αεροναυτικός επίγειος φωτισµός aeronautical ground lightning 
αεροναυτικός σταθµός Aeronautical station (FA) 
αεροναυτικός φάρος aeronautical beacon 
αεροναυτιλία δια ισοβαρών καµπυλών pressure differential navigation  
αεροναυτιλία κατ' εκτίµηση dead reckoning 
αερονεύρωση  aeroneurosis 
αερόπαυση aeropause 
αεροπέδη ακροπτερυγίου Wing Tip Brake (WTB) 
αεροπλάνο θέσεων εν σειρά tandem aeroplane 
αεροπλάνο καθηλωµένο στο έδαφος Airplane on Ground (AOG) 
αεροπλάνο ξηράς landplane 
αεροπλάνο πτερύγων εν σειρά tandem aeroplane 
αεροπλάνο φωτοαναγνώρισης photo reconnaissance plane 
αεροπλάνο ωστικής έλικας pusher aeroplane 
αεροπλανοφόρο Aircraft Carrier (AC) 
αεροπλανοφόρο ελαφρύ aircraft Carrier, Light (CVL) 



 

αεροπλανοφόρο επίθεσης aircraft Carrier, Attack (CVA) 
αεροπλανοφόρο συνοδείας aircraft Carrier, Escort (CVE) 
αεροπλοήγηση Air Navigation (AN) 
αεροπλοϊµότητα, πλοϊµότητα αεροσκάφους airworthiness 
αερόπλοιο airship 
αεροπορία/αεροπλοϊα aviation 
αεροπορικά ηλεκτρονικά AVIation ElectrONICS (AVIONICS) 
αεροπορική αποστολή air mission 
αεροπορική βάση Air Force Base (AFB) 
αεροπορική διαδροµή air route 
αεροπορική εξυπηρέτηση air service 
αεροπορική εταιρεία airline 
αεροπορική ιατρική aviation medicine 
αεροπορική πρόγνωση aviation forecast 
αεροπορική υποστήριξη air support 
αεροπορικό ατύχηµα aircraft accident 
αεροπορικό καύσιµο (βενζίνη) AViation GASoline (AVGAS) 
αεροπορικό συµβάν aircraft incident 
αεροπορικός (ή αεροναυτικός) χάρτης aeronautical chart 
αεροπορικός αεριοστρόβιλος Aviation Gas Turbine (AGT) 
αερόσακος airbag 
αέρος-εδάφους Air to Ground (A/G) 
αεροσήραγγα ανοικτού κυκλώµατος open-circuit wind tunnel 
αεροσήραγγα δι' εκτονώσεως αέρος  blowdown wind tunnel  
αεροσήραγγα εξ επαγωγής induction wind tunnel 
αεροσήραγγα κλειστού θαλάµου δοκιµών closed throat wind tunnel 
αεροσκάφος AirCraFT (ACFT, A/C) 
αεροσκάφος (χωρίς κινητήρες)/δοµή αεροσκάφους AirFrame (A/F) 
αεροσκάφος αρχηγού σχηµατισµού lead aircraft 
αεροσκάφος βαρύτερο του αέρα heavier-than-air aircraft 



 

αεροσκάφος βραχείας απογείωσης/προσγείωσης  Short Take-Off and Landing aircraft (STOL) 
αεροσκάφος ελαφρύτερο του αέρα lighter-than-air aircraft 
αεροσκάφος κατακόρυφης απογείωσης και προσγείωσης Vertical TakeOff and Landing (VTOL) aircraft 
αεροσκάφος κρούσης strike aircraft 
αεροσκάφος µεγάλης διάρκειας πτήσης Long Endurance Aircraft (LEA) 
αεροσκάφος µεταφοράς προσωπικοτήτων executive aircraft 
αεροσκάφος παντός καιρού all weather aircraft 
αεροσκάφος παρατήρησης observation aircracft 
αεροσκάφος πολλαπλής χρήσης/αποστολής multi purpose/role aircraft 
αεροσκάφος πολλαπλών χρήσεων µακράς αυτονοµίας Multi Purpose Long Endurance (aircraft) (MPLE) 
αεροσκάφος προετοιµασµένο προς διάθεση Aircraft Prepared for Service (APS) 
αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας Fixed Wing Aircraft (FW Aircraft) 
αεροσκάφος στρατηγικής µεταφοράς strategic transport aircraft 
αεροσκάφος χωρίς ουρά  tailless aircraft 
αερόστατο aerostat 
αερόστατο ballon 
αερόστατο παρατήρησης observation ballon  
αερόστατο σταθερού ύψους constant level balloon 
αεροστεγανοποίση air sealing 
αεροστρόβιλος κινητήρας air turbine motor 
αερόστρωµα αιώρησης ground cushion 
αερόστρωµνο hovercraft 
αεροσύραγγα καθαρής/στρωτής ροής 'Evans' Evans Clean flow Tunnel (ECT) 
αεροτοµή  airfoil 
αεροτοµή κυκλικού τόξου circular arc airfoil 
αεροτοµή µε σχισµή slotted aerofoil 
αερουποβοηθούµενο σύστηµα προώθησης πυραύλων Air Augmented Rocket Propulsion System (AARPS) 
αερόφρενο air brake 
αερόφρενο speed brake 
αερόφρενο SPeeD BRaKe (SPD-BRK) 



 

αερόφυλλα chaff 
αεροφωτογραφία air photograph 
αερόψυκτο ψυγείο ελαίου Air Cooled Oil Cooler (ACOC) 
αερόψυκτος air cooled 
αερόψυκτος aircooled 
αερόψυξη διά αγωγών. ducted cooling 
αζιµούθιο azimuth 
αζιµούθιο εκτόξευσης launch azimuth 
αζυγοστάθµιστο UNBALance, UNBALanced (UNBAL) 
αθόδυλος ramjet 
αθόδυλος χαµηλού όγκου Low Volume RamJet (LVRJ) 
αθόρυβη βραχεία απογείωση και προσγείωση Quiet Short Take-Off and Landing (QSTOL) 
αίσθηση feel 
αισθητήρας sensor 
αισθητήρας SeNSoR (SNSR) 
αισθητήρας γωνίας προσβολής Angle Of Attack Sensor (AOAS) 
αισθητήρας µικρολαθών Fine Error Sensor (FES) 
αισθητήρας χαµηλού επιπέδου Low Level Sensor (LLS) 
αισθητήρια µονάδα ελέγχου στάθµης καυσίµου  Fuel Level Sensing Control Unit (FLSCU) 
αισθητήρια µονάδα µαγνητικής πορείας Magnetic Heading Sensor Unit (MHSU) 
αισθητήριο στοιχείο sensing element 
αισθητήριο σύστηµα ζηµιών αεροσκάφους Aircraft Damage Sensing System (ADSS) 
αισθητήριος ενισχυτής στάθµης καυσίµου Fuel Level Sensing Amplifier (FLSA) 
αίτηση αλλαγής προδιαγραφών Specification Change Request (SCR) 
αίτηση αλλαγής/µεταβολής Change Request (CR) 
αίτηση για αλλαγή Request For Change (RFC) 
αίτηση για εντολή τροποποίησης Request for Modification Order (RMO) 
αίτηση για εργασία Request For Work (RFW) 
αίτηση για πληροφορία / -ες Request For Information (RFI) 
αίτηση για προσφορά Request For Bid (RFB) 



 

αίτηση για πρόταση Request For Proposal (RFP) 
αίτηση για τιµή Request For Quote (RFQ) 
αιχµή peak 
αιχµηρή ριπή ανέµου sharp edged gust 
αιώρηση εκτός επίδρασης εδάφους Hover Out-of-Ground Effect (HOGE) 
ακαθάριστο εθνικό προϊόν Gross National Product (GNP) 
άκαµπτο αερόπλοιο rigid airship 
άκαµπτο πτερύγιο rigid blade 
άκαµπτο στροφείο rigid rotor 
ακανόνιστο ABNORMal (ABNORM) 
ακατάστατο σφάλµα erratic error  
ακολουθία SEQuence (SEQ) 
ακολουθία εκτίναξης ejection sequence 
ακολουθία λειτουργίας Operational Sequence (OS) 
ακολουθία συγκόλλησης welding sequence 
ακόρεστες ενώσεις unsaturated compounds 
ακούσια µεταφορά ισχύος Inadvertent Power Transfer (IPT) 
ακουστική διασπορά acoustic dispersion 
ακουστική διέγερση acoustic excitation 
ακουστική εκποµπή acoustic emission 
ακουστική κόπωση    acoustic fatigue 
ακουστική συχνότητα Audio Frequency (AF) 
ακουστική ταλάντωση acoustic vibration 
ακουστικός αναπαραγωγός Audio Reproducer (A/R) 
ακουστικός, ή, ό ACouSTic (ACST) 
ακραία τιµή extreme value 
ακριβές αντίγραφο / εφεδρικός, -ή, -ό BackUp (B/U) 
ακροβατικά aerobatics  
ακροβατική πτήση acrobatic flight 
ακροπτερύγιο wing tip  



 

ακροσύνδεσµος rod end 
ακροφύσιο nozzle 
ακροφύσιο 'Laval' Laval nozzle 
ακροφύσιο εκκένωσης discharge nozzle 
ακροφύσιο εξαγωγής exhaust nozzle 
ακροφύσιο κεντρικού σώµατος center body nozzle 
ακροφύσιο µε ακτινικές εγκοπές serrated nozzle  
ακροφύσιο υπερεκτόνωσης overexpanding nozzle 
ακρυλικές ρητίνες acrylic raisins 
ακρυλικό acrylic 
άκρως υπεριώδες Extreme UltraViolet (EUV) 
άκρως υπεριώδης Extreme Ultraviolet (xum) 
άκρως υψηλή συχνότητα  Extremely High Frequency (EHF) 
άκρως χαµηλή συχνότητα  Extremely Low Frequency (ELF) 
ακτίνα δράσης radius of operation 
ακτίνα δράσης εξόδου sortie radius 
ακτίνα περιστροφής τροχού wheel turning radius 
ακτίνα πλεύσης cruising radius 
ακτίνα στροφείου rotor radius 
ακτίνα στροφής Turn Radius (TR) 
ακτίνα χείλους προσβολής leading edge radius 
ακτινικός radial  
ακτινοβολία µέλανος σώµατος black light  
αλεξήνεµο Wind SHiLD (WSHLD) 
αλεξίπτωτο PARAchute (PARA) 
αλεξίπτωτο ανάγκης emergency parachute  
αλεξίπτωτο ανάκτησης recovery parachute 
αλεξίπτωτο επιβράδυνσης retarded parachute 
αλεξίπτωτο επιβράδύνσης parabrake 
αλεξίπτωτο ευστάθειας drogue parachute 



 

αλεξίπτωτο ευστάθειας stabilization parachute 
αλεξίπτωτο καθίσµατος seat parachute 
αλεξίπτωτο µε ιµάντες ribbon parachute 
αλεξίπτωτο µε περιµετρικά στερεωµένους ιµάντες hem rigged parachute 
αλεξίπτωτο µετά ανοικτού επιπώµατος blank gore parachute  
αλεξίπτωτο πέδησης / επιβράδυνσης brake parachute  
αλεξίπτωτο στήθους chest type parachute 
αλεξίπυρο, πυροστεγές fire proof 
αλεξίσφαιρο Bullet-PRooF (BPRF) 
αληθής πορεία True Course (TC) 
αληθής ταχύτητα αέρα True AirSpeed (TAS) 
αληθινή απόσταση slant range 
αλλαγή εντολής µηχανολογίας Engineering Order Change (EOC) 
αλλαγή επιπέδου LeVeL Change (LVL/CH) 
αλλαγή πρότασης/προσφοράς Change Proposal (CP) 
αλληλοσυνδέω, αλληλοσυµπλέκω INTerLocK (INTLK) 
αλλοτροπία allotropy 
αλυσιδωτή δειγµατοληψία chain sampling plan 
άλυσος, αλυσίδα chain 
αµαύρωση, συσκότιση black out  
Αµερικανική εταιρία για τα µέταλλα American Society for Metals (ASM) 
Αµερικανική εταιρία συγκολλήσεων American Welding Society (AWS) 
Αµερικανικό γαλόνι american gallon 
Αµερικανικό ινστιτούτο αεροναυτικής και αστροναυτικής American Institute for Aeronautics & Astronautics (AIAA) 
Αµερικανικό ινστιτούτο εθνικών προτύπων Americal National Standards Institute (ANSI) 
Αµερικανικό ινστιτούτο σιδήρου και χάλυβος Americal Iron and Steel Institute (AISI) 
Αµερικανικό πρότυπο συρµάτων American Wire Gage (AWG) 
Αµερικανικός πρότυπος κώδικας ανταλλαγής πληροφοριών American Standard Code for Information Interchange (ASCII) 
άµεση αεροπορική υποστήριξη immediate air support 
άµεση ανάγνωση εξόδου υπερύθρων Direct Readout InfraRed (DRIR) 



 

άµεση αναφορά φωτογραφικής ερµηνείας Immediate Photographic Interpretation Report (IPIR) 
άµεση αντιµετώπιση/εµπλοκή Direct Encounter (DE) 
άµεση βαλβίδα Direct Valve  (DV) 
άµεση όραση Direct Vision (DV) 
άµεση σωµάτωση direct bonding  
άµεσο λειτουργικό κόστος Direct Operating Cost (DOC) 
αµεσος έλεγχος direct control 
άµεσος, -η, -ο IMMediate (IMM) 
αµέσως επόµενο µεγαλύτερο συγκρότηµα Next Higher Assembly (NHA) 
αµπάρα cross BAR (X BAR) 
αµπέρ AMPere (AMP) 
αµπερόµετρο ammeter 
αµπερόµετρο επαφής Contact Making Ammeter (CMA) 
άµυνα defence (def) 
αµυντική επιχειρησιακή ετοιµότητα DEFence readiness CONdition (DEFCON) 
αµυντικό διηπειρωτικό βαλλιστικό βλήµα Defence InterContinental Ballistic Missile (DICBM) 
αµυντικό δορυφορικό σύστηµα επικοινωνιών Defence Satellite Communications System (DSCS) 
αµυντικό σύστηµα συναγερµού για βλήµατα MIssile Defense Alarm System  (MIDAS) 
αµυντικοί κανονισµοί πτήσεως δι’ όψεως Defence Visual Flight Rules (DVFR) 
αµυντικός σχεδιασµός έκτακτης ανάγκης Emergency Defence Plan (EDP) 
αµφίβιο amphibian 
αµφίδροµος (αµφίπλευρος) µεταδότης bilateral transducer  
αναβρασµός burble 
αναγκαία απόσταση ακινητοποίησης emergency distance 
αναγκαστική προσγείωση emergency landing 
αναγκαστική προσθαλάσσωση ditch 
αναγκαστική προσθαλάσσωση ditching 
αναγνώριση IDENtification (IDENT, ident, ID) 
αναγνώριση Recommended Spare Parts List (RSLP) 
αναγνώριση / πιστοποίηση ACKnowledge (ACK) 



 

αναγνώριση αέρος-αέρος Air to Air Identification (AAI) 
αναγνώριση εξαρτήµατος Item Identification (II) 
αναγνώριση υπολογιστή εν πτήση Enroute Computer IDentification (ECID) 
αναγνώριση φίλιου ή εχθρικού Identification, Frend or Foe (IFF) 
αναγνωριστικά αρχηγού πτήσης Flight Leader Identification (FLI) 
αναγνωριστικό αεροσκάφος reconesance aircraft 
αναγνωριστικό αεροσκάφος µε ελαφρύ οπλισµό Light Armed Reconnaisance Aircraft (LARA) 
αναγνωριστικό βοµβαρδιστικό Reconnaissance Bomber (RB) 
αναγνωριστικό καταδιωκτικό Reconnaissance Fighter (RF) 
αναγνωριστικό τακτικό βλήµα Reconnaissance Tactical Missile (RTM) 
αναγνωριστικός φάρος Identification BeacoN (IBN) 
αναγνώστης υψηλής ταχύτητας High Speed Reader (HSR) 
αναγωγή δεδοµένων Data Reduction (DR) 
αναγωγή δεδοµένων αποστολής Mission Data Reduction (MDR) 
αναδευόµενο λουτρό agitated bath 
ανάδευση agitation 
αναδιάχυση υπεριώδους ακτινοβολίας Backscatter UltraViolet (BUV) 
αναδιπλούµενες πτέρυγες  folding wings 
αναδιπλούµενο πτερύγιο folding blade 
αναδιπλούµενο/πτυσσόµενο πτερύγιο Folding Fin (FF) 
ανάδραση FeeDBacK (FDBK) 
ανάδραση διαφορικής πίεσης Differential Pressure Feedback (DPF) 
αναθερµαντήρας reheater 
αναθεώρηση REVision (REV) 
αναθεώρηση προκαταρκτικής σχεδίασης Preliminary Design Review (PDR) 
ανακαλώ / ανάκληση ReCalL (RCL) 
ανακαµπή, απαγκίστρωση pull-out 
ανάκαµψη µετά από διακοπή ισχύος  power fail recovery 
ανακατασκευή refurbishment 
ανακατεργασία (επανακατεργασία) rework 



 

ανακοίνωση ANounCE (ANCE) 
ανακοίνωση προτεινόµενου κανονισµού Notice of Proposed Rule Making (NPRM) 
ανακούφιση (τάσεων) relaxation 
ανακούφιση τάσεων (απόσβεση) stress relief 
ανακούφιση φόρτισης ελιγµού Maneuver Load Alleviation (MLA) 
ανακούφιση φορτίων και σταθεροποίηση µορφής Load Alleviation and Mode Stabilization (LAMS) 
ανακουφιστής παραµόρφωσης strain reliever 
ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης καµπίνας Cabin Pressure Relief Valve (CPRV) 
ανακουφιστική βαλβίδα υψηλής πίεσης High Pressure  Relief Valve (HPRV) 
ανακουφιστική βαλβίδα, βαλβίδα εκτόνωσης  relief valve 
ανακρίνω INTeRroGate (INTRG) 
ανακρυστάλλωση recrystalization 
ανάκτηση recovery 
ανάκτηση δι' αλεξιπτώτου ευσταθείας drogue recovery 
ανακύκλωση loop 
ανακύκλωση looping 
ανακύκλωση recirculation 
ανακύκλωση ύδατος water loop 
αναλογία µίγµατος κινητήρα Engine Mixture Ratio (EMR) 
αναλογία-λόγος ζηµίας/αστοχίας damage ratio 
αναλογική είσοδος Analog Input (ANI) 
αναλογική έξοδος Alalog Output (ANO) 
αναλογική ναυτιλία proportional navigation 
αναλογικό όριο proportional limit 
αναλογικός αυτόµατος πιλότος Analog Auto Pilot (AAP) 
αναλογικός έλεγχος proportional control 
αναλογικός υπολογιστής αεροδυναµικών δεδοµένων Analog Air Data Computer (AADC) 
αναλογικός ψηφιακός µετατροπέας Analog to Digital converter  (A/DC) 
ανάλυση αλλαγής πεδίου Field Change Analysis (FCA) 
ανάλυση ανίχνευσης και καταγραφής βλαβών Malfunction Detection Analysis and Recording (MDAR) 



 

ανάλυση αστοχίας Failure Analysis  (FA) 
ανάλυση δυνατοτήτων εξοπλισµού ναυτιλίας Navigation Equipment Capability Analysis (NECAP) 
ανάλυση επιπτώσεων αστοχιών Failures Effects Analysis  (FEA) 
ανάλυση ηλεκτρικού φορτίου Electrical Load Analysis (ELA) 
ανάλυση µε πεπερασµένα στοιχεία Finite Element Analysis (FEA) 
ανάλυση µελέτης συντήρησης Maintenance Engineering Analysis (MEA) 
ανάλυση συντήρησης Maintenance Analysis (M/A) 
ανάλυση συχνότητας ελέγχου Frequency Control Analysis   (FCA) 
ανάλυση τάσεων Stress Analysis (SA) 
ανάλυση τρόπου αστοχίας Failure Mode Analysis  (FMA) 
ανάλυση τρόπου και επιπτώσεων αστοχίας Failure Mode & Effects Analysis (FMEA) 
ανάλυση τροχιάς ORbital ANalysis (ORAN) 
αναλυτής αποτελεσµάτων ακτινών Χ X-Ray Events Analyser (X-REA) 
αναλυτικό αναρτηµένο αδρανειακό σύστηµα πλοήγησης  Gimballess Analytic Inertial Navigation System (GAINS) 
αναλώσιµο εκτοξευόµενο όχηµα χαµηλού κόστους Low Cost Expendable launch vehicle (LCE) 
αναλώσιµος τηλεχειριζόµενος σταθµός καιρού Expendable Remote Operating Weather Station (EROWS) 
αναµεικτήρας (πυραυλικού) καυσίµου-οξειδωτικού burner head 
αναµεικτήρας πίεσης bulk injection carburetor 
αναµεικτήρας πρωτεύουσας-δευτερεύουσας ροής by-pass mixer 
αναµεικτήρας, εκνεφωτήρας  carbure(t)tor 
αναµείκτης MiXeR (MXR) 
αναµεµιγµένα προϊόντα διάσπασης Mixed Fission Products (MFP) 
αναµενόµενος χρόνος προσέγγισης expected approach time 
αναµεταδότης επεξεργαστής σήµατος καθοδήγησης Guidance Signal Processor-Repeater (GSP-R) 
αναµιξιµότητα miscibility 
αναπνευστήρας ελαίου oil breather 
αναπνοή υπό πίεση pressure breathing  
αναπόσπαστος-η-ο, ολοκληρωµένος-η-ο INTEGral (INTG, INTEG) 
αναπροσέγγιση µε έναν κινητήρα single engine go-around 
ανάπτυξη development (dev) 



 

ανάπτυξη / οικοδόµηση BuildUp (B/U) 
ανάπτυξη θερµότητας heat build up 
ανάπτυξη ρωγµής crack propagation 
αναπτυσσόµενο αµυντικό σύστηµα Deployable Defence System (DDS) 
αναπτύσσω deploy (dply) 
αναρρόφηση ingestion 
αναρρόφηση θερµών αερίων hot gas ingestion 
αναρροφητική βαλβίδα snifting valve 
ανάρτηση (επιταχυνσιόµετρα) suspension (accelerometer) 
αναστολέας ρωγµής crack stopper 
αναστροφέας reverser 
αναστροφέας ώσης thrust reverser 
αναστροφέας ώσης Thrust Reverser (T/R, TR) 
αναστροφή inversion 
αναστροφή ReVerSioN (RVSN) 
αναστροφή (δράσης πηδαλίων) reversal of control 
ανάστροφη ανακύκλωση inverted loop 
ανάστροφη εκλέπτυνση inverse taper 
αναστροφή εν πτήση In-Flight Turn Back (IFTB) 
ανάστροφη περιδίνηση inverted spin 
ανάστροφη περιστροφή outside roll 
ανάστροφη περιστροφή κινητήρα kickback 
αναστροφή πορείας reversement 
αναστροφή πτερυγίων κλίσης aileron reversal 
ανάστροφη πτήση inverted flight 
ανάστροφη ροή reversed flow 
ανάστροφη ώση reverse thrust 
ανάστροφο βήµα reverse pitch 
ανάστροφος / αναστροφή REVerse (REV, RVS) 
ανασυρόµενο πτερύγιο καµπυλότητας retractable flap 



 

ανασυρόµενο σύστηµα προσγείωσης retractable undercarriage 
ανάσυρση RETRactioN (RETRN) 
ανασύρω RETRact (RETR) 
αναταράξεις εν αιθρία σε µεγάλο υψόµετρο HIgh altitude Clear Air Turbulence (HICAT) 
ανατάραξη σε αίθριο καιρό Clear Air Turbulence (CAT) 
αναφλεγόµενο εύκολα hypergolic (hygl) 
αναφλεκτήρας igniter 
ανάφλεξη IGNition (IGN) 
ανάφλεξη κύριου κινητήρα Main Engine IGnition (MEIG) 
ανάφλεξη υπερβολικής µορφής HYPERbolic IGNition (HYPERIGN) 
αναφορά / παραποµπή REFerence  (REF) 
αναφορά ανωµαλιών πτήσης FLight Anomalies REporting (FLARE) 
αναφορά ασυµφωνιών κατά την επιθεώρηση Inspection Descrepancy Report (IDR) 
αναφορά ασυµφωνιών/ελαττωµάτων Discrepancy Report (DR) 
αναφορά βλαβών και αστοχιών Trouble and Failure Report (TFR) 
αναφορά βοµβαρδισµού BOMb REPorT (BOMREPT) 
αναφορά δοκιµής επιθεώρησης Inspection Test Report (ITR) 
αναφορά δράσης ανθρώπινου σφάλµατος Human Error Action Report (HEAR) 
αναφορά εκκρεµούς βλάβης Open Failure Report (OFR) 
αναφορά ελαττωµατικότητας Unsatisfactory Report (U/R) 
αναφορά ελαττωµατικού υλικού Defective Material Report (DMR) 
αναφορά ελέγχου αεροσκάφους Aircraft Inspection Report (AIR) 
αναφορά εν πτήσει inflight report 
αναφορά ενεργειών για ελλείψεις/ανεπάρκεια Deficiency Action Report (DAR) 
αναφορά εξυπηρέτησης πεδίου Field Service Report  (FSR) 
αναφορά ζύγισης Weighing Report (WR) 
αναφορά θέσης position report 
αναφορά λειτουργίας και επιδόσεων Service and Performance Report (SPR) 
αναφορά πληροφοριών INTelligence REPort (INTREP) 
αναφορά πληρώµατος πτήσης Flight Crew Report (FCR) 



 

αναφορά ποιοτικής επισκόπησης Quality Survey Report (QSR) 
αναφορά πτήσης δοκιµής κατα την παραγωγή production flight test report 
αναφορά πτήσης δοκιµής τύπου type flight test report 
αναφορά συµµόρφωσης βάρους και ζυγοστάθµισης Weight & balance Compliance Report (WCR) 
αναφορά σφάλµατος Error Report (ER, ERR ) 
αναφορά τεχνικού συµβάντος Technical Incident Report (TIR) 
αναφορά τεχνικών βλαβών Technical Trouble Report (TTR) 
αναφορά χειριστή PIlot REPort (PIREP) 
αναφορικά δεδοµένα αέρος Air Data Reference (ADR) 
αναφορικά µε... With Respect To.. (WRT) 
αναφορικό σχεδιαστικό υπόδειγµα Design Reference Model (DRM) 
αναχαιτίζω, ανακόπτω INTerCePt (INTCP) 
αναχαίτιση πορείας σύγκρουσης collision course interception 
αναχαιτιστικό Interceptor (I) 
αναχαιτιστικό µακράς εµβέλειας Long Range Interceptor (LRI) 
αναχαιτιστικό µαχητικό ηµέρας Interceptor Day Fighter (IDF) 
αναχαιτιστικό µαχητικό νύκτας Interceptor Night Fighter (INF) 
αναχαιτιστικό τακτικό βλήµα Interceptor Tacktical Missile (ITM) 
αναχώρηση DEParture (DEP) 
ανεκτή τάση (καταπόνηση) tolerated stress 
ανέµιση πτερυγίου κλίσης ailerons float 
ανεµιστήρας fan 
ανεµολόγιο wind rose 
ανεµόµετρο air meter 
ανεµόµετρο 'laser' laser anemometer 
ανεµόµετρο θερµού νήµατος hot wire anemometer 
ανεµοπλάνο sailplane 
ανεµοπορία soaring 
ανεµόπτερο αεροµεταφοράς Air Cargo Glider (ACG) 
ανεµόπτερο εν πτήση Glider FlYing (GFY) 



 

ανεµόπτερο ρίψης µε ακρίβεια Precision Drop Glider (PDG) 
άνεµος wind 
άνεµος θύελλας storm wind  
ανεµοστρόβιλος tornado 
ανεµοστρόβιλος whirlwind 
ανεµούριο drogue (drg) 
ανεµούριο wind sock 
ανενεργός εκπαιδευτικός πύραυλος Dummy Air Training Missile (DATM) 
ανεξάρτητη αστοχία independent failure 
ανεξάρτητη έρευνα και ανάπτυξη Independent Recearch And Development (IRAD, IR & D) 
ανεξάρτητο σύστηµα παρακολούθησης προσγείωσης Independent Landing Monitor (ILM) 
ανεροειδές τύµπανο sealed bellows 
ανεροειδές-ής aneroid 
ανεροειδής θαλαµίσκος aneroid capsule 
άνευ ισχύος (πτήση) power off 
άνευ χρέωσης Free Of Charge (FOC) 
ανεφοδιασµός α/φους aircraft replenishing 
ανεφοδιασµός καυσίµου refuelling 
ανεφοδιασµός καυσίµου δια πιέσεως pressure refuelling  
ανεφοδιασµός µε καύσιµα εν πτήση Flight Refuelling (FR) 
ανθεκτικό σε παρεµβολές/εµπλοκές Jam Resistant (JR) 
ανθεκτικό στη διάβρωση, ανοξείδωτο Corrosion REsistant (CRE) 
ανθρακοεναζώτωση carbonitriding 
ανθρακονήµατα carbon fibers 
ανθρακοξυλοαζωτούχο ελαστικό κόµµι Carboxy Nitroso Rubber (CNR) 
ανθρώπινοι παράγοντες Human Factors (H/F) 
ανθρωποθυρίδα εισαγωγής Inlet ManHole (IMH) 
ανθρωποµηχανική Human Engineering (HE) 
ανθυποβρυχιακός πύραυλος Anti-Submarine ROCket (ASROC) 
ανισοαδράνεια anisoinertia 



 

ανισοπτέρυγο διπλάνο sesquiplane 
ανίχνευση αστοχίας και αναγγελία Fault Detection & Annunciation (FDA) 
ανίχνευση εκτόξευσης βλήµατος µε υπεριώδη ακτινοβολία InfraRed Missile Launch Detection (IRMLD) 
ανίχνευση, περιορισµός, αναγνώριση και αποκατάσταση αστοχιών Fault Detection, Isolation, Identification & Recompensation (FDIIR) 
ανιχνευτής δι’ υπερύθρων ακτίνων IR seeker 
ανιχνευτής διαρροής leak detector 
ανιχνευτής µαγνητικής ανωµαλίας Magnetic Anomaly Detector (MAD) 
ανιχνευτής υψηλής ανάλυσης High Resolution Tracker (HRT) 
ανιχνευτής υψηλής ενέργειας High Energy Detector (HED) 
ανιχνευτής ύψους Elevation Finder  (EF) 
ανοδική (θυσιαστική) προστασία sacrificial protection 
ανοδίωση anodising 
άνοδος climb 
άνοιγµα OPeniNG (OPNG) 
άνοιγµα αποκατάστασης πίεσης vent 
άνοιγµα προσιτότητας Access Opening (AO) 
άνοιγµα τροχών track 
ανοίγω, απασφαλίζω UNLocK  (UNLK) 
ανοξείδωτος χάλυβας Stainless STeel (SST) 
ανοξυγονία (βλ.και "hypoxia") anoxia 
ανόπτηση annealing 
ανορθόδοξος πόλεµος Uncoventional Warfare (UW) 
ανορθωθείσα ταχύτητα αέρα Rectified Air Speed (RAS) 
ανορθωτής µετασχηµατισµού Transformer Rectifier (TR) 
ανορθωτής πλήρους κύµατος Full Wave Rectifier (FWR) 
ανοχή TOLerance (TOL) 
ανοχή (τζόγος) play 
ανοχή µεγέθους size tolerance 
ανοχή παραγωγικής διαδικασίας process tolerence  
ανοχή σε g g tolerance 



 

ανοχή σε ζηµιά/αστοχία damage tolerance 
ανοχή ύψους altitude tolerance 
ανταλλακτικά εξαρτήµατα spare parts 
ανταλληγείς άνεµοι anti-trade winds 
ανταποκριτής responsor (SSR or IFF) 
αντιαεροπορική άµυνα µικρής εµβέλειας SHOrt Range Air Defence (SHORAD) 
αντιαεροπορικό πυροβολικό Anti-Aircraft Artillery (AAA) 
αντιαεροπορικός πύραυλος Anti-Aircraft Missile (AAM) 
αντιαεροπορικός, -ή, -ό Anti-Aircraft (AA) 
αντίβαρο counterweight (ctwt) 
αντιδιαβρωτικό µείγµα  Corrosion Inhibiting Compound (CIC) 
αντιδραστήριο nital nital etchant 
αντιεκτροπικά πηδάλια κλίσης anti-yaw ailerons 
αντίθετη ροή counterflow  
αντίθετος,-η,-ο OPPosite (OPP) 
αντίθλιψη back pressure 
αντικείµενο δοκιµής πτήσεως Flight Test Article (FTA) 
αντικείµενο λειτουργικής δοκιµής Functional Test Objective (FTO ) 
αντικείµενο υψηλής αξίας High Value Item (HVI) 
αντικυκλώλυση anticyclolysis 
αντικυκλώνας anticyclone 
αντίλαλος (ηχώ) echo 
αντιλαµβανόµενο επίπεδο θορύβου Perceived Noise Level (PNL) 
αντίµετρα Counter Measures (CM) 
αντίµετρα και παραπλάνηση ραντάρ Radar Countermeasures and Deception (RADCM) 
αντίµετρα κατευθυνόµενου βλήµατος Guided Missile CounterMeasure (GMCM) 
αντίµετρα ραντάρ Radar Countermeasure(s) (RCM) 
αντίµετρα υπερύθρων  InfraRed CounterMeasures (IRCM) 
αντιµετώπιση τακτικού βλήµατος TActical Missile Encounter (TAME) 
αντιολισθητικός -η -ο Anti-SKID (A/SKID) 



 

αντιολισθητικός τριβέας Anti-Friction Bearing (AFB) 
αντιπαγωποίηση αεροδυναµικού καλύµµατος (κινητήρα) Nacelle Anti-Icing (NAI) 
αντιπαγωτικά πτέρυγας Wing Anti-Ice (WAI) 
αντιπαγωτικό πρόσθετο Anti-Icing Additive (AIA) 
αντιπαγωτικός, -ή, ό Anti-Ice, Anti-Icing (AI, A/I) 
αντιπροσωπευτικό δείγµα representative sample 
αντιπυρικό διάφραγµα, πυροστεγές τοίχωµα fire wall 
αντιραντάρ Anti-Radar (AP) 
αντιρροή counteflow  
αντισταθµιζόµενο οριζόντιο σταθερό Trimmable Horizontal Stabilizer (THS) 
αντισταθµίζω ( αεροσκάφος ) trim (a/c) 
αντισταθµίζω, αντιστάθµιση CounterBALance (CBAL) 
αντιστάθµιση εµπρόσθιας κίνησης Forward Motion Compensation (FMC) 
αντιστάθµιση κίνησης εικόνας και βαθµονόµηση Image Motion Compensation and Calibration (IMCC) 
αντισταθµιστικό πτερύγιο  balance tab 
αντισταθµιστικό πτερύγιο πηδάλιου κλίσης aileron trim tab 
αντίσταση επιφάνειας θόλου (αλεξίπτωτα) canopy drag area 
αντίσταση περιορισµού φορτίου Load Limiting Resistor (LLR) 
αντίσταση ρήξης, µέγιστη (υδροστατική) πίεση ρήξης burst strength 
αντιστρεπτική δοκός torque beam 
αντιστρεπτικοί βραχίονες torque arms 
αντιστρεπτικοί σύνδεσµοι torque links 
αντιστροφή ανέµου backing 
αντίστροφη ελικοειδής περιέλιξη reversed helical winding 
αντίστροφη µέτρηση CountDown (CD) 
αντιστρόφως περιστρεφόµενες έλικες counter rotating propellers 
αντιτορπιλλικό µε ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο Destroyer Anti-Submarine Helicopter (DASH) 
αντιτριβικό µέταλο Anti-Friction Metal (AFM) 
αντιψυκτικό-'η-ό antifreeze 
αντλία pump 



 

αντλία αναµεικτήρα πίεσης bulk injection pump 
αντλία έκχυσης ejector pump 
αντλία επιστροφής scavenge pump 
αντλία επιτάχυνσης accelerator pump 
αντλία καυσίµου υψηλής πίεσης High Pressure Fuel Pump (HPFP) 
αντλία καυσίµου χαµηλής πίεσης Low Pressure Fuel Pump (LPFP) 
αντλία πίεσης pressure pump  
αντλία που παίρνει κίνηση από τον κινητήρα Engine Driven Pump (EDP) 
αντλία τροφοδοσίας feed pump 
αντοχή strength 
αντοχή διαρροής Yellow (Y) 
αντοχή σε αποκόλληση peel strength 
αντοχή σε διάτµηση shear strength 
αντοχή σε εφελκυσµό tensile strength 
αντοχή σε θλίψη compressive strength 
αντοχή σε θραύση fracture toughness 
αντοχή σε θρυµµατισµό shatter resistance 
αντοχή σε κόπωση fatigue notch factor 
αντοχή σε κόπωση fatigue strength 
αντοχή σε κρούση impact strength 
αντοχή σε ροπή στρέψης torque strength 
αντοχή σε σχίσιµο tear strength 
άντωση lift 
άντωση στροφείου rotor lift 
άντωση/οπισθέλκουσα Lift/Drag (L/D) 
αντωτικό σώµα Body Wing (BW) 
αντωτικός κινητήρας lift engine 
άνυσµα vector (vec) 
άνυσµα φάσης phase vector 
άνυσµα ώσης εκτροπής Yaw Thrust Vector (YTV) 



 

ανυσµατική ώση vectored thrust 
ανυψωµένος,- η, -ο elevated 
ανύψωση heave 
άνω OVer (OV) 
άνω απόκλιση upper deviation 
άνω όριο ελέγχου Upper Control Limit (UCL) 
άνω περιοχή ελέγχου Upper Control Area (UCA) 
άνω περιοχή ελέγχου Upper conTrol Area (UTA) 
άνωθεν κεφαλής (υπερυψωµένο) OVerHeaD (OVHD) 
ανώρευµα upwash 
άνωση, πλευστότητα buoyancy 
ανώτερος αξιωµατικός ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Senior Air Traffic Control Officer (SATCO) 
άξoνας πρόνευσης pitch axis 
αξιολόγηση καταλληλότητας (ποιοτική διασφάλιση) qualification (QA) 
αξιολόγηση καταστροφής από βόµβα Bomb Damage Assessment (BDA) 
αξιολόγηση/καταλληλότητα σχεδίου Design Evaluation/Qualification (DE/Q) 
αξιοπιστία reliability 
αξιωµατικός ασφαλείας safety officer 
αξιωµατικός πληροφοριών Intelligence Officer (IO) 
αξιωµατικός σύνδεσµος εδάφους Ground Liaison Officer (GLO) 
αξιωµατικός υπηρεσίας πληροφοριών Information Services Officer (ISO) 
άξονας shaft 
άξονας spool 
άξονας αναφοράς axis of reference 
άξονας αναφοράς εισαγοµένων Input Reference Axis (IRA) 
άξονας άντωσης lift axis 
άξονας γυγγλισµού πηδαλίου διεύθυνσης Rudder Hinge Line (RHL) 
άξονας διατοιχισµού roll axis 
άξονας εισόδου Input Axis (IA) 
άξονας ελευθερίας axis of freedom 



 

άξονας µη πτέρωσης no-feathering axis 
άξονας οπισθέλκουσας drag axis 
άξονας πτέρυγας wing axis 
άξονας στροφείου rotor mast  
άξονας της γής earth axis 
άξονας ώσης axis of thrust 
άξονας ώσης thrust line 
αξονική ροή axial flow  
αξονική χορδή axial cord 
απ' ευθείας πρόσβαση στη µνήµη Direct Memory Access (DMA) 
απαγορεύεται το κάπνισµα No Smoking (NS) 
απαγορευµένη περιοχή prohibited area 
απαζώτωση denitrogenation 
απαιτήσεις αεροπλοϊµότητας κατά JAA Joint (Aviation Authorities) Airworthiness Requirements (JAR) 
απαιτήσεις βασικών επιδόσεων Essential Performance Requirements (EPR) 
απαιτήσεις δοκιµών για πιστοποίηση Certification Test Requirements (CTR) 
απαιτήσεις λειτουργίας Operation Requirements (OR) 
απαιτήσεις πιστοποίησης συντήρησης Certification Maintenance Requirements (CMR) 
απαιτήσεις υποστήριξης διαπλανητικής αποστολής Interplanetary Mission Support Requirements (IMSR) 
απαίτηση αλλαγής του κατασκευαστή Manufaturer Change Request (MCR) 
απαίτηση άµεσης λειτουργίας Immediate Operating Requirement (IOR) 
απαίτηση διακοπής Interupt ReQuest (IRQ) 
απαίτηση δοκιµαστικής πτήσης Flight Test Request (FTR) 
απαίτηση φακέλου πτήσης envelope requirement 
απαιτούµενες επιδόσεις πλοήγησης required navigation performance 
απαιτούµενη δυνατότητα πλοήγησης Required Navigation Capability (RNC) 
απαιτούµενος - η - ο ReQuiReD (RQRD) 
απαιτώ / προσκτώ ACQuire (ACQ) 
απανθράκωση decarburization 
απάντληση καυσίµου δια πιέσεως pressure defuelling  



 

απασφαλισµένο, απασφάλιση UNLocKeD, UNLocKing (UNLKD) 
απεικόνιση διαδρόµου εισόδου Entry Corridor Display   (ECD) 
απεικόνιση καθοδήγησης στο αλεξήνεµο Windshield Guidance Display (WGD) 
απεικόνιση και έλεγχος Display and Control (D&C) 
απεικόνιση κατακόρυφης κατάστασης Vertical Situation Display (VSD) 
απεικονιστής (παραµέτρων) κινητήρα και προειδοποιήσεων (µηνυµάτων) Engine and Warning Display (E/WD) 
απεικονιστής ελέγχου λειτουργίας κινητήρα Engine Management Display (EMD) 
απεικονιστής Η/Υ ορθής διόπτευσης Head Up Display Computer (HUDC) 
απεικονιστής ηλεκτρονικού συστήµατος Electronic System Display (ESD) 
απεικονιστής ορθής διόπτευσης Head Up Display (HUD) 
απεικονιστής οριζόντιας θέσης Horizontal Situation Display (HSD) 
απεικονιστής παρακολούθησης εισόδου Entry Monitor Display   (EMD) 
απεικονιστής παρακολούθησης καύσης κατά την πτήση Flight Combustion Monitor (FCM) 
απεικονιστής πλοήγησης Navigation Display (ND) 
απεικονιστής πολλαπλών λειτουργιών Multifunction Display (MFD) 
απεικονιστής πολλαπλών χρήσεων Multi-Purpose Display (MPD) 
απεικονιστής προειδοποιήσεων Warning Display (WD) 
απεικονιστής προειδοποιήσεων κινητήρα Engine/Warning Display (EWD) 
απεικονιστής πρωτευόντων χαρακτηριστικών πτήσης primary flight display 
απεικονιστής συστήµατος,-ων System Display (SD) 
απεικονιστής υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display (LCD) 
απενεργοποίηση deactivation (deact) 
απεξάρθρωση flailing 
απεριόριστη οροφή και ορατότητα Ceiling And Visibility Unlimited (CAVU) 
απευαισθητοποίηση desensitization 
απλή βαλβίδα βαρύτητας dead load valve 
απλός τριβέας plain bearing 
από αναλογικό σε ψηφιακό Analog/Digital (A/D) 
από κέντρο σε κέντρο Center TO Center (C TO C) 
απόβαρο weight empty 



 

απόβαρο  tare weight 
απόβαρο λειτουργίας Operating Empty Weight (OEW) 
αποβίβαση disembarcation 
απογείωση Take Off (TO) 
απογείωση take-off 
απογείωση / προσέγγιση Take Off / APPRoach (TO/APPR) 
απογείωση µε βοηθητικούς πυραύλους Jet Assisted Take-Off (JATO) 
απογείωση µειωµένης ώσης reduced thrust take off 
απογείωση σε σειρά stream take-off 
απογείωση/επανακύκλωση Take Off /Go Around (TOGA) 
αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας Acceptable Reliability Level (ARL) 
αποδεκτό επίπεδο ποιότητας acceptable quality level 
αποδεκτό επίπεδο ποιότητας Acceptance Quality Level (AQL) 
αποδέσµευση / αποδεσµεύω RELease (REL) 
αποδιαµορφωµένος θόρυβος DEMOdulated Noise (DEMON) 
αποδιαµορφωτής demodulator (dem) 
απόδοση ισχύος power rating 
απόδοση στον άξονα shaft efficiency 
αποδοτικότητα καύσης combustion efficiency 
αποζευκτήρας εδάφους (αλεξίπτωτα) ground disconnect 
απόθεµα δεδοµένων στόχου Target Data Inventory (TDI) 
αποθηκεύσιµος storable 
αποθηκευτικός χώρος οροφής Over Head Stowage Compartment (OHSC) 
αποθήκη βοµβών (α/φους) bomb bay 
απόκλιση discrepancy 
απόκλιση divergence 
απόκλιση VARiation (VAR) 
απόκλιση (αστρονοµία) declination (dec) 
απόκλιση ώσης thrust deflection 
αποκλισιόµετρο, εκπτωσίµετρο drift meter 



 

αποκόλληση Lift-Off (L/O, LO) 
αποκόλληση  debonding 
αποκόλληση (κίνηση ρευστών) separation (fluid motion) 
αποκόλληση οριακού στρώµατος boundary layer separation  
αποκολλώµενο στρώµα peel ply 
απόκτηση / πρόσκτηση ACQuisitioN (ACQN ACQ) 
απόκτηση εµβέλειας δια οργάνων Instrumented Range ACQuisition (IRACQ) 
απόκτηση ύψους ALTitude ACQuire (ALT ACQ) 
αποκωδικοποιητής decoder (dcdr) 
απολέπιση exfoliation 
απολέπιση flaking 
απολίπανση degreasing 
απολύµανση decontamination 
απόλυτα στεγνό hard dry 
απόλυτη οροφή absolute ceiling  
απόλυτη στροβιλότητα absolute vorticity 
απόλυτη τιµή ABSolute  VALue (ABS VAL) 
απόλυτο όργανο absolute instrument 
απόλυτο ύψος absolute altitude  
αποµακρυσµένος αισθητήρας φωτός Remote Light Sensor (RLS) 
αποµακρυσµένος µετατροπέας φόρτισης Remote Charge Converter (RCC) 
αποµαστευόµενος αέρας bleed-air  
αποµάστευση αέρα air bleed 
αποµάστευση από αεροσυµπιεστή compressor bleed 
αποµαστεύω bleed off  
αποµονωµένο φορτίο ενός τροχού Isolated Single Wheel Load (ISWL) 
αποµόνωση ISOLation (ISOL, isol) 
αποµόνωση αστοχίας µε ηµιαυτόµατες τεχνικές Fault Isolation by Semiautomatic Techniques   (FIST) 
αποµονωτής επικοινωνίας δεδοµένων Data CommunIcation Buffer (DCIB) 
αποµονωτής κραδασµών shock isolator 



 

απόξεση abrasion 
αποπαγοποίηση De-Icing (DI) 
αποπαγοποιητική λωρίδα de-icer boot 
αποπαγωτικό de-icer 
αποπολυµερισµένο ελαστικό κόµµι DePolymerized Rubber (DPR) 
αποπροσανατολισµός disorientation 
αποπροσγείωση υπό την επίδραση εδάφους Ground Effect Take-Off and Landing (GETOL) 
απόρρευµα wake  
απόρρευµα στροφείου rotor wash 
απορριπτόµενη δεξαµενή Drop Tank (DT) 
απορριπτόµενη δεξαµενή jettisonable tank 
απορριπτόµενο καύσιµο dumping fuel 
απορρίπτω, εκρέω,αποφορτίζω discharge  
απόρριψη rejection 
απορρόφηση absorption 
απόσβεση  damping 
απόσβεση ταλαντώσεων / κραδασµών vibration damping 
αποσβέσιµη µνήµη Erasable Memory   (EM) 
αποσβεστήρας ABSORBer (ABSORB) 
αποσβεστήρας damper 
αποσβεστήρας snubber 
αποσβεστήρας κραδασµών shock absorber 
αποσβεστήρας πτερυγίου blade damper  
αποσβεστήρας ταλαντώσεων dashpot 
αποσπασµένο κύµα κρούσης detached shock wave 
απόσταση από το άκρο Edge Distance (ED) 
απόσταση απογείωσης Take Off Distance (TOD) 
απόσταση επιτάχυνσης-ακινητοποίησης Accelerate Stop Distance (ASD) 
απόσταση πολικών συντεταγµένων polar distance 
αποστολή , φόρτωση SHiPpiNG (SHPNG) 



 

αποστολή αναχαίτισης Interception Mission (InM) 
αποστολή εκκένωσης EVacuation Mission  (EVM) 
αποστολή νυχτερινής εισβολής Night Intruder Mission (NIM) 
αποστολή παρεµπόδισης InterDiction Mission (IDM) 
αποστολή σε γήινη τροχιά Earth Orbital Mission  (EOM) 
αποστράγγιση drainage 
αποστρατικοποιηµένη ζώνη Demilitarized Zone (DmZ) 
αποσύζευξη UNCuPLinG (UNCPLG) 
αποσυµπίεση decompression  
αποσύνθεση decomposition 
αποσύνθεση ανά λεπτό Disintegration Per Minute (DPM) 
αποσυνχρονίζω DE-SYNchronize (DESYN) 
αποτέλεσµα κλίµακας scale effect 
αποτελεσµατικό επίπεδο αντιληπτού θορύβου Effective Perceived Noise Level (EPNL) 
αποτελεσµατικότητα efficiency 
αποτελεσµατικότητα συστήµατος system effectiveness 
αποτίµηση/αξιολόγηση ανοχής ζηµιών/αστοχιών  Damage Tolerance Assessment (DTA) 
αποτύπωµα mould cavity 
αποτύπωση ισεντατικών θορύβου (επί εδάφους) noise footprint 
αποτυχηµένη προσέγγιση Missed Approach (MA) 
αποφλοίωση ελαστικού επισώτρου tire shedding 
αποφυγή σύγκρουσης Anti-COLLision (A/COLL) 
αποχρωστικό paint remover 
αποχωρισµός (κατευθυνοµένων βληµάτων) separation (missiles) 
απώλεια ακροπτερυγίου  tip loss  
απώλεια ισχύος λόγω οπισθέλκουσας κατατοµής profile drag power loss 
απώλεια όρασης Loss Of Vision (LOV) 
απώλεια οχήµατος Loss Of Vehicle (LOV) 
απώλεια προσανατολισµού αεροπόρου aviator's vertigo 
απώλεια στήριξης stall 



 

απώλεια στήριξης (πτερυγίων) συµπιεστή compressor stall 
απώλεια στήριξης ακροπτερυγίου tip stall 
απώλεια στήριξης λόγω επιτάχυνσης accelerated stall 
απώλεια στήριξης πτερυγίου blade stall  
απώλεια στήριξης τύπου σφυροκεφαλής hammerhead stall 
απώλεια συστήµατος system loss 
αραιωτικό dispersant 
αραιωτικό extender 
άρθρωση οπισθέλκουσας drag  hinge 
άρθρωση πτερυγισµού flapping hinge 
άρθρωση, γιγλισµός HiNGe (HNG) 
αρθρωτό πτερύγιο articulated blade 
αρθρωτό στροφείο articulated rotor 
αρθρωτό στροφείο hinged rotor 
αρθρωτός, -ή, ό ARTiCuLateD (ARTCLD) 
αριθµητικός µέσος δείγµατος sample median 
αριθµός Number (NO) 
αριθµός (κωδικός) απαρτίου Part Number (P/N) 
αριθµός 'Mach' Mach number (M) 
αριθµός 'Mach' αύξησης οπισθέλκουσας drag rise Mach number 
αριθµός 'Prandtl' Prandtl number  
αριθµός 'Reynolds' Reynolds number (Re) 
αριθµός αποδεκτών ατελειών defect acceptance number  
αριθµός δελτίου εξυπηρέτησης του κατασκευαστή Vendor Service Bulleting Number (VSBN) 
αριθµός καταλόγου απόσυρσης Retired Index Number (RIN) 
αριθµός κετανίων cetane number 
αριθµός κωδικοποίησης φορτίου Load Classification Number (LCN) 
αριθµός σειράς Serial Number (S/N)  
αριθµός σειράς στόλου Fleet Serial Number (FSN) 
αριθµός σκληρότητας κατά Μπρινέλ Brinell Hardness Number (BHN) 



 

αριθµός ταξινόµησης αεροσκάφους Aircraft Classification Number (ACN) 
αριστερά Left (L) 
αριστερά Left Hand (LH, lh) 
αριστερή πλευρά portside 
αριστερός απεικονιστής Left Display (LD) 
αριστερόστροφα Counter ClockWise (CCW) 
αριστερόστροφα πολωµένο κύµα left-handed polarized wave 
αριστερόστροφη έλικα left-handed propeller 
άρµα µάχης tank  
αρνητική δίεδρος anhedral 
αρνητικό-θετικό-αρνητικό Negative-Positive-Negative (NPN) 
αρνητικός-ή,-ό NEGative (NEG) 
αρπάγη (τροχός ή άγγιστρο) ARresting Gear or hook (ARG) 
αρχείο βαθµονόµησης & συντήρησης οργάνων Instrument Calibration & Maintenance Record (ICMR) 
αρχείο τεχνικών πληροφοριών Technical Information Document (TID) 
αρχηγείο HeadQuarters (HQ) 
αρχική ανυσµατική ταχύτητα Initial Velocity (IV) 
αρχική δυνατότητα λειτουργίας Initial Operational Capability (IOC) 
αρχική ποσότητα (διασφάλιση ποιότητας) initials (QA) 
αρχική προσέγγιση initial approach 
αρχική προσέγγιση INitial Approach (INA) 
αρχικό / προστατευτικό στρώµα (αστάρι) primer 
αρχικό όριο άφεσης βοµβών Initial Bomb Release Line (IBRL) 
αρχικό σηµείο Initial Point (IP) 
αρχικό σηµείο αναφοράς προσέγγισης Initial Approach WayPoint (IAWP) 
αρχικό στάδιο εκτόξευσης blast-off  
αρχικό στίγµα Initial Fix (IF) 
αρχικό στρατιωτικό πρόγραµµα Initial Military Program (IMP) 
αρχικός έλεγχος συστηµάτων Initial Systems CheckOut (ISCO) 
αρχικός χρόνος σε τροχιά Initial Orbit Time (IOT) 



 

αρχικός, έναρξη INITial(ization) (INIT) 
ασπίδα , προστασία SHieLD , SHieLDing (SHLD) 
ασπίδα θερµότητας Heat Shield (HS, H/S) 
αστάθεια instability 
αστάθεια (περιοδική) καύσης rumble 
αστάθεια καύσης combustion instability 
ασταθής καύση πύραυλου chuffing  
αστεροειδής κινητήρας radial engine  
αστοχία FAILure (FAIL) 
αστοχία εγγενών ατελειών inherent weakness failure 
αστοχία λόγω φθοράς wear-out failure 
αστοχία χωρίς επιπτώσεις protected failure 
αστοχία, ανωµαλία discrepancy 
αστροανιχνευτής astrotracker 
αστρόβιλος ροή irrotational flow 
αστροναυτιλία celestial navigation 
αστρονοµικό παρατηρητήριο σε τροχιά Orbital Astronomical Observatory (OAO) 
ασύγχρονος ποµπο-δέκτης γενικής χρήσης Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) 
ασύµµετρη έκταση πτερυγίου καµπυλότητας flap assymetry 
ασύµµετρη φόρτωση asymmetric loading 
ασύµµετρος διατοιχισµός roll off  
ασύµµετρος πτερυγισµός asymmetrical flutter 
ασύµµετρος, -η, -ο ASYMmetrical (ASYM) 
ασυνέχεια discontinuity 
ασυνεχές discontinued 
ασύρµατο τηλέφωνο Radio Telephone (R/T) 
ασφάλεια SAFety (SAF) 
ασφάλεια επικοινωνιών COMmunications SECurity (COMSEC) 
ασφάλεια συγκροτήµατος οργάνων & πεδίου Instrumentation and Range Safety (I & RS) 
ασφαλειοδιακόπτης υπερφόρτισης Overload Relay (OR) 



 

ασφαλές σε περίπτωση έκρηξης Explosive Proof   (EP) 
ασφαλές υπο αστοχία fail safe 
ασφαλής περιοχή από εκκρήξεις Explosive Safe Area (ESA) 
ασφάλιση µε κλείθρο LatCHinG (LCHG) 
ασφάλιση πηδάλιου διεύθυνσης rudder lock 
ασφάλιση πτερυγίου (επί του δίσκου) blade locking  
ασφαλιστήρια περόνη safety pin 
ασφαλιστικό περικόχλιο lock nut 
ασφαλιστικός κοχλίας lock bolt 
ασφαλιστικός παράκυκλος lock washer 
ασφαλιστικός συνδετήρας safety clip 
ασφάλιστρο ανάσυρσης retraction lock 
ασφαλτικό οδόστρωµα, ασφαλτοτάπητας tarmac 
ατέλειες ανά µονάδα  defects per unit 
ατµόσφαιρα atmosphere 
ατµόσφαιρα αναφοράς reference atmosphere 
ατµοσφαιρική διάθλαση atmospheric refraction 
ατµοσφαιρική πίεση atmospheric pressure 
ατµοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας sea level atmospheric pressure (QNH) 
ατµοσφαιρική πίεση υψόµετρου αεροδροµίου field elevation atmospheric pressure (QFE) 
ατόµατη ανάλυση αναγνώρισης στόχου AUtomatic Target Recognition Analysis (AUTRAN) 
ατόµατος έλεγχος όγκου Automatic Volume Control (AVC) 
ατοµική πολεµική κεφαλή διασποράς CLustered Atomic Warhead (CLAW) 
ατρακτίδιο κινητήρα engine pod 
άτρακτος FUSeLaGe (FUSLG) 
άτριβη ροή inviscid flow 
άτριβο ρευστό inviscid fluid 
αυλωθητής  ramjet engine 
αυλωθητής υπερηχητικής καύσης Supersonic Combustion RAMJET (SCRAMJET) 
αυξάνω INCRease (INCR) 



 

αύξηση ισχύος power up 
αύξηση ώσης thrust augmentation 
αυτασφαλιζόµενο περικόχλιο self locking nut 
αυτοανόρθωση (γυροσκόπια) autoerrection (gyros) 
αυτοευθυγραµµιζόµενος, -η, -ο self aligning 
αυτοκαταστρεφόµενο υψηλής εκρηκτικότητας High Explosive Self-Destroying (HESD) 
αυτολιπαινόµενος, -η, -ο self lubricating 
αυτόµατη ανάλυση συστήµατος Automatic System Analysis (ASA) 
αυτόµατη αναφορά ύψους (ραντάρ) automatic altitude reporting 
αυτόµατη αντιστάθµιση automatic trim 
αυτόµατη αποµόνωση σφάλµατος Automatic Fault Isolation (AFI) 
αυτόµατη βαθµονόµηση AUTOCALibration (AUTOCAL) 
αυτόµατη διακοπή παροχής καυσίµου Automatic Fuel CutOff (AFCO) 
αυτόµατη εξαρτηµένη επιτήρηση Automatic Dependent Surveillance (ADS) 
αυτόµατη ευστάθεια automatic stability 
αυτόµατη λήψη (δεδοµένων) εναέριων παραµέτρων Automated Downlink of Airborne Parameters (ADAP) 
αυτόµατη πέδηση AutoBrake (A/B) 
αυτόµατη προσγείωση AUTOmatic LANDing (AUTOLAND) 
αυτόµατη προσέγγιση ελεγχόµενη από το έδαφος Automatic Ground Controlled Approach (AGCA) 
αυτόµατη προσέγγιση και προσγείωση automatic approach and landing 
αυτόµατη σταθεροποίηση Auto Stabilization (A/S) 
αυτόµατο γωνιόµετρο, αυτόµατος ανιχνευτής κατεύθυνσης  Automatic Direction Finder (ADF) 
αυτόµατο πλούσιο (µείγµα) automatic rich 
αυτόµατο σύστηµα αναφοράς δεδοµένων Automatic Data Reporting System (ADRS) 
αυτόµατο σύστηµα δοκιµής γενικής χρήσης General Purpose Automatic Test System (GPATS) 
αυτόµατο σύστηµα ελέγχου Automatic Control System (ACS) 
αυτόµατο σύστηµα ελέγχου διακένου στροφείου στροβίλου Automated Turbine Rotor Clearance Control System (ATRCCS) 
αυτόµατο σύστηµα ελέγχου επί εδάφους Automatic Ground Control System (AGCS) 
αυτόµατο σύστηµα επιθεώρησης και διάγνωσης πολλαπλού σκοπού Multipurpose Automatic Inspection and Diagnostic System (MAIDS) 
αυτόµατο σύστηµα επικοινωνιών εδάφους-αέρος Automatic Ground-Air Communication System (AGACS) 



 

αυτόµατο σύστηµα πέδησης Auto Brake System (ABS) 
αυτόµατο σύστηµα προειδοποίησης χηµικού βιολογικού πολέµου Automatic Chemical Biological Warning System (ACBWS) 
αυτόµατο σύστηµα προσγείωσης αεροσκαφών autoland system 
αυτόµατο σύστηµα προσγείωσης µε όργανα Automatic Instument Landing System (AILS) 
αυτόµατο σύστηµα προσνήωσης Automatic Carrier Landing System (ACLS) 
αυτόµατο σύστηµα προώθησης µε υγρό καύσιµο Automatic Liquid Propulsion System (ALPS) 
αυτόµατο τηλεχειριζόµενο σύστηµα ελέγχου Remote Automatic Control System (RACS) 
αυτόµατο φτωχό (µείγµα) automatic lean 
αυτοµατοποιηµένη διαχείριση δεδοµένων Automated Data Handling (ADH) 
αυτοµατοποιηµένη πτήση Auto Flight (A/F) 
αυτοµατοποιηµένη ώση AutoTHRust (A/THR) 
αυτόµατος δέκτης δειγµατοληψίας δεδοµένων Data Sampling Automatic Receiver (DSAR) 
αυτόµατος διακόπτης κυκλώµατος CircuiT BreaKeR (CKT BKR) 
αυτόµατος έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας Automatic Air Trafic Control (AATC) 
αυτόµατος έλεγχος προσέγγισης Automatic Approach Control (AAC) 
αυτόµατος έλεγχος συχνότητας Automatic Frequency Control (AFC) 
αυτόµατος έλεγχος φωτός Automatic Light Control (ALC) 
αυτόµατος εξοπλισµός δοκιµών Automatic Test Equipment (ATE) 
αυτόµατος εύκαµπτος δοκιµαστής κυκλώµατος  Flexible Automatic Circuit Tester (FACT) 
αυτόµατος µετασχηµατιστής Auto transForMR (A/XFMR) 
αυτόµατος µοχλός ισχύος Auto/Throttle (A/T) 
αυτόµατος µοχλός ισχύος automatic throttle 
αυτόµατος πιλότος Auto(matic) Pilot (AP) 
αυτόµατος πιλότος AutoPilot (AP) 
αυτόµατος προγραµµατισµός και καταγραφή Automatic Programming and Recording (APAR) 
αυτόµατος ρυθµιστής automatic adjuster 
αυτόµατος ρυθµιστής µείγµατος automatic mixture control 
αυτόµατος σταθεροποιητής Auto Stabilizer (A/STAB) 
αυτόµατος σχεδιασµός πτήσης και παρακολούθηση Automatic Flight Planning And Monitoring (AFPAM) 
αυτόνοµη υποβρύχια συσκευή αναπνοής  Self Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA) 



 

αυτονοµία ENDurance (END) 
αυτονοµία σε νηνεµία still air range 
αυτοπεριστροφή autorotation 
αυτοστεγανοποιούµενη δεξαµενή self-sealing tank 
αυτοσυντηρούµενη λειτουργία εξωτερικής εκκίνησης bootstrap  
αυχήν (µετεωρολoγία) col (meteorology) 
αφαίµαξη, αποµάστευση bleed  
αφαίρεση ( αποµάκρυνση ) / τοποθέτηση Removal / Installation (R/I) 
άφεση βοµβών bomb release 
αφετηρία αναφοράς reference datum 
άφιξη ARRival (ARR) 
αφρώδες πλαστικό  foamed plastic 
αχρησιµοποίητο, αµεταχείριστο UNuSeD (UNSD) 
άχρηστος, -η, -ο scrap 
βαθειά απώλεια στήριξης deep stall 
βαθµιαία αύξηση οπισθέλκουσας drag creep 
βαθµιαία κάθοδος λόγω βλάβης drift down 
βαθµίδα συµπιεστή compressor stage 
βαθµίδα χαµηλής πίεσης low pressure stage 
βαθµοί 'Kelvin' degrees Kelvin (Ko) 
βαθµοί κατά Ράνκιν Degrees Rankine (DR) 
βαθµονόµηση calibration 
βαθµονόµηση rating 
βαθµός ανόδου Rate of Climb (R/C) 
βαθµός απαίτησης επιθεώρησης degree of inspection  
βαθµός έκπτωσης drift rate (gyros) 
βαθµός εκτροπής yaw Rate (R) 
βαθµός εντολών (γυροσκοπίου) command rate (gyros) 
βαθµός επικαλύψεως πτερυγίων blade overlap  
βαθµός καθόδου Rate Of Descent (ROD, R/D) 



 

βαθµός κατολίσθησης Glide Slope (G/S) 
βαθµός καύσης (στερεών καυσίµων) burning rate 
βαθµός οµοιοµορφίας degree of uniformity 
βαθµός πληρότητος πτερυγίων blade solidity  
βαθµός πλήρωσης degree of admission 
βαθµός στροφής degree of turn 
βαθµός στροφής rate of turn  
βαθµός σύζευξης degree of coupling 
βαθµός συµπίεσης degree of compression 
βαθµός φθοράς Wear Out Rate (WOR) 
βαθµός(οί) ελευθερίας Degree(s) Of Freedom (DOF) 
βαθµός, µοίρα deggree (deg) 
βαθµός/ρυθµός τυχαίων ζηµιών/αστοχιών Accidental Damage Rating (ADR) 
βάθος αρχικής έρευνας Initial Search Depth (ISD) 
βαλβίδα valve 
βαλβίδα ανεφοδιασµού καυσίµου refuelling valve 
βαλβίδα απαέρωσης Vent Valve (VV) 
βαλβίδα αποµάστευσης Bleed Valve (BLV) 
βαλβίδα αποµόνωσης Isolation Valve (IV) 
βαλβίδα αποµόνωσης προωθητικού καυσίµου Propellant Isolation Valve (PIV) 
βαλβίδα απόρριψης jettison valve 
βαλβίδα αποστράγγισης drain valve 
βαλβίδα αποφόρτισης discharge valve 
βαλβίδα ασφαλείας safety valve 
βαλβίδα αφαίµαξης καυσίµου Fuel Bleed Valve (FBV) 
βαλβίδα αφαίµαξης υψηλής πίεσης High Pressure bleed Valve (HPV) 
βαλβίδα βαθµίδας καυστήρα Burner Staging Valve (BSV) 
βαλβίδα διακοπής Shut-Off Valve (SOV) 
βαλβίδα διακοπής έκτακτης ανάγκης Emergency Shutoff Valve   (ESV) 
βαλβίδα διαµόρφωσης MODulating Valve (MOD/V) 



 

βαλβίδα διατροφοδότησης crossfeed valve (XFEED) 
βαλβίδα ελάχιστης πίεσης minimum pressure valve 
βαλβίδα ελέγχου Check Valve (CV) 
βαλβίδα ελέγχου αποµάστευσης ενδιάµεσης πίεσης Intermediate Pressure bleed Check valve (IPC) 
βαλβίδα ελέγχου κατεύθυνσης directional control valve 
βαλβίδα ελέγχου καυσίµου Fuel Control Valve (FCV) 
βαλβίδα ελέγχου λόγου µίγµατος Mixture Ratio Control Valve (MRCV) 
βαλβίδα ελέγχου πίεσης Pressure Control Valve (PCV) 
βαλβίδα επιλογής selector valve 
βαλβίδα επιλογής shuttle valve 
βαλβίδα επιστροφής καυσίµου Fuel Return Valve (FRV) 
βαλβίδα µαγνητικής ροής Flux Valve (FV) 
βαλβίδα µείωσης πίεσης Pressure Reducing Valve (PRV) 
βαλβίδα µεταβλητής αφαίµαξης αέρος Variable Bleed Valve (VBV) 
βαλβίδα µη επιστροφής non-return valve 
βαλβίδα οξειδωτικού κύριου θαλάµου Main Chamber Oxidiser Valve (MCOV) 
βαλβίδα παράκαµψης by-pass valve 
βαλβίδα πλήρωσης-αποπλήρωσης καυσίµου refuel/defuel valve 
βαλβίδα ρύθµισης ελαίου oil control valve 
βαλβίδα ρύθµισης θερµοκρασίας temperature control valve 
βαλβίδα υπερπίεσης OverPressure Valve (OPV) 
βαλβίδα υπερπλήρωσης spill valve 
βαλβίδα ψύξης αεροδυναµικού καλύµµατος Nacelle Cooling Valve (NCV) 
βαλβίδα ψύξης ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου Electronic Control Unit Cooling Valve (ECUCV) 
βαλιστικό βλήµα πολεµικής αεροπορίας Air Force Balistic Missile (AFBM) 
βαλλιστική πτήση (πυραυλική) coasting flight (rocketry) 
βαλλιστικό βλήµα εκτοξευόµενο από την θάλασσα Sea Launched Ballistic Missile (SLBM) 
βαλλιστικό βλήµα µεγάλου βεληνεκούς Extended-Range Ballistic Missile (ERBM) 
βαλλιστικό βλήµα µεσαίου βεληνεκούς Medium Range Ballistic Missile (MRBM) 
βαλλιστικό βλήµα µέσης εµβέλειας Intermediate Range Ballistic Missile (IRBM) 



 

βαλλιστικός συντελεστής ballistic coefficient 
βαρεία προσγείωση heavy landing 
βαρογράφος barograph 
βαροθερµογράφος barothermograph 
βαροµετρικός έλεγχος ύψους Barometric Altitude Control (BAC) 
βαροµετρικός ενδείκτης ύψους Barometric Altitude Indicator (BAI) 
βάρος WeighT (WT) 
βάρος ανα µονάδα ώσης weight per pound of thrust 
βάρος απογείωσης Take Off Weight (TOW) 
βάρος απογείωσης µελέτης/σχεδίασης design take-off weight 
βάρος κατά την τροχοδρόµηση µελέτης/σχεδίασης design taxiing weight 
βάρος προσγείωσης Landing Weight (LW) 
βάρος προσγείωσης µελέτης/σχεδίασης design landing weight 
βάρος συµβατικής απογείωσης Conventional Take-Off Weight (CTO Weight) (V/STOL a/c) 
βάρος συµβατικής προσγείωσης Conventional Landing Weight (CL Weight) (V/STOL a/c) 
βάρος χωρίς καύση Zero Fuel Weight (ZFW) 
βαροστατική βαλβίδα ανακούφισης barostatic relief valve 
βαρούλκο derrick 
βαρύ αντιαρµατικό επιθετικό όπλο Heavy Anti-Tank Assault Weapon (HAAW) 
βαρύ επιθετικό όπλο Heavy Assault Weapon (HAW) 
βαρύ πολυβόλο Heavy MachineGun (HMG) 
βαρύς εξοπλισµός Heavy Equipment   (HE) 
βαρύτερο του αέρα Heavier Than Air (HTA) 
βαρύτητα gravity 
βάσεις (κινητήρα) mounts 
βάσεις διασποράς έκτακτης ανάγκης Emergency Dispersal Bases (EDB) 
βάση δεδοµένων δελτίων εξυπηρέτησης / συντήρησης Service Bulletin Data Base (SBDB) 
βάση δεδοµένων διερεύνησης βλάβης Trouble Shooting Data Base (TSDB) 
βάση δεδοµένων περιγραφής αεροσκάφους Aircraft Description Data Base (ADDB) 
βάση δεδοµένων τεχνικών χαρακτηριστικών αεροσκαφών Aircraft Technical Characteristics Data Base (ATCDB) 



 

βάση προσαρµογής pad 
βασικό βάρος basic weight 
βασικό βάρος κενού (α/φους) Basic Empty Weight (BEW) 
βασικό επιφανειακό πυραυλικό υποσύστηµα τοπικής άµυνας Basic Point Defence Surface Missile Subsystem (BPDSMS) 
βασικό µέγεθος/βασική διάσταση basic size 
βασικό στοιχείο πληροφόρησης Essential Element of Information (EEI) 
βασικό σχέδιο πτήσης Baseline Reference Flight Plan (BRFP) 
βασικός/πρωτεύων κατάλογος ελάχιστου εξοπλισµού Master Minimum Equipment List (MMEL) 
βαττόµετρο Watt Hour Meter (WHM) 
βαφή paint 
βαφή δι' εµβαπτίσεως (θερµικές κατεργασίες) quench 
βελοειδής διαµόρφωση dart configuration 
βελόµορφος πτέρυγα arrowhead wing 
βέλτιστη εκτιµώµενη τροχιά Best Estimated Trajectory (BET) 
βέλτιστη και τελική προσφορά Best And Final Offer (BAFO) 
βελτιστοποίηση optimization 
βέλτιστος,-η,-ο OPTimum (OPT) 
βελτίωση ποιότητας quality improvement 
βερνίκι varnish 
βήµα (έλικας) pitch 
βήµα µηδενικής ώσης zero thrust pitch 
βήµα πέδησης braking pitch 
βήµα πτέρωσης feathering pitch 
βθτιοφόρο διπλής χρήσης dual purpose refueller 
βιβλίο µητρώου α/φους aircraft log-book 
βιο-αστροναυτική επιχειρησιακή µονάδα υποστήριξης Bio-astronautics operational Support Unit (BOSU) 
βιο-αστροναυτικός τροχιακός διαστηµικός σταθµός Bio-astronautic Orbiting Space Station (BOSS) 
βιολογικός πόλεµος Biological Warfare (BW) 
βιοµηχανική αεροδυναµική industrial aerodynamics 
βλάβη malfunction 



 

βλάβη/ζηµιά πολλαπλών περιοχών Multiple Site Damage (MSD) 
βλάβη/ζηµιά πολλαπλών στοιχείων Multiple Element Damage (MED) 
βλεφαροειδής αναστροφέας reverser eyelid 
βλεφαροειδής αναστροφέας ώσης eyelid reverser 
βλήµα missile 
βλήµα αεράµυνας Air Defence Missile (ADM) 
βλήµα αέρος εδάφους Ground-to-Air Missile  (GAM) 
βλήµα αέρος εκτοξευόµενο από το διάστηµα Space Launched Air Missile (SLAM) 
βλήµα αέρος-εδάφους Air-to-Ground Missile (AGM) 
βλήµα αναχαίτισης στον αέρα Air Interceptor Missile (AIM) 
βλήµα αντιραντάρ Anti-Radar Missile (ARM) 
βλήµα διπλού σκοπού Dual Purpose Missile (DPM) 
βλήµα δοκιµαστικής πτήσης Flight Test Missile (FTM) 
βλήµα εγκλωβισµού Captive Carry Round (CTR) 
βλήµα επίγειας δοκιµής Ground Test Missile (GTM) 
βλήµα επιφάνειας - αέρος Surface-to-Air Missile (SAM) 
βλήµα κατά προσωπικού Anti-Personnel Missile (APM) 
βλήµα παγκόσµιας εµβέλειας Global Range Missile (GRM) 
βλήµα τύπου Κρούζ (αυτοελεγχόµενης πλεύσης) Cruise Missile (CM) 
βλήµα υποβρύχιο επιφανείας Underwater to Surface Missile (USM) 
βλήµα χαµηλού ύψους µικρής εµβέλειας Low Altitude Short Range Missile (LASRM) 
βλήµα χηµικών χαµηλού ύψους  Chemical Low Altitude Missile (CLAM) 
βλήτρο / πείρος dowel 
βοήθηµα αεροναυτιλίας aid to navigation 
βοήθηµα ναυτιλίας NAVigation Aid (NAVAID) 
βοήθηµα τακτικής αεροναυτιλίας TACtical Air Navigation (TACAN) 
βοήθηµα τακτικής πλοήγησης υπέρ - υψηλής συχνότητας ultra-high frequency TACtical Air Navigation aid (TACAN) 
βοηθήµατα προσέγγισης/προσγείωσης landing aids 
βοηθητικά όργανα auxiliary instruments 
βοηθητική αεροπορική βάση Auxiliary Air Force Base (AAFB) 



 

βοηθητική δεξαµενή auxiliary tank 
βοηθητική εισαγωγή αέρα auxiliary air intake 
βοηθητική µονάδα ισχύος Auxiliary Power Unit (APU) 
βοηθητική µονάδα ισχύος ενσωµατωµένη στο αεροσκάφος Auxiliary Airborne Power Unit (AAPU) 
βοηθητική µονάδα ισχύος υπολογιστή Auxiliary Computer Power Unit (ACPU) 
βοηθητική µονάδα µετάφρασης δεδοµένων Auxiliary Data Translator Unit (ADTU) 
βοηθητική µονάδα πρόσκτησης δεδοµένων Auxiliary Data Acquisition Unit (ADAU) 
βοηθητική µονάδα ώσης & ισχύος Auxiliary Power & Thrust Unit (APTU) 
βοηθητικό (αντισταθµιστικό) στροφείο auxiliary rotor 
βοηθητικό σύστηµα ευρείας περιοχής Wide-Area Augmentation System (WAAS) 
βοηθητικός εξοπλισµός Auxiliary Equipment (AE) 
βοηθητικός σταθµός αναµετάδοσης slave station 
βοηθητικός, -ή, ό AUXiliary (AUX) 
βόλτ Volt (V) 
βολταµπέρ Volt Ampere (VA) 
βολτόµετρο VoltMeter (VM) 
βολτόµετρο επαφής Contact-Making VoltMeter (CMVM) 
βόµβα βυθού Depth Bomb (DB) 
βόµβα βυθού Depth Charge (DC) 
βόµβα γενικής χρήσης General Purpose Bomb (GP Bomb) 
βόµβα κατολίσθησης Glide Bomb (GB) 
βοµβαρδισµός από µεγάλο ύψους High Altitude Bombing (HAB) 
βοµβαρδισµός από χαµηλό ύψος Low Altitude Bombing (LAB) 
βοµβαρδισµός ηµέρας Day Bombardment (DB) 
βοµβαρδισµός µέσω νέφωσης Bombing Through Overcast (BTO) 
βοµβαρδιστής bombardier 
βόµβος από ταχείες ταλαντώσεις υπερηχητικής ροής buzz 
βόµβος κινητήρα drone of engine 
βόµβος πτερυγίου κλίσης aileron buzz 
βορράς πυξίδας Compass North (CN) 



 

βραδεία λειτουργία idling 
βραδεία περιστροφή slow roll 
βραχίoνας βήµατος pitch arm 
βραχίονας έδρασης/υποστήριξης mounting bracket 
βραχίων µετάδοσης κίνησης actuating arm 
βραχίων πτερυγίου blade arm  
βραχίων ρυθµίσεως βήµατος πτερυγίου blade control arm  
Βρετανική µονάδα θερµότητας British Thermal Unit (BTU) 
Βρετανικό ινστιτουτο προτύπων British Standards Institution (BSI) 
Βρετανικό πρότυπο British Standard (BS) 
βρόχος ποιότητας quality loop 
βρόχος συγκράτησης retaining loop 
βύθιση dive 
βύθιση , καταβόθρα sink 
βυτιοφόρο α/φος tanker aircraft 
βυτιοφόρο καυσίµου bowser  
γαλάκτωµα emulsion 
γαλαξιακός-ή-ό GALactic (GAL) 
γαλλόνι (α) GALlon(s)  (GAL) 
γαλόνια ανά δευτερόλεπτο Gallons Per Second (GPS) 
γαλόνια ανά ηµέρα Gallons Per Day (GPD) 
γαλόνια ανά λεπτό Gallons Per Minute (GPM) 
γαλόνια ανά ώρα Gallons Per Hour (GPH) 
γάστρα hull 
γεγονότα ανά µονάδα χρόνου Events Per Unit Time (EPUT) 
γειτνίαση vicinity (vic) 
γείωση grounding 
γείωση (ηλεκτρική) earth return 
γείωση (ηλεκτρική) earthing 
γεµιστήρας φυσιγγίων, πυριτιδαποθήκη MAGazine (MAG) 



 

γενικά και διαχειριστικά έµµεσα έξοδα GENeraL (GENL) 
γενικές επιχειρησιακές απαιτήσεις General Operational Requirements (GOR) 
γενική αναφορά επιθεώρησης συναρµολόγησης General Assembly Inspection Report (GAIR) 
γενική αναφορά φωτογραφικής ερµηνείας  General Photographic Interpretation Report (GPIR) 
γενική δοκιµή Overall Test (OT) 
γενική εναέρια κυκλοφορία General Air Traffic (GAT) 
γενική επιχειρησιακή προδιαγραφή  General Operating Specification (GOS) 
γενική εφαρµογή, γενική διάταξη General Application, General Arangment (GA) 
γενική οπτική επιθεώρηση General Visual Inspection (GVI) 
γενική συντήρηση OverHaul (O/H) 
γενική συντήρηση και επισκευή Overhaul & Repair (O&R) 
γενικής χρήσης General Purpose   (GP) 
γενικό εγχειρίδιο εξοικίωσης General FamiliarizaTion Manual (GFTM) 
γενικό εισαγωγικό εγχειρίδιο General Introduction Manual (GIM) 
γενικό επιτελείο General HeadQuarters (GHQ) 
γενικό ολοκληρωµένο σύστηµα εκδόσεων General Integrated Publication SYstem (GIPSY) 
γενικό σχέδιο συναρµολόγησης General Assembly Drawing (GAD) 
γενικός UNIVersal (UNIV) 
γενικός εξοπλισµός δοκιµών Universal Test Equipment (UTE) 
γενικός κατάλογος µετατροπών General List of Modifications (GLM) 
γενικός συναγερµός General Alert (GA) 
γενικός σχεδιασµός δοκιµής General Test Plan (GTP) 
γενικός-ή-ό General & Administrative Overhead (G & G) 
γεννήτρια  GENerator (GEN) 
γεννήτρια αερίου Gas Generator (GAS Gen) 
γεννήτρια αερίων στροβίλου Gas Turbine Generator (GTG) 
γεννήτρια δεδοµένων τροχιάς Orbit Data Generator (ODG) 
γεννήτρια µε ενσωµατωµένη κίνηση Integrated Drive Generator (IDG) 
γεννήτρια συµβόλων πλοήγησης πτήσης Flight Navigation Symbol Generator (FNSG) 
γεννήτρια συµβόλων συστήµατος προειδοποίησης Warning System Symbol Generator (WSSG) 



 

γέφυρα επιβίβασης επιβατών Passenger Boarding Bridge (PBB) 
γεωγραφική θέση Geographic Position (GP) 
γεωγραφικό µήκος LONGitude (LONG) 
γεωγραφικό σύστηµα αναφοράς (παγκόσµιο) GEOgraphic REFerence System (GEOREF) 
γεωδαιτικός δορυφόρος EaRth Geodetic Satellite (ERGS) 
γεωδετικός δορυφόρος γήινης τροχιάς Geodetic Earth Orbiting Satellite (GEOS) 
γεωµετρικό ίχνος αναφοράς αεροπλάνου Airplane Datum (AD) 
γεωµορφολογία TERRain (TERR) 
γεωστατικός επιχειρησιακός περιβαλλοντικός δορυφόρος Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) 
γήινη τροχιά Earth Orbit (EO) 
γήινοι δορυφόροι µέσης τροχιάς Medium Earth Orbit Satellites (MEOS) 
γήρανση δια ταχείας ψύξεως quench ageing  
γήρανση λόγω καταπόνησης strain ageing 
γιγάκυκλοι  GigaCycles   (GC) 
γιλέκο αναπνοής υπό πίεση pressure breathing waistcoat  
γιλέκο επιβίωσης survival vest 
γλώσσα (προγραµµατισµού Η/Υ) υψηλού επιπέδου Higher Order Language (HOL) 
γλώσσα επεξεργασίας πληροφοριών Information Processing Language (IPL) 
γλώσσα Η/Υ για αεροναυτική και διαστηµικό προγραµµατισµό Computer Language for Aeronautics and Space Programming (CLASP) 
γλώσσα προγραµµατισµού για συσκευές αυτόµατου ελέγχου κατάστασης Programming Language for Automatic Checkout Equipment (PLACE) 
γραµµάριο Gram (g) 
γραµµατοαριθµητικός Alphanumeric (A/N) 
γραµµή αναφοράς reporting line 
γραµµή αναφοράς οπλισµού Armament Datum Line (ADL) 
γραµµή αναφοράς σκόπευσης BoreSight Datum Line (BSDL) 
γραµµή δεδοµένων υψηλής ταχύτητας High Speed Data Line (HSDL) 
γραµµή θέσης (στίγµα) position line 
γραµµή µή µαγνητικής απόκλισης agonic line 
γραµµή µηδενικής άντωσης zero lift line 
γραµµή ορίζοντα horizon bar 



 

γραµµή πορείας course line 
γραµµή ροής flow line 
γραµµή στροβίλου vortex line 
γραµµή τετάρτου χορδής quarter cord line 
γραµµική ελαστική θραυστοµηχανική Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM) 
γραµµικό LiNeaR (LNR) 
γραµµικό επιταχυνσιόµετρο Linear Accelerometer (LA) 
γραφείο πιστοποίησης αεροσκαφών Aircraft Certification Office (ACO) 
γραφίτης ηλεκτρονικού βοµβαρδισµού Electron Bombardment Silicon (EBS) 
γρήγορα/αργά Fast/Slow (F/S) 
γρύλος, ανυψωτής JacK (JK) 
γυρόµετρο rate gyro 
γυροσκόπιο Gyro(scope) (G) 
γυροσκόπιο 'laser' laser gyro 
γυροσκόπιο αδρανούς ξηρού αερίου dry gyroscope 
γυροσκόπιο ελεγχόµενου λόγου Control Rate Gyro (CRG) 
γυροσκόπιο ελέγχου ροπής Control Moment Gyro (CMG) 
γυροσκόπιο θέσης τοποθετηµένο στο κύριο σώµα Body Mounted Attitude Gyro (BMAG) 
γυροσκόπιο µε λέιζερ σχήµατος δακτυλίου Ring Laser Gyro (RLG) 
γυροσκόπιο στάσης attitude gyro 
γωνία 'Mach' Mach angle 
γωνία αζιµουθίου πτερυγίου blade azimuth angle  
γωνία ανάρτησης Καρντάν Gimbal Angle (GA) 
γωνία ανέµου  Wind Angle (WA) 
γωνία ανόδου angle of climb 
γωνία απώλειας στήριξης stalling angle 
γωνία βέλους  sweep angle 
γωνία βήµατος πτερυγίου blade pitch angle  
γωνία διαµήκη άξονα ατράκτου body angle  
γωνία έκπτωσης crab angle 



 

γωνία έκπτωσης/εκτροπής drift angle 
γωνία εκτίναξης ejection angle 
γωνία εκτροπής yaw angle 
γωνία έλικας helix angle 
γωνία ίχνους track angle  
γωνία ίχνους εδάφους Ground TracK angle (TK) 
γωνία ίχνους πτήσης Flight Path Angle (FPA) 
γωνία καθόδου angle of descent 
γωνία κατωρεύµατος angle of downwash 
γωνία κλίσης angle of inclination 
γωνία κλίσης angle of roll 
γωνία κλίσης Bank Angle (BA) 
γωνία κλίσης tilt angle 
γωνία µοχλού ισχύος Throttle Lever Angle (TLA) 
γωνία ολίσθησης Glide Angle (GA, g/a) 
γωνία προνεύσεως angle of pitch 
γωνία πρόνευσης pitch angle 
γωνία προσβολής Angle Of Attack (AOA) 
γωνία προσβολής για αναβρασµό burble angle 
γωνία προσβολής στροφείου rotor angle of attack 
γωνία προσγείωσης landing angle 
γωνία πρόσπτωσης angle of incidence 
γωνία πρόσπτωσης ουραίου tail incidence angle 
γωνία πρόσπτωσης στροφείου rotor incidence 
γωνία πτερυγιδίου (απόκλισης) tab angle 
γωνία συλλογικού βήµατος collective pitch angle 
γωνία συστροφής angle of twist 
γωνία σφηνώσεως πτερυγίου blade angle  
γωνία ταλάντωσης oscillation angle 
γωνία χείλους προσβολής leading edge angle 



 

γωνιακή απόκλιση (βέλος) πτερυγίου blade sweep  
γωνιακή απόκλιση πτερυγίου εκ του επιπέδου περιστροφής blade tilt  
γωνιακή απόκλιση χορδών (διπλάνου) decalage 
γωνιακή συγκόλληση fillet weld 
γωνιακή ταχύτητα angular velocity     
γωνιακό κιβώτιο οδοντωτών τροχών angle gearbox 
γωνιακό σφάλµα ανίχνευσης tracking offset error 
γωνιόµετρο Direction Finder (DF) 
γωνιόµετρο υψηλής συχνότητας High Frequency Direction Finder (HFDF) 
γωνιόµετρο χαµηλής συχνότητας Low Frequency Direction Finder (LFDF) 
δακτυλιοειδές αεροδυναµικό κάλυµµα (κινητήρα) ring cowling 
δακτυλιοειδές ψυγείο annular radiator 
δακτυλιοειδές ψυγείον ring radiator 
δακτυλιοειδής αεροτοµή annular aerofoil 
δακτυλιοειδής αεροτοµή ring aerofoil 
δακτυλιοειδής διαχύτης annular diffuser 
δακτυλιοειδής θάλαµος καύσης annular conbustion chamber 
δακτυλιοειδής συλλέκτης (καυσαερίων) collector ring 
δακτύλιος έγχυσης (µετακαυστήρες) spraybar 
δακτύλιος σταθερών πτερυγίων στροβίλου nozzle diaphragm 
δακτύλιος συγκράτησης retaining ring 
δακτύλιος, παρέµβυσµα BuSHinG (BSHG) 
δάπεδο στάθµευσης hardstand(ing) 
δάπεδο στάθµευσης και ελιγµών αεροσκαφών apron (airport) 
δεδοµένα ανάλυσης τάσεων Stress Analysis Data (SAD ) 
δεδοµένα αρχικού εφοδιασµού Initial Provisioning Data (IPD) 
δεδοµένα διερεύνησης βλάβης Trouble Shooting Data (TSD) 
δεδοµένα ευρέως φάσµατος Wide Band Data (WBD) 
δεδοµένα πρόβλεψης πρόσκρουσης Impact Prediction Data (IPD) 
δεδοµένα ρυθµού αστοχίας Failure Rate Data   (FRD) 



 

δεδοµένα τηλεµετρίας σε πραγµατικό χρόνο Real Time Telemetry Data (RTTD) 
δεδοµένα υποστήριξης ελέγχου γραµµής Line Check Support Data (LCSD) 
δεδοµένα υψηλής πυκνότητας High Densitry Data  (HDD) 
δεδοµένα φωνητικού φάσµατος Voice Band Data (VBD) 
δεδοµένα χαµηλής πυκνότητας Low Dencity Data (LDD) 
δείγµα sample 
δειγµατοληπτική επιθεώρηση sampling inspection 
δειγµατοληπτικό σηµείο sample point 
δειγµατοληπτικός χώρος sample space 
δειγµατοληψία sampling 
δειγµατοληψία κατά στάδια nested sampling 
δεικνυόµενη ταχύτητα αέρα Indicated Air Speed (IAS) 
δεικνυόµενο υψόµετρο indicated altitude 
δεικνυόµενο ύψος πίεσης Indicated pressure Altitude (Zpt) 
δεικνυόµενος αριθµός 'Mach' indicated Mach number 
δεικνυόµενος αριθµός 'Mach' Indicated Mach Number (IMN) 
δείκτες αξιολόγησης καυσαερίων κατά 'Ringelmann' Ringelmann smoke chart 
δείκτης pointer 
δείκτης αξιοπιστίας reliability index 
δείκτης διάθλασης refractive index 
δείκτης δυναµικής απάντησης Dynamic Response Index (DRI) 
δείκτης εκποµπής Emission Index   (EI) 
δείκτης στάθµης ελαίου oil level gauge 
δεκαδικό σε δυαδικό Decimal to Binary (D/B) 
δεκάµετρο decametre (dkm) 
δέκτης RECconnaissanCE  (RECCE) 
δέκτης δεδοµένων Data Receiver (DR, D/R) 
δέκτης ελέγχου Control Receiver (CR) 
δέκτης καθοδήγησης guidance receiver 
δέκτης πολλαπλών λειτουργιών MultiFunctional Receiver (MFR) 



 

δελταπτέρυγο (α/φος) delta wing 
δελτίο αξιολόγησης ( εκτίµησης) εξυπηρέτησης / συντήρησης Service Evaluation Bulletin (SEB) 
δελτίο ελέγχου τιµολόγησης Invoice Control card (IC) 
δελτίο εξυπηρέτησης / συντήρησης Service Bulletin (SB) 
δελτίο καιρού weather report 
δελφινισµός porpoising 
δεξαµενή TanK (TK) 
δεξαµενή αποθήκευσης υγρών Liquid Storage Tank (LST) 
δεξαµενή απορριπτόµενη από πυλώνα pylon drop tank 
δεξαµενή ζυγοστάθµισης Trim Tank (TT) 
δεξαµενή καυσίµου Fuel TanK (FTΚ) 
δεξαµενή τροφοδοτούσα διά βαρύτητος gravity tank 
δεξαµνή τροφοδοσίας  feed tank 
δεξιά Right Hand (RH, rh) 
δεξιόστροφα ClockWise (CW) 
δεξιόστροφη έλικα right handed propeller 
δεξιόστροφη περιστροφή  right-hand (clockwise) drive 
δεξιόστροφος κινητήρας right-handed engine 
δέσµη beam 
δέσµη ηλεκτρονίων  Electron Beam   (EB) 
δέσµιο αερόστατο captive balloon 
δέσµιος στρόβιλος bound vortex  
δέστε τις ζώνες ασφαλείας Fasten Seat Belts (FSB) 
δευτερεύον ραντάρ secondary radar 
δευτερεύον ραντάρ επιτήρησης secondary surveilance radar 
δευτερεύουσα αστοχία secondary failure  
δευτερεύουσα δοµή secondary structure 
δευτερεύων εναλλάκτης θερµότητας secondary heat exchanger 
δευτερεύων υπολογιστής ελέγχου πτήσης Flight Control Secondary Computer (FCSC) 
δευτερεύων, - ουσα, - ον SECondary (SEC) 



 

δηµοσίευση αεροπορικής πληροφόρησης Aeronautical Information Publication (AIP) 
δια διαχύσεως εισαγωγή στοιχείων σε µεταλλική επιφάνεια cementation 
δια πιέσεως άκαµπτο αερόπλοιο pressure-rigid airship  
διαβάθµιση ανοχής ζηµιών/αστοχιών Damage Tolerance Rating (DTR) 
διάβρωση erosion 
διαβρωτική καύση  erosive  burning 
διάγνωση βλαβών fault diagnosis 
διάγραµµα diagram (diag) 
διάγραµµα διασποράς scatter diagram 
διάγραµµα ενδοσύνδεσης καλωδίων Cable Interconnection Diagram (CID) 
διάγραµµα καλωδιώσεων Wiring Diagram (WD) 
διάγραµµα ριπών V-n gust V - n diagram 
διάγραµµα στιγµών, στιγµοδιάγραµµα dot diagram 
διαδικασία απο/προσγείωσης Tough-and-Go Landing (TGL) 
διαδικασία αποδοχής acceptance procedure 
διαδικασία δεξιάς (αριστερής) στροφής procedure turn right (left) 
διαδικασία δοκιµής επιθεώρησης Inspection Test Procedure (ITP) 
διαδικασία δοκιµής λειτουργίας Operational Test Procedure (OTP) 
διαδικασία ελέγχου ικανότητας/αποδοχής checkout  
διαδικασία ελέγχου ποιότητας quality control procedure 
διαδικασία κράτησης holding procedure 
διαδικασία λειτουργικής δοκιµής Functional Test Procedure (FTP) 
διαδικασία παρακολούθησης κατάστασης δοµής Airframe Condition Monitoring Procedure (ACMP) 
διαδικασία προσέγγισης (εξ) όψεως Visual Approach Procedure (VAP) 
διαδικασία συγκόλλησης welding procedure 
διαδικασία ταχείας έρευνας quick search procedure  
διαδικασίες επικύρωσης πιστοποίησης κατά JAA JAA Certification Validation Procedures (JCVP) 
διαδικασίες επιχειρησιακού ελέγχου Operational Checkout Procedures (OCP) 
διαδικασίες µε ένα κινητήρα single engine procedures 
διαδικασίες προσγείωσης landing procedure 



 

διαδοχική γήρανση duplex ageing 
διαδροµή  TRavel   (TRU) 
διαδροµή απογείωσης Take-Off Run (TOR) 
διαδροµή εµβόλου piston stroke 
διαδροµή κέντρου πίεσης center-of-pressure travel 
διαδρόµηση ground roll 
διαδρόµηση προσγείωσης landing run 
διάδροµος απο-προσγείωσης runway 
διάθεση τοξικού ατµού Toxic Vapor Disposal (TVD) 
διαθέσιµα τόνο-µίλια Available Ton-Mile (ATM) 
διαθέσιµη απόσταση απογείωσης Take Off Distance Available (TODA) 
διαθέσιµη απόσταση απογείωσης Take-Off Distance Available (ΤODA) 
διαθέσιµη απόσταση διαδρόµου για προσγείωση Landing Distance Available (LDA) 
διαθέσιµη απόσταση επιτάχυνσης-ακινητοποίησης Accelerate-Stop Distance Available (ASDA) 
διαθέσιµη διαδροµή απογείωσης Take-Off Run Available (TORA) 
διαθέσιµο disposable 
διαθέσιµο για απογείωση µήκος διαδρόµου Take Off Run Available (TORA) 
διαθέσιµος, -η, -ο AVAILable (AVAIL) 
διάθλαση θόλου dome refraction 
διαθλαστικότητα refractivity 
διάκενο εκτίναξης ejection clearance 
διάκενο στρόβιλου υψηλής πίεσης High Pressure Turbine Clearance (HPTC) 
διακενόµετρο filler gage 
διακοπές ανά λεπτό Interruptions Per Minute (IPM) 
διακοπή cutoff (c/o) 
διακοπή InTerruption (IT) 
διακοπή ισχύος έκτακτης ανάγκης Emergency Power CutOff (EPCO) 
διακοπή λειτουργίας εσωτερικού ενισχυτικού προωθητήρα Inboard Booster Engine Cut-Off (IBECO) 
διακοπή λειτουργίας κύριου κινητήρα Main Engine CutOff (MECO) 
διακόπτης SWitch (SW) 



 

διακόπτης toggle (tgl) 
διακόπτης αναστροφής Change-Over Switch (COS) 
διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώµατος Electric Circuit Interrupter (ECI) 
διακόπτης κυκλώµατος ελαίου Oil Circuit Breaker (OCB) 
διακόπτης ορίου Limit SWitch (L/SW) 
διακόπτης στάθµης ελαίου oil level switch 
διακοπτόµενη συνεχής κυµµατοµορφή Interrupted Continuous Wave (ICW) 
διακόπτω INTeRrupT (INT, INTRPT) 
διακρατικό στρατιωτικό επιτελείο Internation Military Staff (IMS) 
διακριβοµένη ταχύτητα αέρα Calibrated AirSpeed (CAS) 
διακριβωµένη ταχύτητα Calibrated airspeed (Vc) 
διάκριση discrimination (dscrm) 
διακριτή εισαγωγή Discrete Input (DI) 
διακριτή έξοδος Discrete Output (DO) 
διακύµανση ύψους πίεσης Pressure Altitude Variation (PAV) 
διαλείπων ενδείκτης  blinker  
διαλείπων, -ουσα, -ον INTerMiTtent (INTMT) 
διαλύτης solvent 
διαλυτικό thinner 
διαµέρισµα ανάπαυσης πληρώµατος θαλάµου διακυβέρνησης Flight Crew Rest Compartment (FCRC) 
διαµέρισµα φορτίου άνω καταστρώµατος Upper Deck Cargo Compartment (UDCC) 
διαµέρισµα φορτίου κάτω καταστρώµατος Lower Deck Cargo Compartment (LDCC) 
διαµέρισµα φορτίου κύριου καταστρώµατος Main Deck Cargo Compartment (MDCC) 
διαµέτρηµα calibre (cal) 
διαµετρικό βήµα (στοιχεία µηχανών) module 
διάµετρος diameter (dia) 
διάµετρος έλικας propeller diameter 
διάµετρος προβαλλόµενης επιφάνειας projected diameter 
διάµετρος ρίζας, βάσης root diameter 
διαµήκης LONGitudinaL (LONGL) 



 

διαµήκης άξονας longitudinal axis 
διαµήκης απόκλιση longitudinal divergence 
διαµήκης αρµός διαστολής Longitudinal Expansion Joint (LEJ) 
διαµήκης δοκός LONGeroN (LONGN, longn) 
διαµήκης δοκός spar 
διαµήκης δύναµη longitudinal force 
διαµήκης έλεγχος longitudinal control 
διαµήκης επιτάχυνση Longitudinal Acceleration (AX) 
διαµήκης ευστάθεια longitudinal stability 
διαµήκης/οριζόντιος διαχωρισµός longitudinal separation 
διαµορφωµένο συνεχές κύµα Modulated Continuous Wave (MCW) 
διαµόρφωση configuration 
διαµόρφωση modulation 
διαµόρφωση διάρκειας διπλού παλµού Double Pulse Duration Modulation (DPDM) 
διαµόρφωση δι'εκρήξεως explosive forming 
διαµόρφωση εν ψυχρώ cold forming 
διαµόρφωση επιφάνειας ρηχής κοιλότητας dishing 
διαµόρφωση συχνότητας Frequency Modulation (FM) 
διαµόρφωση συχνότητας µε ανάδραση Frequency Modulation with FeedBack (FMFB) 
διαµόρφωση υψηλής ενέργειας high energy rate forming 
διαµόρφωση φάσης phase modulation 
διαµορφωτής MODuLaToR (MODLTR, MOD) 
διανοµή, κατανοµή distribution 
διάνυσµα άντωσης lift vector 
διάνυσµα διάδοσης propagation vector 
διαπίστωση ρωγµών δια διεισδυτικού υγρού penetrant flow detection 
διαπίστωση στίγµατος pinpoint 
διαπότιση wetting 
διάρκεια ζωής σε κόπωση fatigue life 
διαρροή leakage 



 

διαρροή ελαίου oil leak 
διασκέδαση εν πτήση In-Flight Entertainment (IFE) 
διασπορά dispersion 
διασπορά scatter 
διάσταση dimension (dmn) 
διασταυρωµένη αποµάστευση cross BLEED (X BLEED) 
διασταυρωµένη βαλβίδα cross TALK (X TALK) 
διασταυρωµένη γραµµή cross LINE (X LINE) 
διασταυρωµένη συζήτηση cross ReFerence (XREF) 
διασταύρωση INTersection (INT) 
διασταύρωση αναφοράς cross VALVE (X VALVE) 
διασταύρωση διαδρόµων απο/προσγείωσης Intersection of Runways (IXR) 
διασταύρωση, ένωση, διασύνδεση JunCTion (JCT, jct) 
διασταυρωτική σύζευξη cross coupling 
διασταυρωτικός έλεγχος cross check 
διάστηµα ανάσχεσης (πέδησης) pull-out distance 
διάστηµα επιθεωρήσεων Inspection Interval (I/I) 
διαστηµική στολή space suit 
διαστηµικό καθοδηγούµενο όχηµα Guided Space Vehicle (GSV) 
διαστηµικό λεωφορείο από τη γη σε τροχιά Earth-to-Orbit Shuttle (EOS) 
διαστηµικό σύστηµα ανίχνευσης & ιχνηλάτησης SPAce Detection And Tracking System (SPADATS) 
διαστηµικοί σταθµοί γήινης τροχιάς Earth Orbiting Space Stations (EOSS) 
διαστηµικός προωθητής space booster 
διαστηµικός σταθµός σε τροχιά Orbital Space Station (OSS) 
διαστρωµατώσεις υπό υψηλή πίεση high pressure laminates 
διαστρωµάτωση LAMinate (LAM, lam) 
διαστρωµατώση διπλής φοράς bidirectional laminate  
διασύνδεση INTerCONnection (INTCON) 
διασύνδεση, κοινή επιφάνεια INTerFaCe (I/F, ΙNF, INTFC) 
διασφάλιση αξιοπιστίας reliability assurance 



 

διασφάλιση ηλεκτρονικής εκποµπής Electronic Emission Security (EES) 
διασφάλιση ποιότητας Quality Assurance (QA) 
διασφάλιση ποιότητας προϊόντος product assurance 
διάσωση έκτακτης ανάγκης Emergency Rescue (ER) 
διαταγή µάχης εν καιρώ πολέµου WARtime Order of BATtle (WARBAT) 
διάταµα Aspect Ratio (AR) 
διάταµα πτερυγίου  blade aspect ratio  
διάταξη ασφάλισης κάτω down lock 
διατάραξη disturbance 
διατάραξη perturbation 
διατάραξη ροής εισαγωγής inlet flow distortion 
διατίµηση θορύβου (α/φους) Composite Noise Rating (CNR) 
διατίµηση σύνθετου θορύβου Composite Noise Rating (Aircraft) (CNRA) 
διάτµηση shear 
διάτµηση ανέµου wind shear 
διατµητική τάση shear stress 
διατµητικό φορτίο shear load 
διατοιχισµός , περιστροφή rolling 
διατοµή αεροτοµής aerofoil section 
διάτρηση drilling 
διατρητικό θωράκισης υψηλής ταχύτητας High Velocity Armour-Piercing (HVAP) 
διάτριση σκυροδέµατος Concrete Piercing (Ammunition) (CP) 
διατριτικό βλήµα hardened missile 
διατρυπώ, διαπερνώ penetrate 
δίαυλος channel 
δίαυλος δεδοµένων εισαγοµένων - εξαγοµένων Input Output Data Channel (IODC) 
δίαυλος ελέγχου (συστήµατα ελέγχου) channel (control systems) 
δίαυλος επικοινωνιών Line of Communication (LOC) 
δίαυλος επικοινωνιών µεταξύ Η/Υ Intercomputer Communication Channel (ICC) 
διαφορά βάθους διαµόρφωσης  Difference in Depth  of Modulation (DDM) (ILS) 



 

διαφορά πίεσης DELta Pressure (DEL P) 
διαφορά ταχύτητας DELta Velocity (DEL V) 
διαφορική θερµική ανάλυση Differential Thermal Analysis (DTA) 
διαφορική ταχύτητα Differential Velocity (DV) 
διαφορική ψηφιακή ανάλυση Differential Digital Analysis (DDA) 
διαφορικό σύστηµα ευρείας περιοχής Wide-Area Differential System (WADS)  
διαφορικός ηλεκτρονόµος DiFferential ReLay (DFRL) 
διαφορικός µεταβιβαστής ροπής Torque Differential Transmitter (TDX) 
διάφοροι,-ες,-α MISCallaneous (MISC) 
διαφοροποίηση αεροδρόµιου προορισµού diversion 
διάφραγµα, φρακτή Bulkhead (BHD) 
διαφυγή Escape (ESC) 
διαφυγή spilling 
διαχείρηση αναλώσιµων Consumables Management (CM) 
διαχείρηση διαµόρφωσης/σχηµατισµού Configuration Management (CM) 
διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας Air Traffic Management (ATM) 
διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας Air Trafic Management (ATM) 
διαχείριση εναέριου χώρου Air Space Management (ASM) 
διαχείριση καταγραφής δεδοµένων Data Recording Management (DRM) 
διαχείριση πτήσης Flight Management (FM) 
διαχείριση ροής εναέριας κυκλοφορίας Air Traffic Flow Management (ATFM) 
διαχείριση της ποιότητας quality management 
διαχείριση, διεύθυνση ManaGemenT (MGT) 
διάχυση diffusion 
διάχυση scattering 
διαχύτης diffuser 
διαχύτης απότοµης µείωσης ταχύτητας dump diffuser 
διαχύτης εισόδου snout 
διάχυτος φωτισµός floodlight 
διαχωρισµός (α/φων) separation (aircraft) 



 

διαχωρισµός µέσω ραντάρ radar separation  
διαχωριστής SEParator (SEP) 
διαχωριστής ύδατος water separator 
διεγερµένος-η-ο EXCiteD (EXCD) 
διέγερση, διεγείρω EXCitation, EXCite (EXC) 
διεθνές δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης  International Satellite Navigation System (ISNS) 
διεθνές σύστηµα ( µονάδων ) Systeme International (SI) 
διεθνής ακαδηµία αστροναυτικής International Academy of Astronautics (IAA) 
διεθνής ένωση αεροµεταφορέων International Air Transport Association (IATA) 
διεθνής επιτροπή κόπωσης αεροναυπηγικών κατασκευών International Comitte of Aeranautical Fatigue (ICAF) 
διεθνής εταιρική συνεργασία τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων INternational TELecomunications SATellite consortium (INTELSAT) 
διεθνής κώδικας Universal COde (UCO) 
διεθνής οργανισµός πολιτικής αεροπορίας International Civil Aviation Organization (ICAO) 
διεθνής οργανισµός τυποποίησης International Standardirzation Organisation (ISO) 
διεθνής πρότυπη ατµόσφαιρα International Standard Atmosphere (ISA) 
διεθνής χρόνος universal Time (ut) 
διεισδυτικό penetrant 
διεισδύω penetrate 
διερεύνηση ανωµαλίας πτήσης Flight Anomaly Investigation (FAI) 
διερευνητική και διορθωτική ενέργεια Investigative and Corrective Action (ICA) 
διεύθυνση εισαγοµένων - εξαγοµένων Input Output Address (IOA) 
διεύθυνση µέγιστης αντοχής (πλαστικά) lengthwise direction 
διεύθυνση πυξίδας (πορεία) Compass Heading (CH) 
διευθυντής πιστοποίησης έργου Project Certification Manager (PCM) 
διηπειρωτική βαλλιστική µεταφορά InterContinental Balistic Transport (ICBT) 
διηπειρωτικό βαλλιστικό βλήµα TransContinental Ballistic Missile (TCBM) 
διηπειρωτικό βλήµα κατολίσθησης InterContinental Glide Missile (ICGM) 
διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Inter Continental Ballistic Missile (ICBM) 
διηχητική δυναµική αεροσήραγγα Transonic Dynamic Wind Tunnel (TDWT) 
διηχητική ροή transonic flow 



 

δικλείδα ελέγχου εισαγωγής ροής αεροσυµπιεστή air compressor intake throttle 
δίκτυο mesh 
δίκτυο αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών Aeronautical Telecommunications Network (ATN) 
δίκτυο αµυντικής επικοινωνίας Defence Communication Network (DCN) 
δίκτυο ανάσχεσης ανάγκης emergency barrier 
δίκτυο εκποµπής BRoadcast Net (BRN) 
δίκτυο ιχνηλάτησης µε DOPPLER doppler TRacking NETwork (TRANET) 
δίκτυο σταθερής αεροναυτικής υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN) 
δίκτυο τοπικής περιοχής Local Area Network (LAN) 
δικτύωµα TRuss (TR) 
δικτύωµα συγκράτησης drag truss 
δίκυκλον σύστηµα προσγειώσεως bicycle undercarriage  
διµεταλλική διάβρωση bimetallic corrosion  
δίνη eddy 
δινορεύµατα eddy current 
δινορεύµατα χαµηλής συχνότητας  Low Frequency Eddy Current (LFEC) 
διογκούµενα πλαστικά expanded plastics 
διόδευση πολυψηφιακών συνδέσεων highway (electronics) 
δίοδος (δίαυλος) ψύξεως πτερυγίου blade coolant passage  
δίοδος εκποµπής φωτός Light Emitting Diode (LED) 
διοίκηση πυρός Fire CoMmanD (FCMD) 
διοικητικό πρότυπο για ανάλυση & σχεδίαση COmmand Model for ANalysis & Design (COMMAND) 
διοξείδιο αζώτου nitrogen dioxide 
διόπτευση bearing 
διορθωθείσα θερµοκρασία εξωτερικού αέρα Corrected Outside Air Temperature (COAT) 
διορθωµένη ταχύτητα αέρα Reduced Vertical Separation Minima (RVSM) 
διορθώσεις αεροναυτικών πληροφοριών aeronautical information overprint 
διόρθωση γήινης περιστροφής earth's rate correction 
διόρθωση λόγω συµπιεστότητας compressibility correction 
διορθωτική ενέργεια corrective action 



 

διορθωτική ενέργεια remedial action  
διπλάνον biplane  
διπλεκτική (πολυπλεκτική) duplex (multiplex) 
διπλή βαλβίδα διακοπής double shut-off valve 
διπλή ολίσθηση Double Drift (DD) 
διπλή πλευρική ζώνη Double SideBand (DSB) 
διπλό εύρος Double Amplitude (DA) 
διπλός διάδροµος ( θαλάµου επιβατών ) Twin Aisle (TA) 
διπλός διωστήρας forked assembly 
διπλός πυραυλοκινητήρας ώσεως Double (or Dual) Thrust Rocket Motor (DTRM) 
διπλός-ή-ό double (dbl) 
διπλού σκοπού Dual Purpose   (DP) 
διπολικός διακόπτης Double Pole SWitch (DP SW) 
διπολικός-ή-ό Double Pole (DP) 
δίπολο dipole (dpl) 
δίπολον doublet 
διπροωθητική γόµωση (καύσιµο) bipropellant  
δισεκατοµµύρια Volt Billion Volts (BV) 
δισκοειδής βαλβίδα disk valve 
δίσκος disc 
δίσκος πτερωτής impeller wheel 
διττής ικανότητας Dual Capable (DC) 
διχαλωτός ακροσύνδεσµος fork end 
διχαλωτός σύνδεσµος / άρθρωση clevis  
δίχτυ ανάσχεσης arrester barrier 
διωνυµική κατανοµή binomial distribution  
δοκίδα STrinGeR (STGR) 
δοκιµαστήριο proving stand 
δοκιµαστήριο test stand 
δοκιµαστήριο δυναµικής ακρίβειας Dynamic Accuracy Test Set (DATS) 



 

δοκιµαστική οριζόντια πτήση Horizontal Flight Testing (HFT) 
δοκιµαστική πτήση flight test 
δοκιµαστική πτήση test flight 
δοκιµαστικό βλήµα αποκόλλησης Separation Test Round (STR) 
δοκιµαστικό περιβαλοντικό βλήµα  Environmental Test Round (ETR) 
δοκιµαστικό πλαίσιο test frame  
δοκιµαστικός κινητήρας test engine  
δοκιµές αξιολόγησης καταλληλότητας qualification tests 
δοκιµές αξιολόγησης ποιότητας quality evaluation tests 
δοκιµές ετοιµότητας πτήσης flight readiness tests 
δοκιµή άµεσης πτήσης  Direct Flight Test (DFT) 
δοκιµή αξιολόγησης µελέτης/σχεδίασης design evaluation test 
δοκιµή αποδοχής µελέτης σχεδιασµού Design Acceptance Test (DAT) 
δοκιµή εδάφους GrouΝd Test (GNT) 
δοκιµή εδάφους (πυραυλική) captive test 
δοκιµή εν πτήση In-Flight Test (IFT) 
δοκιµή εξαρτήµατος Component Test (CT) 
δοκιµή επαλήθευσης της σχεδίασης Design Verification Testing (DVT) 
δοκιµή ετοιµότητας πτήσης Flight Readiness Test (FRT) 
δοκιµή θραύσης λόγω ερπισµού creep rupture test 
δοκιµή θραύσης λόγω τάσης stress rupture test 
δοκιµή και αντικατάσταση όπως επιβάλλεται Test And Replace As Necessary (TARAN) 
δοκιµή και επικύρωση Test And Validation (TAV) 
δοκιµή κατακόρυφης πτήσης Vertical Flight Test (VFT) 
δοκιµή κινητήρα engine run-up 
δοκιµή κινητήρα run-up 
δοκιµή µε κηλίδα χρωστικού  dye spot test 
δοκιµή µε σκληροσκόπιο scleroscope test 
δοκιµή µέτρου δυσκαµψίας rigidity modulus test 
δοκιµή µέχρι αστοχίας test to failure 



 

δοκιµή ολοκληρωµένου συστήµατος Integrated Systems Test (IST) 
δοκιµή οχήµατος πλήρους κλίµακος Full Scale Test Vehicle (FSTV) 
δοκιµή πριν από την τοποθέτηση Pre-Installation Test (PIT) 
δοκιµή προσοµοίωσης επιτόπιας συλλογής πληροφοριών Field Intelligence Simulation Test (FIST) 
δοκιµή ρίψης drop test 
δοκιµή σε κάµψη flexural test 
δοκιµή σκληρότητας κατά 'Rockwell' Rockwell hardness test 
δοκιµή σκληρότητας κατα 'Vickers' Vickers hardness test 
δοκιµή σκοπιµότητας σχεδιασµού Design Feasibility Test (DFT) 
δοκιµή συνεχούς φορτίου sustained load test 
δοκιµή υψηλής πίεσης High Pressure Test (HPT) 
δοκίµιο specimen 
δοκός beam 
δοκός δαπέδου floor beam 
δόλωµα παραπλάνησης decoy  
δοµή stucture 
δοµή ασφαλής µετά από αστοχία fail safe structure 
δοµή κατανοµής εργασιών Work Breakdown Structure (WBS) 
δοµή µε ανακρυσταλλωµένους κόκκους recrystalized grain structure 
δοµική απόσβεση structural damping 
δοµική ενίσχυση (σύνθετα υλικά) doily 
δοµικό βάρος construction weight (rocketry) 
δόνηση perturbation 
δόνηση, κραδασµός VIBration (VIB, vib) 
δοράτιον ανεφοδιασµού καυσίµου refuelling boom 
δορυφορική επικοινωνία SATellite COMmunication (SATCOM) 
δορυφορική προστασία για άµυνα περιοχής Satellite Protection for Area Defense (SPAD) 
δορυφορικό σύστηµα αναµετάδοσης δεδοµένων Data Relay Satellite System (DRSS) 
δορυφορικό σύστηµα παγκόσµιας ναυσιπλοίας Global Navigation Satellite System (GNSS) 
δορυφόροι χαµηλής γήινης τροχιάς Low Earth Orbit Satellites (LEOS) 



 

δορυφόρος γεωστατικής γήινης τροχιάς Geostationary Earth-Orbiting Satellite (GEOS) 
δορυφόρος γήινης παρατήρησης Earth Observation Satellite (EOS) 
δορυφόρος γήινων πόρων Earth Resources Satellite (ERS) 
δορυφόρος επικοινωνιών COMmunications SATellite (COMSAT) 
δορυφόρος µετάδοσης πληροφοριών Information Transfer Satellite (ITS) 
δορυφόρος παρατήρησης γήινων πόρων (ΝΑΣΑ) Earth Resources Observation Satellite  (EROS) 
δορυφόρος περιβαλλοντικής επιτήρησης Environmental Survey Satellite (ESSA) 
δορυφόρος πυρηνικού εντοπισµού Nuclear Detection Satellite (NDS) 
δορυφόρος τεχνολογίας γήινων πόρων Earth Resources Technology Satellite (ERTS) 
δοχείο καθίσµατος seat pan  
δραστηριότητα αξιολόγησης καταλληλότητας qualifying activity 
δραστηριότητα εκτός οχήµατος ExtraVehicular Activity (EVA) 
δραστηριότητες µεταξύ οχηµάτων InterVehicular Activities (IVA) 
δραστηριότητες πεδίου µάχης Field Activities  (F/A) 
δραστική ακτίνα γής effective radius of the earth 
δραστική ακτινοβολούµενη ισχύς Effective Radiated Power (ERP) 
δραστική αντίσταση θορύβου Effective Noise Resistance (ENR) 
δραστική διάµετρος εισαγωγής effective inlet diameter 
δραστική διατοµή εισαγωγής effective inlet area 
δραστική δίεδρος γωνία effective dihedral angle 
δραστική θερµοκρασία effective temperature 
δραστική ισοτροπική ακτινοβολούµενη ισχύς Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) 
δραστική µάζα (επιταχυνσιόµετρα) proof mass (accelerometer) 
δραστική στιγµιαία ακτινοβολούµενη ισχύς Effective Instantaneous Radiated Power (EIRP) 
δραστική ταχύτητα εξαγωγής effective exhaust velocity 
δραστικό βήµα έλικας effective pitch 
δραστικό εκπέτασµα effective span  
δραστικό εµβαδόν αεραγωγού effective vent area 
δραστικό κέντρο µάζας effective center of mass (accelerometers) 
δραστικό πορώδες effective porosity 



 

δραστικός-ή-ό / αποτελεσµατικός-ή-ό,  EFFective  (EFF) 
δραστικότητα, αποδοτικότητα, εφαρµοστικότητα effectivity 
δυαδικός, -ή, ό BiNaRy (BNR) 
δύναµη αποκόλλησης separation force 
δύναµη κεντρικού άξονα (αλεξίπτωτου) center line force (parachutes) 
δύναµη ρεύµατος stream force 
δύναµη συγκράτησης retention force 
δύναµη σχισίµατος tear force 
δύναµη χειριστηρίου stick force 
δυναµικές ιδιότητες dynamic properties 
δυναµική ανάρτηση dynamic suspension 
δυναµική αντιστάθµιση dynamic trim 
δυναµική άντωση dynamic lift 
δυναµική εµβέλεια dynamic range 
δυναµική ενέργεια potential energy 
δυναµική ευστάθεια dynamic stability 
δυναµική ζυγοστάθµιση dynamic balance 
δυναµική πίεση dynamic pressure 
δυναµική πίεση impact pressure 
δυναµική ροή potential flow 
δυναµικό οµοίωµα dynamic model 
δυναµικό παιχνίδι αεροπορικού πολέµου Dynamic Air War Game (DAWG) 
δυναµικό ταχύτητας velocity potential 
δυναµικό φορτίο dynamic load 
δυναµικός-ή-ό DYNamic (DYN) 
δυναµόµετρο DYNamOmeter (DYNO) 
δυνατότα υπερφόρτισης (επιταχυνσιόµετρα) overload capacity (accelerometer) 
δυνατότητα απαιτούµενης επίδοσης πλοήγησης Required Navigation Performance Capability (RNPC) 
δυνατότητα παραγωγικής διαδικασίας process capability  
δυνατότητα ταχείας αντίδρασης Quick Reaction Capability (QRC) 



 

δυσβαρισµός dysbarism 
δυσδιάβρωτος-ανοξείδωτος χάλυβας Corrosion Resistant Steel (CRES) 
δυσκαµψία στροφείου rotor rigidity 
δυστύχηµα / ατύχηµα ACciDenT (ACDT) 
εβδοµαδιαία αναφορά εξυπηρέτησης (χρήσης) Weekly Service Report (WSR) 
εγγενής αστάθεια inherent instability 
εγγενής ευστάθεια inherent stability 
εγγραφή στο ηµερολόγιο Log Entry (LE) 
έγγραφο αναφοράς τεχνικών εκδόσεων Technical Publications Reference Document (TPRD) 
έγγραφο επιµερισµού εργασιών τεχνικών εκδόσεων Technical Publication Work sharing Document (TPWD) 
έγγραφο πιστοποίησης ατράκτου / δοµής Airframe Certification Document (ACD) 
έγγραφο συµπληρωµατικής δοµικής επιθεώρησης Supplemental Structural Inspection Document (SSID) 
εγγυηµένος µέσος χρόνος µεταξύ αστοχιών Guaranteed Mean Time Between Failure (GMTBF) 
εγγύς αεροπορική υποστήριξη close air support 
έγκαιρη προειδοποίηση Early Warning (EW) 
εγκάρσια απόκλιση lateral divergence 
εγκάρσια δύναµη lateral force 
εγκάρσια επιτάχυνση Lateral Acceleration (AY) 
εγκάρσια ευστάθεια lateral stability 
εγκάρσια ταλάντωση lateral oscilation 
εγκάρσιος άνεµος cross wind 
εγκάρσιος άξονας lateral axis 
εγκάρσιος βραχίων cross ARM (X ARM) 
εγκάρσιος διαχωρισµός lateral separation 
εγκάρσιος έλεγχος lateral control 
εγκάρσιος, πλευρικός LATeral (LAT) 
εγκαταλείπω abandon 
εγκατάλειψη bail out 
εγκατάλειψη egress 
εγκαταστάσεις τροχιακής εκτόξευσης Orbital Launch Facilities (OLF) 



 

εγκατάσταση βαθµονόµηση και τελικός έλεγχος Installation Calibration and Checkout (IC & C, ICC) 
εγκατάσταση εκτόξευσης Launch Complex (LC) 
εγκατάσταση εκτόξευσης Launch Facility (L/F, LF) 
εγκατάσταση κεντρικής ενοργάνωσης Central Instrumentation Facility (CIF) 
εγκατεστηµένη ώση installed thrust 
εγκιβωτισµός encapsulation 
εγκοπή nick 
εγκοπή notch 
έγκριση οργανισµού παραγωγής Production Organisation Approval (POA) 
εγχειρίδιο HandBook (HDBK) 
εγχειρίδιο ανάκτησης αεροσκάφους Aircraft Recovery Manual (ARM) 
εγχειρίδιο ανάλυσης τάσεων Stess Analysis Manual (SAM) 
εγχειρίδιο αναφοράς αστοχιών Fault Reporting Manual (FRM) 
εγχειρίδιο βάρους και ζυγοστάθµισης Weight & Balance Manual (WBM) 
εγχειρίδιο γενικής επισκευής Overhaul Manual (OM) 
εγχειρίδιο γενικής επισκευής κατασκευαστή Overhaul Manual Manufacturer (OMM) 
εγχειρίδιο γενικής επισκευής προµηθευτή Overhaul Manual Vendor (OMV) 
εγχειρίδιο γρήγορης παραποµπής/αναφοράς Quick Reference Handbook (QRH) 
εγχειρίδιο διαγράµµατος καλωδιώσεων Wiring Diagram Manual (WDM) 
εγχειρίδιο διαδικασιών απενεργοποίησης αεροσκάφους Aircraft Deactivation Procedures Manual (ADPM) 
εγχειρίδιο διερεύνησης βλαβών Trouble Shooting Handbook (TSH) 
εγχειρίδιο διερεύνησης και αποκατάστασης βλαβών Trouble Shoot Manual (TSM) 
εγχειρίδιο δοµικών επισκευών Structural Repair Manual (SRM) 
εγχειρίδιο δυνατότητας µεταφοράς αεροσκάφους Aircraft Transportability Manual (ATM) 
εγχειρίδιο εγγύησης του κατασκευαστή Vendor guarantee Manual (VWM) 
εγχειρίδιο ελέγχου διασύνδεσης Interface Control Document (ICD) 
εγχειρίδιο εντοπισµού/αποµόνωσης βλαβών Fault Isolation Manual (FIM) 
εγχειρίδιο επίγειου εξοπλισµού Ground Equipment Manual (GEM) 
εγχειρίδιο επιθεώρησης Inspection Manual (IM) 
εγχειρίδιο επισκευής σωληνώσεων καυσίµου Fuel Pipe Repair Manual (FPRM) 



 

εγχειρίδιο επιχειρησιακής λειτουργίας αερολιµένος Airport Operations Manual (AOM) 
εγχειρίδιο καλωδιώσεων αεροσκάφους Aircraft Wiring Manual (AWM) 
εγχειρίδιο καλωδίωσης Wiring Manual (WM) 
εγχειρίδιο κινητήρα Engine Manual (EM) 
εγχειρίδιο λειτουργίας αεροσκάφους Aircraft Operation Manual (AOM) 
εγχειρίδιο λειτουργίας οργανισµού Maintenance Organization Exposition (MOE) 
εγχειρίδιο λειτουργίας πληρώµατος θαλάµου διακυβέρνησης Flight Crew Operation Manual (FCOM) 
εγχειρίδιο µετατροπής αεροσκάφους Aircraft Conversion Manual (ACM) 
εγχειρίδιο µεταφοράς ζώων Livestock Transportation Manual (LTM) 
εγχειρίδιο µεταφορικής δυνατότητας Transportability Manual (TM) 
εγχειρίδιο οδηγιών για µελετητές σχεδιαστές αεροσκαφών Handbook of Instructions for Aircraft Designers (HIAD) 
εγχειρίδιο πολεµικής αεροπορίας Air Force Manual (AFM) 
εγχειρίδιο πολιτικής διαδικασιών Policy Procedures Handbook (PPH) 
εγχειρίδιο προγραµµατισµού συντήρησης Maintenance Planing Document (MPD) 
εγχειρίδιο προσδιορισµού θορύβου Noise Definition Manual (NDIA) 
εγχειρίδιο προτύπων Standards Manual (SM) 
εγχειρίδιο πτήσης Flight Manual (FM) 
εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου aeroplane flight manual 
εγχειρίδιο συναρµογής βοηθητικού συστήµατος ισχύος Apu Build-up Manual (ABM) 
εγχειρίδιο συντήρησης Maintenance Manual (MM) 
εγχειρίδιο συντήρησης αεροσκάφους Aircraft Maintenance Manual (AMM) 
εγχειρίδιο συντήρησης εξαρτηµάτων Component Maintenance Manual (CMM) 
εγχειρίδιο συντοµογραφιών συντήρησης εξαρτηµάτων Abreviated Component Maintenance Manual (ACMM) 
εγχειρίδιο σχεδιασµού αερολιµένος Airport Planning Manual (APM) 
εγχειρίδιο σχηµατικής απεικόνισης αεροσκάφους Aircraft Schematic Manual (ASM) 
εγχειρίδιο, χειροκίνητος-η-ο MANual (MAN) 
έγχρωµος απεικονιστής  Full Color Display (FCD) 
έγχυση injection 
έγχυση ύδατος water injection 
εγχυτήρας airblast atomizer 



 

εγχυτήρας δια πιέσεως pressure atomizer  
εγχυτήρας µε διπλό στόµιο dual orifice atomizer 
εγχυτήρας µετακαυστήρα διπλού δακτυλίου double spraybar 
εγχύτης αέρα air injector 
εγχύτης ελέγξιµης ροής υψηλής απόδοσης High PERformance THrottable INjectOr (HIPERTHINO) 
έδαφος GrouND (GND) 
εδάφους-αέρος Ground-to-Air (G/A) 
έδραση, υποστήριγµα MounTinG (MTG) 
εθνική περιβαλλοντική δορυφορική υπηρεσία National Environmental Satellite Service (NESS) 
εθνική συµβουλευτική επιτροπή αεροναυπηγικής National Advisory Committe of Aeronautics (NACA) 
εθνικό γραφείο προτύπων National Bureau of Standards (NBS) 
εθνικό δορυφορικό σύστηµα καιρού National Weather Satellite System (NWSS) 
εθνικό συµβούλιο ασφάλειας µεταφορών National Transportation Safety Board (NTSB)   
εθνικό σύστηµα αεροδιαστηµικής National Airspace System (NAS) 
εθνικό σύστηµα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας National Air Traffic Control System (NATCS) 
εθνικό σύστηµα επίβλεψης διαστήµατος National Space Surveillance System (NSSS) 
εθνικός διαστηµικός σταθµός πολλαπλών χρήσεων National Multipurpose Space Station (NMSS) 
εθνικός οργανισµός αεροναυτικής & διαστήµατος National Aeronautics & Space Administration (NASA) 
ειδικά ανοπτηµένο normalised (metallurgy) 
ειδική εµβέλεια specific range 
ειδική εµβέλεια στον αέρα Specific Air Range (SAR) 
ειδική κατανάλωση specific consumption 
ειδική κατανάλωση καυσίµου Specific Fuel Consumption (SFC) 
ειδική κατανάλωση καυσίµου ανά µονάδα ισχύος πέδης brake specific fuel consumption  
ειδική κατανάλωση καυσίµου ώσης thrust specific fuel consumption 
ειδική λεπτοµερής επιθεώρηση Special Detailed Inspection (SDI) 
ειδική περίσσεια ισχύος specific excess power 
ειδική ώση specific thrust 
ειδικός έλεγχος Special Check (SC) 
ειδοποίηση αλλαγής προδιαγραφών Specification Change Notice (SCN) 



 

ειδοποίηση αλλαγής/µεταβολής σχεδίου/σχεδιασµού Design Change Notice (DCN) 
εικονική / ψευδής κατασκευή decoy 
εικονογραφηµένη τράπεζα τεχνικών εκδόσεων Technical Publications Illustration Bank (TPIB) 
εικονογραφηµένο εγχειρίδιο αρχικού εφοδιασµού Illustrated Initial Provisioning Document (IIPD) 
εικονογραφηµένο εγχειρίδιο εργαλείων και εξαρτηµάτων IllustraTed tool and Equipment Manual (TEM) 
εικονογραφηµένο εγχειρίδιο εφοδιασµού Illustrated Provisioning Document (IPD) 
εικονογραφηµένος κατάλογος ανταλλακτικών Illustrated Parts Catalog (IPC) 
εικονογραφηµένος κατάλογος εξαρτηµάτων Illustrated Parts List (IPL) 
εισαγωγή αέρα air intake 
εισαγωγή ελαίου oil inlet 
εισερχόµενο INBound (INB) 
εισερχόµενο εγχειρίδιο έγκρισης προµήθειας Incoming Procurement Authorization Document (IPAD) 
εισερχόµενο, είσοδος IΝPut (I/P, INP) 
είσοδος  ENTRance (ENTR) 
είσοδος σε σεληνιακή τροχιά Lunar Orbit Insertion (LOI) 
είσοδος, εισαγωγή, καταγραφή ENTry (ENT) 
εισροή/εκροή, εισερχόµενο/εξερχόµενο Input/Output (I/O) 
εκατόµετρο Hectometer (hm) 
εκατονταβάθµιος-α-ο Centigrade (C) 
εκατοστόµετρο CentiMetre (CM) 
εκατοστόµµετρο-γραµµάριο-δευτερόλεπτο Centimetre-Gram-Second (CGS) 
εκδοθείσα δια χειρός παραγγελία αγοράς Manually Issued Purchase Order (MIPO) 
έκθεση αεροπορικού ατυχήµατος Aircraft Accident Report (AAR) 
έκθεση εργασίας Statement Of Work (SOW) 
εκθέτης βαθµού καύσης burning rate exponent 
εκκεντρότητα runout 
εκκένωση, εγκατάλειψη EVACuation (EVAC) 
εκκίνηση κινητήρα εν πτήσει inflight start 
εκκίνηση κύριου κινητήρα Main Engine Start (MES) 
εκκίνηση κύριου κινητήρα Main Engine Start (MES) 



 

εκκινητήρας / γεννήτρια starter generator 
εκκινητήρας δια καύσεως combustion starter 
εκκινητήρας δια πεπιεσµένου αέρα pneumatic starter 
εκκινητήρας µε φυσίγγιο cartridge starter 
εκκινητήρας πεπιεσµένου αέρα compressed air starter 
εκκινητής εδάφους ground starter 
εκκρηκτική βαλβίδα Explosive Valve (EV) 
εκλεπτυνόµενη πτέρυγα tapered wing 
εκλέπτυνση taper 
εκπαίδευση µε εικονοσκόπιο (video) και Η/Υ Video And Computer based Instruction (VACI) 
εκπαίδευση µέσω διπλού χειρισµού dual instruction 
εκπαίδευση στην πράξη On The Job Training (OJT) 
εκπαιδευτής πιλότος Instructor Pilot (IP) 
εκπαιδευτής πληρώµατος πτήσης Flight Crew Trainer   (FCT) 
εκπαιδευτικό εγχειρίδιο λειτουργίας συστήµατος System Operation Training Manual (SOTM) 
εκπαιδευτικό εγχειρίδιο περιγραφής δοµής Structure Description Training Manual (SDTM) 
εκπαιδευτικός πύραυλος εγκλωβισµού Captive Air Training Missile (CATM) 
εκπέτασµα span 
εκπέτασµα πτερυγίου blade span  
εκποµπή emission 
εκποµπή EMISsioN (EMISN) 
εκποµπή (TCAS στον αναµεταδότη) transMisSioN (XMSN) 
εκποµπή τηλεοµοιότυπου  Facsimile Transmission   (FAX) 
έκπτωση, εκτροπή drift 
εκρηγνυόµενος κοχλίας explosive bolt 
εκρηκτικά (µίγµατα) καυσίµου αέρος Fuel Air Explosives  (FAE ) 
εκρηκτικές συσκευές Explosive Devices (ED) 
εκρηκτική αποσυµπίεση explosive decompression 
εκρηκτική συσκευή ενεργοποιούµενη µε 'laser' Laser Energized Explosive Device (LEED) 
εκρηκτικό (µίγµα) καυσίµου αέρος Fuel Air eXplosive (FAX) 



 

εκρηκτικός-ή-ό Explosive (Expl.) 
έκτακτη ανάγκη EMERgency (EMER) 
εκτεινόµενο πτερύγιο καµπυλότητας extension flap 
έκτείνω, επέκταση EXTend, EXTension (EXT) 
εκτεταµένες επιχειρήσεις µε δύο κινητήρες Extended Twin-engine OPperationS (ETOPS) 
εκτεταµένη εµβέλεια Extended Range (ER) 
εκτεταµένη ζηµία/φθορά λόγω κόπωσης Widespread Fatigue Damage (WFD) 
εκτεταµένος-η-ο Extend (EXT) 
εκτίµηση estimation 
εκτίµηση (χρόνου) ζωής και αξιοπιστία παρελκοµένων Components Life Evaluation And Reliability (CLEAR) 
εκτίµηση επίδοσης αποστολής Mission Performance Assessment (MPA) 
εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης Estimated Completion Date (ECD) 
εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης Estimated Date of Completion (EDC) 
εκτιµώµενη ηµεροµηνία παράδοσης Estimated Delivery Date (EDD) 
εκτιµώµενη µέση λειτουργική ζωή Estimated Average Life (EAL) 
εκτιµώµενη πορεία (ραντάρ) prediction (vector)  
εκτιµώµενη ταχύτητα αέρος Estimated AirSpeed (EAS) 
εκτιµώµενο κανονικό φορτίο Estimated Normal Payload (ENP) 
εκτιµώµενο καύσιµο επί του αεροσκάφους Estimated Fuel On Board (EFOB) 
εκτιµώµενος (χρόνος)απογείωσης Estimate Takeoff (ETO) 
εκτιµώµενος χρόνος αναχώρησης Estimated Time of Departure (ETD) 
εκτιµώµενος χρόνος αναχώρησης Estimated Time of Departure (ETD) 
εκτιµώµενος χρόνος απόκτησης Estimated Time of Acquisition (ETA) 
εκτιµώµενος χρόνος άφιξης Estimated Time of Arrival (ETA) 
εκτιµώµενος χρόνος καθ' οδόν Estimated Time En route (ETE) 
εκτιµώµενος χρόνος ολοκλήρωσης Estimated Time of Completion  (ETC) 
εκτιµώµενος χρόνος παρεµπόδισης Estimated Time for Interception (ETI) 
εκτιµώµενος χρόνος προσέγγισης Expected Approach Time (EAT) 
εκτιµώµενος,-η-ο ESTimated (EST) 
εκτίναξη ejection 



 

εκτίναξη jettison (jett) 
εκτίναξη από επίπεδο εδάφους ground level ejection 
εκτίναξη δι' αερίων Gaseous EJection (GEJ) 
εκτινασσόµενο κάθισµα ejection seat 
εκτινασσόµενο κάθισµα µε πύραυλο rocket-assisted ejection seat 
εκτόνωση ,διαστολή expansion 
εκτόνωση αερίων, έκρηξη blast  
εκτοξευόµενο όχηµα χαµηλού κόστους Low Cost Launch Vehicle (LCLV) 
εκτόξευση launch (lnch) 
εκτόξευση launching 
εκτόξευση lift-off 
εκτόξευση από αέρος air launch 
εκτόξευση από κατάσταση ακινησίας ZEro Launching (ZEL) 
εκτόξευση σε γήινη τροχιά Earth Orbit Launch (EOL) 
εκτοξευτήρας launcher 
εκτοξευτήρας βληµάτων Missile Launcher (ML) 
εκτοξευτήρας προσωπικού µε βοηθητικούς πυραύλους Rocket Assisted Personnel Ejection Catapult (RAPEC) 
εκτοξευτής πυραύλου µέσου βεληνεκούς Medium Rocket Launcher (MRL) 
εκτός βήµατος out of pitch 
εκτός γραµµής στόχευσης Out of Line Of Sight (OLOS) 
εκτός λειτουργίας INOPperative (INOP) 
εκτός λειτουργίας Non-OPerating (NOP) 
εκτός οχήµατος ExtraVehicular   (EV) 
εκτός οχήµατος µεταφορά ExtraVehicular Transfer  (EVT) 
εκτός πορείας off course 
εκτροπέας deflector 
εκτροπέας αέρα ψύξης pressure baffle  
εκτροπή yaw 
εκτροπή κατά την απο/προσγείωση ground loop 
εκτροπόµετρο yaw meter 



 

εκτυπωτής πληροφοριών συντήρησης Maintenance Information Printer (MIP) 
εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας High Speed Printer (HSP) 
εκτυφλωτική βόµβα dazzle bomb 
έκχυµα spillage 
έκχυση effusion 
έκχυση (τήγµατος) pouring 
εκχύτης effuser 
εκχύτης αέρα air ejector 
ελαθείς εν θερµώ Hot Rolled (HR) 
έλαιο καυσίµου Fuel Oil   (FO) 
ελαιοστεγανό Oil Tight (OT) 
έλασµα σύσφιγξης pucker string 
ελασµένο rolled 
ελαστικό επίσωτρο ακτινικών διαστρωµατώσεων radial ply tyre 
ελαστικό οµοίωµα elastic model 
ελαστικότητα elasticity 
ελαστοµερές σώµα elastomer 
ελατήριο απόξεσης ελαίου scraper ring 
ελατηριωτό πτερυγίδιο spring tab 
ελάττωµα, ατέλεια defect 
ελαφρά κράµατα light alloys 
ελαφρό (α/φος) προσβολής & αναγνώρισης Light-Weight Strike Reconnaisance (LWSR) 
ελαφρό (σύστηµα) εντοπισµού και υπολογισµού απόστασης LIght Detection And Ranging (LIDAR) 
ελαφρό αεροµεταφερόµενο επιθετικό όχηµα Light Airborne Attack Vehicle (LAAV) 
ελαφρό αεροσκάφος light aircraft 
ελαφρό αντιαεροπορικό πυροβολικό Light Anti-Aircraft artillery (LAA) 
ελαφρό αντιαρµατικό όπλο Light Anti-tank Weapon (LAW) 
ελαφρό βοµβαρδιστικό Light Bomber (LB) 
ελαφρό εναέριο σύστηµα πολλαπλών σκοπών Light Airborne Muti-Purpose System (LAMPS) 
ελαφρό επιθετικό αντιαρµατικό όπλο Light Assault Anti-tank Weapon (LAAW) 



 

ελαφρό επιθετικό όπλο Light Assault Weapon (LAW) 
ελαφρό πολυβόλο Light Machine Gun (LMG) 
ελαφρό φορτίο Lightweight Load (LL) 
ελαφρύ (α/φος) προσβολής και/ή αναγνώρισης Light-Weight Attack and/or Reconnaisance (LWAR) 
ελαφρύ αεροσκάφος παρατήρησης Light Observation Aircraft (LOA) 
ελαφρύ ανεµόπτερο γενικής χρήσης Light Utility Glider (LUG) 
ελαφρύ ελικόπτερο παρατήρησης Light Observation Helicopter (LOH) 
ελαφρύς εξοπλισµός Light Equipment (LE) 
ελαφρύτερο του αέρα Lighter Than Air (LTA) 
ελαφρώς κεκραµένος χάλυβας low alloy steel 
ελάχιστα κατακόρυφου διαχωρισµού Vertical Separation Minima (VSM) 
ελάχιστη γωνία κατολίσθησης minimum gliding angle 
ελάχιστη επιλεγοµένη ταχύτητα Minimum Selectable Speed (VMS) 
ελάχιστη επιλεγόµενη ταχύτητα  Lower seLectable Speed (VLS) 
ελάχιστη επιχειρησιακή ταχύτητα Minimum operating speed (Vmin) 
ελάχιστη κατάσταση αριθµού υλικών Least Material Condition (LMC) 
ελάχιστη σύσφιξη minimum interference 
ελάχιστη ταχύτα πτήσης minimum flying speed 
ελάχιστη ταχύτητα απογείωσης ασφαλείας Minimum take off safety speed (V2min) 
ελάχιστη ταχύτητα αποκόλλησης Minimum Unstick speed (VMU) 
ελάχιστη ταχύτητα ελέγχου Minimum Control Airspeed (VMCA) 
ελάχιστη ταχύτητα ελέγχου Minimum Control speed (VMC) 
ελάχιστη ταχύτητα ελέγχου στο έδαφος Vmcg (minimum control ground speed) 
ελάχιστη ταχύτητα ελέγχου στον αέρα Vmca (minimum control air speed) 
ελάχιστη χάρη (ανοχή) minimum clearance 
ελάχιστο (επιτρεπτό) ίχνος πτήσης minimal flight path 
ελάχιστο ασφαλές ύψος (πτήσης) minimum safe altitude 
ελάχιστο ύψος απόφασης Minimum Decision Altitude (MDA) 
ελάχιστο ύψος αποφυγής εµποδίου Minimum Obstruction Clearance Altitude (MOCA) 
ελάχιστο ύψος ασφαλείας Minimum Safe Altitude (MSA) 



 

ελάχιστο ύψος διασταύρωσης Minimum Crossing Altitude (MCA) 
ελάχιστο ύψος καθόδου Minimum Descent Altitude (MDA) 
ελάχιστο ύψος κατά την διαδροµή σε πτήση 'IFR' Minimum En-route IFR Altitude (MEA) 
ελάχιστο ύψος προσέγγισης αεροσκάφους Aircraft Approach Limitation (AAL) 
ελάχιστο ύψος πτήσης minimum flight altitude 
ελάχιστος αναγκαίος εξοπλισµός Minimum Essential Equipment (MEE) 
ελάχιστος κοινός παρονοµαστής Least Common Denominator (LCD) 
ελάχιστος,-η,-ο MINimum (MIN) 
ελεγκτής διαδρόµου απο-προσγείωσης runway controller 
ελεγκτής δοκιµής Test Controller (TC) 
ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας air controller 
ελεγκτής ενδείκτη υγρασίας Humidity Indicator Controller (HIC) 
ελεγκτής ζώνης Zone Controller (ZC) 
ελεγκτής θερµοκρασίας αδρανειακών εξαρτηµάτων Inertial Components Temperature Controler (ICTC) 
ελεγκτής µαχητικού Fighter Controller   (FC) 
ελεγκτής προσέγγισης ακριβείας precision controller  
ελεγκτής πτήσεων  flight operations officer 
ελεγκτής πτήσης Flight Controller (FC) 
ελεγκτής ραντάρ radar controller 
ελεγκτής τµήµατος Section COntroller (SCO) 
ελεγχόµενη οπτική γραµµή σκόπευσης Command Line Of Sight (CLOS) 
ελεγχόµενη περιδίνηση controlled spin 
ελεγχόµενη πτήση όψεως Controlled Visual Flight (CVE) 
ελεγχόµενο αεροδιάστηµα Controlled AirSpace (CAS) 
ελεγχόµενο όχηµα δοκιµών Controlled Test Vehicle (CTV) 
ελεγχόµενος ψηφιακός προσοµοιωτής COntrolled DIgital Simulator (CODIS) 
έλεγχος testing 
έλεγχος & αναφορά Control & Reporting (C&R) 
έλεγχος & απεικόνιση Control & Display (C&D) 
έλεγχος αεροδροµίου aerodrome control 



 

έλεγχος ακτινοβολίας και µόλυνσης Radiation and Contamination Control (RACC) 
έλεγχος αντιαεροπορικού πυρός Anti-Aircraft Fire Control (AAFC) 
έλεγχος αντίθλιψης Back Pressure Control (BPC) 
έλεγχος ανύσµατος ώσης δια χειρός Manual Thrust Vector Control (MTVC) 
έλεγχος από πλοίου CONtrol by SHIP (CONSHIP) 
έλεγχος από την ακτή COMtrol from SHORE (CONSHORE) 
έλεγχος αποστολών και κυκλοφορίας Mission & Traffic Control (MTC) 
έλεγχος ασυµφωνιών/ελαττωµάτων Discrepancy Check (DC) 
έλεγχος αύξησης επιπέδου θορύβου Noise Level Gain Control (NLGC) 
έλεγχος αυτόµατης ενίσχυσης automatic boost control 
έλεγχος βαθµού διατοιχισµού roll rate control  
έλεγχος βλαβών Damage Control (DC) 
έλεγχος δια φωσφορούχων διεισδυτικών υγρών  Fluorecent Penetrant Inspection (FPI) 
έλεγχος διάκενου στροβίλου Turbine Clearance Control (TCC) 
έλεγχος διανοµής ισχύος Power Distribution Control (PDC) 
έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας Air Traffic Control (ATC) 
έλεγχος ενεργού διάκενου στρόβιλου υψηλής πίεσης High Pressure Turbine Active Clearance Control (HPTACC) 
έλεγχος ενεργού διακένου στροβίλου χαµηλής πίεσης Low Pressure Turbine Active Clearence Control (LPTACC) 
έλεγχος εντός του αεροσκάφους On-Board CheckOut (OBCO) 
έλεγχος εξόδου /διαδικασία ελέγχου ικανότητας checkout (c/o) 
έλεγχος εξόδου και αποµόνωσης σφαλµάτων CheckOut and Fault Isolation (COFI) 
έλεγχος επεξεργασίας δεδοµένων Data Processing Control (DPC) 
έλεγχος επίγειων κινήσεων Ground Movement Control (GMC) 
έλεγχος ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας CONtrol of ELectromagnetic RADiation (CONELRAD) 
έλεγχος και διανοµή ηλεκτρικής ισχύος Electrical Power Distribution and Control (EPD&C) 
έλεγχος και καθοδήγηση Guidance and Control (G & C) 
έλεγχος κινητήρα Engine Control (EC) 
έλεγχος κυκλικού βήµατος cyclic pitch control 
έλεγχος κυκλοφορίας αεροδιαδρόµου Air Route Trafic Control (ARTC) 
έλεγχος µέσω ραντάρ radar control  



 

έλεγχος οικονοµικής πλεύσης cruise control 
έλεγχος οριακού στρώµατος Boundary Layer Control (BLC) 
έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας process control 
έλεγχος παρεµβολής συχνότητας Frequency Interference Control (FIC) 
έλεγχος πρόνευσης µε ανυσµατική ώση Pitch Thrust Vector Control (PTVC) 
έλεγχος προσέγγισης APproach CONtrol (APCON) 
έλεγχος προσέγγισης µε ραντάρ  Radar APproach CONtrol (RAPCON) 
έλεγχος προσέγγισης στο έδαφος Ground Control Approach  (GCA) 
έλεγχος πτήσης Flight Control (FC) 
έλεγχος πυρός Fire Control (FC) 
έλεγχος ροής εναερίου κυκλοφορίας flow control 
έλεγχος σηµαντικότητας significance test 
έλεγχος στάσης και σταθεροποίηση Attitude Control and Stabilisation (ACS) 
έλεγχος στρωτής ροής Laminar Flow Control (LFC) 
έλεγχος τµήµατος Section COntrol (SCO) 
έλεγχος φόρτωσης load control 
έλεγχος, δοκιµή TeST  (TST) 
ελευθέρα περιδίνηση free spinning 
ελεύθερη πτήση  free flight  
ελεύθερη πτώση free drop 
ελεύθερη συναρµογή clearance fit 
ελεύθερο ταχύρρευµα free jet 
ελεύθερος στρόβιλος free vortex 
έλικα propeller 
έλικα αναστρεπτού βήµατος reversible pitch propeller 
έλικα δοκιµής κινητήρα club propeller 
ελικα εντός αεραγωγού ducted propeller 
έλικα µε αυτόµατη ρύθµιση βήµατος automatic variable pitch airscrew 
έλικα µεταβαλλοµένου βήµατος variable-pitch propeller 
έλικα ρυθµιζόµενου βήµατος adjustable pitch propeller 



 

έλικα σταθερής ταχύτητας constant speed propeller 
έλικα σταθερού βήµατος fixed pitch propeller 
ελικοδρόµιο heliport 
ελικοειδές HeLiCaL (HLCL) 
ελικοειδές βύσµα helicoil insert 
ελικοειδήs τροχιά πτήσης  corkscrewing 
ελικοειδής περιέλιξη helical winding 
ελικόπτερο helicopter 
ελικόπτερο  HELicopter (HEL, H, H/C) 
ελικόπτερο ανύψωσης βαρέων φορτίων Heavy Lift Helicopter (HLH) 
ελικόπτερο οµοαξονικών στροφείων coaxial helicopter 
ελικόπτερο στροφείων εν σειρά tandem rotor helicopter 
ελικόρευµα slipstream 
ελικοστροβιλοκινητήρας propeller turbine engine 
ελικοστροβιλωθητής propjet engine 
ελισσόµενο βαλλιστικό όχηµα επανεισόδου Manoeverable Ballistic Re-entry Vehicle (MBRV) 
ελισσόµενο όχηµα αντί-ραντάρ Manuevering Anti-Radar Vehicle (MARV) 
έλκυθρο πυραύλου rocket sled 
ελλειπτική κατανοµή άντωσης elliptic lift distribution 
έλλειψη βάρους weightlessness 
εµαγίτης dope 
εµβαδόν / επιφάνεια Area (A) 
εµβέλεια range 
εµβέλεια ενδιάµεσης συχνότητας Intermediate Frequency Range (IFR) 
εµβέλεια µέγιστης οικονοµίας most economical range 
εµβέλεια παγκατευθυντικού ραδιοφάρου omnidirectional radio range 
εµβέλεια ραντάρ radar range  
εµβολεύς mandrel 
έµβολο plunger 
εµβολο εξολκέως αλεξίπτωτου drogue bullet 



 

έµβολο µηχανισµού εξολκέως αλεξιπτώτου drogue gun piston 
εµβολοβύθιση plunging 
εµβολοφόρος αντλία piston pump 
εµβολοφόρος κινητήρας piston engine 
έµµεση αεροπορική υποστήριξη indirect air support 
έµµεση σωµάτωση indirect bonding 
έµµεσο κόστος συντήρησης Indirect Maintenance Cost (IMC) 
έµµεσο κύµα sky wave  
έµµεσο λειτουργικό κόστος Indirect Operating Cost (IOC) 
έµµεσος απολογισµός ζηµιών βοµβαρδισµού Indirect Bomb Damage Assesment (IBDA) 
εµπλεκόµενος-η-ο ENgaGeD (ENGD) 
εµποδίζω, αποτρέπω, αναστέλλω INHIbit (INHI) 
εµποδιστήρας οπισθέλκουσας  drag stop 
εµποδιστήρια chokes 
εµποδιστήριο κρεµάσµατος droop stop 
εµπορευµατικό Transport Cargo (TC) 
εµπορευµατοκιβώτιο CArgo CONtainer (CACON) 
εµπορικά πρότυπα Commercial Standards (CS) 
εµποτίζω impregnate 
εµποτίζω impregnate (impg) 
εµπρηστική βόµβα Incendiary Bomb (IB) 
εµπρόσθια διαµήκης δοκός Front Spar (FS) 
εµπρόσθια διασπορά Forward Scatter (FSC) 
εµπρόσθια κλίση forward tilt 
εµπρόσθιο µέρος forebody 
εµπρόσθιος-α-ο/οπίσθιος-α-ο Forward/Aft (F/A) 
εµπροσθοβαρές nose heavy 
εµπροσθοκλινής πτέρυγα  swept forward wing 
εµφάνιση APPearance (APP) 
έµφραξη (εµποδισµός) blockage  



 

εµφυσούµενα πτερύγια καµπυλότητας blown flap  
εν κενώ εξέλαση vacuum extrusion 
εν πτήση βαθµονόµηση In-Flight Calibration (IFC) 
εν σειρά ψυγείο ελαίου series oil cooler 
εναέρια κυκλοφορία air traffic 
εναέριο ραντάρ airborne radar 
εναέριος διάδροµος (αεροδιάδροµος) airway 
εναέριος µεταφορά airlift 
εναέριος παρατηρητής air observer 
εναέριος χώρος, αεροδιάστηµα airspace 
εναζώτωση nitriding 
εναλλάκτης (ανορθωτής) INVerter (INV) 
εναλλάκτης θερµότητας Heat Exchanger (H/E, H/EX, HEX, HX, H/X, HTXGR) 
εναλλάκτης θερµότητας αέρος/ελαίου Air/Oil Heat eXchanger (AOHX) 
εναλλάκτης θερµότητας µε συµπύκνωση Condensate Heat Exchanger (CH-X) 
εναλλάκτης θερµότητας χείλους προσβολής leading edge radiator 
εναλλάκτης παροχής ισχύος Inverter Power Supply (IPS) 
εναλλακτική διαδικασία alternate procedure 
εναλλακτικό αεροδρόµιο alternate aerodrοme 
εναλλακτικότητα, εναλλαξιµότητα InterChangeabilitY (ICY) 
εναλλακτό (αεροδρόµιο) ALTerNate, ALTerNative (ALTN) 
εναλλακτότητα και αντικαταστασιµότητα Interchangeability and Replaceability (I & R) 
εναλλάξιµος-η-ο (εναλλακτός) interchangeable 
εναλλασσόµενες στρώσεις alternating layers 
εναλλασσόµενη τάση alternating voltage 
εναλλασσόµενη χαµηλή τάση Low Level AC voltage (LLAC) 
εναλλασσόµενο ρεύµα Alternating Current (AC) 
εναλλασσόµενο ρεύµα Alternating Current (AC) 
εναρκτήριος incipient 
έναρξη εκµετάλλευσης Entry Into Service (EIS) 



 

έναρξη ρωγµής crack initiation 
έναρξη χρονικής καθυστέρησης Time Delay Opening (TDO) 
ένγχυση κύριας δεξαµενής καυσίµου Main Tank Injection (MTI) 
ενδεδειγµένη ταχύτητα ελιγµών ReCePTioN (RCPTN) 
ενδεικνυόµενη ιπποδύναµη Indicated Horse Power (IHP) 
ενδεικνύων-ουσα-ον INDicatinG (INDG) 
ενδείκτες θέσης position indicators 
ενδείκτης indicator 
ενδείκτης INDicator (IND) 
ενδείκτης αεροδυναµικής θέρµανσης Aerodynamic Heating Indicator (AHI) 
ενδείκτης αναφοράς δεδοµένων αέρος / αδρανείας Air Data/Inertial Reference Indicator (ADIRS) 
ενδείκτης ανεφοδιασµού καυσίµου refuelling indicator 
ενδείκτης απόστασης από το κατώφλι Distance From Threshold Indicator (DFTI) 
ενδείκτης αριστερά-δεξιά Left-Right  Indicator (LRI) 
ενδείκτης αυτόµατου ραδιογωνιόµετρου. automatic direction finder bearing indicator 
ενδείκτης βαθµού ανόδου rate of climb indicator 
ενδείκτης βαθµού ανόδου ή καθόδου Vertical Speed Indicator (VSI) 
ενδείκτης βαθµού καθόδου Descent Rate Indicator (DRI) 
ενδείκτης βαθµού µεταβολής κατεύθυνσης πτήσης Flight Director Rate Indicator (FDRI) 
ενδείκτης γωνίας βύθισης dive angle indicator 
ενδείκτης δεδοµένων εµβέλειας και διάρκειας πτήσης  Flight Range and Endurance Data Indicator (FREDI) 
ενδείκτης διακοπής / απώλειας ισχύος Power Failure Indicator (PFI) 
ενδείκτης διακριτής δραστηριότητας Discrete Activity Indicator (DAI) 
ενδείκτης διανυµένης απόστασης αέρα Air Mileage Indicator (AMI) 
ενδείκτης διεύθυνσης ανέµου Wind Direction Indicator (WDI) 
ενδείκτης επαύξησης ταχύτητας Incermental Velocity Indicator (IVI) 
ενδείκτης ευστάθειας διατοιχισµού Roll Stability Indicator (RSI) 
ενδείκτης ζήτησης Demand Indicator (DI) 
ενδείκτης θέσεως εδάφους Ground Position Indicator (GPI ) 
ενδείκτης θέσης διατοιχισµού Roll Position Indicator (RPI) 



 

ενδείκτης θέσης πηδαλίων ελέγχου πτήσης Flight Controls Position Indicator (FCPI) 
ενδείκτης θέσης προσοικείωσης Homing Position Indicator (HPI) 
ενδείκτης θέσης σε πτήση Air Position Indicator (API) 
ενδείκτης θέσης του κατευθυντή πτήσης Flight Director Attitude Indicator (FDAI) 
ενδείκτης θέσης υπεραντωτικών διατάξεων Slats Flaps Position Indicator (SFPI) 
ενδείκτης ίχνους κατολίσθησης Glide Path Indicator (GPI ) 
ενδείκτης κατάστασης διατοιχισµού Roll Attitude Indicator (RAI) 
ενδείκτης κατάστασης θέσης Altitude Director Indicator (ADI) 
ενδείκτης κατάστασης συσσωρευτή Battery Status Indicator (BSI) 
ενδείκτης κατεύθυνσης προσγείωσης Landing Direction Indicator (LDI) 
ενδείκτης κατεύθυνσης/πορείας Direction Indicator (DI) 
ενδείκτης κατευθυντή πτήσης Flight Director Indicator (FDI) 
ενδείκτης κινούµενου στόχου Moving Target Indicator (MTI) 
ενδείκτης κλίσης οπτικής προσέγγισης Visual Approach Slope Indicator (VASI) 
ενδείκτης µαγνητικής στάθµης Magnetic Level Indicator (MLI) 
ενδείκτης ολίσθησης Slip Indicator (SI) 
ενδείκτης οριζόντιας κατάστασης (α/φη) Horizontal Situation Indicator (HSI) 
ενδείκτης παγκατευθυντικής διόπτευσης OmniBearing Indicator (OBI) 
ενδείκτης πιέσεως καυσίµου Fuel Pressure Indicator  (FPI) 
ενδείκτης πλαγιολίσθησης sideslip indicator 
ενδείκτης πολλαπλών δεξαµενών Multi Tank Indicator (MTI) 
ενδείκτης ποσότητας Quantity Indicator (QI) 
ενδείκτης προειδοποίησης εγγύτητας Proximity Warning Indicator (PWI) 
ενδείκτης προειδοποίησης χειριστή Pilot's Warning Indicator (PWI) 
ενδείκτης πρόνευσης pitch indicator 
ενδείκτης προσδιορισµού α/φους στο εδάφος Aircraft Surface Movement Indicator (ASMI) 
ενδείκτης ροής καυσίµου Fuel Flow Indicator (FFI) 
ενδείκτης στάσης Attitude Indicator (AI) 
ενδείκτης στιγµιαίας κατακόρυφης ταχύτητας Instantaneous Vertical Speed Indicator (IVSI) 
ενδείκτης στιγµιαίας κατακόρυφης ταχύτητας Instantaneous Vertical Velocity Indicator (IVVS) 



 

ενδείκτης ταχύτητας αέρα (ταχύµετρο αέρα) AirSpeed Indicator (ASI) 
ενδείκτης ταχύτητας αέρα σε αριθµό 'Mach' Mach AirSpeed Indicator (MASI) 
ενδείκτης ύψους height indicator 
ενδείκτης ύψους & διεύθυνσης attitude/director indicator 
ενδείκτης ύψους/εµβέλειας Height-Range Indicator (HRI) 
ένδειξη οργάνου Instrument Reading (IR) 
ένδειξη/ενδείκτης ποσότητας καυσίµου Fuel Quantity Indicating/Indication/Indicator (FQI) 
ενδιάµεση πίεση Intermediate Pressure (IP) 
ενδιάµεση προσέγγιση intermediate approach 
ενδιάµεση συχνότητα Intermediate Frequency (IF) 
ενδιάµεσο κιβώτιο ταχυτήτων intermediate gearbox 
ενδιάµεσο σηµείο αναφοράς Intermediate WayPoint (INWP) 
ενδιάµεσο στάδιο καθόδου let down 
ενδιάµεσος INTerMediate (INTMO) 
ενδιάµεσος, µεσαίος, µέσος, µέσον MEDium (MED) 
ενδοεπικοινωνία INTERCOMmunication (I/C, INTERCOM) 
ενδοψυγείο intercooler 
ενεικνυόµενη ταχύτητα αέρα σε κόµβους Knots Indicated AirSpeed (KIAS) 
ενεργά αντίµετρα Active Counter Measures (ACM) 
ενέργεια ACTioN (ACTN) 
ενέργεια energy 
ενέργεια κρούσης impact energy 
ενεργή απόσταση στροφείου  Rotor Active Clearance (RAC) 
ενεργό / δραστικό διάταµα effective aspect ratio 
ενεργό διάκενο στροβίλου χαµηλής πίεσης Low Pressure Turbine Clearence (LPTC) 
ενεργοποιητής (καταλύτης) promoter (katalyst) 
ενεργοποιούµενος µηχανισµός ACTuateD (ACTD) 
ενεργοποιώ ACTiVaTe (ACTVT) 
ενεργοποιώ ENeRGiZe (ENRGZ) 
ενεργός (πραγµατικός) χρόνος επισκευής Active Repair Time (ART) 



 

ενεργός / ενέργεια ACTive / ACTivity (ACT) 
ενεργός αποκωδικοποίηση active decoding 
ενεργός έλεγχος απόστασης Active Clearance Control (ACC) 
ενεργός εντοπισµός µακράς εµβέλειας LOng Range Active Detection (LORAD) 
ενηµέρωση (προ πτήσεως) briefing 
ενθαλπία enthalpy 
ενισχυµένο µε υαλονήµατα Glass Fiber Reinforced (GFR) 
ενίσχυση ηλεκτροµαγνητικού κύµατος δια προσοµοίωσης εκποµπής ακτινοβολίας Electromagnetic Wave Amplification by Simulated Emission of Radiation (EWASER)
ενίσχυση οριακού στρώµατος δι' εµφυσήσεως boundary layer blowing  
ενισχυτής AMPLifier (AMPL) 
ενισχυτής ακουστικού Earphone Amplifier (EA) 
ενισχυτής ισχύος κύµατος επιστροφής Backward Wave Power Amplifier (BWPA) 
ενισχυτής κύµατος επιστροφής Backward Wave Amplifier (BWA) 
ενισχυτής υψηλής ισχύος High Power Amplifier (HPA) 
ενισχυτής χαµηλού θορύβου Low Noise Amplifier (LNA) 
ενισχυτική αντλία booster pump  
ενισχυτική εκτροπή proverse yaw 
ενισχυτική µονάδα εκτόξευσης Launch Booster Unit (LBU) 
ενισχυτική πίεση boost pressure  
ενισχυτική ταινία reinforcement band 
ενισχυτική ώση (ισχύς), ενισχυτική πίεση boost  
ενισχυτικό δοκίδιο  STIFfener (STIF) 
ενισχυτικό δοκίδιο διατοµής Ω hat-section stiffener 
ενισχυτικό µέσο, ενίσχυση reinforcement 
ενισχυτικό πηνίο booster coil  
ενισχυτικός κινητήρας booster engine  
ενισχυτικός πυραυλοκινητήρας boost rocket motor  
ενισχυτικός σωλήνας 'Venturi' boost venturi  
ενοποιώ, ολοκληρώνω INTeGraTe (INTGT) 
ενσύρµατη κατεύθυνση wire guidance 



 

ενσύρµατος έλεγχος wire control 
ένσφαιρος τριβέας Ball BeaRinG (BBRG) 
ενσωµατωµένη δεξαµενή integral tank 
ενσωµατωµένη δοκιµή Built In Test (BIT) 
ενσωµατωµένος αυτοέλεγχος Built-In Self Test (BIST) 
ενσωµατωµένος εξοπλισµός δοκιµής/ελέγχου Built-In Test Equipment (BITE) 
ένταση INTENsity (INTEN) 
ένταση πεδίου Field Intensity (F/I) 
εντελώς κλειστός-ή-ό Fully Closed (FC) 
εντολή INSTrictive (INST, inst) 
εντολή επιθεώρησης Inspection Order (IO) 
εντολή επιθεώρησης Inspection Order (IO) 
εντολή πτήσης Flight Order (FO) 
εντολή τεχνικής εξυπηρέτησης Technical Service Order  (TSO) 
εντολή τεχνικού προτύπου Technical Standard Order (TSO) 
εντολή τροποποίησης µετά την γραµµή παραγωγής Retrofit Modification Order (RMO) 
εντοπισµός και διόρθωση λάθους Error Detection and Correction (EDC) 
εντοπισµός και υπολογισµός απόστασης µε ραδιοκύµατα RAdio Detection And Ranging (RADAR) 
εντοπισµός πέραν του ορίζοντος Over the Horizon Detection (OHD) 
εντοπισµός στόχου µε συνεχές κύµα Continuous Wave Target Detection (CWTD) 
εντοπιστής LOCaliser (LOC) 
εντοπιστής 'VOR' VOR/LOC (V/L) 
εντοπιστής γεωγραφικής θέσης Geographic Position Locator   (GPL) 
εντοπιστής χαµηλής ενέργειας Low Energy Detector (LED) 
εντός επιπέδου τροχιάς In Orbit Plane (IOP) 
εντός οχήµατος IntraVehicular (IV) 
εντροπία entropy 
έντυπο βάρους και ζυγοστάθµισης weight and balance sheet 
έντυπο φόρτωσης αεροσκάφους aircraft loading sheet 
ένωση αεροδιαστηµικών βιοµηχανιών Αµερικής Aerospace Industry Association of America (AIAA) 



 

ένωση αεροµεταφορέων Air Transport Association (ATA) 
εξαγόµενο OutPut (O/P) 
εξαγωγή διά βαρύτητος gravity extraction 
εξαγωγή στροβίλου turbine exhaust  
εξάγωνο HEXagon  (HEX) 
εξαερισµός VENTilation    (VENT) 
εξαεριστήρας ventilator 
εξαεριστικός σωλήνας / αναπνευστικός σωλήνας αναπνευστήρα breather tube 
εξάντας sextant 
εξάρτηµα αντικαταστάσιµο στη γραµµή Line Replaceable Item (LRI) 
εξάρτηµα ολοκληρωµένου εξοπλισµού Integrated Equipment Component (IEC) 
εξάρτηµα συντήρησης γραµµής Line Maintenance Part (LMP) 
εξάρτηµα χρονικού ορίου ζωής time change item 
εξαρτήµατα, παρελκόµενα accessories 
εξάρτια πτήσης flying rigging 
εξασθένηση attenuation 
εξασθενητής τύπου εµβόλου piston attenuator 
εξασθένιση λόγω ατµοσφαιρικής συµπύκνωσης precipitation attenuation  
εξατµιζόµενος πάγος evaporative ice 
εξάτµιση evaporation 
εξέδρα απο/προσγείωσης ελικοπτέρων helipad 
εξέδρα εκτόξευσης launch pad 
εξέδρα εργασίας servicing platform 
εξέλαση extrusion 
εξέλαση EXTRusion (EXTR) 
εξελασµένο τεµάχιο extrusion (part) 
εξεύρεση/καθορισµός στόχου target acquisition 
εξηλασµένο (προϊόν) extruded 
εξισορροπητής τάσης-έντασης VOLtage Amperage Normalizer (VOLTAN) 
εξισώσεις κίνησης equations motion 



 

εξίσωση στροβιλότητας vorticity equation 
εξίσωση συνέχειας continuity equation 
έξοδος OUTlet (OUT) 
έξοδος  OUTput (OUT) 
έξοδος από περιδίνηση spin recovery 
εξοικονοµητής economiser 
εξολκέας, εξαγωγέας EXTRactor (EXTR) 
εξοµοιούµενο διαστηµόπλοιο Simulated Space Craft (SSC) 
εξοµοίωση εντός κυκλώµατος In Circuit Emulation (ICE) 
εξονυχιστική δοκιµή screening test 
εξονυχιστική επιθεώρηση screening inspection 
εξόξυνση Wash-Out (WO) 
εξοπλισµός EQuiPmenT (EQPT) 
εξοπλισµός αεροσκάφους aircraft equipment 
εξοπλισµός αεροσκάφους µε κρατική προµήθεια Government Furnished Aircraft Equipment (GFAE) 
εξοπλισµός αποδοχής ελέγχου εξόδου προ πτήσης Preflight Acceptance Checkout Equipment (PACE) 
εξοπλισµός αποθήκευσης δεδοµένων Data Storage Equipment (DSE) 
εξοπλισµός αποπαγοποίησης de-icing equipment 
εξοπλισµός αυτόµατης δοκιµής συντήρησης εγκατεστηµένος από το εργοστάσιο  Factory Installed Maintenance Automatic Test Equipment (FIMATE) 
εξοπλισµός αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων Automatic Data Processing Equipment (ADPE) 
εξοπλισµός αυτόµατου ελέγχου πτήσης Automatic Flight Control Equipment (AFCE) 
εξοπλισµός αυτοπροστασίας ηλεκτρονικού πολέµου Self Protection Electronic Warfare Suite (SPEWS) 
εξοπλισµός για υποστήριξη εκτός οχήµατος Extravehicular Support Package (ESP) 
εξοπλισµός διαχείρισης υλικών Materials Handling Equipment (MHE) 
εξοπλισµός διοικητικού ελέγχου Command Control Equipment (CCE) 
εξοπλισµός δοκιµής αδρανειακών εξαρτηµάτων Inertial Components Test Equipment (ICTE) 
εξοπλισµός δοκιµής εξαρτηµάτων Component Test Equipment (CTE) 
εξοπλισµός δοκιµής λειτουργίας Operational Test Equipment (OTE) 
εξοπλισµός δοκιµής συγκροτήµατος οργάνων Instrumentation Test Equipment (ITE) 
εξοπλισµός εδάφους ground equipment 



 

εξοπλισµός εδάφους για αεροσκάφη Aircraft Ground Equipment (AGE) 
εξοπλισµός εκπαίδευσης TRaining Equipment (TRE) 
εξοπλισµός εκτόξευσης Launching Equipment (LE) 
εξοπλισµός ελέγχου πυρός Fire Control Equipment   (FCE) 
εξοπλισµός ελέγχου υψοµέτρου Altimeter Control Equipment (ACE) 
εξοπλισµός ενόργανου τελικού ελέγχου Instrumental Checkout Equipment (ICE) 
εξοπλισµός εξυπηρέτησης Handling Equipment (HE) 
εξοπλισµός επεξεργασίας δεδοµένων Data Processing Equipment (DPE) 
εξοπλισµός επιβίωσης survival equipment 
εξοπλισµός επίγειας εξυπηρέτησης  Ground Handling Equipment (GHE) 
εξοπλισµός επίγειας µεταφοράς Ground Transport Equipment (GTE) 
εξοπλισµός ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων Electronic Data Processing Equipment (EDPE) 
εξοπλισµός κεντρικού χρονισµού Central Timing Equipment (CTE) 
εξοπλισµός µετάδοσης δεδοµένων Data Transmision Equipment (DTE) 
εξοπλισµός µέτρησης απόστασης Distance Measuring Equipment (DME) 
εξοπλισµός οργάνων δοκιµαστικής πτήσης Flight Test Instrumentation (FTI) 
εξοπλισµός παρακολούθησης εκτόξευσης Launch Monitor Equipment (LME) 
εξοπλισµός παρεχόµενος από τον πωλητή Seller Furnished Equipment (SFE) 
εξοπλισµός πληρώµατος πτήσης Flight Crew Equipment (FCE) 
εξοπλισµός προµηθευόµενος από τον αγοραστή Buyers Furnished Equipment (BFE) 
εξοπλισµός προσγείωσης µε καθοδήγηση της γωνίας ανύψωσης Elevation Angle Guidance Landing Equipment (EAGLE) 
εξοπλισµός πρόσκτησης δεδοµένων Data Acquisition Equipment (DAE) 
εξοπλισµός προφύλαξης και προειδοποίησης Caution and Warning Equipment (CWE) 
εξοπλισµός ραντάρ µε µαγνητικό τύµπανο MAgnetic Drum Radar Equipment (MADRE) 
εξοπλισµός συντήρησης επιπέδου µονάδας Field Maintenance Equipment (FME) 
εξοπλισµός τελικής προσέγγισης Final Approach Equipment (FAE ) 
εξοπλισµός τερµατισµού καλωδίου Cable Termination Equipment (CTE) 
εξοπλισµός τοποθέτησης βληµάτων Missile Positioning Equipment (MPE) 
εξοπλισµός υποστήριξης βάσης Base Support Equipment (BSE) 
εξοπλισµός υποστήριξης εκτόξευσης Launch Support Equipment (LSE) 



 

εξοπλισµός υποστήριξης επί αεροσκάφους Airborne Support Equipment (ASE) 
εξοπλισµός υποστήριξης ζωής Life Support Equipment (LSE) 
εξοπλισµός υποστήριξης µονάδος Unit Support Equipment (USE) 
εξοπλισµός υποστήριξης οπλικού συστήµατος Weapon Support Equipment (WSE) 
εξοπλισµός υποστήριξης συντήρησης Maintenance Support Equipment (MSE) 
εξοπλισµός χειρισµού δεδοµένων Data Handling Equipment (DHE) 
εξοπλισµός ψηφιακής καθοδήγησης αεροσκάφους µε µικροκύµατα Microwave Aircraft Digital Guidance Equipment (MADGE) 
εξοπλισµός ψηφιακής τηλεόρασης Digital Television Equipment (DTE) 
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος µηχανικός Designated Enginnering Representative (DER) 
εξουσιοδότηση αναχώρησης Departure CLearance (DCL) 
εξουσιοδότηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας air traffic control clearance  
εξουσιοδότηση επιθεωρήσεως τύπου Type Inspection Authorization (TIA) 
εξυπηρέτηση servicing 
εξυπηρέτηση & µεταφορά Handling & Transportation (H & T) 
εξυπηρέτηση εδάφους ground handling 
εξυπηρέτηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας air traffic control service 
εξυπηρέτηση εναερίου ελέγχου aircontrol service 
έξω OUTeR (OUTR) 
εξώσφαιρα exosphere 
εξωτερικά πτερύγια καµπυλότητας δι’ εµφυσήσεως External Blown Flaps (EBF) 
εξωτερική ανακύκλωση outside loop 
εξωτερική διάµετρος Outside Diameter (OD) 
εξωτερική θερµοκρασία αέρος Outside Air Temperature (OAT) 
εξωτερικό, εξωτερικός-ή-ό,  EXTerior, EXTernal (EXT) 
εξωτερικός έλεγχος από χειριστή αεροσκάφους External Pilot Check (EPC) 
εξωτερικός έλεγχος καύσης External Burning Control (EB Control) 
εξωτερικός θάλαµος (κινητήρα) outer chamber 
εξωτερικός ραδιοφάρος Outer Marker Beacon (OMB) 
εξωτερικός σηµαντήρας (ILS) Outer Marker (ILS) (OM) 
εξωτερικός,-ή,-ό (προς τα έξω) OUTBoard (OUTB) 



 

εξωτερικός-ή-ό External (EXT) 
επαγόµενος στρόβιλος induced vortex 
επαγωγική αντίσταση IMPedence (IMP) 
επαγωγική απώλεια ισχύος induced power loss 
επαγωγική γωνία προσβολής induced angle of attack 
επαγωγική κάµινος υψηλής συχνότητας high frequency induction furnace 
επαγωγική οπισθέλκουσα induced drag 
επαγωγική οπισθέλκουσα vortex drag 
επαγωγική σκλήρυνση induction hardening 
επαγωγός inducer 
επαλήθευση verification (verif) 
επαµφοτερίζον metalloid 
επαναληπτικότητα repeatability 
επανάληψη replication  
επανασυµπίεση recompression 
επανασύνδεση re-attachment 
επανατακτικότητα, πλαστικότητα resilience 
επαναφορά tempering 
επανδρωµένη διαστηµική πτήση Manned Space Flight (MSF) 
επανδρωµένη κατακόρυφη πτήση Manned Vertical Flight (MVF) 
επανδρωµένο manned 
επανδρωµένο (όχηµα) διείσδυσης χαµηλού ύψους Low Altitude Manned Penetrator (LAMP) 
επανδρωµένο δορυφορικό σύστηµα επιθεώρησης Manned Satellite Inspection System (MSIS) 
επανδρωµένο εργαστήριο σε τροχιά Manned Orbital Laboratory (MOL) 
επανδρωµένο σκάφος σε τροχιά Manned Orbital Vehicle (MOV) 
επανδρωµένο τηλεσκόπιο σε τροχιά Manned Orbital Telescope (MOT) 
επανδρωµένος διαστηµικός σταθµός σε τροχιά Manned Orbital Space Station (MOSS) 
επανέγχυση reinjection 
επανείσοδος re-entry 
επανεκκίνηση εν πτήσει air start 



 

επανεκκίνηση εν πτήση altitude relight 
επανεπίστρωση (ελαστικού επίσωτρου) retreading 
επαυξάνουσα πτέρυγα augmenter wing 
επαυξηµένη ώση augmented thrust 
επαύξηση INCRement (INCR) 
επαύξηση ευστάθειας stability augmentation 
επαφή µέσω ραντάρ radar contact  
επαφή των τροχών α/φ στο έδαφος κατά την π/γ touch down 
επαφή των τροχών αεροσκάφους µε το έδαφος στην προσγείωση tolerance class 
επεκταµένη λειτουργία/εκµετάλλευση δικινητηρίου Extended Twin-engine OPperationS (ETOPS) 
επέκταση EXTensioN (EXTN) 
επενδυµένα κράµατα clad alloys 
επεξεργασία δεδοµένων πτήσης Flight Data Processing (FDP) 
επεξεργαστής δεδοµένων ιχνηλάτησης Tracking Data Processor (TDP) 
επεξεργαστής επικοινωνιών Communications Processor (CP) 
επεξεργαστής σήµατος καθοδήγησης Guidance Signal Processor (GSP) 
επιβάτης PAssenger (PAX) 
επιβίβαση embarkation 
επιβιβασµένος,-η,-ο On-Board (O/B) 
επιβράδυνση retardation 
επιβραδυντικός καταλύτης inhibitor 
επιβραδυντικός πύραυλος retrorocket 
επίγεια δεξαµενή καυσίµου εκκίνησης Ground Fuel Start Tank (GFST) 
επίγεια δοκιµή κραδασµών Ground Vibration Test (GVT) 
επίγεια εκποµπή/µετάδοση Ground Transmit (GT) 
επίγεια εκτόξευση ground launch  
επίγεια καθοδήγηση Ground Guidance (G/G) 
επίγεια κυκλοφορία ground traffic 
επίγεια µεταφορά υψηλής ταχύτητας High Speed Ground Transportation (HSGT) 
επίγεια µονάδα ισχύος Ground Power Unit (GPU) 



 

επίγεια οπτικά σήµατα  ground signals 
επίγεια παροχή αέρα ground air supply 
επίγεια συσκευή µείωσης θορύβου ground muffler 
επίγεια συστήµατα εξυπηρέτησης Ground Support Systems (GSS) 
επίγειο ηλεκτρονικό σύστηµα αυτοκαταστροφής Electronic Ground Automatic Destruct System (EGADS) 
επίγειο περιβάλλον αεράµυνας του ΝΑΤΟ NATO Air Defense Ground Environment (NADGE) 
επίγειο σύστηµα επικοινωνιών Ground Communications System (GCS) 
επίγειος εξοπλισµός συντήρησης Maintenance Ground Equipment (MGE) 
επίγειος εξοπλισµός συντήρησης ηλεκτρονικών Electronic Maintenance Ground Equipment (EMGE) 
επίγειος εξοπλισµός υποστήριξης Ground Support Equipment  (GSE) 
επίγειος εξοπλισµός υποστήριξης συντήρησης  Maintenance Ground Support Equipment (MGSE) 
επίγειος επιχειρησιακός εξοπλισµός Operational Ground Equipment (OGE) 
επιδεικνυόµενη ταχύτητα βύθισης Demonstrated Flight Diving speed (VDFMDF) 
επίδειξη ετοιµότητας πτήσης Flight Readiness Demonstration (FRD) 
επίδεσµος ενισχυτικός doubler 
επιδιωκόµενη ταχύτητα κατωφλίου target threshold speed 
επιδιωκόµενος στόχος λεπτοµερούς δοκιµής Detailed Test Objective (DTO) 
επιδόσεις performance 
επιδόσεις αεροσκάφους aircraft performance 
επιδόσεις πλεύσης cruise performance 
επίδοση χαµηλού ύψους Low Altitude Performance (LAP) 
επίδραση εδάφους ground effect 
επιδροµή ελαφρών βοµβαρδιστικών Light Bomber Strike (LBS) 
επίθεµα διαύλου, σωληνωτό επίθεµα  channel patch 
επίθεση / προσβολή ATtaCK (ATCK) 
επιθετικό σύστηµα ελικοπτέρου Helicopter ATtack System (HATS) 
επιθεώρηση inspection 
επιθεώρηση INSPection (INSP) 
επιθεώρηση αεροσκάφους aircraft inspection 
επιθεώρηση αποδοχής acceptance inspection 



 

επιθεώρηση διαµόρφωσης πρωτόλειου First Article Configuration Inspection (FACI) 
επιθεώρηση επιχειρησιακής ετοιµότητας Operational Readiness Inspection (ORI) 
επιθεώρηση θερµού τµήµατος Hot Section Inspection (HIS) 
επιθεώρηση και επισκευή όπως απαιτείται Inspection and Repair As Necessary (IRAN) 
επιθεώρηση µε ραδιογράφηση Radiographic Inspection (RADI) 
επιθεώρηση µετά από πτήση afterflight inspection 
επιθεώρηση παραγωγής production inspection 
επιθεώρηση παραλαβής receiving inspection 
επιθεώρηση ποιότητας quality audit 
επιθεώρηση πριν από την πτήση Pre - Departure Inspection (PDI) 
επιθεώρηση προληπτικής συντήρησης Preventing Maintenance Inspection (PMI) 
επιθεώρηση πρωτόλειου First Article Inspection  (FAI) 
επιθεώρηση συντήρησης Maintenance Inspection (MI) 
επιθεωρητής ελέγχου εδάφους Ground Control Inspector (GCI) 
επιθεωρητής ποιότητας quality auditor 
επιθυµητό µέσο σηµείο πρόσκρουσης Desired Mean Point of Impact (DMPI) 
επικαδµιωµένο cadmium plated 
επικαλυµµένο/επιστρωµένο coated 
επικαλύπτω overlap 
επικάλυψη cladding 
επικασσιτέρωση tin plating 
επικεντρωµένη ηλεκτρονική παρακολούθηση αεροσκάφους    Electronic Centralized Aircraft Monitoring (ECAM) 
επικοινωνία αέρος-εδάφους air ground communication 
επικοινωνία εδάφους-αέρος ground to air communication 
επικοινωνία και δεδοµένα Communication and Data (C&D) 
επικοινωνία και ενοργάνιση Communication and Instrumentation (C&I) 
επικοινωνιακές πληροφορίες COMmunications INTelligence (COMINT) 
επικοινωνίες αέρος-εδάφους air to ground communication 
επικοινωνίες και ιχνηλάτηση Communications and Tracking (C&T) 
επικοινωνίες κατευθυνόµενες από Η/Υ COmputer-DIrected Communications (CODIC) 



 

επικοινωνίες, ναυσιπλοΐα, αναγνώριση Communications, Navigation, Identification (CNI) 
επικοινωνίες, πλοήγηση και εποπτεία Communications, Navigation & Surveillance (CNS) 
επικοινωνίες-ηλεκτρονικά Communications-Electronics (C-E) 
επικοινωνίες-ηλεκτρονικά-µετεωρολογικά Communications-Electronics-Meteorological (CEM) 
επικρατέστερο ύψος  predominent height 
επικύρωση VALidation (VAL) 
επιλογέας θερµοκρασίας temperature selector 
επιλογέας πορείας heading select feature 
επιλογή για καιρό Weather Mode (ND) (WX) 
επιλογή θεσης πτερυγίου καµπυλότητας flap setting 
επιµελητής πτήσεων flight dispatcher 
επιµετάλλωση metal coating 
επιµήκυνση elongation 
επιµηκυνσίοµετρο strain gauge 
επινικέλωση nickel plating 
επίπεδα διαχωρισµού (εναέρια κυκλοφορία)  separation levels 
επίπεδη επιφάνεια εξυπηρέτησης κινητήρα Engine Service Platform   (ESP) 
επίπεδη κεφαλή FLat Head (FLH, FH) 
επίπεδη περιδίνηση flat spin 
επίπεδη συντονισµένη στροφή steady level, co-ordinated turn 
επίπεδο LeVeL (LVL) 
επίπεδο ανάλυσης βέλτιστης επισκευής Optimum Repair Level Analysis (ORLA) 
επίπεδο αναφοράς datum level 
επίπεδο δέσµης ανίχνευσης Beacon Tracking Level (BTL) 
επίπεδο ελάχιστης ισχύος Minimum Power Level (MPL) 
επίπεδο ελέγχου αξιοπιστίας Reliability Control Level (RCL) 
επίπεδο ενοχλητικού θορύβου Annoyance Noise Level (ANL) 
επίπεδο ηχητικής ρύπανσης Noise Pollution Level (LNP) 
επίπεδο ηχορύπανσης Noise Pollution Level (LNP) 
επίπεδο ισχύος έκτακτης ανάγκης Emergency Power Level (EPL) 



 

επίπεδο ολικής ηχητικής πίεσης Overall Sound Pressure Level (OSPL) 
επίπεδο πτήσης Flight Level  (FL) 
επίπεδο σηµαντικότητας level of significance 
επίπεδο συµµετρίας plane of symmetry 
επίπεδο υπεράνω αεροδροµίου Above Aerodrome Level (AAL) 
επιπλέον φορέας οργάνων FLoating Instrument Platform (FLIP) 
επίπλευση flare out  
επίπλευση flotation 
επιπρόσθετος ADDition, ADDitional (ADD) 
επίρραµα ταινίας tear strap 
επισκευή αεροσκάφους aircraft repair 
επισκευή ήσσονος αστοχίας Minor Discrepancy Repair (MDR) 
επιστολή εξυπηρέτησης / συντήρησης Service Letter (SL) 
επιστροφή ReTurN   (RTN) 
επιστροφή ελαίου oil scavenge 
επιστροφή στη βάση Return To Base (RTB) 
επιστροφή στη θέση ( κάθισµα ) Return To Seat (RTS) 
επιστροφή φλόγας backfire 
επιταξία epitaxy 
επιτάχυνση / επιταχύνω ACCELeration / ACCELerate (ACCEL) 
επιτάχυνση 'Coriollis' Corriolis acceleration 
επιτάχυνση βαρύτητας gravitational acceleration (g) 
επιτάχυνση της βαρύτητας  acceleration due to gravity (g) 
επιταχυνσιόµετρο accelerometer 
επιταχυνσιόµετρο ACCeLeroMeter (ACCLRM) 
επιταχυνσιόµετρο κρούσης impact accelerometer 
επιταχυντήρας (χηµικών διεργασιών) accelerator  
επιτήρηση ελέγχου ποιότητας quality control surveillance 
επιτήρηση µέσω ραντάρ radar surveillance  
επιτρεπόµενο µικτό βάρος (απογείωσης) Allowable Gross (take-off) Weight (AGW) 



 

επιτρεπτό αεροµεταφερόµενο φορτίο allowable cargo load 
επιτροπή αναθεώρησης υλικών Material Review Board (MRB) 
επιτροπή γενικών µετατροπών General Modifications Committee (GMC) 
επιτροπή συντήρησης κατά JAA JAA Maintenance Committee (JMC) 
επιφάνεια απογείωσης take-off surface 
επιφάνεια αποφυγής εµποδίου Obstacle Clearing Surface (OCS) 
επιφάνεια επαφής faying surface 
επιφάνεια θάλασσας Sea Level (SL) 
επιφάνεια παραγωγής οπισθέλκουσας drag producing surface 
επιφάνεια πίεσης pressure face  
επιφάνεια προσγείωσης landing surface 
επιφανειακή ανάφλεξη surface ignition 
επιφανειακή κατεργασία δια σφαιροβολής shot peening 
επιφανειακή λείανση δια σφυρηλατήσεως shot blasting 
επιφανειακή µικρορηγµάτωση crazing 
επιφανειακή σκλήρυνση case hardening 
επιφανειακή τριβή skin friction  
επιφανειακός ψύκτης λαδιού surface oil cooler 
επιφάνειες face(s) 
επιχειρήσεις εκτόξευσης Unmanned Launch Operations (ULO) 
επιχειρήσεις τακτικών αεροµεταφορών tactical airtransport operations 
επιχείρηση στρατηγικής αεροµεταφοράς strategic air transport operation 
επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδροµίου aerodrome operating minima 
επιχειρησιακή βάση Operational Base (OB) 
επιχειρησιακή εµβέλεια operating range 
επιχειρησιακή εναέρια κυκλοφορία operational air traffic  
επιχειρησιακή εναέρια κυκλοφορία Operational Air Traffic (OAT) 
επιχειρησιακή ετοιµότητα Operational Readiness (OR) 
επιχειρησιακή οροφή service ceiling 
επιχειρησιακό βάρος operating weight 



 

επιχειρησιακό βάρος απογείωσης Operational Take-Off Weight (OTOW) 
επιχειρησιακό βάρος προσγείωσης Operational Landing Weight (OLW) 
επιχειρησιακό ίχνος operating path 
επιχειρησιακό κέντρο µάχης Combat Operations Centre (COC) 
επιχειρησιακό πρόγραµµα πτήσης Operation Flight Program (OFP) 
επιχειρησιακό σχέδιο εντολής συντήρησης Maintenance Task Operating Plan (MTOP) 
επιχειρησιακός έλεγχος operational control 
επιχειρησιακός έλεγχος αεροπορικής εταιρίας Airline Operational Control (AOC) 
επιχειρησιακός έλεγχος πτήσης Operational Flight Control (OFC) 
επιχειρησιακός εξοπλισµός εδάφους Ground Operational Equipment (GOE) 
επιχειρησιακός πύραυλος Operational Missile (OM) 
επίχρισµα doping 
επιχρωµίωση chromizing 
εποξειδική ρητίνη epoxy resin 
εποξειδικό βερνίκι epoxy varnish 
εποξείδιο epoxide 
εργαλεία καρβιδίου carbide tools 
εργασία WoRK (WRK) 
εργασία ειδικής σχεδίασης Specific Design Work (SDW) 
εργαστήριο ερευνών σε τροχιά Orbital Research Laboratory (ORL) 
εργατικό κόστος Labour Cost (LC) 
εργατοώρες συντήρησης ανά ώρα πτήσης Maintenance Man Hours per Flight Hour (MMH/FH) 
εργόµετρο ergometer 
εργοστασιακή δοκιµή αποδοχής Factory Acceptance Test (FAT) 
εργοστασιακός εξοπλισµός δοκιµής  Factory Test Equipment (FTE) 
έρευνα και ανάκτηση Search And Recovery (SAR) 
έρευνα και ανάπτυξη Research  &  Development (R & D) 
έρευνα και διάσωση Search And Resque (SAR) 
ερευνητικό δοκιµαστικό όχηµα Research Test Vehicle (RTV) 
έρµα BaLaST (BLST) 



 

έρµα ballast 
ερµάριο LocKeR (LKR) 
ερπυσµός creep 
ερωτών-απαντών-αναµεταδότης Interrogator-Responser-Transponder (IRT) 
εστιακό µήκος Focal Length (FL) 
εσφαλµένη ακολουθία φάσης Incorrect Phase Sequence (IPS) 
εσχισµένοι σωρείτες  cumulus fractus 
εσωτερική ανακύκλωση inside loop 
εσωτερική αντιστάθµιση internal balance 
εσωτερική διάµετρος Inside Diameter (ID) 
εσωτερική διαστρωµάτωση Inside Layer (IL) 
εσωτερική εγκάρσια δοκός inner ridge girder 
εσωτερική ζώνη πυροβολικού Inner Artillery Zone (IAZ) 
εσωτερική πίεση internal pressure 
εσωτερική σύνδεση Internal Connention (IC) 
εσωτερικό INTeRior (int, INTR) 
εσωτερικό τµήµα πτέρυγας inner wing section 
εσωτερικός (προς τα µέσα) INBoarD (INBD, inbd) 
εσωτερικός όγκος θόλου (αλεξίπτωτα) canopy included volume 
εσωτερικός ραδιοσηµαντήρας inner marker beacon (ILS) 
εσωτερικός σηµαντήρας (ILS) Inner Marker (ILS) (IM) 
εσωτερικός-ή-ό INTernaL (INTL, int) 
εσώτερος, εσωτερικός INneR (INR) 
εσωτρόπιο keelson 
έτοιµος - η - ο ReaDY (RDY) 
ετοιµότητα µαχητικού Fighter Alert (FA) 
έτος Yield Strength (YS) 
ευαισθησία SENSitivity (SENS) 
ευάλωτη περιοχή Vulnerable Area (VA) 
ευέλικτη δυνατότητα απογείωσης (στοιχεία κινητήρα) FLeXible Take-Off (FLXTO) 



 

ευέλικτη χρήση εναερίου χώρου Flexible Use of Airspace (FUA) 
ευθεία και οριζόντια πτήση  straight and level flight 
ευθεία υποστήριξη Direct Support (DS) 
ευθυγράµµιση alignment 
ευθυγράµµιση ALIGNment (ALIGN) 
εύκαµπτος-η-ο FLEXible (FLEX) 
ευνοϊκή εκτροπή favourable yaw 
ευρείας περιοχής τηλεφωνική υπηρεσία Wide Area Telephone Service (WATS) 
ευρετήριο εργαλείων και εξαρτηµάτων Tool and Equipment Index (TEI) 
εύρος amplitude 
εύρος βήµατος pitch range 
εύρος δέσµης beam width 
εύρος ζώνης Band Width (BW) 
εύρος παραγωγικής διαδικασίας process range  
εύρος τάσεων (διαφορά τάσεων) stress range 
εύρος τάσης range of stress 
εύρος φορτίου range of load 
Ευρωπαϊκή διαστηµική υπηρεσία European Space Agency  (ESA) 
Ευρωπαική συνεργασία για τυποποίηση στην διαστηµική European Cooperation for Space Standardization (ECSS) 
ευρωπα'ι'κό σύστηµα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας European Air Traffic Management System (EATMS) 
ευστάθεια stability 
ευστάθεια ανεµοδείκτη weathercock stability 
ευτηκτικό eutectic 
ευτηκτοειδές eutectoid 
εύφλεκτο στερεό Flammable Solid (Fla.S) 
εύφλεκτο συµπιεσµένο αέριο Flammable Compressed Gas (Fla.G) 
εύφλεκτο υγρό Flammable Liquid (Fla.L) 
εφαπτοµένη tangent 
εφαπτοµένη δύναµη tangential force 
εφαπτοµένη εξασθένιση (ραντάρ) tangential fade (radar) 



 

εφεδρική περίσσεια ασφαλείας standby redundancy 
εφεδρική πλευστότητα/άνωση reserve buoyancy 
εφεδρικό backup 
εφεδρικό αλεξίπτωτο reserve parachute 
εφεδρικό σύστηµα ελέγχου αναχαίτησης  Back Up Interceptor Control system (BUIC) 
εφικτότητα, σκοπιµότητα feasibility 
εφόρµηση, βύθιση, κατακόρυφη αναρρίχηση zooming 
εχθρικό αεροσκάφος Enemy Aircraft (EA) 
εχθρικό ίχνος hostile track (air defense) 
ζεύγος έξι συνιστωσών six component balance 
ζεύξη link 
ζεύξη δεδοµένων Data LinK (DLK) 
ζηµία από ξένο σώµα Foreign Object Damage (FOD) 
ζηµία λόγω κόπωσης Fatigue Damage (FD) 
ζυγός αεροδυναµικής σήραγγας wind tunnel balance 
ζυγός διατοιχισµού (αεροσήραγγες) rolling balance (wind tunnels) 
ζυγός τριών συνιστωσών three component balance 
ζυγοστάθµιση Weight & Balance (W&B) 
ζυγοσταθµισµένος στροφαλοφόρος άξονας  counter balanced crankshaft 
ζυµάρι dough 
ζωή αποθήκευσης storage life  
ζώνη Zone (Z) 
ζώνη αεράµυνας Air Defence Zone (ADZ) 
ζώνη αναγνώρισης µακρυνής έγκαιρης προειδοποίησης Distant Early Warning Identification Zone (DEWIZ) 
ζώνη αναστροφής reversal zone 
ζώνη διαύλου Canal Zone (CZ) 
ζώνη ελέγχου ConTrol Zone (CTZ) 
ζώνη επηρεασµένη από θερµότητα heat affected zone 
ζώνη επικοινωνιών COMmunications Zone (COMZ) 
ζώνη καθίσµατος seat belt 



 

ζώνη καύσης combustion zone 
ζώνη κυκλοφορίας αεροδροµίου Aerodrome Trafic Zone (ATZ) 
ζώνη µάχης Combat Zone (CZ) 
ζώνη προσγείωσης Landing Zone (LZ) 
ζώνη προσθαλάσσωσης alightning area 
ζώνη πυρός Zone of Fire (ZF) 
ζώνη σιγής ραδιοκυµάτων skip distance 
ζώνη τακτικού συναγερµού Tactical Alert Zone (TAZ) 
ζώνη των νηνεµιών doldrums 
ζώνη/περιοχή ρίψεων Drop Zone (DZ) 
Η/Y φθορέα άντωσης πηδαλίου ύψους-βάθους Spoiler Elevator Computer (SEC) 
Η/Υ δεδοµένων επιδόσεων Performance Data Computer (PDC) 
Η/Υ διαχείρισης και καθοδήγησης πτήσης Flight Management and Guidance Computer (FMGC) 
Η/Υ διαχείρισης πτήσης Flight Management Computer (FMC) 
Η/Υ ελέγχου Control Computer (CC) 
Η/Υ ελέγχου καθοδήγησης και ακολουθίας Guidance Control and Sequencing Computer (GCSC) 
Η/Υ ελέγχου ώσης Thust Control Computer (TCC) 
Η/Υ ένδειξης ποσότητας καυσίµου Fuel Quantity Indication Computer (FQIC) 
Η/Υ καθοδήγησης Guidance Computer (GC) 
Η/Υ σκόπευσης οπλικών συστηµάτων µε απεικονιστή ορθής διόπτευσης Head-Up Display Weapon Aiming Computer (HUD/WAC) 
Η/Υ φακέλλου διαχείρισης και καθοδήγησης πτήσης Flight Management Guidance and Envelope Computer (FMGEC) 
Η/Υ ψηφιακής καθοδήγησης και ελέγχου DIgital GuidAnce and Control Computer (DIGACC) 
Η/Υ ψηφιακός σε αναλογικό Digital to Analog(ue) Computer (DAC) 
Η/Υ-έξοδος-µικροταινία (µικροφίλµ) Computer-Output-Microfilm (COM) 
ηγέτης, επικεφαλής LeaDeR (LDR) 
ηλεκτρεγερτική δύναµη ElectroMotive Force (EMF) 
ηλεκτρικά αγώγιµο φιλµ  Electrically Conductive Film (ECF) 
ηλεκτρικά αναρτώµενο γυροσκόπιο Electrically Suspended Gyro (ESG) 
ηλεκτρικά οδηγούµενος µηχανισµός Electric Drive Mechanism (EDM) 
ηλεκτρικές θερµογεννήτριες Electrical Thermal Generators (ETG) 



 

ηλεκτρική ανάτηξη εν σκωρία electroslag remelting 
ηλεκτρική ιπποδύναµη  Electric Horse Power (EHP) 
ηλεκτρική ισχύς Electrical Power (EP) 
ηλεκτρική και ηλεκτροµαγνητική διασύνδεση Electrical & Electromagnetic Interface  (EEI) 
ηλεκτρική µονάδα ελέγχου πτήσης Electrical Flight Control Unit (EFCU) 
ηλεκτρικό ELECtric (ELEC) 
ηλεκτρικό µηδέν Electrical Zero (EZ) 
ηλεκτρικό σύστηµα ελέγχου πτήσης Electrical Flight Control System (EFCS) 
ηλεκτρικό, περιβαλλοντολογικό και επικοινωνίες Electrical, Environmental and COMmunications (EECOM) 
ηλεκτρικός εξοπλισµός αυτόµατης υποστήριξης Electrical Automatic Support Equipment (EASE) 
ηλεκτρικός εξοπλισµός επίγειας υποστήριξης Electrical Ground Support Equipment (EGSE) 
ηλεκτρικός εξοπλισµός υποστήριξης Electrical Support Equipment  (ESE) 
ηλεκτρικός εξοπλισµός υποστήριξης εκτόξευσης Electrical Launch Support Equipment (ELSE) 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός(-ή-ό) Electrical and Electronic (EE) 
ηλεκτρικός σταθµός διανοµής Electrical Terminal Distribution (ETD) 
ηλεκτρικός σύνδεσµος ατοµικού εξοπλισµού  Personal Equipment Connector (PEC) 
ηλεκτροβαλβίδα Electro Valve (EV) 
ηλεκτροδιαµόρφωση electroforming 
ηλεκτρόδιο electrode 
ήλεκτρο-εκρηκτική συσκευή Electro-Explosive Device (EED) 
ηλεκτροευαίσθητος µηχανισµός Electro Sensitive Device (ESD) 
ηλεκτρολύτης ELECTRolyte (ELECTR) 
ηλεκτρολυτική κατεργασία electrolytic machining 
ηλεκτρολυτική στίλβωση electropolishing  
ηλεκτρολυτικός καθαρισµός electrolyte cleaning 
ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα solenoid valve 
ηλεκτροµαγνητική διασύνδεση ElectroMagnetic Interface (EMI) 
ηλεκτροµαγνητική νοηµοσύνη ELectromagnetic INTelligence   (ELINT) 
ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή ElectroMagnetic Interference (EMI) 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα ElectroMagnetic Compatibility (EMC) 



 

ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα ElectroΜagnetic Compatibility (EMC) 
ηλεκτροµαγνητική ταχύτητα ElectroMagnetic Velocity (EMV) 
ηλεκτροµαγνητικός παλµός ElectroMagnetic Pulse (EMP) 
ηλεκτροµαγνητικός, -ή, -ό Electromagnetic (EM) 
ηλεκτροµηχανολογικό οµοίωµα ElectroMechanical Mockup (EMM) 
ήλεκτρον-βόλτ Electron Volt (eV) 
ηλεκτρονικά ELECTRonics   (ELECTR) 
ηλεκτρονικά αντί-αντίµετρα Electronic Counter - Counter Measures (ECCM) 
ηλεκτρονικά αντίµετρα Electronic Counter Measures  (ECM) 
ηλεκτρονικά απεικονιστή Display Electronics (DE) 
ηλεκτρονικά αυτόµατης καθοδήγησης Automatic Guidance Electronics (AGE) 
ηλεκτρονικά αυτοµάτου ελέγχου και ελιγµών Automatic Control and Maneuvering Electronics (ACME) 
ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και εξοπλισµός Electronic Parts and Equipment (EPE) 
ηλεκτρονικά ευκίνητο ραντάρ Electronically Agile Radar (EAR) 
ηλεκτρονικά καθοδήγησης και πλοήγησης Guidance and Navigation Electronics (GNE) 
ηλεκτρονικά µονάδας απεικόνισης  Display Electronics Unit (DEU) 
ηλεκτρονικά τροχιακής στάσης & ελιγµών Orbital Attitude & Maneuvering Electronics (OAME) 
ηλεκτρονικές µονάδες άνωθεν κεφαλής Overhead Electronics Units (OEU) 
ηλεκτρονική απεικόνιση χειριζόµενη από Η/Υ Computer Operated Electronic Display (COED) 
ηλεκτρονική αυτόµατη εναλλαγή Electronic Automatic eXchange (EAX) 
ηλεκτρονική διακρίβωση και τυποποίηση Electronic Calibration And Normalization (ECAN) 
ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων Electronic Data Processing (EDP) 
ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων Electronic Data Processing (EDP) 
ηλεκτρονική µονάδα αισθητήρα εγγύτητας Proximity Sensor Electronic Unit (PSEU) 
ηλεκτρονική παρεµβολή Electronic Interface (EI) 
ηλεκτρονική ψηφιακή ανίχνευση και εντοπισµός Electronic DIgital Tracking And Ranging (EDITAR) 
ηλεκτρονικό κιβώτιο ελέγχου Electronic Control Box (ECB) 
ηλεκτρονικό κουτί καθίσµατος Seat Electronic Box (SEB) 
ηλεκτρονικό πληροφοριακό κέντρο χαρακτηριστικών ιδιοτήτων Electronic Properties Information Center (EPIC) 
ηλεκτρονικό συγκρότηµα αποθήκευσης δεδοµένων Data Storage Electronics Assembly (DSEA) 



 

ηλεκτρονικό σύστηµα πλοήγησης γεωγραφικών συντεταγµένων Electronic-GEographic COordinate Navigation system (EGECON) 
ηλεκτρονικό σύστηµα πλοήγησης µικρής εµβέλειας υψηλής ακρίβειας HI-precision short RAnge electronic Navigation system (HIRAN) 
ηλεκτρονικό σύστηµα προειδοποίησης Electronic Warning System (EWS) 
ηλεκτρονικό σύστηµα ψύξης Electronic Cooling System (ECS) 
ηλεκτρονικός ανιχνευτής προσέγγισης Electronic Proximity Detector (EPD) 
ηλεκτρονικός ελεγκτής κινητήρα Engine Electronic Controller (EEC) 
ηλεκτρονικός έλεγχος κινητήρα Electronic Engine Control (EEC) 
ηλεκτρονικός ενδείκτης κατευθυντηρίου στάσης Electronic Attitude Director Indicator (EADI) 
ηλεκτρονικός ενδείκτης οριζόντιας θέσης Electronic Horizontal Situation Indicator (EHSI) 
ηλεκτρονικός εξοπλισµός κύριας αποστολής Prime Mission Electronic Equipment (PMEE) 
ηλεκτρονικός εξοπλισµός υποστήριξης Electronic Support Equipment (ESE) 
ηλεκτρονικός πόλεµος Electronic Warfare   (EW) 
ηλεκτρονικός υπολογιστής δεδοµένων αέρος Air Data Computer (ADC) 
ηλεκτρονικός υπολογιστής ελέγχου πτήσης Electronic Flight Control Computer (EFCC) 
ηλεκτρονικός υπολογιστής φακέλλου πτήσης Flight Envelope Computer (FEC) 
ηλεκτρονικός ψηφιακός αναλυτής Electronic Digital Analyser (EDA) 
ηλεκτρονικός, -ή, -ό electronic 
ήλεκτρο-οπτική έρευνα Electro-Optical Research (EOR) 
ήλεκτρο-οπτικό Electro-Optical (EO) 
ηλεκτροπτικός διαµορφωτής φωτός Electro-Optical Light Modulator (EOLM) 
ηλεκτροστατική εκκένωση Electro Static Discharge (ESD) 
ηλεκτροστατικός, -ή, -ό electrostatic 
ηλεκτροσυγκόλληση µε αέριο  electrogas welding 
ήλεκτρο-υδραυλικό Electro-Hydraulic (E-H) 
ηλεκτροϋδροδυναµική ElectroHydroDynamics (EHD) 
ηλεκτροχηµικό electrochemical 
ηλιοπυξίδα sun compass 
ήλος rivet 
ηµερολογιακό έτος Calendar Year (CY) 
ηµερολογιακός κώδικας (κατασκευής) date code 



 

ηµερολόγιο τροποποιήσεων modification log 
ηµερολόγιο χρόνου λειτουργίας Operating Time Log (OTL) 
ηµεροµηνία επιχειρησιακής ετοιµότητας Operational Readiness Date (ORD) 
ηµιανακύκλωση half loop 
ηµιαρθρωτό πτερύγιο semi-articulated blade 
ηµιαρθρωτό στροφείο semi-articulated rotor 
ηµι-ενεργό σύστηµα ιχνηλάτησης semi-active tracking system 
ηµι-ενεργός καθοδήγηση semi-active guidance 
ηµικατεργασµένο µεταλλικό προϊόν billet  
ηµι-κελυφοειδής (κατασκευή) semi-monocoque 
ηµιµαλακός χάλυβας medium carbon steel 
ηµίστερρο (ηµιάκαµπτο) αερόπλοιο semi-rigid airship 
ηµίστερρο (ηµιάκαµπτο) στροφείο semi-rigid rotor 
ηνωµένες αρχές αεροπλο'ί'ας Joint Aviation Authorities (JAA) 
ηπειρωτική αεράµυνα CONtinental Air Defense (CONAD) 
ηχείο LoudSpeaker (LS) 
ηχητική γραµµή sonic line 
ηχητική κρότηση sonic boom  
ηχητική ταχύτητα sonic speed 
ηχητικό φράγµα sonic barrier 
ηχητικό φράγµα sound barrier 
ηχητικός sonic 
ηχητικός κραδασµός crackle 
ηχητικός προσδιορισµός απόστασης Sound Ranging Control (SRC) 
ηχητικός προσδιορισµός απόστασης & ανίχνευσης SOnic RAnging & Detection (SORAD) 
ηχοµονωτικό τοίχωµα εδάφους ground pen 
θα συµµορφωθώ (καταφατική απάντηση χειριστή προς πύργο ελέγχου) WILl COmply (WILCO) 
θαλαµίσκος (πιεστικός ή & απορρίψιµος) capsule 
θαλαµίσκος εκτίναξης ejection capsule 
θαλαµίσκος επανεισόδου στη γη Earth Entry Module   (EEM) 



 

θαλαµίσκος επιστροφής στη γη Earth Return Module (ERM) 
θαλαµίσκος πιλοτηρίου cockpit capsule 
θαλαµίσκος σεληνιακής περιήγησης Lunar Excursion Module (LEM) 
θαλαµίσκος σεληνιακής τροχιάς Lunar Orbiter Module (LOM) 
θάλαµος ανάµειξης mixing chamber 
θάλαµος αποσυµπίεσης decompression  chamber 
θάλαµος διακυβέρνησης Command Module (CM) 
θάλαµος διάχυσης diffusion chamber 
θάλαµος δοκιµής test chamber 
θάλαµος επανασυµπίεσης recompression chamber 
θάλαµος καταστολής settling chamber 
θάλαµος καύσης blast chamber  
θάλαµος καύσης Combustion Chamber (CC) 
θάλαµος καύσης combustor 
θάλαµος καύσης ανάστροφης ροής reversed flow combustion chamber 
θάλαµος καύσης χαµηλής πίεσης Low Pressure Combustor (LPC) 
θάλαµος καύσης, καυστήρας burner 
θάλαµος συµπλήρωσης recuperator 
θάλαµος υπό πίεση pressure cabin  
θάλαµος υποπίεσης / υπερπίεσης pressure chamber  
θάλαµος χαµηλής πίεσης low pressure chamber 
θάλαµος ώσης Thrust CHamber (TC, TCH) 
θάνατος από τυχαίους τραυµατισµούς Death from Accidental Injuries (DAI) 
θείωση vulcanisation 
θεµελιώδης απόκλιση foundamental deviation 
θερµανθέν HeaTeD (HTD) 
θέρµανση HeaTinG (HTG, htg) 
θέρµανση και εξαερισµός Heating and Ventilation (H & V) 
θέρµανση µέ υπέρυθρη ακτινοβολία infrared heating 
θέρµανση της ψυχρής φλέβας Plenum Chamber Burning (PCB) 



 

θερµαντήρας HeaTeR (HTR) 
θερµαντικό περίβληµα heat muff 
θερµίδα calorie (cal) 
θερµικά κατεργασµένο Heat Treat(ed) (HT TR) 
θερµική αγωγιµότητα thermal conductivity 
θερµική απόδοση thermal efficiency 
θερµική απόδοση πέδης brake thermal efficiency 
θερµική κόπωση thermal fatigue 
θερµική τάση thermal stress 
θερµικό THeRMal (THRM) 
θερµικό πλήγµα thermal shock 
θερµικό φράγµα thermal barrier 
θερµικός άνεµος thermal wind 
θερµικός ανιχνευτής πάγου thermal ice detector 
θερµικός έλεγχος Thermal Control (TC) 
θερµικός κύκλος thermal cycle 
θερµικός λυγισµός thermal buckling 
θερµό µέτωπο warm front 
θερµό νήµα Hot Wire (HW) 
θερµογραφική συσκευή βάθους Bathylthermographic Equipment (BT) 
θερµογράφος thermograph 
θερµοηλεκτρικό ζεύγος ThermoCouple (T/C) 
θερµοκρασία TEMPerature (TEMP, temp) 
θερµοκρασία αέρα κρούσης ( ελεύθερου αέρα ) Ram Air Temperature (RAT) 
θερµοκρασία αερίων εξαγωγής Exhaust Gas Temperature (EGT) 
θερµοκρασία αερίων στροβίλου Turbine Gas Temperature (TGT) 
θερµοκρασία ακροφυσίου εξαγωγής  Exhaust Nozzle Temperature (ENT) 
θερµοκρασία ανακοπής stagnation temperature 
θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης recrystalization temperature 
θερµοκρασία αυτοανάφλεξης auto ignition temperature 



 

θερµοκρασία διακοπής της βαλβίδας HP swiTching Temperature of HP valve (TT) 
θερµοκρασία εισαγωγής συµπιεστή Compressor Inlet Temperature (CIT) 
θερµοκρασία εισαγωγής συµπιεστού υψηλής πίεσης HP compressor inlet temperature (T2C) 
θερµοκρασία εισόδου στροβίλου Turbine Inlet Temperature (TIT) 
θερµοκρασία εισόδου συµπιεστή φορτίου Load Compressor Inlet Temperature (LCIT) 
θερµοκρασία ελαίου κινητήρα Engine Oil Temperature (TEO) 
θερµοκρασία εξόδου ελαίου Oil Outlet Temperature (OOT) 
θερµοκρασία εξόδου οδηγού Exit Guide Temperature (EGV) 
θερµοκρασία επιφάνειας skin temperature 
θερµοκρασία επιφάνειας θάλασσας Sea Surface Temperature (SST) 
θερµοκρασία καυσαερίων εξόδου Exhaust Gas Temperature (EGT) 
θερµοκρασία κεφαλής κυλίνδρου Cylinder-Head Temperature (CHT) 
θερµοκρασία λειτουργίας operating temperature 
θερµοκρασία ξηρού βολβού Φαρενάϊτ  Fahrenheit Dry Bulb (FDB) 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ambient temperature 
θερµοκρασία στατικού αέρα Static Air Temperature (SAT) 
θερµοκρασιακή τάση temperature stress 
θερµοπλαστικός, -ή, -ό thermoplastic 
θερµοπυρηνική προώθηση thermonuclear propulsion 
θερµός τοµέας warm sector 
θερµοστάτης THeRMoSTat (THRMST) 
θερµοστατική βαλβίδα thermostatic valve 
θερµοσύζευξη thermocoupling 
θερµόσφαιρα thermosphere 
θερµότητα HeaT (HT) 
θερµοτροπικό µοντέλο thermotropic model 
θέση αέρος air position 
θέση διοίκησης Command Post (CP) 
θέση µέγιστης ισχύος (µοχλού ισχύος) Full Throttle Position (FTP) 
θέση σε ταχύτητα διαφυγής (διαστηµόπλοια) injection (spacecraft) 



 

θέση χορδής chord position 
θέση, στίγµα position 
θεωρητική αντοχή theoretical strength 
θεωρία ορµής momentum theory 
θόλος κεραίας (θολωτό κάλυµµα κεραίας) radome 
θόλος, θολωτός χώρος blister (structural)  
θόρυβος εξαγωγής ταχυρεύµατος jet exhaust noise 
θόρυβος καύσης combustion noise 
θόρυβος κιβωτίου µετάδοσης κίνησης ελικοπτέρου helicopter transmission noise 
θόρυβος περιστροφής rotational noise 
θόρυβος στροφείου rotor noise 
θόρυβος σωλήνα εξαγωγής tail pipe noise 
θραύση fracture 
θραύση ελαστικού επισώτρου tire burst 
θραύση µέσω διάτµησης shear fracture 
θραυστήρας καλύπτρας canopy breaker 
θραυστοµηχανική fracture mechanics 
θύλακας αποκόλλησης separation bubble 
θύρα πυρασφάλειας Fire Door (FDR) 
θυρίδα εξοπλισµού Equipment Bay (EB) 
θυρίδα προσιτότητας access door 
θυρίδα συντήρησης και ελέγχου Maintenance and Test Panel (MTP) 
θυρίδες καλύµµατος κινητήρα cowl flap 
θύσανος CIrrus (CI) 
θυσανοστρώµατα Cirrostratus (Cs) 
θυσανοσωρείτες Cirrocumulus (Cc) 
θωρακισµένος δίαυλος φωνής Hardened Voice Channel (HVC) 
ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Emergency  Medical Services (EMS) 
ιδιοκτησία µε κρατική προµήθεια Government Furnished Property (GFP) 
ίλιγγος vertigo 



 

ιµάντας στήθους  chest strap  
ιµάντας ώµου (ασφαλείας) shoulder harness 
ιµάντες πρόσδεσης harness 
ιµάντες συγκράτησης ποδιών leg restraint lines 
ίνα fibre 
ίνα γυαλιού fibre glass 
ινστιτούτο ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών µηχανικών Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
ίντσα INch (IN) 
ίντσες υδραργύρου (πίεση) INches of mercury (IN HG) 
ιντσόλιβρες INch-pounds (IN-LBS) 
ιντσόλιβρες pounds-Inch (LB-IN, ib-in) 
ιξώδες ρευστό viscous fluid 
ιξώδες υπόστρωµα viscous sub-layer 
ιξώδης δίνη eddy viscosity 
ιξώδης ροή viscous flow 
ιονόσφαιρα ionosphere 
ιονοσφαιρικός εξερευνητής Ionospheric Explorer (IE) 
ιπποδύναµη HorsePower (HP) 
ιπποδύναµη στον άξονα  Shaft Horsepower (SHP) 
ιπποδύναµη τριβής Friction HorsePower (FHP) 
ιπποδύναµη ώσης Thrust HorsePower (THP) 
ιπποδύναµη-ώρα HorsePower-HouR (HP-HR) 
ιπτάµενη πτέρυγα flying wing 
ιπτάµενο ραντάρ πλάγιας κατόπτευσης Side Looking Airborne Radar (SLAR) 
ιπτάµενος µηχανικός Flight ENGineer (F/ENG, F/E) 
ιπτάµενος χειριστής ασφαλείας safety pilot 
ίσαλος γραµµή Water Line (WL) 
ισεντροπική ροή isentropic flow 
ισοδύναµη άµεση ακτινοβολία Equivalent Direct Radiation (EDR) 
ισοδύναµη αναλογία equivalence ratio 



 

ισοδύναµη ιπποδύναµη στον άξονα Equivalent Shaft HorsePower (ESHP) 
ισοδύναµη στάθµη ήχου equivalent sound level 
ισοδύναµη ταχύτητα αέρα σε κόµβους Knots Equivalent AirSpeed (KEAS) 
ισοδύναµη ταχύτητα αέρος Equivalent AirSpeed (EAS) 
ισοδυναµική επιφάνεια  equipotential  surface 
ισοδύναµο αρχικό µέγεθος ατέλειας Equivalent Initial Flaw Size (EIFS) 
ισοδύναµο επίπεδο θορύβου κοινότητας Community Noise Equivalent Level (CNEL) 
ισοδύναµο εστιακό µήκος  Equivalent Focal Length (EFL) 
ισοδύναµο φορτίο µονού τροχού Equivalent Single Wheel Load (ESWL) 
ισοδύναµος µέσος χρόνος αστοχίας Equivalent Mean TIme to Failure (EMTIF) 
ισοδύναµος ούριος άνεµος equivalent tail wind 
ισοδύναµος χρόνος έκθεσης Equivalent Exposure Time (EET) 
ισοθερµικός-ή-ό isothermal (isoth) 
ισόθερµο στρώµα isothermal layer 
ισοµετρικός-ή-ό isometric (isom) 
ισοπαχείς γραµµές thickness lines 
ισορροπηµένη κατολίσθηση equilibrium  glide 
ισορροπηµένος βαθµός καθόδου equilibrium rate of descent  
ισορροπία balance 
ισοτροπικές ιδιότητες isotropic properties 
ισοτροπική στρωµάτωση isotropic laminate 
ισοτροπική τύρβωση isotropic turbulence 
ισοφασική επιφάνεια  equiphase surface 
ισοχρονική γραµµή isochrone 
ισχυρός άνεµος strong wind 
ισχύς power 
ισχύς απογείωσης take-off horsepower 
ισχύς έκτακτης ανάγκης emergency power 
ισχύς εξόδου Power Output (PO) 
ισχύς οπισθέλκουσας κατατοµής profile drag power 



 

ισχύς πέδης (ιπποδύναµη) Brake Horse Power (BHP)  
ισχύς σε κεριά  CanDle power (CD) 
ισχύς σε κηρία Candle Power (CP) 
ισχύς σε κηρία/τετραγωνικό πόδι Candle Power/Square Foot (CPSF) 
ιχνηλασία pursuit tracking task 
ιχνηλασία µέσω ραντάρ radar tracking  
ιχνηλασιµότητα  traceability  
ιχνηλάτηση από δορυφόρο σε δορυφόρο Satellite-to-SatelliteTracking (SST) 
ιχνηλάτηση κατά τη σάρωση Track While Scan (TWS) 
ιχνηλάτηση τροχιάς και αναχαίτιση δορυφόρου Satellite ORbital Track & Intercept (SORTI) 
ίχνος TRacK (TRK) 
ιχνος διάλυσης dissipation trail 
ίχνος εκτός ευθυγράµµισης (πτερύγιο) out of track (blade) 
ίχνος κατολίσθησης Glide Path (GP) 
ίχνος καυσαερίων κινητήρα engine exhaust trail 
ίχνος πτήσης flight path 
ίχνος στροβίλου vortex trail 
ίχνος συµπύκνωσης condensation trail 
ίχνος συµπύκνωσης ατµών vapor trail 
καθαρή άντωση net lift 
καθαρή οπισθέλκουσα (αεροσήραγγες) tare drag (wind tunnels) 
καθαρή παρούσα αξία Net Present Value (NPV) 
καθαρή τροχιά πτήσεως net flight path 
καθαρή ώση dry thrust 
καθαρή ώση net thrust 
καθαρισµός δια ηλεκτρολύσεως electrolytic pickling 
καθαρό εµβαδό πτέρυγας net wing area 
καθαρότητα purity 
κάθετη επιτάχυνση Vertical Acceleration (AZ) 
κάθετη ουραία επιφάνεια Vertical Tail Plane (VTP) 



 

κάθετη τοµή vertical section 
κάθετο κύµα κρούσης normal shock wave 
κάθετο ουραίο Vertical Tail (VT) 
κάθετο σταθερό, πτερύγιο fin 
καθηλωµένο αεροσκάφος Aircraft On Ground (AOG) 
καθιστό ικανό, ενεργοποιώ ENaBLe (ENBL) 
καθοδήγηση δι' εντολών command guidance 
καθοδήγηση και πλοήγηση Guidance and Navigation (G & N) 
καθοδήγηση µε γήινη αναφορά terrestial guidance 
καθοδήγηση µέσω ραντάρ radar vectoring  
καθοδήγηση πλοήγησης βοµβών και βληµάτων Navigation Bombing & Missile Guidance (NBMG) 
καθοδήγηση πτήσης Flight Guidance (FG) 
καθοδήγηση τροχοδρόµησης taxi guindance 
καθοδήγηση, πλοήγηση και έλεγχος Guidance, Navigation and Control (GN&C) 
καθοδηγητής βλήµατος Missile Controller (MC) 
καθοδηγητής στάθµευσης αεροσκάφους aircraft marshaller 
καθοδηγούµενα όπλα αέρος-αέρος Air to Air Guided Weapons (AAGW) 
καθοδηγούµενο όπλο Guided Weapon (GW) 
καθοδηγούµενο όχηµα δοκιµής Guided Test Vehicle (GTV) 
κάθοδος descent   (des, dsnt) 
καθορισµένο σηµείο τελικής προσέγγισης Final Approach WayPoint (FAWP) 
καθυστέρηση α/φος λόγω καιρού aircraft delay due to WEather (WEX) 
καθυστέρηση ανάφλεξης ignition delay 
καιρός Weather (WX) 
κακή ευθυγράµµιση misalignment 
κάλυµµα νέφους Cloud Cover (CC) 
κάλυµµα πίεσης pressure cowling  
κάλυµµα, περίβληµα shroud 
καλύπτρα ανοίγµατος αποκατάστασης πίεσης vent cap 
καλύπτρα βαλβίδας valve hood 



 

καλύπτρα πιλοτηρίου cockpit canopy 
καλωδίωση WirinG (WG) 
κάµερα χαρτογράφησης Mapping Camera (MC) 
κάµινος furnace 
καµπύλες στάθµης θορύβου Noise Rating curves (NR) 
καµπύλη ευστάθειας stability curve 
καµπύλη ίσης διόπτευσης curve of equal bearing 
καµπύλη καταδίωξης curve of pursuit 
καµπύλη κατανοµής distribution curve 
καµπύλη µετατόπισης displacement curve 
καµπυλότητα camber 
καµπυλότητα πτερυγίου blade camber  
καµπυλότητα ράχης upper camber 
κάµψη bending 
κανιβαλισµός (ανεξέλεγκτη αφαίρεση εξαρτηµάτων από α/φος προς απόσυρση) cannibalizing 
κανόνες διοίκησης διαµόρφωσης αεροσκάφους Aircraft Configuration Management Rules (ACMR) 
κανόνες πτήσης δι’οργάνων Instrument Flight Rules (IFR) 
κανόνες πτήσης εξ όψεος Visual Flight Rules (VFR) 
κανονική αναχώρηση µε όργανα Standard Instrument Departure (SID) 
κανονική απο/προσγείωση Normal Take-Off & Landing (NTOL) 
κανονική ευθυγράµµιση NORMal ALIGNment (NORM ALIGN) 
κανονική λειτουργία Normal Operation (NO) 
κανονική χειροκίνητη λειτουργία Normal Manual Operation (NMO) 
κανονικός κορµός normal shank 
κανονικός,-ή,-ό NORMal (NORM) 
κανονικώς ανοικτός,-ή,-ό Normally Open (NO) 
κανονικώς κλειστός,-ή,-ό Normally Closed (NC) 
κανονισµοί δεδοµένων Data REGulations (DREG) 
κανονισµοί οµοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής υπηρεσίας (ΗΠΑ) Federal Aviation Regulation (FAR) 
κανονισµοί πολιτικής αεροπορίας Civil Air Regulations (CAR) 



 

καπνός SΜoΚe  (SMK) 
κάρτα γενικών οδηγιών General Instruction Card (GIC) 
κάρτα οδηγιών εργασίας Job Instruction Card (JIC) 
κατ' ευθείαν προσέγγιση straight in approach 
κατ' ευθείαν πτήση Direct Flight (DF) 
κατά απαίτηση As Required (AR) 
κατά τη διεύθυνση του ανέµου Wind WarD (WWD) 
καταβατικός άνεµος katabatic wind 
καταγραφέας βάσης νεφών cloud base recorder 
καταγραφέας ορατότητας visibility recorder 
καταγραφέας φωνής πιλοτηρίου Cockpit Voice Recorder (CVR) 
καταγραφή ασυµφωνιών/ελαττωµάτων Discrepancy Record (DR) 
καταγραφικό δεδοµένων πτήσης Flight Data Recorder (FDR) 
καταγραφικό επιταχυνσιόµετρο recording accelerometer 
καταγραφικό πτήσης flight recorder 
καταγραφικό υψόµετρο recording altimeter 
καταιγίδα thunderstorm 
καταιονιστήρας κινητήρα engine spray 
κατάκαυση deflagration 
κατακόρυφη άνοδος και κάθοδος Vertical Climb and Descent (VCD) 
κατακόρυφη απεικόνιση κατάστασης vertical situation display 
κατακόρυφη απογείωση και προσγείωση Vertical TakeOff and Landing (VTOL) 
κατακόρυφη απόκλιση Vertical DEViation (VDEV) 
κατακόρυφη ευστάθεια vertical stability 
κατακόρυφη κεντρική γραµµή Vertical Center Line (VCL) 
κατακόρυφη κλίση vertical bank 
κατακόρυφη ταχύτητα Vertical Speed (V/S) 
κατακόρυφη/βραχεία απογείωση και προσγείωση Vertical/Short TakeOff and Landing (V/STOL) 
κατακόρυφο γυροσκόπιο Vertical Gyro (VG) 
κατακόρυφο σταθερό vertical stabiliser 



 

κατακόρυφος διαχωρισµός vertical separation 
κατακόρυφος κινητήρας vertical engine 
κατακόρυφος κύκλος vertical circle 
κατακόρυφος, -η,-ο VERTical (VERT, vert) 
κατάληξη µάχης Combat Closure (CC) 
κατάλογος αναλώσιµων υλικών List of Consumable Materials (LCM) 
κατάλογος απαίτησης υλικών Material Requirement List (MRL) 
κατάλογος απαιτούµενου υλικού Material Request List (MRL) 
κατάλογος απεικονίσεων οργάνων Instrument Display Catalog (IDC) 
κατάλογος αποκλίσεων διαµόρφωσης Configuration Deviation List (CDL) 
κατάλογος διεθνών συχνοτήτων International Frequency List (IFL) 
κατάλογος εγκεκριµένων υλικών Parts Authorization List (PAL) 
κατάλογος ελάχιστου εξοπλισµού Minimum Equipment List (MEL) 
κατάλογος ελέγχου γραµµής Line Check List (LCL) 
κατάλογος ελέγχου προ εκκινήσεως before start checklist 
κατάλογος εξαρτηµάτων Parts Catalog (PC) 
κατάλογος εξαρτηµάτων εξοπλισµού Equipment Component List (ECL) 
κατάλογος εξαρτηµάτων υποκειµένων σε γενική επισκευή List of Overhaulable Components (LOC) 
κατάλογος εξοπλισµού Equipment List (EL) 
κατάλογος εφαρµόσιµων εκδόσεων List of Applicable Publications (LAP) 
κατάλογος ικανοτήτων Capability List (CL) 
κατάλογος καλωδιώσεων αεροσκάφους Aircraft Wiring List (AWL) 
κατάλογος κύριου επιτρεπόµενου εξοπλισµού Master Equipment Allowance List (MEAL) 
κατάλογος προδιαγραφών List of Specifications (LS) 
κατάλογος ραδιενεργών και επικίνδυνων στοιχείων List of Radioactive and hazardous Elements (LRE) 
κατάλογος σελίδων σε ισχύ List of Effective Pages (LEP) 
κατάλογος τροποποιήσεων εξοπλισµού Equipment Modification List (EML) 
καταµερισµός χρονικού διαστήµατος υποβοηθούµενος από Η/Υ Computer Aided Slot Allocation (CASA) 
καταµέτρηση counting (ctg) 
καταµέτρηση MEASuRinG (MEASRG) 



 

κατανεµητής περιοχής Area Distribution Box (ADB) 
κατανοµή άντωσης lift distribution 
κατανοµή δειγµατοληψίας sampling distribution 
κατανοµή οπισθέλκουσας drag profile 
κατανοµή πιθανοτήτων probability distribution 
κατανοµή συχνότητας Frequency Distribution   (FD) 
κατανοµή ταχύτητας velocity profile 
κατανοµή φορτίου load distribution 
καταπέλτης catapult 
καταπέλτης δια πυραύλου rocket catapult 
καταπέλτης εκτίναξης ejection catapult 
κατασκευαστής ManuFactuRer (MFR) 
κατασκευαστής πρωτότυπου υλικού Original Equipment Manufacturer (OEM) 
κατασκευαστικό βάρος κενού (α/φους) Manufacturer’s Empty Weight  (MEW) 
κατασκευή ManuFacturinG (MFG) 
κατασκευή τεταµένης επικάλυψης stressed-skinstructure 
κατάσταση αναµονής σε κυκλική πτήση holding patern mode 
κατάσταση επαγρύπνησης για ασφάλεια Situation Awareness for Safety (SAS) 
κατάσταση τροποποιήσεων αεροσκάφους Aircraft Modification Status (AMS) 
καταστατική εξίσωση Equation Of State (EOS) 
καταστολέας suppressor 
καταστρέφω destruct (dest) 
καταστροφή/κατεδάφιση demolition (dml) 
καταστροφική αστοχία catastrophic failure 
καταστροφική δοκιµή destructive testing 
κατάστρωµα υπό γωνία (αεροπλανοφόρα) angled deck 
κατατοµή profile 
κατατοµή αεροτοµής aerofoil profile 
κατατοµή πτήσης flight profile 
κατάφαση (ραδιοτηλεφωνία) affirmative 



 

καταφύγειο γραµµής πτήσης Flight Line Bunker (FLB) 
κατεργασία µε ψύξη κάτω του µηδενός sub-zero treatment 
κατευθυνόµενο βλήµα Guided Missile (GM) 
κατευθυνόµενο βλήµα αεροσκάφους Guided Aircraft Missile (GAM) 
κατευθυνόµενο βλήµα επιφάνειας - αέρος Surface-to-Air Guided Missile (SAGΜ) 
κατευθυνόµενος πύραυλος αεροσκάφους Guided Aircraft Rocket (GAR ) 
κατεύθυνση (προσανατολισµός) διαδρόµου απο/προσγείωσης runway heading (QFU) 
κατεύθυνση γήινης αναφοράς terrestrial guidance 
κατεύθυνση προσοικείωσης homing guidance 
κατεύθυνση πτήσης Direction Of Flight (DOF) 
κατεύθυνση, καθοδήγηση GuiDaNCe (GDNC) 
κατεύθυνση/πορεία heading 
κατευθυντήρια βαλβίδα αναστροφέα ώσης Thrust Reverser Directional Valve (TRDV) 
κατευθυντήρια επιτροπή βιοµηχανίας Industry Steering Committee (ISC) 
κατευθυντήρια επιτροπή τεχνικών δεδοµένων Technical Data Steering Committee (TDSC) 
κατευθυντήρια οδηγία Airworthiness Directive (AD) 
κατευθυντήριες οδηγίες εταιρίας Airbus AirBus Directives (ABD) 
κατευθυντήριο γυροσκόπιο Directional Gyro (DG) 
κατευθυντής πτήσης (αυτόµατος πιλότος) Flight Director (FD) 
κατευθυντικό βοήθηµα τύπου εντοπιστή Localiser-type Directional Aid (LDA) 
κατηγορία CATegory (CAT) 
κατηγορία α/φους a/c category 
κατηγορία πτήσης Flight Class (F/C) 
κατολίσθηση gliding 
κάτοχος έγκρισης οργανισµού παραγωγής POA Holder (POAH) 
κάτοχος, συσκευή συγκράτησης HoLDeR (HLDR) 
κάτω DoWN (DWN) 
κάτω από (συγκεκριµένη) τάση Under Voltage (UV) 
κάτω από (συγκεκριµένη) τάση / υπέρταση Under Voltage / Over Voltage (UV/OV) 
κάτω από συγκεκριµένη ταχύτητα  Under Speed (US) 



 

κάτω από το δάπεδο Under FLOOR (U/FLOOR) 
κάτω κατάστρωµα Lower Deck (LD) 
κατώρευµα downwash 
κατώτερη αποτελεσµατική ισχύς Lowest Effective Power (LEP) 
κατώτερο όριο Lower Limit (LL) 
κατώτερο όριο ελέγχου Lower Control Limit (LCL) 
κατώφλι threshold 
καυσαέρια exhaust gases 
καύση combustion 
καύση αποψίλωσης / µέχρις εξαντλήσεως Burn To Depletion (BTD) 
καύση εντός θαλάµου πλήρωσης plenum chamber combustion 
καύσιµο διπλής βάσης double base propellant 
καύσιµο επί του αεροσκάφους Fuel On Board (FOB) 
καύσιµο προς οξειδωτή (λόγος) Fuel-to-Oxidizer (F/O) 
καύσιµο υψηλής ενέργειας High Energy Fuel (HEF) 
κάυσιµο/αέρας Fuel/Air (F/A) 
καυστήρας δι' εξαερώσεως vaporising burner 
καυστήρας ελαίου oil burner 
κελυφοειδής monocoque 
κέλυφος shell 
κέλυφος κινητήρα cowling 
κενό VACUm (VACU) 
κεντρική µονάδα καταστολής central suppression unit 
κεντρική µονάδα χρονισµού Central Timing Unit (CTU) 
κεντρική τράπεζα δεδοµένων εξοπλισµού Equipment Central Data Bank (ECDB) 
κεντρικό σηµείο πρόσδεσης center point mooring (balloons) 
κεντρικό σύστηµα συντήρησης Central Maintenance System (CMS)  
κεντρικό τµήµα (πτέρυγας) center section 
κεντρικός άξονας Centre Line (CL) 
κεντρικός έλεγχος πυρκαγιάς Central Fire Control (CFC) 



 

κεντρικός Η/Υ επεξεργασίας δεδοµένων Central Data Processing Computer (CDPC) 
κεντρικός πρότυπος χρόνος Central Standard Time (CST) 
κεντρικός χρονισµός Central Timing (C/T) 
κέντρο αναγωγής δεδοµένων Data Reduction Center (DRC) 
κέντρο ανάλυσης πληροφοριών Information Analysis Centre (IAC) 
κέντρο άνωσης center of buoyancy  
κέντρο βάρους Center of Gravity (CG) 
κέντρο βάρους Centre of Gravity (CG ) 
κέντρο βάρους χωρίς καύση Zero Fuel Center of Gravity (ZFCG) 
κέντρο δεδοµένων Data Centre (DC) 
κέντρο διάτµησης shear center 
κέντρο έδρασης MounTinG Center (MTGC) 
κέντρο ελαστικότητας elastic center 
κέντρο ελέγχου Control Center (CC) 
κέντρο ελέγχου αεράµυνας Air Defence Control Center (ADCC) 
κέντρο ελέγχου αέρος Air Control Centre (ACC) 
κέντρο ελέγχου ανωτέρας περιοχής Upper Area Control Centre (UAC) 
κέντρο ελέγχου βλαβών Damage Control Center (DCC) 
κέντρο ελέγχου διάσωσης Rescue Control Center (RCC) 
κέντρο ελέγχου εκτόξευσης Launch Control Center (LCC) 
κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Air Traffic Control Centre (ATCC) 
κέντρο ελέγχου επιχειρήσεων Operations Control Center (OCC) 
κέντρο ελέγχου και αναφοράς Control and Reporting Centre (CRC) 
κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας αεροδιαδρόµων Air Route Trafic Control Centre (ARTCC) 
κέντρο ελέγχου οργάνων Instrument Control Center (ICC) 
κέντρο ελέγχου περιοχής Area Control Center (ACC) 
κέντρο ελέγχου τακτικής αεροπορίας Tactical Air Control Center (TACC) 
κέντρο εναερίου ελέγχου aircontrol centre 
κέντρο επεξεργασίας δεδοµένων Data Processing Center (DPC) 
κέντρο επεξεργασίας πληροφοριών Information Processing Center (IPC) 



 

κέντρο λειτουργικού ελέγχου Operating Control Center (OCP) 
κέντρο µετάδοσης δεδοµένων Data Transmision Center (DTC) 
κέντρο µετεωρολογικής πρόβλεψης Meteorological Prediction Center (MPC) 
κέντρο µικτής άνωσης center of gross lift 
κέντρο πίεσης Center of Pressure (CP) 
κέντρο πίεσης Centre of Pressure (CP) 
κέντρο πληροφοριών Information Centre (IC) 
κέντρο πληροφοριών µάχης Combat Information Center (CIC) 
κέντρο πληροφοριών πτήσης Flight Information Centre  (FIC) 
κέντρο πρόσκτησης δεδοµένων Data AcQuisition Center (DAQC ) 
κέντρο πυρανίχνευσης Fire Detection Centre (FDC) 
κέντρο συντονισµού διοικητικής µέριµνας Logistics Coordination Center (LCC) 
κέντρο τακτικού αεροπορικού ελέγχου tactical air control centre 
κέντρο ώσης center of thrust 
κέντρο ώσης thrust centre 
κεντροµόλος  centripetal 
κεραία ANTenna (ANT) 
κεραία 'Alford' Alford loop 
κεραία εδάφους ground loop 
κεραία µικροκυµάτων microwave antenna 
κεραία ραδιουψόµετρου µεγάλου ύψους High Altitude Radar Altimeter Antenna (HARA) 
κεραία σταθερού βρόχου fixed loop antenna 
κεραµικά ceramics 
κεραµική επένδυση ceramic coating 
κεραυνοπληξία LighTinG (LTG) 
κεραυνοπληξία lighting strike 
κεφαλή αγωγού Conductor Head (CH) 
κεφαλή γόµωσης ριναίου κώνου Nose Cone Warhead (NCW) 
κεφαλή κυλίνδρου cylinder head 
κεφαλή στροφείου rotor head 



 

κιβώτιο διασύνδεσης Junction Box (JB) 
κιβώτιο εργαλείων και ανταλλακτικών en route kit 
κιβώτιο οδοντοτών τροχών παρελκοµένων Accessory GearBox (AGB) 
κιβώτιο οδοντωτών τροχών εισαγωγής/εισόδου Inlet Gear Box (IGB) 
κιβώτιο οδοντωτών τροχών ουραίου στροφείου  tail rotor gearbox 
κιβώτιο ταχυτήτων µεταφοράς κίνησης Transfer GearBox (TGB) 
κιλοβάτ kiloWatt(s) (kW) 
κιλοβατώρα kiloWatt hour (kWhr) 
κιλοβόλτ KiloVolt (KV, kV) 
κιλοβόλτ συνεχές ρεύµα kiloVolts direct current (kVdc) 
κιλοβόλτ-αµπέρ KiloVolt-Ampere (KVA, kVA) 
κιλοβόλτ-αµπερώρα kiloVolt-ampere hour (kVah) 
κιλοχέρτζ KiloHertZ (KHz, kHz) 
κιναισθησία kinaesthesis 
κινηµατικό ιξώδες kinematic viscosity 
κίνηση MoTioN (MTN) 
κίνηση MoVemnT (MVT) 
κίνηση γύρω από τον εγκάρσιο άξονα pitching motion 
κίνηση εκτροπής Yawing Movement (YM) 
κινητές γρίλιες LouVeR (LVR) 
κινητή αυτόµατη συσκευή ελέγχου ακτινοβολίας Mobile Automatic Radiation Tester (MART) 
κινητή µονάδα εκπαίδευσης Mobile Training Unit (MTU) 
κινητή µονάδα επιθεώρησης Mobile Inspection Unit (MIU) 
κινητή µονάδα οπτικής ανίχνευσης Mobile Optical Tracking Unit (MOTU) 
κινητή µονάδα ψύξης Mobile Refrigeration Unit (MRU) 
κινητήρας ENGine (ENG) 
κινητήρας ανάστροφης ροής reversed flow engine 
κινητήρας ανοικτού κύκλου open-cycle engine 
κινητήρας αντιδιαµετρικών κυλίνδρων opposed cylinder engine 
κινητήρας αντίδρασης jet engine 



 

κινητήρας αντίδρασης reaction engine 
κινητήρας αξονικής διάταξης axial engine  
κινητήρας απλής ενέργειας single acting engine 
κινητήρας εκτός λειτουργίας Engine Out (EO) 
κινητήρας εν σειρά in line engine 
κινητήρας εσωτερικής καύσης Internal Combustion Engine (ICE) 
κινητήρας έτοιµος προς εγκατάσταση built up engine 
κινητήρας ιόντων ion engine 
κινητήρας καθόδου Descent Engine (DE) 
κινητήρας κλειστού κύκλου closed cycle engine 
κινητήρας µε αντίθετα έµβολα opposed piston engine 
κινητήρας πυραύλου υγρών καυσίµων Liquid Rocket Motor (LRM) 
κινητήρας ροπής Torque Motor (TM) 
κινητήρας τροχιακών ελιγµών Orbital Maneuvering Engine (OME) 
κινητήρας τύπου W arrow engine 
κινητήρας υπερσυµπίεσης supercompression engine 
κινητήρας/γεννήτρια σταθερής ταχύτητας  Constant Speed Motor/Generator (CSM/G) 
κινητική ενέργεια kinetic energy 
κινητό διαµέρισµα κάτω καταστρώµατος ανάπαυσης πληρώµατος Lower Deck Mobile Crew Rest (LDMCR) 
κινητό σύστηµα οπτικής ανίχνευσης Mobile Optical Tracking System (MOTS) 
κίτρινο YEar (YE) 
κλάση ( επιτρεπόµενης ) ανοχής time to take-off 
κλασικός πτερυγισµός classical flutter 
κλειδί εναλλαγής συχνότητας Frequency Shift Key  (FSK) 
κλείδωµα LocKinG (LKG) 
κλειδωµένο LocKeD (LKD, lkd) 
κλείθρο LatCH (LCH) 
κλειστή στροφή steep turn 
κλειστό αναπνευστικό σύστηµα  closed respiratory gas system 
κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης Closed-Circuit TeleVision (CCTV) 



 

κλειστό οικολογικό σύστηµα (διαστηµική) closed ecological system (space) 
κλειστός βρόχος Closed Loop (C.L.) 
κλείστρο breech 
κλίµακα SCale (SC) 
κλίµακα άβακος abac scale 
κλιµακωτή άνοδος Step Climb (S/C) 
κλιµακωτή διάταξη stagger 
κλιµακωτή κάθοδος Step Descent (S/D) 
κλιµατισµός AIR CONDitioning (AIRCOND) 
κλίνη δοκιµών test bed 
κλινόµενη έλικα tilt propeller 
κλίση bank 
κλισίµετρο inclinometer 
κλωβός 'Faraday' Faraday cell 
κοίλανση pressing  
κοίλανση εν ψυχρώ cold draw 
κοίλανση κορυφογραµµής πυθµένα (υδροπλάνα) chine flare (sea planes) 
κοινή γλώσσα προγραµµατισµού Common Programming Language (CPL) 
κοινή οµάδα καθοδήγησης αέρος/εδάφους Joint Air-to-Ground Instruction Team (JAGIT) 
κοινή οµάδα πληροφοριών Joint Intelligence Group (JIG) 
κοινό κέντρο επιχειρήσεων Joint Operation Centre (JOC) 
κοινό κέντρο πληροφοριών Joint Intelligence Centre (JIC) 
κοινός εξοπλισµός υποστήριξης Common Support Equipment (CSE) 
κόκκος Grain (GR) 
κόκκος προωθητήριας γόµωσης πυραύλου  rocket propellant grain 
κόκκος προωθητηρίου γόµωσης propelant grain 
κολεόπτερο coleopter 
κολληµένο, το έχον υποστεί παρεµβολή JAMmed (JAM) 
κολλητικό στρώµα ευπαθές στην πίεση pressure sensitive film  
κολλώδης (ουσία)/κόλλα adhesive 



 

κοµβικά σηµεία nodal points 
κοµβική ανάλυση nodal analysis 
κοµβικός, -ή, -ό nodal 
κοµβίο BuTtoN (BTN) 
κόµβος node 
κόµβος(οι) µονάδα ταχύτητος) KnoT(s) (KT, kt, kn) 
κοµήτης comet 
κονιοποίηση powdering 
κονιορτοθύελλα (αµµοθύελλα) duststorm 
κονιορτοστρόβιλος (αµµοστρόβιλος) dust devil 
κοπίλια (ασφαλιστική περόνη) cotter pin 
κόπωση fatigue 
κόπωση σε µικρό αριθµό κύκλων Low Cycle Fatigue (LCF) 
κορµός ράβδου (ώσης / έλξης) rod body 
κορυφή peak 
κορυφογραµµή πυθµένα (υδροπλάνα) chine (sea planes) 
κορωνίδα crown  
κοσµική ακτινοβολία cosmic radiation 
κοσµικός θόρυβος cosmic noise 
κοσµοναύτης  cosmonaut   
κόστη ποιότητας quality costs 
κόστος κύκλου ζωής Life Cycle Cost (LCC) 
κόστος µονάδας έργου (εργασίας) Work Unit Cost (WUC) 
κόστος υλικού Material Cost (MC) 
κοχλίας BoLT (BLT) 
κοχλίας screw 
κράµα alloy 
κράµα αλουµινίου alluminium alloy 
κράµα µε βάση το νικέλιο nickel base alloy 
κράµα τιτανίου titanium alloy 



 

κράµα υψηλών θερµοκρασιών heat resistant alloy 
κράµατα κόνεων powder alloys 
κράτηµα κινητήρα καθοδήγησης Guidance Engine Cut-Off (GECO) 
κρατήρας crater 
κράτηση / σβήσιµο κινητήρα Engine CutOff (ECO) 
κράτηση αεροναυτιλιακού ελέγχου HOLDing (HOLD) 
κρατική υπηρεσία ποιοτικής διασφάλισης Government Quality Assurance (GQA) 
κρατώ, κράτηση HoLD (HLD) 
κρίκος ανάρτησης (αλεξίπτωτα) suspension link (parachutes) 
κρίσιµο εξάρτηµα µηχανολογίας Engineering Critical Component (ECC) 
κρίσιµο σηµείο critical point 
κρίσιµο ύψος απόφασης Decision Height (DH) 
κρίσιµος αριθµός 'Mach' critical Mach number 
κρίσιµος αριθµός 'Reynolds' crtical Reynolds number 
κριτήρια αποδοχής acceptance criteria 
κριτήρια αστοχίας failure criteria 
κριτήριο ακαµψίας stiffness criterion 
κρούση, πρόσκρουση IMPact (IMP) 
κρουστική αποκόλληση shock induced separation 
κρουστική απώλεια στήριξης shock stall 
κρουστική εξέλαση impact extrusion 
κρουστικό κύµα συµπίεσης compression shock 
κρυογενικό cryogenic (cryog) 
κρυογονική σήραγγα cryogenic tunnel 
κρυογονικό κράµα cryogenic alloy 
κρυογονικό προωθητικό cryogenic propellant 
κρυπτογραφηµµένη τηλεφωνία CIphered telePHONY (CIPHONY) 
κρυπτογραφία cryptography (crypto) 
κρύσταλλος, κρυσταλλικός crysTAL (XTAL) 
κτήριο αποθήκευσης βληµάτων Missile Storage Building (MSB) 



 

κτήριο συναρµολόγησης βληµάτων Missile Assembly Building (MAB) 
κυανοτυπία BluePrint (B/P) 
κυβερνήτης captain 
κυβερνήτης Pilot In Command (PIC) 
κυβερνήτης  commander  
κυβερνήτης/ρυθµιστής Governor (GOV) 
κυβικά πόδια ανά δευτερόλεπτο Cubic Feet per Second (CFS) 
κυβικά πόδια ανά λεπτό Cubic Feet per Minute (CFM) 
κυβική γιάρδα cubic yard (cu yd) 
κυβική γιάρδα Cubic Yard (CY) 
κυβική ίντσα cubic inch (cu in) 
κυβικό εκατοστόµετρο Cubic Centimetre (CC) 
κυβικό µέτρο cubic metre (cu m) 
κυβικό πόδι cubic feet (cu ft) 
κυβικό πόδι Cubic Foot (CF) 
κυβικό πόδι/ώρα Cubic Feet/Hour (CFH) 
κυβικό χιλιοστό(ά) cubic millimetre(s)  (cu mm) 
κυκλική κατανοµή (διασπορά) Circular Dispersion (CD) 
κυκλογένεση (µετεωρολογία) cyclogenesis 
κύκλοι (συχνότητα) HertZ (HZ, Hz) 
κύκλοι ανά δευτερόλεπτο Cycles Per Second (CPS) 
κύκλοι ανά λεπτό Cycles Per Minute (CPM) 
κυκλόλυση (µετεωρολογία) cyclolysis 
κύκλος (εναέριας) κυκλοφορίας αεροδροµίου aerodrome traffic circuit 
κύκλος αεροδροµίου circuit (ckt) 
κύκλος δοκιµών test cycle 
κύκλος ετερόσηµων ίσων φορτίσεων reversed load cycle 
κύκλος ίσης πιθανότητας Circle of Equal Probability (CEP) 
κύκλος λειτουργίας operating cycle 
κύκλος συγκόλλησης welding cycle 



 

κύκλος τάσεων stress cycle 
κύκλος τροχοδρόµησης αεροδροµίου aerodrome taxi circuit 
κυκλοφορία  circulation 
κυκλοφορία αεροδροµίου aerodrome traffic 
κύκλωµα συστήµατος προσγείωσης undercarriage circuit 
κύλινδρος cylinder (cyl) 
κύλινδρος ενεργείας actuator  
κύµα wave  
κύµα καύσης combustion wave 
κύµα κρούσης shock wave 
κύµα πίεσης pressure wave  
κύµα πρόσπτωσης incident wave 
κύµα συµπίεσης compression wave 
κυµατοδηγός Wave Guide (WG, wg) 
κυνηγός/εκτελεστής Hunter/Killer (H/K) 
κύρια αλλαγή Master Change (MC) 
κύρια αρχή πιστοποίησης Primary Certification Authority (PCA) 
κύρια δοκός-άξονας φέροντος µηχανισµού bogie beam  
κύρια επιχειρησιακή βάση Main Operating Base (MOB) 
κύρια ηλεκτροβαλβίδα Main Electro Valve (MEV) 
κύρια περιοχή ανάκτησης Prime Recovery Site (PRS) 
κύρια προειδοποίηση Master WARNing (MWARN) 
κύριες παγκόσµιες αεροδιαδροµές Major World Air Routes (MWAR) 
κύριες προειδοποιήσεις και προαγγελίες κινδύνου Master Caution and Warning (MC & W) 
κύριες τάσεις principal stresses 
κύριο αλεξίπτωτο Main Chute (MC) 
κύριο δοµικό στοιχείο Principal Structural Element (PSE) 
κύριο ελάττωµα major defect 
κύριο κιβώτιο οδοντωτών τροχών (ταχυτήτων) main gearbox 
κύριο πρόγραµµα Η/Υ Master Computer Program (MCP) 



 

κύριο στροφείο main rotor 
κύριο σύστηµα πλοήγησης , καθοδήγησης και ελέγχου Primary Navigation,Guidance & Control System (PNGCS) 
κύριο σύστηµα προσγείωσης Main Landing Gear (MLG) 
κύριο σύστηµα ψηφιακών εντολών Master Digital Command System (MDCS) 
κύριο σχέδιο δοκιµής και αξιολόγησης Test and Evaluation Master Plan (TEMP) 
κύριο τερµατικό κτήριο (κύριος επιβατικός σταθµός) Main Terminal Building (MTB) 
κύριοι άξονες σώµατος principal body axes 
κύριος / πρωτεύων άξονας αδράνειας principal axis of compliance 
κύριος διάδροµος απο/προσγείωσης main runway 
κύριος έλεγχος κινητήρα Main Engine Control (MEC) 
κύριος έλεγχος ώσης Master Thrust Control (MTC) 
κύριος κατάλογος ραδιοσυχνοτήτων Master Radio Frequency List (MRFL) 
κύριος κινητήρας Main Engine (ME) 
κύριος περιορισµός principal restraint 
κύριος πίνακας αναγγελιών Master Annunciator Panel (MAP) 
κύριος πίνακας απεικονιστών Master Display Panel (MDP) 
κύριος πίνακας οργάνων και σταθµών ανάγνωσης Main Instrument Console & Readout Stations (MICRS) 
κύριος πίνακας συνοδού για εξυπηρέτηση επιβατών Master Attendant Passenger Service Panel (MAPSP) 
κύριος, πρώτιστος prime 
κύριος-α-ο MAster (MA) 
κύρτωση bowing  
κυτίο επιβίωσης survival kit 
κυτιοειδής νεύρωση box rib  
κυψέλη καυσίµου Fuel CelL (FCL, FC) 
κυψελοειδείς εκποµπός θερµότητας honeycomb radiator 
κυψελοειδές honeycomb 
κύψη άκρων πτερυγίων στροφείου rotor blade droop 
κώδικας αναγνώρισης πυροµαχικών Ammunition Indentification Code (AIC) 
κωδικοποιητής ENCoDeR (ENCDR) 
κωδικοποιώ ENCoDe (ENCD) 



 

κωδικός αιτιολόγησης Justification Code (J Code) 
κωδικός αναγνώρισης αεροδροµίου aerodrome identification sign 
κωδικός κατάστασης απαρτίου Item Status Code (ISC) 
κωδικός ονοµασίας εξαρτήµατος Item Name Code (INC) 
κωνική καµπυλότητα conical camber 
κωνικό αλεξίπτωτο conical parachute 
κωνικό πώµα taper plug 
κωνοειδές ουραίο boat tail  
κώνος ανεφοδιασµού καυσίµου drogue (refuelling) 
κώνος διασποράς ψεκασµού  spray pattern 
κώνος έλικας nose cap (propellers) 
κώνος έλικας spinner 
κώνος πρόσδεσης mooring cone 
κώνος σιγής (ραδιοναυτιλία) cone of silence (radio navigation) 
κώνωση coning 
λαβή ανοίγµατος αλεξιπτώτου parachute ripcord handle 
λαιµός throat 
λαιµός (δοκίµιο εφελκισµού) necking down 
λαιµός πτερυγίου blade neck  
λαµπερός, -ή, ό BRighT (BRT) 
λανθάνουσα αστοχία latent failure 
λασποχιών slush 
λειαίνω abrade 
λείανση grinding 
λείανση προεξοχών deburring 
λειαντικό abrasive 
λέϊζερ ακτίνων γάµµα Gamma-Ray Laser (GASER) 
λειτουργία FunCTioN (FCTN) 
λειτουργία WoRKing   (WRK) 
λειτουργία α/φους µε διπλό πλήρωµα double crew operation 



 

λειτουργία ανακούφισης φορτίων Load Alleviation Function (LAF) 
λειτουργία ελέγχου πυρός Fire Control Operation (FCO) 
λειτουργία τροχιακής εκτόξευσης Orbital Launch Operation (OLO) 
λειτουργίες OPerationS (OPS) 
λειτουργίες & διαδικασίες Operations & Procedures (O&P) 
λειτουργίες & συντήρηση Operations & Maintenance (O&M) 
λειτουργίες εκτόξευσης Launch Operations (LO) 
λειτουργίες ελέγχου Control Functions (CF) 
λειτουργίες κατά JAR JAR-OperationS (JAR-OPS) 
λειτουργίες παντός καιρού κατά JAR JAR-All Weather Operations (JAR-AWO) 
λειτουργικά ηλεκτρονικά συγκροτήµατα Functional Electronic BlockS (FEBS) 
λειτουργική ζωή service life  
λειτουργική ζωή working life 
λειτουργικό διάγραµµα ροής Functional Flow Diagram (FFD) 
λειτουργικό οµοίωµα Functional MockUp (FMU) 
λειτουργικό συγκρότηµα οργάνων Operational Instrumentation (OI) 
λειτουργικό σύστηµα ελέγχου πτήσης Flight Control Operating System (FCOS) 
λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή πτήσης Flight Computer Operating System  (FCOS) 
λειτουργικό τµήµα working section 
λειτουργικό υλισµικό Operational Hardware (OH) 
λειτουργικό υπό αστοχία  Fail Operational (FO) 
λειτουργικό υπό αστοχία / ασφαλές υπό αστοχία Fail Operational/Fail Safe (FO/FS) 
λειτουργικό/λειτουργία/σε λειτουργία OPERative/OPERation/OPERating (OPER) 
λειτουργικός βίος operating life 
λειτουργικός έλεγχος Functional CheckOut  (FCO) 
λειτουργικός έλεγχος εξοπλισµού Equipment Functional Check (EFC) 
λειτουργικός εξοπλισµός εξυπηρέτησης Operating Support Equipment (OSE) 
λειτουργικός,-ή,-ό Operational (OP) 
λεµβοειδές αµφίβιο boat amphibian  
λέµβος ριπτόµενη διά αλεξιπτώτου pararaft 



 

λεξιλόγιο όρων τεχνικής λειτουργίας διεθνών αεροπορικών εταιρειών World Airlines Technical Operations Glossary (WATOG) 
λεπτό στρώµα film 
λεπτοµερές σχέδιο δοκιµής Detailed Test Plan (DTP) 
λεπτοµερής διαβάθµιση κόπωσης Detail Fatigue Rating (DFR) 
λεπτοµερής διαδικασία δοκιµής αποδοχής  Detailed Acceptance Test Procedure (DATP) 
λεπτοµερής επιθεώρηση Detailed Inspection (DI) 
λεπτοµερής προδιαγραφή δοκιµής αποδοχής  Detailed Acceptance Test Specification (DATS) 
λεωφόρος highway (hwy) 
ληφθείσα διπλή συχνότητα Dual Frequency Received (DFR) 
λήψη & αποστολή Send and Receive (S/R) 
λίαν χαµηλή συχνότητα Ultra-Low Frequency (ULF) 
λίβρες pounds (LB, lb) 
λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα ( µονάδα πίεσης ) Pounds per Square Inch (PSI) 
λίβρες ώσης pounds Thrust (lbT) 
λιµάνι port 
λιπαντικό lubricant 
λίτρα ανά δευτερόλεπτο Litres Per Second (LPS) 
λίτρα ανά ώρα Litres Per Hour (LPH) 
λίτρο Litre (L) 
λογική LOGic (LOG) 
λογική ηλεκτρονική δίοδος Diode Transistor Logic (DTL) 
λόγος 'Poisson' Poisson's ratio 
λόγος αέρα-καυσίµου Air/Fuel Ratio (AFR) 
λόγος άντωσης πρός οπισθέλκουσα lift/drag ratio 
λόγος βάρους γόµωσης charge weight ratio 
λόγος εισαγωγής-εξαγωγής inlet to exit area ratio 
λόγος εκλέπτυνσης taper ratio 
λόγος εκτόνωσης expansion ratio 
λόγος εναλλασσόµµενου ρεύµατος προς τάση  Alternating Current Voltage Ratio (ACVR) 
λόγος εύρους πτερυγίου blade width ratio  



 

λόγος ισχύος καθ’ ύψος height power factor 
λόγος καυσίµου - αέρος Fuel-Air Ratio  (FAR) 
λόγος λεπτότητος slenderness ratio 
λόγος µεταβολής πίεσης pressure gradient  
λόγος οµφαλού/άκρου πτερυγίου hub/tip ratio 
λόγος παράκαµψης ByPass Ratio (BRP) 
λόγος παροχέτευσης by-pass ratio 
λόγος πάχους thikness ratio 
λόγος πάχους-χορδής thickness/chord ratio 
λόγος πίεσης συµπιεστού Compressor Pressure Ratio (CPR) 
λόγος πλάτους προς διάµετρο Width-to-Diameter Ratio (W/D) 
λόγος προβαλλόµενης προς ολική επιφάνεια projected area ratio 
λόγος προχώρησης tip speed ratio 
λόγος συµπίεσης Compression Ratio (CR) 
λόγος συµπίεσης εξαγωγής  Exaust Pressure Ratio (EPR) 
λόγος συµπίεσης κινητήρα Engine Pressure Ratio (EPR) 
λόγος τάσεων stress ratio 
λοξή πτέρυγα skewed wing 
λοξό πηδάλιο κλίσης skewed aileron 
λουτρό άλατος salt bath 
λυγισµός buckling 
λωρίδα fillet 
λωρίδα lane 
λωρίδα (διάδροµος) strip 
λωρίδα (προσγείωσης/απογείωσης) airstrip 
λωρίδα απογείωσης take-off strip 
λωρίδα νεφών cloud band 
µάγνετρον (παραγωγός µικροκυµάτων) MAGNetron (MAGN) 
µαγνητική απόκλιση MAGnetic DEClination (MAG DEC) 
µαγνητική απόκλιση MAGnetic VARiation (MAG VAR) 



 

µαγνητική παρεµβολή magnetic interference 
µαγνητική πορεία Magnetic Cource (MC) 
µαγνητική πορεία magnetic course 
µαγνητική πορεία Magnetic Heading (MH) 
µαγνητικό πεδίο magnetic field 
µαγνητικός ενδείκτης Magnetic Indicator (MI) 
µαγνητικός ενισχυτής MAGnetic AMPLifier (MAG AMPL) 
µαγνητικός-ή-ό MAGnetic (MAG) 
µαγνητισµένο υλικό Magnetized Material (Mag M) 
µακρά προσγείωση overshoot 
µακράς εµβέλειας βοήθηµα ραδιοναυτιλίας Long range radio aid to navigation (CONSOL) 
µακροχρόνια κόπωση high cycle fatigue 
µάσκα οξυγόνου oxygen mask 
µαταιωθείσα απογείωση Rejected Take Off (RTO) 
µαταιώνω abort  
µαταίωση εκτόξευσης Launch Abort (LA) 
µαύρο κουτί black box  
µαύρο-άσπρο Black and White (BW) 
µαχητική ετοιµότητα combat readiness 
µαχητικό α/φος fighter a/c 
µαχητικό α/φος παντός καιρού All Weather Fighter (VF, AW) 
µαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων MultiRole Combat Aircraft (MRCA) 
µαχητικό αναχαίτισης Fighter Interceptor (FI) 
µαχητικό βοµβαρδιστικό Fighter Bomber (FB) 
µαχητικό βοµβαρδιστικό αεροσκάφος Fighter Bomber Aircraft (FBA) 
µαχητικό βοµβαρδιστικό προσβολής  Fighter Bomber Attack (F B/A) 
µαχητικό µεγάλου ύψους High altitude Fighter (HF) 
µαχητικό προσβολής εδάφους Fighter Ground Attack (FGA) 
µάχιµη εκπαιδευτική µονάδα νυκτερινών επιθέσεων Night Attack Combat Training Unit (NACTU) 
µεγάκυκλοι MegaHertz (MHz) 



 

µεγάκυκλος Megacycle (Mc) 
µεγάλο διαστηµικό τηλεσκόπιο Large Space Telescope (LST) 
µεγάλο υψόµετρο HΙgh ALTitude (HI ALT) 
µεγάλο υψόµετρο (άνω 10000 µ.) high altitude 
µεγάλο ύψος High Altitude   (HA) 
µέγιστη αναµενόµενη ισχύς απογείωσης Maximum Expected TakeOff Power (METOP) 
µέγιστη άνοδος MAXimum CLimB (MAX CLB, MCL) 
µέγιστη αντοχή ultimate strength 
µέγιστη αυτονοµία MAXimum ENDurance (MAX END) 
µέγιστη εµβέλεια maximum range 
µέγιστη ενεργή εµβέλεια maximum effective range 
µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα αέρα MAXimum allowable airspeed (VMAX, Vmax) 
µέγιστη επιτρεπτή λειτουργική πίεση Maximum Permissible Working Pressure (MPWP) 
µέγιστη επιχειρησιακή δυνατότητα Ultimate Operating Capability (UOC) 
µέγιστη επιχειρησιακή ταχύτητα MAXimum OPerational speed (WMAX OP) 
µέγιστη επιχειρησιακή ταχύτητα  Maximum Operating speed (VMO) 
µέγιστη ισχύς (κινητήρα) maximum rating 
µέγιστη ισχύς απογείωσης Maximum Take-Off Power (MTOP) 
µέγιστη κάθοδος MAXimum DEScent (MAX DES) 
µέγιστη πλεύση Maximum Cruise (MCR) 
µέγιστη συνεχής ώση Maximum Continuous Trust (MCT) 
µέγιστη σύσφιξη maximum interference 
µέγιστη ταχύτητα για χαρακτηριστικά ευστάθειας Maximum speed for stability characteristics (VF CMFC) 
µέγιστη ταχύτητα Ε.Ο.Π. µε µέγιστη συνεχή ισχύ Maximum speed in level flight with maximum continuous Power (VH) 
µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας (Mach No.) maximum operating speed (Mach No.) 
µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας κατά Mach Mach Max Operating speed (MMO) 
µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας Σ/Π Maximum Landing gear operating speed (VLOF) 
µέγιστη ταχύτητα µε εκτεταµένα Π/Κ Maximum Flap extended speed (VFE ) 
µέγιστη ταχύτητα µε εκτεταµένο Σ/Π Maximum Landing gear Extended speed (VLE) 
µέγιστη ταχύτητα πλεύσης Maximum structural cruising speed (VNO) 



 

µέγιστη ταχύτητα πτήσης maximum flying speed 
µέγιστη χάρη (ανοχή) maximum clearance 
µέγιστη χρησιµοποιήσιµη συχνότητα Maximum Usable Frequency (MUF) 
µέγιστη χωρητικότητα αναπνεύσιµου αέρα Maximum Breathing Capacity (MBC) 
µέγιστο βάρος τροχοδρόµησης Maximum TaXi Weight (MTXW) 
µέγιστο βάρος χωρίς καύσιµα Maximum Zero Fuel Weight (MZFW) 
µέγιστο εξουσιοδοτηµένο ύψος σε πτήση 'IFR' Maximum Authorized IFR Altitude (MAA) 
µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος απογείωσης Maximum Take-Off Weight (MTOW) 
µέγιστο επιτρεπτό βάρος προσγείωσης  Maximum Landing Weight (MLW) 
µέγιστο επιτρεπτό όριο ζωής maximum permitted life 
µέγιστο κέντρο βάρους µε µηδενικό βάρος και µηδενικό καύσιµο Maximum Zero Fuel Center of Gravity (MZFCG) 
µέγιστο ολικό βάρος απογείωσης Maximum TakeOff Gross Weight (MTOGW) 
µέγιστο σχεδιαστικό βάρος µετάθεσης καυσίµου Maximum design Fuel Transfer Weight (MFTW) 
µέγιστο σχεδιαστικό βάρος µηδενικού καυσίµου Maximum design Zero Fuel Weight (MZFW) 
µέγιστο σχεδιαστικό βάρος προσγείωσης Maximum design Landing Weight (MLW) 
µέγιστο σχεδιαστικό βάρος πτήσης Maximum design Flight Weight (MFW) 
µέγιστο σχεδιαστικό βάρος τροχοδρόµησης Maximum design Taxi Weight (MTW) 
µέγιστο ύψος χρησιµοποίησης (πιστοποίησης) rated altitude 
µέγιστο χρησιµοποιήσιµο ύψος Maximum Usable Altitude (MUA) 
µέγιστος κύκλος Great Circle (GC) 
µέγιστος-η-ο MAXimum (MAX) 
µέθοδος αποτελεσµατικής έκρηξης Effective Explosive Method (EEM) 
µέθοδος αυτόµατης διατήρησης ύψους (µέσω ραντάρ) radar altitude control mode  
µέθοδος εντοπισµού ποµπού Emitter Location MEthod (ELME) 
µέθοδος κρίσιµης διαδροµής Critical Path Method (CPM) 
µέθοδος πεπερασµένων διαφορών Finite Difference Method (FDM) 
µέθοδος πεπερασµένων όγκων Finite Volume Method (FVM) 
µέθοδος πεπερασµένων στοιχείων Finite Element Method (FEM)  
µεθυλοκετόνη Methyl Ethyl Ketone (MEK) 
µείγµα πλούσιο σε ελαστικό high gum compound 



 

µεικτή ροή mixed flow 
µεικτό βάρος µελέτης/σχεδίασης design gross weight 
µειονέκτηµα  handicap 
µείωση απόδοσης derating 
µελανίες nimbus 
µελανοστρώµατα nimbostratus 
µελέτη επένδυσης σε ανταλλακτικά Spares Investment Study (SIS) 
µελέτη/σχεδίαση design 
µελέτη/σχεδιασµός για ανοχή υπό αστοχία damage tolerant design 
µελέτη/σχεδιασµός για ασφάλεια µετά από αστοχία fail safe design 
µελέτη/σχεδιασµός δοµής structural design 
µερική ανάκλαση partial reflection 
µερική αναστροφή (αλεξίπτωτα) partial invertion (parachutes) 
µερική αστοχία partial failure 
µερική γενική επισκευή partial overhaul 
µερτητής πλαγιολίσθησης sideslip meter 
µεσαίος ραδιοσηµαντήρας Middle Marker (MM) 
µεσαίος,-α,-ο MIDdle (MID) 
µέσες συχνότητες Medium Frequencies (MF) 
µέση αεροδυναµική χορδή aerodynamic mean chord  
µέση αεροδυναµική χορδή mean aerodynamic chord 
µέση αεροδυναµική χορδή Mean Aerodynamic Chord (MAC) 
µέση αποδεκτή ποιότητα Fair Average Quality (FAQ) 
µέση ενεργός πίεση κατά την πέδηση Brake Mean Effective Pressure (BMEP) 
µέση καµπυλότητα mean camber 
µέση κεντροβαρική γραµµή Center Line Average (CLA) 
µέση πορεία average heading 
µέση στάθµη θαλάσσης Mean Sea Level (MSL) 
µέση τάση mean stress 
µέση ταχύτητα average speed 



 

µέση ταχύτητα συνολικού χρόνου πτήσης block to block speed  
µέση τετράγωνη τιµή τάσης Volt Root Mean Square (VRMS) 
µέση τιµή mean 
µέση τιµή / µέσος όρος AVeraGe (AVG) 
µέση τοπική ώρα Local Mean Time (LMT) 
µεσηµβρινός meridian 
µεσηµβρινός 'Greenwich' Greenwich Meridian  (GM) 
µέσο αντιαεροπορικό όπλο Medium Anti-Aircraft weapon (MAA) 
µέσο επίπεδο θορύβου στο 24ωρο (αερακουστική) day / night level (aeracoustics) 
µέσο φορτίο mean load 
µέσον λείανσης abrading agent 
µεσοπτέρυγο µονοπλάνο mid-wing monoplane 
µέσος αριθµός κύκλων µεταξύ αστοχιών Mean Cycles Between Failures (MCBF) 
µέσος αριθµός κύκλων µεταξύ µη προγραµµατισµένων αφαιρέσεων Mean Cycle between Unsheduled Removals (MCUR) 
µέσος χρόνος για αναφορά Mean Time To Report (MTTR) 
µέσος χρόνος για απρογραµµάτιστη αφαίρεση  Mean Time To Unscheduled Removal (MTTUR) 
µέσος χρόνος για βλάβη Mean Time To Failure (MTTF) 
µέσος χρόνος για έλεγχο εξόδου Mean Time To Check Out (MTTCO) 
µέσος χρόνος για επισκευή Mean Time To Repair (MTTR, MTR) 
µέσος χρόνος καθήλωσης Mean Down Time (MDT) 
µέσος χρόνος µεταξύ απρογραµµάτιστων αφαιρέσεων Mean Time Between Unscheduled Removals (MTBUR) 
µέσος χρόνος µεταξύ βλαβών (αστοχιών) Mean Time Between Failures (MTBF) 
µέσος χρόνος µεταξύ ενεργειών συντήρησης Mean Time Between Maintenance Action (MTBMA) 
µέσος χρόνος µεταξύ επιθεωρήσεων Mean Time Between Inspections (MTBI) 
µέσος χρόνος µεταξύ κρατήσεων κινητήρα στον αέρα Mean Time Between In Flight Shut-down (MTBIFS) 
µέσος χρόνος µεταξύ προβληµάτων Mean Time Between Trouble (MTBT) 
µέσος χρόνος µεταξύ πρόωρων αφαιρέσεων MeanTime Between Premature Removals (MTBPR) 
µέσος χρόνος µεταξύ συντηρήσεων  Mean Time Between Maintenance (MTBM)  
µέσος χρόνος πτήσης Mean Flight Time (MFT) 
µέσος ώρα 'Greenwich' Greenwich Mean Time (GMT, Z ,ZULU) 



 

µετά πτήσεως αναφορά Post Flight Report (PFR) 
µετάβαση TRANSition (TRANS) 
µεταβίβαση (µετάδοση) γράµµατος Transmittal Letter (TL) 
µεταβίβαση ελέγχου α/φους aircraft handover 
µεταβιβαστής ροπής Torque transmitter (TX) 
µεταβλητό πτερύγιο στάτου (στάτορα) Variable Stator Vane (VSV) 
µεταβλητός, -ή, -ό VARiable (VAR, var) 
µεταβολή κυκλικού βήµατος cyclic pitch change 
µεταγωγικό  Troop Carrier (TC) 
µετάδοση transmission (TX) 
µεταδότης κίνησης µεταβλητού πτερυγίου στάτου (στάτορα) Variable Stator Vane Actuator (VSVA) 
µεταδότης κίνησης σταθερής ταχύτητας Constant Speed Drive (CSD) 
µετάκαυση afterburning 
µετακαυστήρας After Burner (AB, A/B) 
µετακαυστήρας afterburner  
µεταλλάκτης ( αισθητήρας ) λόγου πίεσης Pressure Ratio Transducer (PRT) 
µεταλλάκτης (αισθητήρας) γραµµικής ταχύτητας Linear Velocity Transducer (LVT) 
µεταλλάκτης (αισθητήριο) πίεσης pressure transducer  
µεταλλάκτης (δέκτης) διπλής φοράς bidirectional transducer  
µεταλλάκτης µετατόπισης Displacement Transducer  (DT) 
µεταλλική ίνα  mettalic fibre 
µεταλλική πλάκα αναγνώρισης IDentification Plate (ID PL) 
µεταλλική συγκόλληση  metal welding 
µεταλλικό παρέµβασµα filler metal 
µεταλλικός δεσµός metallic bond 
µεταλλουργική εγκοπή metallurgical notch 
µεταλλοψεκασµός metal spraying 
µεταξύ βαθµίδων interstage (intrstg) 
µεταξύ δεξαµενών καυσίµου intertank (intk) 
µετάπτωση precession  



 

µετασχηµατιστής transForMeR (XFMR, xfmr) 
µετασχηµατιστής ελέγχου Control Transformer (CT) 
µετασχηµατιστής ροής Flow Transformer (FT) 
µετατόπιση διπλού εύρους Double Amplitude Displacement (DAD) 
µετατόπιση φάσης phase shift 
µετατροπέας TransDuCeR (XDCR) 
µετατροπέας εισαγωγής δεδοµένων Data Insertion Converter (DIC) 
µετατροπέας/µεταλλάκτης ψηφιακού σε αναλογικό Digital to Analog(ue) Converter (DAC) 
µετατροπή δεδοµένων Data Conversion (D/C) 
µεταφερόµενος βαλλιστικός πύραυλος µέσου βεληνεκούς Transportable Medium Range Ballistic Missible (TMRBM) 
µεταφορά TRANSFer (TRANSF) 
µεταφορά TransFER (XFER) 
µεταφορά Transportation (trans) 
µεταφορά (ευθύνης ελέγχου) ίχνους track handover 
µεταφορά θερµότητας δι' αέρος advection  
µεταφορά ισχύος µεταξύ οχηµάτων InterVehicle Power Transfer (IVPT) 
µεταφορέας τµηµατικού εξοπλισµού Modular Equipment Transporter (MET) 
µεταφραστής transLaToR (XLTR) 
µεταψύκτης aftercooler 
µετεώρηση hovering 
µετεωρολογικά ελάχιστα αεροδροµίου aerodrome meteorological minima 
µετεωρολογικές συνθήκες για πτήσεις εξ όψεως Visual Meteorological Conditions (VMC) 
µετεωρολογικές συνθήκες πτήσης δια οργάνων Instrument Meteorological Conditions (IMC) 
µετεωρολογική αναφορά αεροδροµίου METeorological Aerodrome Report (METAR) 
µετεωρολογική συµβουλευτική υπηρεσία πτήσης Flight Advisory Weather Service (FAWS) 
µετεωρολογικό ραντάρ Weather Radar (WR, WXR) 
µετεωρολογικός/-ή/-ό Meteorological (MET) 
µέτρα ηλεκτρονικής υποστήριξης Electronic Support Measures  (ESM) 
µέτρα υποστήριξης ηλεκτρονικού πολέµου Electronic Warfare Support Measures (ESM) 
µέτρηση MEASurement (MEAS) 



 

µετρητής MeTeR (MTR) 
µετρητής διάθλασης refractometer 
µετρητής ήχου. audiometer 
µετρητής ισχύος WattMeter (WM) 
µετρητής καθαρότητας purity meter 
µετρητής ντεσιµπέλ deciBel Meter (dBM) 
µετρητής οξυγόνου oxygen meter 
µετρητής πλευρικής δύναµης side force meter 
µετρητής πορώδους porosity meter 
µετρητής ροής αέρα airflow meter  
µετρητής συσσώρευσης πάγου ice accretion meter 
µετρητής ώσης thrust meter 
µετριτική βαλβίδα καυσίµου Fuel Metering Valve (FMV) 
µέτρο GAge  (GA) 
µέτρο metre (m) 
µέτρο 'Poisson' Poisson's modulus 
µέτρο διάτµησης shear modulus 
µέτρο δυσκαµψίας modulus of rigidity 
µέτρο ελαστικότητας Modulus of Elasticity (E) 
µέτρο ελαστικότητας του 'Young' Young's modulus 
µέτρο, όριο modulus  
µετωπική αντίσταση (αεροδυναµική) head resistance 
µετωπικός άνεµος HeadWind (HW) 
µέτωπο κρούσης shock front 
µή αεροδυναµικό σώµα bluff body  
µη αναστρέψιµη ροή irreversible flow 
µη αναστρέψιµος, -η, -ο irreversible 
µη αρθρωτό στροφείο hingeless rotor 
µη διακοπτόµενη µεταφορά ισχύος No Break Power Transfer (NBPT) 
µη εκραγείσα βόµβα Unexploded Bomb (UXB) 



 

µη επανδρωµένη κατακόρυφη πτήση Unmanned Vertical Flight (UVF) 
µη επανδρωµένο αεροσκάφος εδάφους αέρος Ground to Air Pilotless Aircraft (GAPA) 
µη επανδρωµένο αερόχηµα Unmanned Air Vehicle (UAV) 
µη επιστροφή σε µηδενικό επίπεδο (στάθµη θαλάσσης) Non Return to Zero-Level (NRZ-L) 
µη εύρεση βλάβης No Fault Found (NFF) 
µη ικανοποιητικός, -ή, -ό Unsatisfactory (unsat) 
µη καταστροφική επιθεώρηση Non Destructive Inspection (NDI) 
µη καταστροφικός έλεγχος Non Destructive Testing (NDT) 
µη κατευθυντικός ραδιοφάρος Non Directional Beacon (NDB) 
µη µόνιµη ροή unsteady flow 
µή προγραµµατισµένη συντήρηση unscheduled maintenance 
µη προµηθεύσιµο Non Procurable (NP) 
µη σιδηρούχο κράµα non ferrous alloy 
µή στεγανό κάλυµµα unsealed cowling 
µη συµπιεστή ροή incompressible flow 
µη υπερβάσιµη ταχύτητα Never-Exceed speed (VNE) 
µη χρήσιµο UnServiceable (U/S) 
µη χρησιµοποιήσιµο καύσιµο unusable fuel 
µηδενική βαρύτητα zero gravity 
µηδενισµός , επιστροφή στο µηδέν Return to Zero (RZ) 
µηδενισµός περιδίνησης (πυραυλική) de-spin 
µήκος Length (L) 
µήκος κύµατος wavelength 
µήκος παλµού pulse length 
µήκος χορδής chord length 
µήκος/διάµετρος Length/Diameter (L/D) 
µηνισκόµορφη πτέρυγα crescent wing 
µήνυµα κανονικού µήκους Standard Length Message (SLM) 
µήνυµα µακράς διαρκείας Extended Length Message (ELM) 
µήτρα matrix 



 

µηχανή επίδρασης εδάφους Ground Effect Machine (GEM) 
µηχανή ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων Electronic Data Processing Machine (EDPM) 
µηχανή µέτρησης γεωµετρικών συντεταγµένων Coordinate Measuring Machine (CMM) 
µηχανική mechanics 
µηχανική πτήσης mechanics of flight 
µηχανική ρευστών (ρευστοµηχανική) mechanics of fluids 
µηχανική σάρωση mechanical scanning 
µηχανικός MECHanic (MECH) 
µηχανικός αεροδιαστηµικής aerospace engineer 
µηχανικός ανορθωτής mechanical rectifier 
µηχανικός καθαρισµός (επιφανείας) mechanical cleaning 
µηχανικός ποιοτικού ελέγχου Quality Control Engineer (QCE) 
µηχανικός χρονικός πυροκροτητής Mechanical Time Fuse (MTF) 
µηχανισµός απελευθέρωσης ιµάντων harness release mechanism 
µηχανισµός γραµµικής κίνησης ACTuatoR (ACTR) 
µηχανισµός διαφυγής έκτακτης ανάγκης γήινης τροχιάς Emergency Earth Orbital Escape Device (EEOED) 
µηχανισµός εκτινάξης  ejection gun 
µηχανισµός εκτίναξης καλύπτρας canopy jettison gun 
µηχανισµός επαύξησης augmenter 
µηχανισµός επιβραδυνόµενης απελευθέρωσης time release mechanism 
µηχανισµός πρόβλεψης πρόσκρουσης Impact Predictor (I/P) 
µηχανισµός τοποθέτησης και ανάκτησης ωφέλιµου φορτίου Payload Deployment and Retrieval Mechanism (PDRM) 
µηχανοκίνητη αντλία (από τον κινητήρα) Engine Driven Pump (EDP) 
µηχανολογία σχεδίασης/σχεδιασµού Design Engineering (DE) 
µηχανολογική εντολή Engineering Order (EO) 
µηχανολογική κεντρική τράπεζα δεδοµένων Mechanical Main Data Bank (MMDB) 
µηχανολογικό σχέδιο σε κάρτα µικροφίλµ  Engineering Drawing Microfilm Card (EDMC) 
µηχανουργική κατεργασία µε ηλεκτροδιάβρωση Electrical Discharge Machining (EDM) 
µιγαδική εξίσωση δυναµικού πεδίου complex potential function 
µικρή εµβέλεια Short Range (SR) 



 

µικρής εµβέλειας (VOR) Short rang VOR (TVOR) 
µικροδιαφορισµός microsegregation 
µικροκυµατικό ραδιόµετρο ηλεκτρικής σάρωσης Electrically Scanning Microwave Radiometer (ESMR) 
µικροκυµατικό σύστηµα εντολών καθοδήγησης Microwave Command Guidance System (MCGS) 
µικροκυµατικό σύστηµα προσγείωσης Microwave Landing System (MLS) 
µικροραδιογραφία microradiography 
µικρός επιστηµονικός δορυφόρος Small Scientific Satellite (SSS) 
µικρός χάρτης  chartlet  
µικροσκοπικό αδρανειακό σύστηµα (αερο)ναυτιλίας Miniature Inertial Navigation System (MINS) 
µικρόφωνο Microphone (MIC) 
µικτή επιτροπή επικοινωνιών-ηλεκτρονικών Joint Communications-Electronics Committee (JCEC) 
µικτή επιτροπή στρατιωτικών µεταφορών Joint Military Transport Committee (JMTC) 
µικτή µάζα ανύψωσης Gross Lift-Off Mass (GLOM) 
µικτή οµάδα ανάληψης αποστολής Joint Task Force (JTF) 
µικτή οµάδα προγραµµατισµού Joint Planning Group (JPG) 
µικτή οµάδα προγραµµατισµού διοικητικής µέριµνας Joint Logistics Planning Group (JLPG) 
µικτή πορεία πτήσης gross flight path 
µικτή τυπική ώση gross standard thrust 
µικτή ώση gross thrust 
µικτό βάρος  GRoss WeighT (GRWT) 
µικτό βάρος ανύψωσης Gross Lift-Off Weight (GLOW) 
µικτό βάρος απογείωσης Gross Take Off Weight (GTOW, GTW) 
µικτό βάρος απογείωσης Take Off  Gross Weight (TOGW) 
µικτό γενικό επιτελείο Joint General Staff (JGS) 
µικτό κέντρο αεροαναγνώρισης Joint Air Reconnaissance Center (JARC) 
µικτό κέντρο αεροφωτογράφισης Joint Air Photo Center (JAPC) 
µικτό κέντρο επικοινωνιών Joint Communication Center (JCC) 
µικτοί καταχωρηµένοι τόνοι Gross Registered Tons (GRT) 
µικτοί-τροποποιηµένοι προωθητές διπλής βάσης Composite-Modified Double Base propellants (CMDB) 
µνήµη MEMory (MEM) 



 

µνήµη υψηλής ταχύτητας High Speed Memory (HSM) 
µοίρα στρατηγικής υποστήριξης Strategic Support Squadron (SSS) 
µονάδα αδρανειακής πλοήγησης Inertial Navigation Unit (INU) 
µονάδα αδρανειακού αισθητήρα Inertial Sensor Unit (ISU) 
µονάδα άµεσης υποστήριξης (εφοδιασµού) Direct Support (Supply) Unit (DSU) 
µονάδα ανάφλεξης υψηλής ενέργειας high energy ignition unit 
µονάδα ανάφλεξης χαµηλής ενέργειας low energy ignition unit 
µονάδα αναφοράς δεδοµένων αέρος / αδρανείας Air Data/Inertial Reference Unit (ADIRU) 
µονάδα αναφοράς συχνότητας Frequency Reference Unit (FRU) 
µονάδα αναφοράς ύψους και κατεύθυνσης Altitude and Heading Reference Unit (AHRU) 
µονάδα ανορθωτή µετασχηµατιστή Transformer Rectifier Unit (TRU) 
µονάδα αντικαταστάσιµη στην γραµµή πτήσης Line Replaceable Unit (LRU) 
µονάδα αντικαταστάσιµη στο συνεργείο Shop Replaceable Unit (SRU) 
µονάδα απεικόνισης Display Unit  (DU) 
µονάδα απεικόνισης ευθυγράµµισης Align Display Unit (ADU) 
µονάδα απεικόνισης χάρτη και εικόνας Map & Visual Display (Unit) (MVD) 
µονάδα απεικονιστή αδρανειακής σύζευξης Inertial Coupling Display Unit (ICDU) 
µονάδα απεικονιστή µε αδρανιακό αισθητήρα Inertial Sensor Display Unit (ISDU) 
µονάδα αποθήκευσης δεδοµένων πτήσης Flight Data Storage Unit (FDSU) 
µονάδα απόκτησης ειδικών δεδοµένων Special Data Acquisition Unit (SDAU) 
µονάδα απόρριψης συχνότητας παρεµβολής Interference Frequency Rejection Unit (IFRU) 
µονάδα βαθµού στροφής Rate of Turn Unit (RTU) 
µονάδα βαροστατικού χρόνου άφεσης Barostatic Time Release Unit (BTRU) 
µονάδα γήινου ρυθµού Earth Rate Unit (ERU) 
µονάδα γραµµικού επιταχυνσιόµετρoυ Linear Accelerometer Unit (LAU) 
µονάδα δεδοµένων προστασίας από πάγο Water Ice Protection Data Unit (WIPDU) 
µονάδα δεδοµένων της επιστήµης της µηχανολογίας Engineering Science Data Unit (ESDU) 
µονάδα δειγµατοληψίας sampling unit 
µονάδα διαδραστικού απεικονιστή Interactive Display Unit (IDU) 
µονάδα διανοµής Distribution Unit (DU) 



 

µονάδα διανοµής πίεσης Pressure Distribution Unit (PDU) 
µονάδα διασύνδεσης δεδοµένων πτήσης Flight Data Interface Unit (FDIU) 
µονάδα διασύνδεσης Η/Υ Computer Interface Unit (CIU) 
µονάδα διασύνδεσης ηλεκτρονικών Interface Electronics Unit (IEU) 
µονάδα διασύνδεσης ηλεκτροπαραγωγής Electrical Generation Interface Unit (EGIU) 
µονάδα διασύνδεσης κινητήρα Engine Interface Unit (EIU) 
µονάδα διαχείρισης Management Unit (MU) 
µονάδα διαχείρισης ηλεκτρικού επαφέα Electrical Contactor Management Unit (ECMU) 
µονάδα διαχείρισης ήχου Audio Management Unit (AMU) 
µονάδα διαχείρισης κεντρικής ροής Central Flow Management Unit (CFMU) 
µονάδα διοικητικής διασύνδεσης Command Interface Unit (CIU) 
µονάδα δοκιµής λειτουργίας Operational Test Unit (OTU) 
µονάδα δοκιµής πτήσης Flight Test Unit  (FTU) 
µονάδα δοκιµής φωτεινών ανακοινώσεων Annunciator Light Test Unit (ALTU) 
µονάδα εκκίνησης δια πεπιεσµένου αέρα air start unit 
µονάδα ελέγχου Control Unit (CU) 
µονάδα ελέγχου ακροφυσίου Nozzle Control Unit (NCU) 
µονάδα ελέγχου ανίχνευσης καπνού Smoke Detection Control Unit (SDCU) 
µονάδα ελέγχου απεικόνισης πολλαπλών χρήσεων Multipurpose Control Display Unit (MCDU) 
µονάδα ελέγχου αποµόνωσης Isolation Control Unit (ICU) 
µονάδα ελέγχου αυτόµατης πυρόσβεσης Automatic Fire Extinguishing Control Unit (AFECU) 
µονάδα ελέγχου αυτόµατης πυρόσβεσης βοηθητικής µονάδας ισχύος APU Automatic Fire Extinguishing control unit (APU AFE) 
µονάδα ελέγχου γεννήτριας Generator Control Unit  (GCU) 
µονάδα ελέγχου γεννήτριας Generator Control Unit (GCU) 
µονάδα ελέγχου διακοπής Break Control Unit (BCU) 
µονάδα ελέγχου διακόπτη εγγύτητας Proximity Switch Control Unit (PSCU) 
µονάδα ελέγχου εικονοσκοπίου (video) Video Control Unit (VCU) 
µονάδα ελέγχου εκτόξευσης Launch Control Unit (LCU) 
µονάδα ελέγχου έλικας Propeller Control Unit (PCU) 
µονάδα ελέγχου επίγειας ισχύος Ground Power Control Unit (GPCU) 



 

µονάδα ελέγχου επιτάχυνσης Acceleration Control Unit (ACU) 
µονάδα ελέγχου θερµοκρασίας Temperature Control Unit (TCU) 
µονάδα ελέγχου ισχύος Power Control Unit (PCU) 
µονάδα ελέγχου ισχύος (µανέτα) Throttle Control Unit (TCU) 
µονάδα ελέγχου καθοδήγησης/πέδησης Braking/Steering Control Unit (BSCU) 
µονάδα ελέγχου καυσίµου Fuel Control Unit (FCU) 
µονάδα ελέγχου κινητήρα Engine Control Unit (ECU) 
µονάδα ελέγχου µε µαγνητοταινία Magnetic Tape Control Unit (MTCU) 
µονάδα ελέγχου πίεσης Pressure Control Unit (PCU) 
µονάδα ελέγχου προστασίας από πάγο Water Ice Protection Control Unit (WIPCU) 
µονάδα ελέγχου πτερυγίων καµπυλότητας Flap Control Unit (FCU) 
µονάδα ελέγχου πτήσης Flight Cotrol Unit (FCU) 
µονάδα ελέγχου τµήµατος Module Control Box (MCB) 
µονάδα ελέγχου φορέα δεδοµένων Data Bus Control Unit (DBCU) 
µονάδα ελιγµών διττού σκοπού  Dual purpose Maneuvering Unit (DMU) 
µονάδα ελιγµών εκτός οχήµατος Extravehicular Maneuvering Unit (EMU) 
µονάδα εντοπισµού πυρός Fire Detection Unit (FDU) 
µονάδα επεξεργασίας σηµάτων Signal Processing Unit (SPU) 
µονάδα επιβράδυνσης µηχανισµού εκτίναξης ejection gun  time delay unit 
µονάδα επιτάχυνσης βαρύτητας gravitational acceleration unit 
µονάδα έργου ή ενέργειας unit of work or EneRGy (ERG) 
µονάδα ζεύξης κεραίας Antenna Coupler Unit (ACU) 
µονάδα ηλεκτρικής ισχύος Electrical Power Unit (EPU) 
µονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου Electronic Control Unit (ECU) 
µονάδα ισχύος Power Plant (PP) 
µονάδα ισχύος διπλού κινητήρα double engine power unit 
µονάδα ισχύος έκτακτης ανάγκης Emergency Power Unit (EPU) 
µονάδα κατανάλωσης καυσίµου Fuel Consumption Unit (FCU) 
µονάδα κεντρικής επεξεργασίας Central Processing Unit (of a Computer) (CPU) 
µονάδα κεντρικής καταστολής Central Suppression Unit (CSU) 



 

µονάδα κλιµατισµού Air Conditioning Unit (ACU) 
µονάδα µάζας slug 
µονάδα µετάδοσης δεδοµένων Data Transmission Unit (DTU) 
µονάδα µεταφοράς καυσίµου Fuel Transfer Unit (FTU) 
µονάδα µέτρησης καπνού Hartridge Hartridge smoke unit 
µονάδα µέτρησης πίεσης Pressure Measuring Unit (PMU) 
µονάδα οδηγού δίσκου πολλαπλών σκοπών Multipurpose Disk Drive Unit (MDDU) 
µονάδα οργάνου Instrument Unit (IU) 
µονάδα παραγωγής ισχύος έκτακτης ανάγκης Emergency Power Supply Unit (EPSU) 
µονάδα παραγωγής συµβόλων Symbol Generator Unit (SGU) 
µονάδα παραγωγής συµβόλων συστήµατος ηλεκτρονικών οργάνων πτήσης EFIS Symbol Generator Unit (EFIS SGU) 
µονάδα παρακολούθησης θερµοκρασίας πέδης Brake Temperature Monitoring Unit (BTMU) 
µονάδα παρακολούθησης κραδασµών κινητήρα Engine Vibration Monitoring Unit (EVMU) 
µονάδα παρακολούθησης υδραυλικού συστήµατος Hydraulic System Monitoring Unit (HSMU) 
µονάδα παρεµβολών Interference Unit (IU) 
µονάδα περιβαλλοντολογικού ελέγχου Environmental Control Unit (ECU) 
µονάδα περιορισµού διαδροµής Travel Limitation Unit  (TLU) 
µονάδα πλήρους κλίµακος Full Scale Unit (FSU) 
µονάδα ποµποδέκτη ReCeiVeR (RCVR) 
µονάδα προϊόντος unit of product 
µονάδα πρόσκτησης δεδοµένων Data Acquisition Unit (DAU) 
µονάδα πρόσκτησης δεδοµένων πτήσης Flight Data Acquisition Unit (FDAU) 
µονάδα προστασίας υπέρβασης ταχύτητας Overspeed Protection Unit (OPU) 
µονάδα προφύλαξης και προειδοποίησης Caution & Warning Unit (CWU) 
µονάδα πυροδότησης Firing Unit  (FU) 
µονάδα πυροδότησης µηχανισµού εκτίναξης ejection gun firing unit 
µονάδα ραντάρ ελαφρού βάρους Light-Weight Radar Unit (LWRU) 
µονάδα σταθερής τάσης Constant Voltage Unit (CVU) 
µονάδα σταθερής ταχύτητας Constant Speed Unit (CSU) 
µονάδα σύζευξης γυροσκοπίου Gyro Coupling Unit (GCU) 



 

µονάδα σύζευξης γυροσκοπίου στάσης Attitude Gyro Coupling Unit (AGCU) 
µονάδα συντήρησης κινητήρα Engine Maintenance Unit (EMU) 
µονάδα συσσωρευτού Battery Unit (BU) 
µονάδα τεχνιτής αίσθησης Artificial Feel Unit (AFU) 
µονάδα τροφοδοτικού ισχύος Power Supply Unit (PSU) 
µονάδα τυµπάνου εύκαµπτου σωλήνα hose drum unit  
µονάδα υδραυλικής ισχύος Hydraulic Power Unit (HPU) 
µονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας Air Traffic Services Unit (ATSU) 
µονάδα υπό δοκιµή Unit Under Test (UUT) 
µονάδα υπολογιστή διαχείρισης πτήσης Flight Management Computer Unit (FMCU) 
µονάδα υπολογιστή ελέγχου πτήσης Flight Control Computer Unit (FCCU) 
µονάδα υπολογιστή πλοήγησης Navigation Computer Unit (NCU) 
µονάδα υποστήριξης ζωής Life Support Unit (LSU) 
µονάδα χρονικής απεικόνησης Time Display Unit (TDU) 
µονάδα ψηφιακής διασύνδεσης Digital Interface Unit (DIU) 
µονάδα ψηφιακού ελέγχου Digital Control Unit (DCU) 
µονάδα ψύξης αέρα cold air unit 
µονάδα ψύξης επείγειας υποστήριξης  Ground Support Cooling Unit (GSCU) 
µονοαξονικός κινητήρας single shaft engine 
µονοβάθµιος στρόβιλος single stage turbine 
µονοβάθµιος συµπιεστής single stage compressor 
µονόδροµη βαλβίδα στραγγαλισµού unidirectional restrictor valve 
µονοπλάνο monoplane 
µονοπτέρυγη έλικα single-blade propeller 
µονός βαθµός ελευθερίας Single Degree Οf Freedom (SDOF) 
µονός διάδροµος ( θαλάµου επιβατών ) Single Aisle (SA) 
µονοσυνθετικό νήµα monofilament 
µοντέλο µηχανολογικής αξιολόγησης Engineering Evaluation Model (EEM) 
µόνωση INSULation (INSUL) 
µόνωση υψηλής απόδοσης High Performance Insulation (HPI) 



 

µοριακή ροή molecular flow 
µορφή διάδοσης mode of propagation 
µορφοποίηση forming 
µορφοποίηση µε διάταση stretch forming 
µορφοποιητής former  
µοχλός LeVeR (LVR) 
µοχλός ισχύος throttle lever 
µοχλός ισχύος (µανέτα) THROTtle (THROT) 
µοχλός πηδαλιουχίας steering bar 
µπροστά, έµπροσθεν ForWarD (FWD) 
µπροστά, έµπροσθεν FRonT   (FRT) 
µπρούντζος, ορείχαλκος bronze 
µυχός cove 
ναυσιπλοία διά πλέγµατος grid navigation 
ναυτία (σε α/φος) air sickness 
ναυτικό και αεροπορικό πρότυπο Navy and Army Standard (NAS) 
ναυτικό µίλι Nautical Mile (NM) 
ναυτιλία NAVigation (NAV) 
ναυτιλία διά γυροσκοπικής πυξίδος gyrocompassing 
ναυτιλία ελεγχόµενη απο τον πιλότο manual navigation mode 
νερό WaTeR (WTR) 
νεύρο rib 
νεύρο θλίψης compression rib 
νεύρο ρίζας butt rib 
νέφη µεγάλου ύψους high clouds 
νεφοειδής πάγος  cloudy ice 
νέφος κύµατος wave cloud 
νήµα ασφαλείας safety thread 
νηµάτιο, νήµα, κλωστή filament 
νηµατοειδής διάβρωση filiform corrosion 



 

νηολόγιο / νηολογώ ReGisTeR (RGTR, REG) 
νικέλιο nickel 
νόσος του διαστήµατος space sickness 
νόσος χρονικών ζωνών time zone disease 
ντεσιµπέλ decibel (db) 
ντεσιµπέλ ( dB ) αντιλαµβανόµενου θορύβου Perceived Noise Decibels (PNdB) 
νυκτερινός βοµβαρδισµός κοντινής απόστασης Night Bombardment Sort distance (NBS) 
νυκτερινός βοµβαρδισµός µακρινής απόστασης Night Bombardment Long distance (NBL) 
νυχτερινή παρατήρηση Night Observation (NO) 
ξάρτια κεντρικής πρόσδεσης center point rigging 
ξένος-η-ο ForeiGN (FGN) 
ξηρά αδιαβατική κατακόρυφη θερµοβαθµίδα dry adiabatic lapse rate 
ξηρά αχλίς haze 
ξηρά επίστρωση dry lay up 
ξηρό βάρος dry weight 
ξηρό βάρος κενού α/φους empty weight dry 
ξηρό λειτουργικό βάρος α/φους (χωρίς καύσιµα) Dry Operating Weight (DOW)   
ξηρό χιόνι dry snow 
ξηροραδιογραφία xeroradiography 
ξηρός πάγος dry ice 
ογκοµετρική ανάλυση volumetric analysis 
ογκοµετρική απόδοση volumetric efficiency 
όγκος αέρα air volume 
όγκος ελέγχου control volume 
όγκος θαλάµου  chamber volume  
οδηγά πτερύγια ακροφυσίου Nozzle Guide Vanes (NGV) 
οδηγά πτερύγια εισαγωγής inlet guide vanes 
οδηγά πτερύγια εισαγωγής Intake Guide Vanes (IGV) 
οδηγά πτερύγια εισαγωγής συµπιεστή compressor inlet guide vanes 
οδηγά πτερύγια εισαγωγής/εισόδου Inlet Guide Vane (IGV) 



 

οδηγά πτερύγια εξόδου Outlet Guide Vanes (OGV) 
οδηγία λειτουργίας επικοινωνιών Communications Operation Instruction (COI) 
οδηγία ποιότητας βιοµηχανίας Airbus Airbus Industry Quality Instruction (AIQI) 
οδηγία τεχνικής σχεδίασης Technical Design Directive (TDD) 
οδηγίες εργασίας work instructions 
οδηγίες λειτουργίας working instructions 
οδηγό πτερύγιο εξόδου Exit Guide Vane (EGV) 
οδηγό πτερύγιο εξόδου ανεµιστήρα Fan Exit Guide Vane (FEGV) 
οδηγό σύστηµα ανάρτισης Καρντάν Gimbal Drive Assembly (GDA) 
οδηγό φως Guide LighT (GLT) 
οδηγοί εµβόλου piston guides 
οδηγός GuiDE (GDE) 
οδηγός διαµόρφωσης / σχηµατισµού συστήµατος System Configuration Guide (SCG) 
οδηγός διεθνών αεροπορικών εταιρειών και προµηθευτών  World Airlines and Suppliers Guides (WASG) 
οδηγός τεχνικών εκδόσεων Technical Publications Guide (TPG) 
οδηγός ψηφιακής απεικόνισης Digital Display Driver (DDD) 
οδηγούµενο από πετρελαιοκινητήρα Diesel Engine Driven (DED) 
οδηγούµενος άξονας driven shaft 
οδοντωτός τροχίσκος pinion gear 
οζονόσφαιρα ozonsphere 
οθόνες πληροφοριών πτήσεων Flight Information Displays (FIDs) 
οθόνη screen (instruments) 
οθόνη ένδειξης ναυτιλιακών δεδοµένων navigation display 
οικονοµική διάρκεια επισκευής Economic Repair Life (ERL) 
οικονοµική θέση - εµπρός economY Class-Front (YCF) 
οικονοµική θέση - πίσω economY Class-Rear (YCR) 
οικονοµικό έτος Fiscal Year (FY) 
οικόσφαιρα ecosphere 
οικόσφαιρα ecosphere          
οκνό οκτώ (ελιγµοί) lazy eight 



 

οκταδικό µετρικό σύστηµα (από 0 έως 7) octal 
ολική άνωση (αερόστατα) gross lift 
ολική απώλεια ισχύος Complete Power Failure (CPF) 
ολική επιφάνεια πτέρυγας gross wing area 
ολική θερµοκρασία αέρα Total Air Temperature (TAT) 
ολική ισοδύναµη ισχύς πέδης total equivalent brake horsepower 
ολική πίεση total pressure 
ολικό βάρος all up weight 
ολικό εµβαδό επιφανείας (αλεξίπτωτα) total surface area (parachutes) 
ολικό επίπεδο ηχητικής πίεσης OverAll Sound Pressure Level (OASPL) 
ολικός λόγος πίεσης Overall Pressure Ratio (OPR) 
ολισθαίνουσα ροή slip flow 
όλκιµο ductile  
ολκιµότητα ductility 
ολλανδική περιστροφή (ακροβατικά), διατοιχισµός dutch roll 
ολογραφική επιθεώρηση holographic inspection 
ολοκίνητο οριζόντιο πηδάλιο stabilator 
ολοκίνητο ουραίο πτέρωµα all moving tail 
ολοκληρωµένα κυκλώµατα συγκεκριµένης εφαρµογής Application Specific Integrated Circuits (ASIC) 
ολοκληρωµένες διαδικασίες δοκιµής και τελικού ελέγχου Integrated Test and Checkout Procedures (ITCP) 
ολοκληρωµένες επικοινωνίες, πλοήγηση και αναγνώριση Integrated Communications Navigation and Identification (ICNI) 
ολοκληρωµένες τεχνικές διασαφήνισης αισθητήρα INtegrated Sensor Interpretation TEchniques (INSITE) 
ολοκληρωµένη επεξεργασία δεδοµένων Integrated Data Processing (IDP) 
ολοκληρωµένη συντήρηση αεροσκάφους Aircraft Integrated Maintenance (AIM) 
ολοκληρωµένη συσκευή παρατηρήσεων Integrated Observation Device (IOD) 
ολοκληρωµένο ακουστικό σύστηµα Audio Integrated System (AIS) 
ολοκληρωµένο αµυντικό σύστηµα Integrated Defence System (IDES) 
ολοκληρωµένο βοήθηµα προσέγγισης και προσγείωσης εξ όψεως Integrated Visual Approach and Landing Aids (IVALA) 
ολοκληρωµένο κύκλωµα Integrated Circuit (IC) 
ολοκληρωµένο όχηµα εκτόξευσης και ανάκτησης Integral Launch and Recovery Vehicle (ILRV) 



 

ολοκληρωµένο πρόγραµµα δοκιµών Integrated Test Program (ITP) 
ολοκληρωµένο συγκρότηµα ωθητήρα Integrated Thruster Assembly (ITA) 
ολοκληρωµένο σύστηµα αεροπορικών ηλεκτρονικών ελικοπτέρου Integrated Helicopter Avionic System (IHAS) 
ολοκληρωµένο σύστηµα δεδοµένων αεροσκάφους Aircraft Integrated Data System (AIDS) 
ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου INtegrated COntrol System (INCOS) 
ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου εκτόξευσης και τελικού ελέγχου Integrated Launch Control and Checkout System (ILCCS) 
ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου εξοπλισµού Integrated Armament Control System (IACS) 
ολοκληρωµένο σύστηµα επεξεργασίας εξ αποστάσεως Integrated TeleProcessing System (ITPS) 
ολοκληρωµένο σύστηµα ισχύος και ελέγχου περιβάλλοντος Integrated Power & Environmental Control System (IPECS) 
ολοκληρωµένο σύστηµα οργάνων Integrated Instruments System (IIS) 
ολοκληρωµένο σύστηµα οργάνων κινητήρα Integrated Engine Instrument System (IEIS) 
ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριών αεροσκάφους Aircraft Intergrated Data System (AIDS) 
ολοκληρωµένο σύστηµα πτήσης Integrated Flight System (IFS) 
ολοκληρωµένο σύστηµα τακτικής πλοήγησης Integrated Tactical Navigation System (ITNS) 
ολοκληρωµένο σύστηµα τακτικού εναέριου ελέγχου Integrated Tactical Air Control System (ITACS) 
ολοκληρωµένο σύστηµα τελικού ελέγχου Integrated CheckOut System (ICOS, ICS) 
ολοκληρωµένος ενδείκτης θέσης Integrated Position Indicator (IPI) 
ολοκληρωµένος ηλεκτρονικός έλεγχος Integrated Electronic Control (IEC) 
ολοκληρωµένος ηλεκτρονικός έλεγχος Integrated Electronic Control (IEC) 
ολοκλήρωση ηλεκτρονικού συστήµατος Electronic System Integration (ESI) 
ολοκλήρωση, συναρµολόγηση και τελικός έλεγχος Integration, Assembly and Checkout (IAC) 
ολόσωµη φόρµα ένδυσης εν πτήση Inflight Coverall Garment (ICG) 
οµάδα διερεύνησης ατυχηµάτων Accident Investigation Group (AIG) 
οµάδα ελέγχου καταστροφών Disaster Control Team (DCT) 
οµάδα εργασίας Working Group (WG) 
οµάδα εργασίας συντήρησης Maintenance Working Group (MWG) 
οµάδα προτυποποίησης διαδικασιών συντήρησης MAintenance STandardization Team (MAST Team) 
οµάδα συναρµολόγησης Build Group (assembly group) (BG) 
οµάδα υποστήριξης εκτόξευσης Launch Support Team (LST) 
οµάδα φωτιστικών σε ευθεία barette 



 

οµίχλη µεταφοράς advection fog  
οµοαξονικοί έλικες coaxial propellers 
οµοαξονικοί σωλήνες 'Pitot' pitot-static tube 
οµογενοποίηση homogenizing 
οµοιογενές homogeneous 
οµοιόµορφη ροή uniform flow 
οµοιόµορφη συστροφή uniform twist 
οµοίωµα dummy 
οµοίωµα mock-up 
οµοίωµα βλήµατος Dummy Missile (DM) 
οµοίωµα διασποράς (µετεωρολογία) dispersion model  
οµοίωµα ηλεκτρονικών συστηµάτων Electronic Systems Mockup (ESMU) 
οµοίωµα συµβατότητας Compatibility MockUp (CMU) 
οµοσπονδιακή υπηρεσία αεροπορίας Federal Aviation Agency  (FAA) 
οµοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Federal Aviation Administration (FAA) 
οµοσπονδιακό στρατιωτικό εφόδιο Federal Material Supply (FMS) 
οµοσπονδιακός αριθµός αποθέµατος Federal Stock Number  (FSN) 
οµοσπονδιακός αριθµός αποθήκης  Federal Stock Number (FSN) 
οµφαλικός, οµφάλιος (καλώδιο) UMBilical (UMB) 
οµφάλιος λώρος υποστήριξης ζωής Life Support Umbilical (LSU) 
οµφαλός boss  
οµφαλός hub 
οµφαλός στροφείου rotor hub 
οξείδιο αζώτου nitric oxide 
οξείδωση oxidation 
οξυγόνο OXYgen (OXY) 
οξυγόνο ανάγκης emergency οxygen 
οξυγόνο σε αέρια µορφή Gaseous Oxygen (GOX) 
οξυγόνο υψηλής πίεσης High Pressure OXygen (HPOX) 
οξυγόνο χαµηλής πίεσης Low Pressure OXygen (LPOX) 



 

οπή port 
οπή πρόσδεσης mooring eye 
οπισθέκλουσα επιφανειακής τριβής skin friction drag 
οπισθέλκουσα drag 
οπισθέλκουσα αλληλεπίδρασης interference drag 
οπισθέλκουσα από παραγωγή κυµάτων induced wave drag (ACV) 
οπισθέλκουσα δύναµη drag force 
οπισθέλκουσα εισροής ram drag  
οπισθέλκουσα θαλασσοταραχής (υδροπλάνα) rough water drag 
οπισθέλκουσα κατατοµής profile drag 
οπισθέλκουσα κύµατος wave drag 
οπισθέλκουσα κύµατος κρούσης shock wave drag 
οπισθέλκουσα κωνοειδούς ουραίου boat-tail drag  
οπισθέλκουσα λόγω ιξώδους viscous drag  
οπισθέλκουσα ορµής momentum drag 
οπισθέλκουσα πίεσης pressure drag 
οπισθέλκουσα στοµίου διαχύτη pre-entry drag  
οπισθέλκουσα σχήµατος form drag 
οπίσθια φόρτωση rear loading 
οπίσθιο πλαίσιο στροβίλου Turbine Rear Frame (TRF) 
οπίσθιο τµήµα afterbody 
οπίσθιο/πρυµναίο τµήµα έλικας propeller afterbody 
οπίσθιος ανεµιστήρας aft fan 
οπισθοκλινής πτέρυγα  swept back wing 
οπλικά συστήµατα γήινου δορυφόρου Earth Satellite Weapon Systems (ESWS) 
οπλικά φορτία combat load (air force) 
οπλικό σύστηµα Weapons System  (W/S) 
οπλισµένος, -η, -ο ARMeD (ARMD) 
οπλισµός ARMamenT (ARMT) 
όπλο υποστήριξης αποβατικής δύναµης Landing Force Support Weapon (LFSW) 



 

οπτικές ίνες fiber optics 
οπτική παρακολούθηση ίχνους Optical Tracking (OT) 
οπτική-ακουστκή ράδιο-εµβέλεια Visula-Aural Radio range (VAR) 
οπτικό βοήθηµα Visual Aid (VA) 
οπτικό εκπτωσίµετρο drift sight 
οπτικό πεδίο Field Of View (FOV) 
οπτικό πεδίο οργάνου Instrument Field Of View (IFOV) 
οπτικό σύστηµα ανίχνευσης µε ακρίβεια Precision Optical Tracking System (POTS) 
οπτικός ηλιακός ανακλαστήρας Optical Solar Reflector (OSR) 
οπτικός ορίζων optical horizon 
ορατότητα visibility 
ορατότητα εδάφους ground visibility 
όργανα τυφλής πτήσης blind flying instruments  
όργανο instrument 
όργανο Instrument & Communication Subsystem (ICS) 
όργανο απόλυτου υψόµετρου absolute altimeter  
όργανο πλοήγησης navigation instrument 
όργανο προσδιορισµού λωρίδας θέσης α/φους lane identification meter 
ορείχαλκος brass 
ορθή αναφορά Right Ascension (RA) 
ορθοδροµία great circle course  
όρια κέντρου βάρους center of gravity limits 
όρια χρήσης use limits 
οριακή ταχύτητα limiting velocity 
οριακό στρώµα boundary layer  
οριακό φορτίο limit load 
οριζόντια απογείωση Horizontal Take-Off (HTO) 
οριζόντια απογείωση, οριζόντια προσγείωση Horizontal Take-Off, Horizontal Landing (HTOHL) 
οριζόντια απόκλιση / αζιµούθιο AZimuth (AZ) 
οριζόντια κεντρική αξονική γραµµή  Horizontal Centre Line (HCL) 



 

οριζόντια ορατότητα επί του διαδρόµου απο-προσγείωσης( από πιλοτήριο ) Runway Visual Range (RVR) 
οριζόντια πόλωση Horizontal Polarization (HP) 
οριζόντια προσγείωση Horizontal Landing (HL) 
οριζόντια στρωµάτωση horizontal stratification 
οριζόντιας εκτόξευσης Launch Horizontal (L/H) 
οριζόντιο ουραίο πτερύγιο Horizontal Tail Plane (HTP) 
οριζόντιος,-α,-ο HORIZontal (HORIZ, H) 
οριζοντιώνω level off 
όριο LIMiT (LIM, LMT) 
όριο / οριακός, -ή, ό BouNDaRY (BNDRY) 
όριο αναλογίας limit of proportionality 
όριο αναλογίας (τάσης), κατά συνθήκη όριο ελαστικότητας proof stress 
όριο αποφυγής εµποδίου Obstacle Clearance Limit (OCL) 
όριο ασφαλούς αυτονοµίας Prudent Limit of Endurance (PLE) 
όριο ασφαλούς ζωής safe life 
όριο άφεσης βόµβας Bomb Release Line (BRL) 
όριο διαρροής (τάσης) yield stress 
όριο ελαστικότητας elastic limit 
όριο ζωής εξαρτήµατος component life 
όριο θερµοκρασίας ψαθυρής θραύσης  brittle temperature 
όριο θραύσης point of rupture 
όριο κόπωσης fatigue limit 
όριο ορατότητας Limit Of Visibility (LOV) 
όριο προµήθειας procurement limit 
όριο σφάλµατος Limit of Error (LE) 
όριο υδρολίσθησης hydroplaning limit 
όριο ψαθυρής θραύσης  brittle point 
οροφή ceiling 
οροφή ceiling (clg) 
οροφή µετεώρησης hovering ceiling 



 

ουρά tail 
ουραία βύθιση tail dive 
ουραία επιφάνεια tailplane 
ουραία κατολίσθηση tail slide 
ουραίο άγγιστρο tail hook 
ουραίο πέδιλο tail skid 
ουραίο πτερύγιο tail fin 
ουραίο πτέρωµα empennage 
ουραίο πτέρωµα EMPennage (EMP) 
ουραίο στροφείο tail rotor 
ουραίο συγκρότηµα tail unit 
ουραίο σύστηµα προσγείωσης tail undercarriage 
ουραίος κώνος tail cone 
ουσιώδης ESSential (ESS) 
οφθαλµοκοχλίας eyebolt 
όχηµα vehicle (veh) 
όχηµα διάσωσης στο διάστηµα Space Rescue Vehicle (SRV) 
όχηµα δοκιµής ελεύθερης πτήσης Free Flight Test Vehicle (FFTV) 
όχηµα δοκιµών εκτόξευσης Launch Test Vehicle (LTV) 
όχηµα δοκιµών µεγάλου ωφέλιµου φορτίου Large Payload Test Vehicle (LPTV) 
όχηµα δυναµικής δοκιµής Dynamic Test Vehicle (DTV) 
όχηµα εκτόξευσης Launch Vehicle (L/V, LV) 
όχηµα εκτόξευσης από την γη Earth Launch Vehicle (ELV) 
όχηµα εξυπηρέτησης βοµβών Bomb Service TRucK (BSTRK) 
όχηµα επανεισόδου  Re-Entry Vehicle (REV) 
όχηµα επίγειας δοκιµής Ground Test Vehicle  (GTV) 
όχηµα επίδρασης εδάφους Ground Effect Vehicle (GEV) 
όχηµα µηχανολογικής δοκιµής Engineering Test Vehicle (ETV) 
όχηµα προώθησης-κατολίσθησης boost glide vehicle  
όχηµα σεληνιακής πρόσκρουσης Lunar Impact VEhicle (LIVE) 



 

όχηµα σεληνιακής τροχιάς Lunar Orbiter (LO) 
όχι τελείως ανοικτός,-ή,-ό Not Fully Open (NFO) 
όχι τελείως κλειστός,-ή,-ό Not Fully Closed (NFC) 
όψη από πίσω προς τα εµπρός Aft Looking Forward (ALF) 
παγιδευµένο καύσιµο trapped fuel 
παγκατευθυντική διόπτευση omnibearing 
παγκατευθυντικό ραντάρ OmniDirectional Radar (ODR) 
παγκατευθυντικός ποµπός omnidirectional beacon 
παγκατευθυντικός ραδιοφάρος Omnidirectional Radio Beacon (ORB) 
παγκατευθυντικός ραδιοφάρος VHF Omnibearing Range (VOR) 
παγκατευθυντικός ραδιοφάρος τύπου 'Doppler' Doppler VOR (DVOR) 
παγκόσµιο σύστηµα επιτήρησης Global Surveillance System   (GSS) 
παγοποίηση icing 
παγοποίηση συστήµατος εισαγωγής induction system icing 
πάγος και χιόνι στον διάδροµο απο/προσγείωσης Ice And Snow On Runway (IASOR) 
παθητικό οπτικό δορυφορικό σύστηµα επιτήρησης Passive Optical Satellite Surveillance System (POSS) 
παθητικοποιηµένος passivated 
παλινδροµικός κινητήρας reciprocating engine 
παλµική διαµόρφωση Impulse Modulation (IM) 
παλµικόν υψόµετρο pulse altimeter 
παλµικός αθόδυλος χωρίς βαλβίδες valveless pulsejet 
παλµικός εκκινητήρας impulse starter 
παλµικός ταλαντωτής αλληλουχίας COHerent pulse Oscillator (COHO) 
παλµογράφος ηλεκτρονικής ζεύξης Electron Coupled Oscillator (ECO) 
παλµογράφος µεταβλητής συχνότητας Variable Frequency Oscillator (VFO) 
παλµοσύστηµα 'Doppler' pulse Doppler 
παλµωθητής pulse jet engine 
πανοραµική αεροφωτογραφία high oblique 
πανοραµικός ενδείκτης plan position indicator 
πάνω / κάτω Up / Down (U/D) 



 

πάνω από / υπεράνω ABoVe (ABV) 
παράγοντας ποιότητας Quality Factor (QF) 
παράγοντας, συντελεστής factor 
παραγωγική διαδικασία εκτός ελέγχου process out of control  
παραγωγική διαδικασία υπό έλεγχο process under control  
παράγωγοι ευστάθειας stability derivatives 
παραδεκτή φθορά χρήσης Fair Wear and Tear (FWT) 
παραδοθέν delivered (dlvd) 
παράθυρο WinDOw (WDO) 
παράθυρο Window (wdo) 
παραίσθηση illusion 
παράκαµψη BYPass (BYP) 
παρακάτιο sponson 
παρακολούθηση (έλεγχος) µέσω ραντάρ radar monitoring 
παρακολούθηση ίχνους, ανίχνευση tracking 
παρακολούθηση κατάστασης ("υγείας") κινητήρα Engine Health Monitoring (EHM) 
παρακολούθηση συνθηκών κινητήρα Engine Condition Monitoring (ECM) 
παράκυκλος washer 
παράκυκλος στεγανοποίησης packing washer 
παραλλαγή camouflage (cam) 
παράλληλη διαστρωµάτωση parallel lamination 
παράλληλη µετακίνηση parallel translation 
παράλληλη ραφή block seam  
παράλληλη τροφοδότηση parallel feed 
παραµένουσα αντοχή  residual strength 
παραµένουσα τάση λείανσης  grinding stress 
παραµένουσες τάσεις residual stresses 
παραµόρφωση-λυγισµός λόγω ερπυσµού creep buckling 
παράσιτα (ραντάρ) clutter (radar) 
παράσιτος οπισθέλκουσα parasite drag 



 

παράταξη συναφών ραντάρ COherent Radar Array (CORA) 
παρατηρηθείς µέσος χρόνος µεταξύ αστοχιών Observed Mean Time Between Failure (OMTBF) 
παρατηρηθείς µέσος χρόνος µεταξύ βλαβών observed mean time between failures 
παρατήρηση από χαµηλό ύψος Low ALtitude Observation (LALO) 
παρατηρητήριο µεγάλου ύψους High Altitude Observatory (HAO) 
παρατροπίδιο (υδροπλάνα) skeg 
παρατροπίδιο, αναβαθµός step 
παρέκκλιση aberration 
παρελθών  χρόνος Elapsed Time (ELAPS) 
παρελθών µέσος χρόνος Γκρήνουιτς Elapsed Greenwich Mean Time (EGMT) 
παρέµβασµα filler 
παρεµβολή JAMminG (JAMG) 
παρεµβολή έλικας propeller interference 
παρεµβολή ραδιοσυχνότητας Radio Frequency Interference (RFI) 
παρεµβολή σε ραδιοσυχνότητες radio frequency interference 
παρεµβολή, παρέµβαση interference (intfr) 
παρέµβυσµα    shim 
παρερχόµενος χρόνος ανάφλεξης στο έδαφος Ground Elapsed Time of Ignition  (GETI) 
παρερχόµενος χρόνος στο έδαφος Ground Elapsed Time  (GET ) 
παρουσίαση οργανισµού παραγωγής Production Organization Exposition (POE) 
παροχή βοηθητικής ισχύος Auxiliary Power Supply (APS) 
παροχή εναλλασσόµενου ρεύµατος Alternating Current Supply (ACS) 
παροχή ισχύος power up 
παροχή ισχύος παντός τύπου UNiversal Power Supply (UNPS) 
πάχνη hoar frost 
πάχος κατατοµής profile thickness 
πάχος οριακού στρώµατος boundary layer thickness  
πέδη βύθισης dive brake 
πέδηση, πέδη BRaKe (BRK) 
πέδιλα προσγείωσης landing skids 



 

πεδινό πυροβολικό Field Artillery (FA) 
πεδίο FieLD  (FLD) 
πεδίο βαρύτητας gravitational field 
πειραµατική µελέτη/σχεδιασµός experimental design 
πειραµατική συσκευασία Experiment Package (EP) 
πειραµατικό experimental 
πειραµατικό ελικόπτερο eXperimental Helicopter (XH) 
πειραµατικό µαχητικό α/φ experimental Fighter (XF ) 
πειραµατικό πρόγραµµα µεγάλου ύψους High Altitude Research Program (HARP) 
πειραµατικό συγκρότηµα Experiment Assembly  (EA) 
πειραµατικό σύστηµα υποστήριξης Experimental Support System (ESS) 
πειραµατικός δορυφόρος επικοινωνιών Experimental Communications Satellite (ECS) 
πειραµατικός επανδρωµένος διαστηµικός σταθµός Experimental Man Space Station (EMSS) 
πειραµατικός πύραυλος eXperimental Rocket (XR) 
πείρος pin 
πείρος ασφάλισης lock pin 
πείρος σύνδεσης link pin 
πεπερασµένος, -η, -ο finite 
πέραν οικονοµικής επισκευής Beyond Economical Repair (BER) 
πέραν ορίζοντος Over The Horizon (OTH) 
πέραν τοπικής επισκευής Beyond Local Repair (BLR) 
πέρας εκτιµώµενου χρόνου Estimated Time Over (ETO) 
πέρας της αποστολής End Of Mission (EOM) 
πέρας χρονικής καθυστέρησης Time Delay Closing (TDC) 
περιβάλλον environment 
περιβαλλοντική καταπόνηση environmental stress 
περιβαλλοντικό συγκρότηµα υποστήριξης ζωής Environmental Life Support Assembly (ELSA) 
περιβαλλοντικό συγκρότηµα υποστήριξης ζωής Environmental Life Support System   (ELSS) 
περιβαλλοντικός ENViRonmental (ENVR) 
περιβαλλοντικός, -ή, ό AMBient (AMB) 



 

περιβαλλοντολογικός έλεγχος Environmental Control (EC) 
περιβαλλοντολογικός θάλαµος Environmental Chamber  (EC, E/C) 
περιβάλλουσα ριπών gust envelope 
περίβαση-όριο µετατόπισης - διαδροµή κέντρου βάρους center of gravity envelope 
περιβεβληµένο άκρο πτερυγίου shrouded blade tip 
περίβληµα case 
περίβληµα HouSinG (HSG) 
περίβληµα αεραγωγού εισαγωγής air intake casing 
περίβληµα εκχύτη ejector shroud 
περίβληµα ενδείκτη µαγνητικού επιπέδου Magnetic Level Indicator Housing (MLIH) 
περίβληµα εξαγωγής στροβίλου Turbine Exhaust Case (TEC) 
περίβληµα συµπιεστή compressor casing 
περίβληµα, φάκελος ENVelope (ENV) 
περίβληµα, χιτώνιο sleeve 
περίγραµµα αξιοπιστίας reliability profile 
περίγραµµα ισεντατικών σηµείων θορύβου noise contour 
περιδίνηση spin 
περιθώριο ασφαλείας reserve factor 
περιθώριο ασφαλείας safety margin 
περικλειόµενη γωνία included angle 
περικλειόµενη µάζα included mass 
περικόχλιο nut 
περιλαίµιο σύσφιγξης pucker string 
περιοδική επιθεώρηση (αποθέµατα) cyclical inspection 
περίοδος πρόωρης αστοχίας early failure period 
περίοδος σταθερού βαθµού αστοχίας constant  failure rate period 
περιορισµένη περιοχή restricted area 
περιορισµένο LimiTeD (LTD) 
περιορισµένο λόγω χώρου ωφέλιµο φορτίο Space Limited Payload (SLP) 
περιορισµένο πρότυπο Limited Standard (LS) 



 

περιορισµός LIMitinG (LIMG) 
περιοριστής LIMitter (LIM) 
περιοριστής φόρτισης συσωρευτή Battery Charge Limiter (BCL) 
περιοριστικό ύψος διέλευσης screen height 
περιοχή (χώρος) ακινητοποίησης stopway 
περιοχή αεράµυνας Air Defence Area (ADA) 
περιοχή αεροδροµίου για αποπαγοποίηση de-icing pad 
περιοχή ανόδου µετά την απογείωση  take-off climb area 
περιοχή απογείωσης take-off area 
περιοχή αποκόλλησης separated region 
περιοχή αρχικής προσέγγισης initial approach area 
περιοχή διαχείρισης (εναερίου χώρου) Management Domain (MD) 
περιοχή δοκιµής εξαρτηµάτων Component Test Area (CTA) 
περιοχή δοκιµής συµβατότητας Compatibility Test Area (CTA) 
περιοχή δοκιµών κεραυνοπληξίας Lighting Test Site (LTS) 
περιοχή εκτόξευσης Launch Area (LA) 
περιοχή εκτόξευσης Launch Site (LS) 
περιοχή ελέγχου ConTrol Area (CTA) 
περιοχή ελιγµών manoeuvring area 
περιοχή επίγειας κίνησης αεροσκαφών movement area 
περιοχή ηχούς echoing area 
περιοχή καθοδήγησης Marshalling Area (MA) 
περιοχή παροχής πληροφοριών advisory area 
περιοχή πληροφοριών πτήσης Flight Information Region (FIR) 
περιοχή προσγείωσης landing area 
περιοχή προσγείωσης Landing Site (LS) 
περιοχή πυρός πυροβόλου Gun Fire Area (GFA) 
περιοχή σηµάτων  signal area  
περιοχή τερµατικού ελέγχου terminal control area 
περιοχή τερµατικού ελέγχου Terminal Control Area (TMA) 



 

περιοχή τοπικών επικοινωνιών Local Communication Area (LCA) 
περιπολικό βοµβαρδιστικό Patrol Bomber (PB) 
περίπολος πολεµικής αεροπορίας Combat Air Patrol (CAP) 
περίπολος πολιτικής αεροπορίας Civil Air Patrol (CAP) 
περίσκαψη (φρεζαριστή οπή) countersink (csk) 
περίσσεια ασφάλειας redundancy 
περίσσεια κατακόρυφης ώσης Vertical Thrust Margin (VTM) 
περιστρεφόµενα οδηγά πτερύγια rotating guide vanes 
περιστρεφόµενη απώλεια στήριξης rotating stall 
περιστρεφόµενος - η - ο RoTaRY (RTRY) 
περιστρεφόµενος ραδιοφάρος rotating beacon 
περιστροφές στο λεπτό Revolutions Per Minute  (RPM) 
περιστροφή , διατοιχισµός roll 
περιστροφική ταχύτητα γής earth rate 
περιστροφικό σύστηµα εισαγωγής rotary induction system 
περιστροφικός κινητήρας rotary engine 
περιφερειακά σύρµατα ασκών (αερόπλοια) circumferential gas bag wires (airships) 
περιφερειακά σύρµατα περιβλήµατος circumferential outer cover wires 
περιφερειακός εξοπλισµός Η/Υ Computer Peripheral Equipment (CPE) 
περόνη ανοίγµατος rip pin 
πεταλοειδής στρόβιλος horseshoe vortex 
πηγή source 
πηγή ισχύος power source 
πηδάλιο ανόδου - καθόδου elevator 
πηδάλιο διεύθυνσης rudder 
πηδάλιο ελέγχου πτήσης FLighT ConTroL (FLT CTL) 
πηδάλιο κλίσης AILeron (AIL) 
πηδάλιο κλίσης για όλες τις ταχύτητες All Speed Aileron (ASA) 
πηδάλιο κλίσης µε σχισµή slotted aileron 
πηδαλιούχηση δια ριναίου τροχού  Nose Wheel Steering (N/WS) 



 

πηδαλιούχηση µε τον ριναίο τροχό Nose Wheel Steering (NWS) 
πίδακας jet 
πιεζοηλεκτρικό επιταχυνσιόµετρο piezoelectric accelerometer 
πίεση ανακοπής stagnation pressure 
πίεση αντίδρασης reaction pressure 
πίεση ασφαλείας safety pressure 
πίεση έγχυσης καυσίµου Fuel Injection Pressure (FIP) 
πίεση εισαγωγής inlet pressure 
πίεση εισαγωγής µείγµατος manifold pressure 
πίεση εισαγωγής συµπιεστή Compressor Inlet Pressure (CIP) 
πίεση θαλάµου  chamber pressure  
πίεση κρούσης ram pressure 
πίεση περιβάλλοντος χώρου ambient pressure 
πίεση ροπής σε λίβρες ανά τετρ. ίντσα Torque Pressure in Pounds per Square Inch (TPSI) 
πιεσοστάτης  pressure switch 
πιεστική βαλβίδα αναστροφέα ώσης Thrust Reverser Pressurizing Valve (TRPV) 
πιεστικό αέριο pressurizing gas  
πιθανό κυκλικό σφάλµα (κύκλος ίσης πιθανότητας) probable circular error 
πιθανό σφάλµα αποκλίσεως Deflection Probable Error (DEP) 
πιθανότητα probability 
πιθανότητα αποδοχής acceptance propability 
πιθανότητα αποδοχής Probability of Acceptance (PA) 
πιλοτήριο, θάλαµος διακυβέρνησης cockpit (ckpt) 
πιλοτήριο, κατάστρωµα από-προσγείωσης FLight DecK (FLDK) 
πιλότος α/φους µε κινητήρα αντίδρασης Jet Pilot (JP) 
πιλότος, χειριστής pilot 
πίνακας (µαγνητικής) παρέκκλισης deviation table  
πίνακας απεικόνισης φώτων προειδοποίησης Warning Light Display Panel (WLDP) 
πίνακας βαθµονόµησης ώσης Thrust Rating Panel (TRP) 
πίνακας δελτίων εξυπηρέτησης / συντήρησης Service Bulletin Index (SBI) 



 

πίνακας εισαγωγής (στοιχείων) Η/Υ Computer Input Matrix (CIM) 
πίνακας εισαγωγής δεδοµένων Entry Panel (EP) 
πίνακας εισαγωγής δεδοµένων πτήσης Flight Data Entry Panel (FDEP) 
πίνακας ελέγχου Control Panel (CP) 
πίνακας ελέγχου ακουστικού συστήµατος Audio Control Panel (ACP) 
πίνακας ελέγχου κύριας οθόνης Main Display Console (MDC) 
πίνακας ελέγχου πλοήγησης πτήσης Flight Navigation Control Panel (FNCP) 
πίνακας ελέγχου ποιότητας quality control chart 
πίνακας ελέγχου πυροδότησης Firing Console (FC) 
πίνακας ελέγχου συµπίεσης Pressurization Control Panel (PCP) 
πίνακας ελέγχου συστήµατος ηλεκτρονικών οργάνων πτήσης EFIS Control Panel (EFIS CP) 
πίνακας ένδειξης προσωπικού καµπίνας Attendant Indication Panel (AIP) 
πίνακας επιλογής ήχου Audio Selector Panel (ASP) 
πίνακας κύριων προειδοποιήσεων (βλαβών) Master Warning Panel (MWP) 
πίνακας οργάνων απεικόνισης Display Console (DC) 
πίνακας οργάνων δοκιµής Test Console (TC) 
πίνακας οργάνων ελέγχου απεικόνισης Display Control Console (DCC) 
πίνακας οργάνων, κονσόλα console 
πίνακας περιεχοµένων Table Of Contents (TOC) 
πίνακας πιστοποιηµένων προϊόντων Qualified Product List (QPL) 
πίνακας πρόσθετου µέλους πληρώµατος Aditional Attendant Panel (AAP) 
πίνακας πυροδότησης Firing Table  (FT) 
πίνακας συστήµατος ελέγχου και προειδοποίησης Warning and System Control Panel (WSCP) 
πίνακας συστήµατος ψηφιακών αεροναυτικών πληροφοριών Aeronautical Digital Information System Panel (ADISP) 
πίνακας τροποποιήσεων πελάτη Modification Customer Chart (MCC) 
πίνακες matrices 
πίνακες στοιχείων βοµβαρδισµού Bombing Table (BT) 
πινακίδα αποφυγής εµποδίου Obstacle Clearance Panel (OCP) 
πιστοποιηµένο προϊόν qualified product 
πιστοποίηση VALiDatioN (VALDN) 



 

πιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας process certification 
πιστοποίηση πτητικής πλωιµότητας Certification Of Flight Worthiness (COFW) 
πιστοποιητικό επί τύπου Type Certificate (TC) 
πιστοποιητικό πλωιµότητας (α/φους) Certificate of Airworthiness (CA) 
πλάγιο κρουστικό κύµα oblique shock wave 
πλαγιολίσθηση side slipping 
πλαγιολίσθηση sideslip 
πλαίσιο FRame (FR) 
πλάκα plate 
πλαστικά ενισχυµένα µε ανθρακονήµατα Carbon Fibre Reinforced Plastics (CFRP) 
πλαστικά ενισχυµένα µε υαλονήµατα Fiberglass Reinforced Plastics (FRP) 
πλαστική παραµόρφωση plastic deformation 
πλαστικό plastic 
πλαστικό ενισχυµένο µε θαλονήµατα Glass Reinforced Plastic (GRP) 
πλαστικό ενισχυµένο µε νήµατα/ ίνες Fibre Reinforced Plastic  (FRP) 
πλαστικό υψηλής εκρηκτικότητας High Explosive Plastic (HEP) 
πλαστικότητα plasticity 
πλαταγισµός πτερυγίων blade slap  
πλάτος LATitude (LAT) 
πλάτος/µήκος (γεωγραφικό) Latitude/Longitude (LL) 
πλέγµα Grid (G) 
πλέγµα lattice 
πλέγµα screen (wind tunnel) 
πλέγµα προστασίας από πάγο ice guard 
πλευρικό ρεύµα sidewash 
πλευρικός µοχλός/χειριστήριο sidestick 
πλεύρωση πηδάλιου διεύθυνσης rudder lock 
πλεύση αναρρίχησης cruise climb 
πλεύση, ταξείδι cruise 
πλήγµα , κρούση shock 



 

πλήκτρο Push Button (P/B) 
πληκτρολόγιο απεικόνισης display keyboard (dsky) 
πληκτρολόγιο χειροεπιλογής Manual Select Keyboard (MSK) 
πλήρες φορτίο Full Load  (F/L) 
πλήρης άντωση Full Lift (FL) 
πληροφορία INFOrmation (INFO) 
πληροφορία καθοδήγησης guidance information 
πληροφορία και εντοπισµός µάχης Combat Information and Detection (CID) 
πληροφορία προς ιπτάµενο προσωπικό NOTice to AirMen (NOTAM) 
πληροφοριακά στοιχεία δοκιµών test data  
πληροφοριακή επιστολή εξυπηρέτησης / συντήρησης Service Information Letter (SIL) 
πληροφοριακό αρχείο ανταλλακτικών Spares Information File (SIF ) 
πληροφοριακό σύστηµα διοικητικού ελέγχου Command Control Information System (CCIS) 
πληροφορίες αεροµαχίας Air Combat Information (ACI) 
πληροφορίες ηλεκτρονικής µορφής Electronic Data Information (EDI) 
πληροφορίες υποβληθείσες µέσω δεδοµένων Data Submitted Information (DSI) 
πληροφοριών & αναγνώρισης Intelligence & Reconnaisance (I & R) 
πλήρωµα αεροσκάφους aircrew 
πλήρωµα διάσωσης crash crew 
πλήρωµα πτήσης Flight Crew (FLC) 
πλήρως αυτόµατος-η-ο Fully Automatic (FA) 
πλήρωση θόλου (αλεξιπτώτου) canopy inflation (parachutes) 
πλήρωση και αποστράγγιση Fill and Drain (F&D) 
πλήρωση µε φυσίγγιο cartridge loading 
πλησιέστερο πεδίο προσγείωσης Nearest Landing Field (NLF) 
πλοήγηση δια πολικών συντεταγµένων polar navigation 
πλοήγηση δι'οργάνων instrument navigation 
πλοήγηση και υπολογισµός απόστασης µε ηχητικά κύµατα Sound Navigation and Ranging (SONAR) 
πλοήγηση µακράς εµβέλειας LOng RAnge Navigation (LORAN) 
πλοήγηση περιοχής aRea NAVigation (RNAV) 



 

πλούσιο µείγµα rich mixture 
πλωτήρας float 
πνευµατικό σύστηµα (πεπιεσµένου αέρα) pneumatic system 
πόδια ανά δευτερόλεπτο Feet per Second (Ft/Sec) 
πόδια ανά λεπτό Feet Per Minute (FPM, Ft/Min) 
ποδόλιβρες pounds-FooT (LB-FT, lb-ft) 
ποδωστήρια pedals 
ποδωστήρια πηδάλιου διεύθυνσης rudder pedals 
ποικίλος εξοπλισµός Miscellaneous Equipment (ME) 
ποιότητα quality 
ποιότητα ( επιτρεπόµενης ) ανοχής tolerance class 
ποιότητα επιτρεπόµενης ανοχής tolerance grade 
ποιότητα παράδοσης delivery quality 
ποιότητα προϊόντος product quality 
ποιοτικός έλεγχος Quality Control (QC) 
ποιοτικός έλεγχος παραγωγής Production Quality Control (PQL) 
πολεµική αεροπορία Air Force (AF) 
πολικός άξονας της γης Earth's Polar Axis (EPA) 
πολικότητα polarity 
πολιτικές αεροµεταφορές Civil Air Transport (CAT) 
πολιτική αεροπορία civil aviation 
πολιτική άµυνα Civil Defence (CD) 
πολιτική ποιότητας quality policy 
πολλαπλή εισαγωγής induction manifold 
πολλαπλός υπολογιστής πτήσης Multiple Flight Computer (MFC) 
πολύ υψηλά Very High (VH) 
πολύ υψηλή συχνότητα Very High Frequency (VHF) 
πολύ υψηλή τάση Very High Voltage (VHV) 
πολύ χαµηλή συχνότητα Very Low Frequency (VLF) 
πολυβάθµιος συµπιεστής multi-stage compressor 



 

πολυεθνικές διαδικασίες κατά JAA JAA Multinational Procedures (JMP) 
πολυκινητήριο multi-engined 
πολυκινητήριο ελικόπτερο Multi-Engined Helicopter (MEH) 
πολυµορφικός δέκτης Multi-Mode Receiver (MMR) 
πολυπλέκτης δεδοµένων εξόδου Data Output Multiplexer (DOM) 
πολυπλέκτης εισαγωγής (δεδοµένων) Η/Υ Computer Input Multiplexer (CIM) 
πολυστρωµατικό ύφασµα multi-ply fabric 
πολυσυνθετικό νήµα multi-filament 
πολυσχιδής εξαγωγή exhaust manifold 
πολυτµηµατικός διαστηµικός σταθµός  Multi-Module Space Station (MMSS) 
πολύφυλλο ξύλο (κόντρα πλακέ) plywood 
πολωµένο κυκλικά Circular Polarized (CP) 
πόλωση bias 
πόλωση polarization 
ποµποδέκτης TransCeiVer (XCVR) 
ποµποδέκτης υψηλής συχνότητας High Frequency transceiver (HFX) 
ποµπός transMitTeR (XMTR) 
ποµπός FM FM Transmitter (FMX) 
ποµπός διάσωσης rescue beacon  
ποµπός εδάφους - αέρος Ground/Air Transmitter   (GAT) 
ποµπός ελέγχου Control Transmitter (CX) 
ποµπός εντολών Command Transmitter (C/T) 
ποµπός εντοπισµού έκτακτης ανάγκης Emergency Locator Transmitter (ELT) 
ποµπός προσδιορισµού θέσης έκτακτης ανάγκης Emergency Locator Transmitter (ELT) 
πορεία προβλεπόµενης µετωπικής σύγκρουσης lead collision course 
πορειακός, -ή, -ό directional 
πόρπη σχήµατος U clevis  
πορώδες porosity 
ποσοστό δειγµατοληψίας sampling fraction 
ποσοστό επιβίωσης relative survivals 



 

ποσότητα Quantity (QTY) 
ποσότητα QuantiTY (QTY) 
ποσότητα καυσίµου Fuel Quantity (FQ) 
ποσότητα νεφών cloud amount 
πραγµατική ακτινική απόσταση από σταθµό true radial from a station (QUJ) 
πραγµατική ισχύς πέδης actual brake horsepower 
πραγµατική κατεύθυνση προς σταθµό true heading to a station (QTE) 
πραγµατικό βάρος χωρίς καύσιµα. Actual Zero Fuel Weight (AZFW) 
πραγµατικό κέντρο βάρους Effective Center of Gravity (ECG) 
πραγµατικό µικτό βάρος Actual Gross Weight (AGW) 
πραγµατικός χρόνος άφιξης Actual Time of Arrival (ATA) 
πραγµατικός χρόνος επισκευής active repair time 
προ πτήσεως έλεγχος pre flight check 
πρό πτήσης pre-flight 
προαιρετικός,-ή,-ό OPTionaL (OPTL, OPT) 
προανάφλεξη pre-ignition 
προ-άνω νεκρού σηµείου Before Top Dead Centre (BTDC) 
προβαλλόµενη επιφάνεια projected area 
προβαλλόµενη επιφάνεια πτερυγίου έλικος projected propeller-blade area 
προβλεπόµενη ταχύτητα εδάφους predicted ground speed  
προβλεπόµενος ρυθµός αστοχίας predicted failure rate  
πρόβλεψη ForeCaST (FCST) 
πρόβλεψη αξιοπιστίας reliability prediction 
πρόβλεψη έκθεσης σε θόρυβο Noise Exposure Forecast (NEF) 
πρόβλεψη σηµείου πρόσκρουσης βληµάτων Missile Impact Prediction (MIP) 
προβολέας αεροδροµίου aerodrome floodlight 
προβολέας προσδιορισµού βάσης νεφών cloud searchlight 
προγνώσεις τερµατικής περιοχής (Μετεωρολογία) Terminal Area Forecasts (TAF) 
πρόγραµµα (ελέγχου) ποιότητας quality program 
πρόγραµµα (Η/Υ) υπολογισµού επιδόσεων εν πτήση In-Flight Performance computation program (IFP) 



 

πρόγραµµα αµυντικής αλληλοβοήθειας Mutual Defence Assistance Program (MDAP) 
πρόγραµµα ανθρώπινης αξιοπιστίας Human Reliability Program (HRP) 
πρόγραµµα ανταλλαγής δεδοµένων κρατικής βιοµηχανίας Government Industry Data Exchange Program (GIDEP) 
πρόγραµµα αξιολόγησης κλιµατολογικών επιπτώσεων Climatic Impact Assessment Program (CIAP) 
πρόγραµµα αυτοµατοποιηµένης στατιστικής ανάλυσης  Automated Statistical Analysis Program (ASAP) 
πρόγραµµα αυτοµατοποίησης συστηµάτων δεδοµένων Data Systems Automation Program (DSAP) 
πρόγραµµα βελτιστοποιηµένου ωφέλιµου φορτίου Payload Optimized Program (POP) 
πρόγραµµα εναρµόνισης και βελτίωσης στόλου Fleet Standardization & Improvement Program (FSIP) 
πρόγραµµα παρακολούθησης επιδόσεων αεροσκάφους Aircraft Performance Monitoring program (APM) 
πρόγραµµα πρόληψης και ελέγχου διάβρωσης Corrosion Prevention and Control Program (CPCP) 
πρόγραµµα πρωτοπόρου στόλου Fleet Leader Program (FLP) 
πρόγραµµα συµπληρωµατικής δοµικής επιθεώρησης Supplemental Structural Inspection Program (SSIP) 
πρόγραµµα υπολογισµού διαγραµµάτων απογείωσης Takeoff Charts computation Program (TCP) 
πρόγραµµα υπολογισµού διαγραµµάτων απογείωσης και προσγείωσης Takeoff and Landing Chart computation program (TLC) 
πρόγραµµα υπολογισµού σχεδίου πτήσης FLIght Plan computation program (FLIP) 
προγραµµατισµένη αεροπορική εξυπηρέτηση scheduled air service 
προγραµµατισµένη αυτόµατη συσκευή ελέγχου Programmed Automatic Test Equipment (PATE) 
προγραµµατισµός εγκαταστάσεων συντήρησης Maintenance Facility Planning (MFP) 
προγραµµατισµός παραγωγής τεχνικών εκδόσεων Technical Publications Production planning (TPP) 
προγραµµατισµός τεχνικών εκδόσεων παραγωγής Technical Publications Output Planning (TPOP) 
προγραµµατιστής ελέγχου αποστολής Mission Control Programmer (MCP) 
προδιαγραφές δοκιµών για πιστοποίηση Certification Test Specification (CTS) 
προδιαγραφές υλικών 'Boeing' Boeing Material Specifications (BMS) 
προδιαγραφή specification 
προδιαγραφή SPECification (SPEC) 
προδιαγραφή αεροσκάφους aircraft specification 
προδιαγραφή λειτουργικής δοκιµής Functional Test Specification (FTS) 
προδιαµόρφωση preform  
προεγχύω καύσιµο prime 
προειδοποίηση WARNing (WARN) 



 

προειδοποίηση αστοχίας Failure Warning (F/W) 
προειδοποίηση αστοχίας Failure Warning (FW) 
προειδοποίηση και αποφυγή ανάγλυφου και εµπόδιου Terrain & Obstacle Warning & Avoidance (TOWA) 
προειδοποίηση νέφους και σύγκρουσης Cloud and Collision Warning (CCW) 
προειδοποίηση προτεινόµενης τροποποίησης/διόρθωσης Notice of Proposed Amendment (NPA) 
προέκταση διαδρόµου για απογείωση ClearWaY (CWY) 
προέκταση διαδρόµου για απογείωση ClearWaY (CWY, cwy) 
προέκταση διαδρόµου για µαταίωση StopWaY (SWY) 
προεµποτίζω preimpregnate 
προεµπότιση preimpregnation  
προεµποτισµένο preimpregnated (prepreg) 
προεµποτισµένο prepreg  
προηγµένα συστήµατα βαλιστικών πυραύλων Advanced Ballistic Missile Systems (ABMS) 
προηγµένη ιδέα για εκτινασόµενο κάθισµα Advanced Concept for Ejection Seat (ACES) 
προηγµένο ολοκληρωµένο σύστηµα προσγείωσης Advanced Integrated Landing System (AILS) 
προηγµένο οπλισµένο ελικόπτερο Advanced Armed Helicopter (AAH) 
προηγµένο σύστηµα βαλιστικής επανεισόδου Advanced Ballistic Re-Entry System (ABRES) 
προηγµένο σύστηµα δεδοµένων Advanced Data System (ADS) 
προηγµένο σύστηµα διαχείρισης κειµένου Advanced Text Management System (ATMS) 
προηγµένο σύστηµα διηπειρωτικού βλήµατος Advanced Intercontinental Missile System (AIMS) 
προηγµένο σύστηµα προειδοποίησης εγγύτητας εδάφους Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS) 
προηγµένο σύστηµα προσέγγισης και προσγείωσης Advanced Approach and Landing System (AALS) 
προηγµένο υπερηχητικό µεταγωγικό Advanced SuperSonic Transport (ASST) 
προηγµένο ψηφιακό σύστηµα αποστασιοµέτρησης Advanced Digital Ranging System (ADRAN) 
προηγµένος πύραυλος αέρος-αέρος µεσαίου βεληνεκούς  Advanced Medium Range Air to Air Missile (ASRAAM) 
προηγµένος πύραυλος αέρος-αέρος µικρού βεληνεκούς  Advanced Short Range Air to Air Missile (AMRAAM) 
προηγµένος ψηφιακός υπολογιστής αεροηλεκτρονικών Advanced Avionics Digital Computer (AADC) 
προηγµένος, -η, -ο ADVanced (ADV) 
προθάλαµος καύσης pre-combustion chamber  
προϊόν χύτευσης MoLdeD (MLD) 



 

προκαθορισµένη φόρτιση programme loading 
προκαταρκτικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης Preliminary Operating & Maintenance Instructions (POMI) 
προκαταρκτική αξιολόγηση υποψήφιου συµβασιούχου pre-award survey  
προκαταρκτική έκθεση δοκιµής Preliminary Test Report (PTR) 
προκαυστήρας καυσίµου Fuel Preburner (FPB) 
προκεχωρηµένη αµυντική θέση Forward Defence Post  (FDP) 
προκεχωρηµένη θέση διοίκησης Forward Command Post  (FCP) 
προκεχωρηµένη περιοχή µάχης Forward Combat Zone (FCZ) 
προκεχωρηµένη περιοχή συντήρησης Forward Maintenance Area (FMA) 
προκεχωρηµένο άκρο µάχης Forward Edge of Battle Area (FEBA) 
προληπτική ενέργεια preventive action  
προληπτική επιθεώρηση preventive inspection  
προληπτική συντήρηση preventive maintenance  
προµηθευτής vendor (vend) 
πρόνευση pitch 
προοδευτική καύση progressive burning 
προ-οξυγόνωση preoxygenation  
προπολυµερές prepolymer  
προρυθµισµένη κατεύθυνση (βλήµατος) pre-set guidance  
προς ανακοίνωση To Be Announced (TBA) 
προς επιλογή To Be Selected (TBS) 
προς προσδιορισµό To Be Determined (TBD) 
προς τα έξω OUTBound (OUTB) 
προς τα πίσω RearWarDS (RWDS) 
προς χορήγηση To Be Supplied (TBS) 
προσαρµογέας ADaPTeR (ADPTR) 
προσαρµογέας αµέσου αφέσεως quick release fitting 
προσαρµογέας ανεφοδιασµού αεροσκάφους aircraft refuel coupling 
προσαρµογέας διασύνδεσης ασύγχρονων επικοινωνιών Asynchronus Communications Interface Adaptor (ACIA) 
προσαρµογέας ρευµατολήπτη plug adaptor 



 

προσαρµογή ADaPTatioN (ADPTN) 
προσαρµοζόµενο σύστηµα ελέγχου πτήσης Adaptive Flight Control System (AFCS) 
προσαρµόσιµος έλεγχος adaptive control 
προσάρτηµα ATtaCHment (ATCH) 
πρόσβαση ACceSs (ACS) 
πρόσβαση ελεγκτή σε παραµέτρους α/φους Conntoller Access to a/c Parameters (CAP) 
προσβολή εδάφους Ground Attack (GA) 
προσβολή εδάφους, αναγνώριση και ηλεκτρονικά αντίµετρα Ground-Level Attack, Reconnaissance and Electronic Countermeasures (GLARE) 
προσβολή χαµηλού ύψους Low ALtitude Attack (LAA) 
προσγειούµαι 'κοντός' undershoot 
προσγείωση landing 
προσγείωση Landing & Recovery (L & R) 
προσγείωση & ανάκτηση LanDinG (LDG, ldg) 
προσγείωση από πτώση µε αλεξίπτωτο Parachute Landing Fall (PLF) 
προσγείωση ελεγχόµενη από το έδαφος Ground Controlled Landing (GCL) 
προσγείωση µε κινητήρα power landing 
προσγείωση σε επιλεγµένο σηµείο spot landing 
προσγείωση τριών σηµείων three point landing 
προσγείωση χωρίς ισχύ dead stick landing 
προσδεδεµένο σύστηµα (γυροσκόπια) strapped-downsystem (gyros) 
πρόσδεση mooring 
προσδιορισµός designation (desig) 
προσδιορισµός θέσης position fixing 
προσδιορισµός λωρίδας θέσης α/φους lane identification 
προσέγγιση APPRoach (APPR) 
προσέγγιση ακριβείας precision approach  
προσέγγιση δι'οργάνων instrument approach 
προσέγγιση ελεγχόµενη από το έδαφος Ground Controlled Approach (GCA) 
προσέγγιση εξ όψεως visual approach 
προσέγγιση µε συνθήκες βραδείας λειτουργίας approach idling conditions 



 

προσέγγιση µέσω ραντάρ radar approach 
προσέγγιση προσγείωσης δι' οργάνων Instrument Landing Approach (ILA) 
πρόσθετη κεντρική δεξαµενή Additional Center Tank (ACT) 
προσκέφαλο head rest 
πρόσκληση για προσφορές Invitation for Bids (IFB) 
προσκολληµένο κύµα κρούσης attached shock wave 
προσκολλώµενο adherent 
πρόσκρουση υπο ελεγχόµενη πτήση Controlled Flight Into Terrain (CFIT) 
πρόσκτηση και υπολογισµός απόστασης χαµηλής συχνότητας LOw Frequency Acquisition and Ranging (LOFAR) 
προσοικείωση homing 
προσοµοιούµενο (εξοµοιούµενο) ύψος simulated altitude 
προσοµοίωση SIMulation (SIM) 
προσοµοιωτής (εξοµοιωτής) simulator 
προσοµοιωτής αποστολής πληρώµατος πτήσης Flight Crew Mission Simulator (FCMS) 
προσοµοιωτής δυναµικής πτήσης Dynamic Flight Simulator (DFS) 
προσοµοιωτής εκπαίδευσης συντήρησης Maintenance Training Simulator (MTS) 
προσοµοιωτής πτήσης flight simulator 
προσοµοιωτής τροχιάς υψηλού κενού High Vaccum Orbital Simulator (HIVOS) 
προστασία από αναστροφή ρεύµατος Reverse Current Protection (RCP) 
προστατευτική επικάλυψη cocooning 
προστατευτική επιµετάλλωση hard facing 
προστατευτική λωρίδα πτερυγίου έλικας propeller tipping 
προστατευτική µόνωση περιβλήµατος (βλήµατα) case bonded charge 
προστατευτικό κάλυµµα αεραγωγού air intake debris guard 
προστατευτικό κιβώτιο ηλεκτρονικής µονάδας Electronic Unit Protection Box (EUPB) 
προστατευτικό κράνος protective helmet 
προστατευτικός ασκός (κρούσεων) bumping bag 
προσωπική (ατοµική) συσκευασία επιβίωσης Personal Survival Pack (PSP) 
προσωπικό εδάφους ground personnel 
προσωρινή αναθεώρηση Temporary Revision (TR) 



 

προσωρινό Temporal (temp) 
πρόταση µηχανολογικής αλλαγής Engineering Change Proposal (ECP) 
προτεινόµενη αεροναυτική πρακτική Aeronautical Recommended Practice (ARP) 
προτεινόµενη πρακτική recommended practice 
προτιµώµενα αποδεκτά επίπεδα ποιότητας preferred acceptable quality level(s) 
προτιµώµενες καµπύλες κριτηρίου (αποδεκτού) θορύβου preferred noise criterion curves  
πρότυπα επεξεργασίας δεδοµένων Data Processing Standards (DPS) 
πρότυπα επιδόσεων performance standards 
πρότυπη ατµοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας sea level standard atmosphere pressure (QFN) 
πρότυπη διεθνής ατµόσφαιρα International Standard Atmosphere (ISA) 
πρότυπη λειτουργική διαδικασία Standard Operating Procedure (SOP) 
πρότυπο  SΤandarD (STD) 
πρότυπο βασικό βάρος κενού (α/φους) Standard Basic Empty Weight (SBEW) 
πρότυπο δοκιµαστικό τερµατικό σύστηµα προσγείωσης Breadboard Terminal Landing System (BTLS) 
πρότυπο εργασίας working standard 
προχώρηση leading 
προψύκτης pre-cooler  
προωθηµένη θέση αεροελέχχου Forward Air Control Post (FACP) 
Προωθηµένος αεροελεγκτής Forward Air Controler (FAC) 
προώθηση δι' αντιδράσεως reaction propulsion 
προώθηση δι' αντιδράσεως, αεριοπροώθηση Jet Propulsion (JP) 
προώθηση διά πυραύλου  rocket propulsion 
προωθητήριος γόµωση propelant 
προωθητική αποδοτικότητα propulsive efficiency 
προωθητική ώση propulsive thrust 
προωθητικό ακροφύσιο propelling nozzle 
προωθητικό ακροφύσιο µεταβλητής διατοµής variable area propelling nozzle 
προωθητικό κινητήρα αντίδρασης Jet Propellant (JP) 
προωθητικό σύστηµα καθόδου Descent Propulsion System (DPS) 
προωθητικοί κινητήρες ελέγχου θέσης Attitude Control Propulsion Motors (ACPM) 



 

προωθητικός αεραγωγός duct propulsion 
πρόωση propulsion 
πρώρα (υδροπλάνα) stem 
πρωραία ενισχυτικά στοιχεία bow stiffeners  
πρωραίο κάλυµµα bow cap  
πρωραίο κύµα bow wave  
πρωταρχική (βασική) επιθεώρηση primary inspection  
πρωτεύον φυσίγγιο primary cartridge  
πρωτεύουσα (κύρια) δοµή primary structure  
πρωτεύουσα (κύρια) ζώνη primary zone  
πρωτεύουσα αστοχία primary failure  
πρωτεύων εναλλάκτης θερµότητας primary heat exchanger  
πρωτεύων υπολογιστής ελέγχου πτήσης Flight Control Primary Computer (FCPC) 
πρώτη κατακόρυφη πτήση First Vertical Flight (FVF) 
πρώτη οριζόντια πτήση First Horizontal Flight (FHF) 
πρώτος µεσηµβρινός prime meridian 
πρώτος µεσηµβρινός πλέγµατος prime grid meridian 
πρωτότυπο preproduction 
πρωτότυπο prototype 
πρωτότυπο πρωτόλειο First Article Prototype (FAP) 
πτέρυγα WinG (WG, wg) 
πτέρυγα άπιου εκπετάσµατος infinite-span wing 
πτέρυγα διπλού δέλτα double delta wing 
πτέρυγα µε ηµικυκλικό δίαυλο channel wing 
πτέρυγα πολλαπλών δοκών multi-spar wing 
πτέρυγα τύπου γλάρου gull wing 
πτερύγια κλίσης ailerons 
πτερύγια στροβιλισµού εισαγωγής Inlet Swirl Vane (ISV) 
πτερυγίδιο tab 
πτερύγιο (έλικος, συµπιεστή) blade (propeller, compressor)  



 

πτερύγιο καµπυλότητας flap 
πτερύγιο καµπυλότητας 'Fowler' Fowler flap 
πτερύγιο καµπυλότητας διπλής σχισµής double slotted flap 
πτερύγιο καµπυλότητας µε σχισµή slotted flap 
πτερύγιο καµπυλότητας πέδισης dive flap 
πτερύγιο καµπυλότητας προσγείωσης landing flap 
πτερύγιο καµπυλότητας σχιστού τύπου split flap 
πτερύγιο καµπυλότητας χείλους προσβολής droop flap 
πτερύγιο καµπυλότητας χείλους προσβολής leading edge flap 
πτερύγιο καµπυλότητας χείλους προσβολής slat 
πτερύγιο καµπυλότητας χείλους προσβολής χαµηλής ταχύτητας Low Velocity Drop (LVD) 
πτερύγιο κλίσης χαµηλής ταχύτητας Low Speed Aileron (LSA) 
πτερύγιο κλίσης/καµπυλότητας flaperon 
πτερύγιο πτερωτής impeller vane 
πτερύγιο ράχης dorsal fin 
πτερύγιο στροβίλου turbine blade 
πτερύγιο ψύξης cooling fin 
πτερυγιοφόρος δίσκος blade and disc assembly  
πτερυγισµός flapping 
πτερυγισµός flutter 
πτερυγισµός αεροτοµής aerofoil flatter 
πτέρωση FeaTheRiNG (FTRNG) 
πτερωτή impeller 
πτήση FLighT   (FLT) 
πτήση δι’ οργάνων IFR flight 
πτήση δι'οργάνων instrument flight 
πτήση ελέγχου check flight 
πτήση εξ όψεως visual flight 
πτήση µε προσοµοιωτή (εξοµοιωτή) simulated flight 
πτήση ρυµούλκησης aerotow flight 



 

πτητικός κύκλος Flight Cycle (FC) 
πτυχία πληρωµάτων θαλάµου διακυβέρνησης κατά JAR JAR-Flight Crew Licensing (JAR-FCL) 
πτυχιούχος (εξουσιοδοτηµένος) µηχανικός αεροσκαφών licenced aircraft engineer 
πτωχό µείγµα lean mixture 
πυκνότητα density 
πυλώνας pylon 
πυρακτωµένος, πυρακτώµενος incandescent (incand) 
πυράντοχο fire resistant 
πυρασφαλές-ής, αλεξίπυρο FirePRooF (FPRF) 
πυραυλικό σύστηµα τοπικής άµυνας Point Defence Missile System (PDMS) 
πυραυλοαθόδυλος ducted rocket  
πυραυλοαθόδυλος rocket ramjet 
πυραυλοβολίδα (µετεωρολογία) rocketsonde 
πυραυλοκινητήρας rocket engine/motor 
πύραυλος rocket 
πύραυλος αέρα κατακόρυφης εκτόξευσης Vertical Air Rocket (VAR) 
πύραυλος αέρος-αέρος Air to Air Missile (AAM) 
πύραυλος αέρος-αέρος air to air rocket 
πύραυλος αεροσκάφους µε πτυσσόµενα/αναδιπλούµενα πτερύγια Folding-Fin Aircraft Rocket (FFAR) 
πύραυλος αεροσκάφους προσθίας εκτόξευσης Forward Firing Aircraft Rocket  (FFAR) 
πύραυλος αεροσκάφους υψηλής ταχύτητας High Velocity Aircraft Rocket (HVAR) 
πύραυλος ανίχνευσης υπερυψωµένης ακτινοβολίας Elevated RΑdiation-SΕeking Rocket (ERASER) 
πύραυλος γενικής χρήσης utility rocket 
πύραυλος διπλής ώσης dual thrust rocket 
πύραυλος ελεύθερης πτήσης Free Flight Rocket (FFR) 
πύραυλος κατεδάφισης Demolition Rocket (DR) 
πύραυλος µε συσσωρευτή υγροποιηµένου αέρα Liquid Air Accumulator Rocket (LAAR) 
πύραυλος µίας βαθµίδας single stage rocket 
πύραυλος πυκνού πυρός Barrage Rocket (BR) 
πύραυλος ριναίας κρούσης Nose Impact Rocket (NIR) 



 

πύραυλος στερεού προωθητικού solid rocket 
πύραυλος στερεού προωθητικού (καυσίµου) Solid Propellant Rocket (SPR) 
πυραυλοφόρο υποβρύχιο χειριζόµενο µε υδροπτερύγια Hydrofoil Operated Rocket SubmarinE (HORSE) 
πύργος διαφυγής Escape Tower (E/T) 
πύργος ελέγχου αεροδροµίου aerodrome control ToWeR (TWR) 
πύργος πρόσδεσης mooring tower 
πυρήνας πτερυγίου blade core  
πυρήνας συµπύκνωσης condensation nucleus 
πυρηνοκίνητο αεροσκάφος Nuclear Energy Powered Aircraft (NEPA) 
πυρίµαχα µέταλλα refractory metals 
πυρκαγιά λόγω συντριβής crash fire 
πυροκροτητής ουράς της βόµβας Tail Bomb Fuse (TBF) 
πυρόλυση pyrolysis 
πυροσβεστήρας EXTInguisheR (EXTIR) 
πυροσυσσωµάτωση sintering 
πυροσυσσωµένη σκόνη αλουµινίου Sintered Aluminium Powder (SAP) 
πυροσωλήνας προσέγγισης Proximity Fuse (PF) 
πυροτεχνικά pyrotechnics 
πυροφορισµός pyrophoricity 
πώµα plug 
πώµα εκκένωσης plug clearing 
πώµα πλήρωσης filler cap 
ράβδος πηδαλίου διεύθυνσης rudder bar  
ράβδος ρυµούλκησης tow bar 
ράγισµα από (συνδυασµό) διάβρωσης και τάσης stress corrosion cracking 
ράγισµα από τάση stress cracking 
ραδιενεργό υλικό Radioactive Material (RadM) 
ραδιογραφία (ακτινογραφία) radiography 
ραδιογωνιόµετρο radio direction finder 
ραδιογωνιόµετρο καθοδικής ακτίνας Cathode-Ray Direction Finder (CRDF) 



 

ραδιοδιόπτευση radio bearing 
ραδιοεντοπιστής radar 
ραδιοκύµα radio wave 
ραδιοµαγνητικός ενδείκτης Radio Magnetic Indicator (RMI) 
ραδιόµετρο σάρωσης υπερύθρων Infrared Scanning Radiometer (ISR) 
ραδιο-ναυσιπλοΐα Radio NAVigation (RNAV) 
ραδιοναυτιλία radio navigation 
ραδιοπυξίδα radio compass 
ραδιοσηµαντήρας εν πτήση en route marker beacon 
ραδιοσταθµός ανίχνευσης tracking station 
ραδιοτηλεφωνία Radio-Telephony (R/T) 
ραδιο-υψόµετρο Radio Altitude (RA) 
ραδιοϋψόµετρο Radio Altimeter (RA) 
ραδιο-υψόµετρο και αισθητήρας ταχύτητας 'DOPPLER' Radar Altimiter and Doppler Velocity Sensor (RADVS) 
ραδιοφάρος radio beacon 
ραδιοφάρος  marker beacon 
ραδιοφάρος ένδειξης θέσης έκτακτης ανάγκης EMergency Position Indicating Radio Beacon (EMPIRB) 
ραδιοφάρος εντοπισµού locator beacon 
ραδιοφάρος ίχνους track beacon 
ραδιοφάσµα radiospectrum 
ραντάρ ανίχνευσης tracking radar 
ραντάρ ανίχνευσης βληµάτων Missile Tracking Radar (MTR) 
ραντάρ ανίχνευσης επιφανείας αερολιµένα Airport Surface Detecting Radar (ASDR) 
ραντάρ απόκτησης συνεχών κυµάτων Continuous Wave ACQuisition Radar (CW ACQ (Radar), CWAR) 
ραντάρ απόκτησης υψηλής ενέργειας HIgh Power Acquisition Radar (HIPAR) 
ραντάρ γενικής χρήσης General Purpose Radar (GPR) 
ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης Early Warning Radar (EWR) 
ραντάρ εδάφους ground radar 
ραντάρ ελαφρού βάρους Light Weight Radar (LWR) 
ραντάρ ελεγχόµενο από το έδαφος Ground Controlled Radar (GCR) 



 

ραντάρ ελέγχου αεροδροµίου Airfield Control Radar (ACR) 
ραντάρ ελέγχου προσέγγισης Approach Control Radar (ACR) 
ραντάρ ελέγχου πυρός Fire Control Radar (FCR) 
ραντάρ εµπρόσθιας παρατήρησης Forward Looking Radar (FLR) 
ραντάρ εµπρόσθιας παρατήρησης εγκατεστηµένο στο αεροσκάφος Forward Looking Airborne Radar (FLAR) 
ραντάρ επίγειων µετακινήσεων Ground Movement Radar (GMR) 
ραντάρ επιτήρησης αεροδροµίου και αεροδιαδρόµων Airport & Airways Surveillance Radar (AASR) 
ραντάρ επιτήρησης περιοχής αερολιµένα Airport Surveilance Radar (ASR) 
ραντάρ ετοιµότητας πρόσω περιοχής Forward Area Alerting Radar (FAAR) 
ραντάρ µακράς εµβέλειας Long Range Radar (LRR) 
ραντάρ µε διαµόρφωση συχνότητας Frequency Modulated Radar (FM Radar) 
ραντάρ µέσης ισχύος Medium Power Radar (MPR) 
ραντάρ παλµοδιαµόρφωσης pulse modulated radar 
ραντάρ παλµών 'Doppler' pulse Doppler radar 
ραντάρ παρακολούθησης surveillance radar 
ραντάρ παράκτιας άµυνας Coastal Defence radar (CD) 
ραντάρ πέρα από τον ορίζοντα Over The Horizon Radar (OTHR) 
ραντάρ πλευρικής σάρρωσης Side (or sideways) Looking Radar (SLR) 
ραντάρ προειδοποίησης σύγκρουσης  collision warning radar 
ραντάρ προσδιορισµού απόστασης από το στόχο Target Ranging Radar (TRR) 
ραντάρ προσέγγισης ακρίβειας Precision Approach Radar (PAR) 
ραντάρ πρόσκτησης χαµηλής ισχύος Low Power Acquisition Radar (LOPAR) 
ραντάρ σάρωσης συχνότητας Frequency Scan Radar (FRESCANNAR) 
ραντάρ συνεκτικών παλµών coherent pulse radar 
ραντάρ συνεχούς κύµατος Continuous Wave Radar (CW Radar) 
ραντάρ συνεχούς κύµατος φωτισµού Continuous Wave Illumination Radar (CW ILL) 
ραντάρ τεχνητού ανοίγµατος Synthetic Aperture Radar (SAR) 
ραντάρ τροφοδοτούµενο µε υψηλή ενέργεια High Powered Radar (HPR) 
ραντάρ τύπου 'Doppler' Doppler radar 
ραντάρ φωταγώγησης υψηλής ενέργειας High Power Illumination Radar (HIPIR) 



 

ραντάρ 'φωτισµού' (σήµανσης στόχου) Illuminator Radar (IR) 
ραντάρ χαρτογράφισης εδάφους Ground Mapping Radar (GMR) 
ράχη πτερυγίου blade back  
ρεολογία rheology 
ρεύµα (αέρος) wash 
ρευµατική γραµµή streamline 
ρευµατική συνάρτηση stream function 
ρευµατικός σωλήνας streamtube 
ρευµατικός σωλήνας εισόδου διαχύτη pre-entry stream tube  
ρευµατολήπτης plug 
ρευµατολήπτης (ακραίος ρευµατολήπτης) Top Plug (TP) 
ρευστό FLuid (FL) 
ρήγµα tear 
ρηγνυόµενος δίσκος προκαθορισµένης πίεσης burst disk 
ρητίνη resin 
ρίζα πτερυγίου blade root  
ριναία βύθιση nose dive 
ριναία πηδάλια ανόδου/καθόδου canards 
ριναίο σύστηµα προσγείωσης Nose Landing Gear (NLG) 
ριναίος κώνος Nose Cone (NC) 
ριναίος τροχός/σύστηµα nose wheel/gear 
ριπή gust 
ριπή ανέµου wind blast 
ριπή ελικορεύµατος propeller blast 
ριπιδωτό επίρραµα eta patch 
ρίψη από αέρος airdrop 
ρίψη µε αλεξίπτωτο paradrop 
ροή flow  
ροή αέρα airflow 
ροή αέριας µάζας air mass flow 



 

ροή ισορροπίας  equilibrium  flow 
ροή καυσίµου Fuel Flow (FF) 
ροµβοειδής πτέρυγα diamond wing 
ροόµετρο FlowMeter (FM) 
ροπή moment 
ροπή αδρανείας moment of inertia 
ροπή αδράνειας στρόµβου (γυροσκόπια) rotor moment of inertia (gyros) 
ροπή άρθρωσης hinge moment 
ροπή διατοιχισµού rolling moment 
ροπή εκτροπής yawing moment 
ροπή πρόνευσης pitching moment 
ροπή στρέψης ToRQue  (TRQE) 
ρύγχος (κεφαλή) αεροσκάφους επάνω Aircraft Nose Up (ANU) 
ρύγχος αεροσκάφους κάτω Aircraft Nose Down (AND) 
ρυθµιζόµενο ακροφύσιο adjustable clam nozzle 
ρυθµίζω ADJust (ADJ) 
ρύθµιση ADJustmeNT (ADJMT) 
ρύθµιση rigging 
ρύθµιση / δοκιµή Adjustment/Test (A/T) 
ρύθµιση γωνίας πτερυγίου blade angle setting  
ρύθµιση υψοµέτρου (οργάνου) altimeter setting 
ρύθµιση ώσης throttling 
ρυθµισθείσα θερµοκρασία (µετά τον προψύκτη) Regulated Temperature (downstream of precooler) (TR) 
ρυθµιστής αναπνοής υπό πίεση pressure breathing regulator  
ρυθµιστής ασφάλειας υπέρβασης ταχύτητας Overspeed Safety Governor (OSG) 
ρυθµιστής ελέγχου πεπιεσµένου αέρα Pneumatic Control Regulator (PCR) 
ρυθµιστής εξαερισµού Ventilation Controller (VC) 
ρυθµιστής θερµοκρασίας temperature controller 
ρυθµιστής πίεσης  Pressure Regulator / Photo Reconnaissance (PR) 
ρυθµιστής πίεσης εισαγωγής boost control  



 

ρυθµιστής πίεσης εισαγωγής pressure controller  
ρυθµιστής συστήµατος κενού Vacuum System Controller (VSC) 
ρυθµιστής τάσης Voltage Regulator (VR) 
ρυθµιστής ταχύτητας speed governor 
ρυθµιστής υπέρβασης πίεσης εισαγωγής boost control override  
ρυθµιστική βαλβίδα control valve 
ρυθµιστική βαλβίδα ελέγχου καυσίµου Modulating Fuel Control Valve (MFCV) 
ρυθµός αστοχιών failure rate 
ρυθµός αστοχιών συστήµατος system failure rate 
ρυθµός εκµετάλλευσης, βαθµός εκµετάλευσης Utilization Rate (UR) 
ρυµούλκηση TOWing (TOW) 
ρυµούλκηση προς αποδέσµευση dispatch towing 
ρυµούλκηση προς συντήρηση maitenance towing 
ρυµουλκούµενο ανεµόπτερο towed glider 
ρωγµές λόγω λείανσης grinding cracks 
ρώγµωση λόγω θερµικής τάσης thermal stress cracking 
ρώγµωση λόγω περιβαλλοντικής καταπόνησης enviromental stress cracking 
ρώγµωση λόγω υψηλών θερµοκρασιών hot cracking 
σάκκος αλεξιπτώτου parachute pack 
σάκος φύλαξης κράνους Helmet Stowage Bag (HSB) 
σαντέλα, 'λαµπάδα' chandelle 
σάρωση scanning 
σαρωτής ορίζοντα Horizon Scanner (H-S) 
σβήσιµο εσωτερικού (προς τα µέσα) κινητήρα  Inboard Engine Cut-Off (IECO) 
σβήσιµο κινητήρα flame out 
σβήσιµο κινητήρα shutdown 
σβύνω Extinguish  (EXT) 
σε αναµονή SΤandΒΥ (STBY) 
σειρά στροβίλων 'Karman' Karman vortex street 
σέλας aurora 



 

σεληνιακός θαλαµίσκος Lunar Module (LM) 
σήµα  SIGnal (SIG) 
σήµα διακοπής CutOff Signal (COS) 
σήµα δοκιµής TEST SIGnal (TEST SIG) 
σήµα σφάλµατος error signal 
σηµαδούρα ακουστικής ανίχνευσης sonobuoy 
σήµανση marking 
σήµανση κεντρικής γραµµής διαδρόµου από/προσγείωσης Runway Center Line Marking (RCLM) 
σηµαντήρας MarKeR (MKR) 
σηµαντήρες markers 
σηµαντήρες εµποδίων obstruction markers 
σηµαντήρες ορίων (περιοχής προσγείωσης)/οριοσυµαντήρας boundary markers  
σηµαντική δοµική επιθεώρηση Structural Significant Inspection (SSI) 
σηµαντική δοµική λεπτοµέρεια Significant Structural Detail (SSD) 
σηµαντικό δοµικό τεµάχιο Structural Significant Item (SSI) 
σηµεία αναγνώρισης MarKinGS (MKGS) 
σηµειακή πηγή  point source 
σηµείο (προσ)κρούσης Impact Point (IP) 
σηµείο αναγνώρισης Identification Point (IP) 
σηµείο ανακοπής stagnation point 
σηµείο αναµονής επί τροχοδρόµου taxi holding position 
σηµείο αναφοράς datum point 
σηµείο αναφοράς reporting point 
σηµείο αναφοράς αεροδροµίου aerodrome reference point 
σηµείο αναφοράς αεροδροµίου / αερολιµένος Aerodrome/Airport Reference Point (ARP) 
σηµείο αναφοράς ατράκτου Fuselage Datum (FD) 
σηµείο αναφοράς κέντρου βάρους CG datum point 
σηµείο αναφοράς οφθαλµού Eye Reference Point (ERP) 
σηµείο αναφοράς πλοήγησης Navigation Reference Point (NRP) 
σηµείο αναφοράς πορείας Way PoinT (WPT) 



 

σηµείο αναφοράς πορείας αποτυχηµένης προσέγγισης Missed Approach WayPoint (MAWP) 
σηµείο αναφοράς ύψους altitude datum 
σηµείο αναχαίτησης στο έδαφος Ground Point of Intercept (GPI ) 
σηµείο αναχαίτισης Intercept Point (I/P) 
σηµείο αναχώρησης leaving point 
σηµείο απαγκίστρωσης pull-up point 
σηµείο απογείωσης take-off point 
σηµείο άφεσης release point 
σηµείο διαχωρισµού / αποκόλλησης separation point 
σηµείο διπλής διάτµησης double shear point 
σηµείο δοκιµής Test Point (TP) 
σηµείο δρόσου dew point 
σηµείο εισόδου entry point (FIR) 
σηµείο ελέγχου check point 
σηµείο ελέγχου checkpoint (ckpt) 
σηµείο ελέγχου υψοµέτρου Altimeter Check Point (ACP) 
σηµείο επαφής (των τροχών α/φους κατά την προσγείωση) TouchDown Point (TDP) 
σηµείο επιθεώρησης ποιότητας Quality Inspection Point (QIP) 
σηµείο κράτησης holding point 
σηµείο µη επιστροφής Point of No Return (PNR) 
σηµείο πρόσβασης υπηρεσίας δικτύου Network Service Access Point (NSAP) 
σηµείο πρόσδεσης mooring point 
σηµείο σύντηξης Fusion Point (FNP) 
σηµείο τετάρτου χορδής quarter cord point 
σηµείο τήξης melting point 
σηµείο τροχιάς orbit point 
σηµείο υπερθέρµανσης hot spot 
σηµείο φόρτωσης loading point 
σηµείωµα αλλαγής µηχανικής Engineering Change Note (ECN) 
σήραγγα ηλεκτρικής εκκένωσης hotshot tunnel 



 

σήραγγα κενού vacuum tunnel 
σκανδάλη trigger 
σκανδάλη TRIGger (TRIG) 
σκάφος και κινητήρας Airframe and Powerplant (A&P) 
σκάφος, γόνδολα (αερόστατα, αερόπλοια) car  
σκελετός διαµήκους δοκού spar frame 
σκληρή συγκόλληση κασσίτερου hard soldering 
σκληρηντής hardener 
σκληρόµετρο durometer 
σκληρότης hardness 
σκληρότητα κατά Μπρινέλ Brinell Hardness (BH) 
σκλήρυνση hardening 
σκλήρυνση από διασπορά dispersion hardening 
σκλήρυνση εκ κατακρηµνίσεως precipitation hardening 
σκλήρυνση λόγω καταπόνησης strain hardening 
σκοπευτικό BoreSight (BS) 
σκόπευτρο επί κράνους Helmet Mounted Sight (HMS) 
σόναρ έγκαιρης προειδοποίησης Sonar Early Warning (SEW) 
σπείρα 'Ekman' Ekman spiral 
σπειροειδής απόκλιση spiral divergence 
σπειροειδής αστάθεια spiral instability 
σπειροειδής κατολίσθηση (βύθιση) spiral glide 
σπειροειδής συλλέκτης scroll (scroll collector) 
σπείρωµα THreaD (THD) 
σπειρωτός, -ή, -ό  threaded 
σπειρωτός, -ή, -ό µέχρι την κεφαλή threaded to head 
σπηλαίωση cavitation 
σπινθηριστής igniter plug 
σπινθηριστής  spark plug 
σπινθηροπαραγωγοί, ηλεκρτοµαγνητικοί διεγέρτες magnetos 



 

σπογγοειδής αίσθηση (πηδάλια) spongy 
στάδιο διαδροµής route stage 
στάδιο καθόδου Descent Stage (DS) 
σταθερά 'Plank' Plank's constant 
σταθερά βαθµού καύσης burning rate constant 
σταθερά ελαστικότητας elastic constant 
σταθερή (µη επιταχυνόµενη) πτήση steady flight 
σταθερή γραµµή σκόπευσης Fixed Line Of Sight (FLOS) 
σταθερή τιµή Fixed Firm Price (FFP) 
σταθερό (πτερύγιο) συµπιεστή compressor stator 
σταθερό εύρος constant bandwidth (cbw) 
σταθερό πτερύγιο stator blade 
σταθερό σηµείο µοχλού ισχύος  Fixed Throttle Point  (FTP) 
σταθεροποίηση δια περιστροφής spin stabilization 
σταθεροποίηση διατοιχισµού roll stabilization 
σταθεροποιητής stabilizer 
σταθερός προσοµοιωτής Fixed Base Simulator (FBS) 
σταθερός σταθµός αεροναυτικής Aeronautical Fixed station (FAX) 
στάθµη πίεσης ήχου Sound Pressure Level (SPL) 
στάθµη πτέρυγας Wing Datum (WD) 
σταθµισµένος µέσος όρος weighted average 
σταθµοί ανίχνευσης βληµάτων Missile Tracking Stations (MTS) 
σταθµοί πληροφοριών µέτρησης και ανάλυσης δεδοµένων Measurement Information & Data Analysis Stations (MIDAS) 
σταθµός SΤΑtion (STA) 
σταθµός αεροδυναµικού καλύµµατος (κινητήρα) NACelle STAtion (NAC STA) 
σταθµός αεροναυτικών εκποµπών Aeronautical Broadcast station (FAB) 
σταθµός αεροσκάφους aircraft station 
σταθµός ατράκτου Fuselage Station (FS) 
σταθµός γωνιόµετρου υψηλών και πολύ υψηλών συχνοτήτων High and Very high frequency Direction-Finding station (HVDF) 
σταθµός γωνιωµέτρισης υψηλής συχνότητας High-Frequency Direction-Finding Station (HDF) 



 

σταθµός έγκαιρης προειδοποίησης βληµάτων Missile Early Warning Station (MEWS) 
σταθµός εδάφους Ground Station  (GS) 
σταθµός εύρεσης κατεύθυνσης µέσης συχνότητας Medium Frequency direction Finding station (MDF) 
σταθµός εύρεσης κατεύθυνσης πολύ υψηλής συχνότητας Very high frequency Direction Finding station (VDF) 
σταθµός λήψης δεδοµένων Data Receiving Station (DRS) 
σταθµός µετεωρολογικού ραντάρ Meteorological radar station (WXD) 
σταθµός παροχής καυσίµου Fuel Supply Depot (FSD) 
σταθµός πληρώµατος Crew Station (CS) 
σταθµός πτέρυγας Wing Station (WS) 
σταθµός σταθερού δικτύου αεροναυτικής υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών AFTN station 
σταθµός σώµατος/ατράκτου (βλ.και "fuselage station”) Body Station (BS) 
στάση στο χώρο ATTitude (ATT) 
στατική ευστάθεια static stability (aerodynamics) 
στατική ζυγοστάθµιση static balance 
στατική κόπωση static fatigue 
στατική πίεση static pressure 
στατική ώση static thrust 
στατικό διατµητικό φορτίο static shear load 
στατικό περιθώριο static margin 
στατικό περιθώριο µε ελεύθερο χειριστήριο static margin stick free 
στατικό περιθώριο µε σταθερό χειριστήριο static margin stick fixed 
στατικό φορτίο static load 
σταυροειδές ουραίο  cruciform tail 
σταυροειδής γόµωση cruciform grain 
σταυροειδής εγκοπή cruciform recess 
σταυροειδής έλαση cross rolling 
σταυρόµορφη γόµωση in line cruciform 
στεγανό κέλυφος κινητήρα sealed cowling 
στεγανοποιηµένη (αεροστεγής) καµπίνα sealed cabin 
στέλεχος ανακουφισµένο (από τάσεις) relieved shank 



 

στερεό προωθητικό solid propellant 
στερέωση µε πείρο pin fixing 
στεφάνη ανάρτησης (αερόστατα) hoop 
στηθόπονος λόγω αιφνίδιας αποσυµπίεσης chokes 
στήριγµα, συναρµογέας FiTtinG (FTG) 
στιγέας ήλων pin punch 
στίγµα αρχικής προσέγγισης Initial Approach Fix (IAF) 
στίγµα µέσω διαδοχικών διοπτεύσεων running fix 
στίγµα τελικής προσέγγισης Final Approach Fix (FAF) 
στίγµα, φωτεινό σηµείο (ραντάρ) blip  
στιγµή αστοχίας instant of failure 
στιγµιαίος αυτόµατος έλεγχος όγκου/έντασης Instantaneus Automatic Volume Control (IAVC) 
στο ίχνος πλεύσης ABeaM (ABM) 
στοιχείο φίλτρου ξηρού τύπου dry type filter element 
στοιχειοµετρική αναλογία (λόγος) καυσίµου/αέρα stoichiometric fuel/air ratio 
στοιχειώδες ανεµοπλάνο primary glider  
στολή (για χρήση) εκτός οχήµατος ExtraVehicular Space Suit (EVSS) 
στολή ελεγχόµενης θερµοκρασίας air ventilated suit 
στολή επιβίωσης survival suit 
στολή συµπίεσης pressure suit  
στόµια ελέγχου puff ports 
στον αέρα / ιπτάµενος, η, ο / αεροµεταφερόµενος, η, ο AirBoRNe (ABRN) 
στόχος TarGeT (TGT) 
στραγγαλισµός throttling 
στραγγαλισµός ροής  choking  
στραγγαλιστικό orifice 
στρατηγική αεροπορία strategic air force 
στρατηγική αεροπορική διοίκηση (Η.Π.Α.) Strategic Air Command (USA) (SAC) 
στρατιωτικά πρότυπα Military Standards (MS) 
στρατιωτικές προδιαγραφές MILitary SPECifications (MILSPE, MIL) 



 

στρατιωτικές προδιαγραφές Military Specifications (MS) 
στρατιωτικός διαστηµικός σταθµός δοκιµών Military Test Space Station (MTSS) 
στρατόπαυση stratopause 
στρατόσφαιρα stratosphere 
στρεπτική άρθρωση torsion hinge 
στρεπτικός πτερυγισµός torsional flutter 
στρέψη torsion 
στρίφωµα (αλεξίπτωτα) hem 
στροβιλικό στρώµα vortex layer 
στροβιλισµός έλικας propeller windmilling 
στροβιλοανεµιστήρας διπλής ροής turbofan engine 
στροβιλογένεση vortex generation 
στροβιλοκινητήρας turbojet engine 
στροβιλοκινητήρας αέρα κρούσης Ram Air Turbine (RAT) 
στροβιλοκινητήρας διπλής ροής ducted fan turbine engine 
στροβιλοκινητήρας διπλής ροής fan engine 
στροβιλοκινητήρας ελαφράς κατασκευής lightweight turbojet engine 
στροβιλοροή rotational flow 
στρόβιλος TURBine (TURB) 
στρόβιλος vortex 
στρόβιλος ακτινικής ροής radial flow turbine 
στρόβιλος αξονικής ροής axial flow turbine 
στρόβιλος δι' αντιδράσεως reaction turbine 
στρόβιλος δράσης impulse turbine 
στρόβιλος εκκίνησης starting vortex 
στρόβιλος κινούµενος δι' εκτονουµένων αερίων blowdown turbine  
στρόβιλος µεικτής ροής mixed flow turbine 
στρόβιλος µερικής εισαγωγής partial admission turbine 
στρόβιλος υψηλής πίεσης High Pressure Turbine (HPT, HP Turbine) 
στρόβιλος χαµηλής πίεσης Low Pressure Turbine (LPT) 



 

στροβιλότητα vorticity 
στροβός (δείκτης) strobe (marker) 
στρόφαλος BELlCRanK (BELCRK) 
στροφαλοφόρος άξονας crank shaft 
στροφείο rotor 
στροφείο ανεµιστήρα fan rotor 
στροφείο στρόβιλου υψηλής πίεσης High Pressure Turbine Rotor (HPTR) 
στροφείο στροβίλου χαµηλής πίεσης Low Pressure Turbine Rotor (LPTR) 
στροφείο τύπου ζυγού see-saw rotor 
στροφή βάσης base turn 
στροφή λόγω βαρύτητας gravity turn 
στροφή σταθερού βαθµού fixed rate turn 
στροφιλισµός windmilling 
στροφόπτερο rotorcraft 
στροφορµή στρόµβου (γυροσκόπια) rotor angular momentum (gyros) 
στρώµα ply 
στρώµατα stratus 
στρωµατοσωρείτες stratocumulus 
στρωτή αποκόλληση laminar separation 
στρωτή ροή laminar flow 
στρωτή ροή αέρα Laminar AirFlow (LAF) 
στρωτό οριακό στρώµα laminar boundary layer 
στρωτό σύνθετο υλικό laminar composite 
στυλίδιο δαπέδου floor strut 
στυλίδιο, στήριγµα strut 
στυλοβάτης pedestal 
συγκέντρωση ατµών vapor concentration 
συγκέντρωση τάσεων stress concentration  
συγκεντρωτής δεδοµένων ελέγχου πτήσης Flight Control Data Concentrator (FCDC) 
συγκεντρωτικός δακτύλιος (αερόστατα) concentration ring (balloons) 



 

συγκλίνων-αποκλίνων CONvergent-DIvergent (CONDI, C-D) 
συγκόλληση δι' αντιστάσεως resistance welding 
συγκόλληση δι’αδρανείας inertial welding 
συγκόλληση δι’επαγωγής induction brazing 
συγκόλληση δια πλάσµατος plasma welding 
συγκόλληση δια τόξου παλµού pulse arc welding 
συγκόλληση διά υδρογόνου hydrogen brazing 
συγκόλληση δια χαλκοκολλήσεως brazing 
συγκόλληση κατά σηµεία spot welding 
συγκόλληση µε 'laser' laser welding 
συγκόλληση µε άργυρο silver soldering 
συγκόλληση µε δέσµη ηλεκτρονίων Electron Beam (Welding) (EB) 
συγκόλληση µε εµβαπτισµένο τόξο submerged arc welding 
συγκόλληση µε θερµοσυµπίεση thermo-compression bonding 
συγκόλληση ραφής seam welding 
συγκόλληση χαµηλών θερµοκρασιών soldering 
συγκολλητική ουσία, µέσον συνδέσεως binder  
συγκολλητότητα weldability 
συγκρότηµα ASSemblY (ASSY) 
συγκρότηµα αδρανειακού αισθητήρα Inertial Sensor Assembly (ISA) 
συγκρότηµα αδρανειακών µετρήσεων Inertial Measurement Set (IMS) 
συγκρότηµα αλεξίπτωτου ευστάθειας drogue assembly 
συγκρότηµα αναπνευστήρα οξυγόνου έκτακτης ανάγκης Emergency Oxygen Mask Assembly (EOMA) 
συγκρότηµα ασφαλειών Fuse Block  (FB) 
συγκρότηµα γεννήτριας θερµότητας Heat Generator Assembly (HGA) 
συγκρότηµα έγχυσης καυσίµου unit injector 
συγκρότηµα εισαγωγής δεδοµένων & απεικόνισης Data Entry & Display Assembly (DEDA) 
συγκρότηµα ελέγχου εκτόξευσης Launch Control Facility (LCF) 
συγκρότηµα ηλεκτρικών καλωδιώσεων Electrical Harness Assembly (EHA) 
συγκρότηµα ηλεκτρονικού ελέγχου Electronic Control Assermbly (ECA) 



 

συγκρότηµα θαλάµου ώσης Thrust Chamber Assembly (TCA) 
συγκρότηµα µετατροπέα (ανορθωτή) Inverter Assembly (IA) 
συγκρότηµα οργάνων INSTruMentation (INSTM) 
συγκρότηµα σωλήνα pitot pressure head  
συγκρότηµα σωλήνων 'Pitot' pitot comb 
συγκρότηµα τηλεόρασης ελεγχόµενη από το έδαφος Ground Controlled Television Assembly (GCTA) 
συγκρότηµα υποστήριξης εκτόξευσης Launch Support Facility (LSF) 
συγκρότηµα ψύξης ελαίου oil cooler assembly 
συγκυβερνήτης co-pilot 
συγκυβερνήτης First Officer (F/O) 
συγχρονισµός, χρονισµός, ρύθµιση TiMinG (TMG) 
συζευγµένη κίνηση coupled motion 
συζευκτήρας διπλής τροφοδότησης  Dual Feed Coupler (DFC) 
συζευκτήρας καθοδήγησης και ελέγχου Guidance and Control Coupler (G & CC) 
συζεύκτης απεικονιστή γυροσκοπίου Gyro Display Coupler (GDC) 
συλλέκτης (αεροσήραγγες) collector (wind tunnels) 
συλλέκτης αγωγός MaNiFOLD (MNFOLD) 
συλλογή δεδοµένων εξυπηρέτησης αεροπορικής εταιρίας Airline Service Data Collection (ASDC) 
σύλλογος µηχανικών αυτοκινουµένων Society of Automotive Engineers (S.A.E.) 
συµβατική απογείωση και προσγείωση Conventional Take-Off and Landing (CTOL) (V/STOL a/c) 
συµβατική προσγείωση Conventional Landing (CL) (V/STOL a/c)  
συµβατικό βάρος απογείωσης Conventional Take Off (CTO) weight (V/STOL a/c) 
συµβατότητα σκάφους-κινητήρα airframe/engine integration 
σύµβολο SymBoL   (SBL) 
συµβουλευτική εγκύκλιος Advisory Circular (AC) 
συµβουλευτική οµάδα για την αεροδιαστηµική έρευνα και ανάπτυξη Advisory Group for Aerospace Research and Development (AGARD) 
συµβουλευτικός εναέριος διάδροµος advisory route 
συµβουλευτικός εναέριος χώρος advisory airspace 
συµβουλευτικός, -ή, ό ADVisory (ADV) 
συµβούλιο αρχηγών επιτελείων Joint Chiefs of Staff (JCS) 



 

συµβούλιο διερεύνησης αεροπορικών ατυχηµάτων Aircraft Accident Investigation Board (AAIB) 
συµβούλιο εγγραφών αεροπορίας Air Registration Board (ARB) 
συµβούλιο πιστοποίησης αεροσκαφών Aircraft Certification Board (ACB) 
συµβούλιο πτητικής αξιολόγησης Flying Evaluation Board (FEB) 
συµβούλιο συντήρησης κατά JAA JAA Maintenance Board (JMB) 
συµµετρικός πτερυγισµός symmetrical flutter 
σύµµορφος µετασχηµατισµός conformal transformation 
συµµορφούµενο µε In Compliance With (ICW) 
συµµόρφωση conformance 
συµπεριλαµβανοµένου INCLudinG (INCLG) 
σύµπηξη coagulation 
συµπίεση pressing 
συµπίεση pressurization  
συµπίεση δια κρούσεως ram compressor 
συµπιεστή ροή compressible flow 
συµπιεστής compressor 
συµπιεστής αξονικής ροής axial compressor 
συµπιεστής αξονικής ροής axial flow compressor 
συµπιεστής διπλής εισαγωγής double entry compressor 
συµπιεστής µεικτής ροής mixed flow compressor 
συµπιεστής µονής εισόδου single entry compressor 
συµπιεστής υψηλής πίεσης High Pressure Compressor (HPC, HP Compressor) 
συµπιεστής χαµηλής πίεσης Low Pressure Compressor (LP Compressor, LPC) 
συµπιεστό ρευστό compressible fluid 
συµπιεστότητα compressibility 
συµπληρωµατική µονάδα ελέγχου Supplemental Control Unit (SCU) 
συµπληρωµατικό πιστοποιητικό επί τύπου Supplemental/Supplementary Type Certificate (STC) 
συµπλήρωση topping - up 
συµπολυµερές copolymer 
σύµπτωµα - αίτιο - δοκιµή SYmptom-CAuse-TEst (SYCATE) 



 

συµπύκνωση condensation 
σύµφωνα µε … In Accordance With (IAW) 
σύµφωνο µεσοαστρικού διαστήµατος Outer Space Treaty (OST) 
συν/τής µείωσης αντοχής σε κόπωση fatigue strength reduction factor 
συνάντηση επί ηλιοκεντρικής τροχιάς Heliocentric Orbit Rendezvous (HOR) 
Συνάντηση σε γήινη τροχιά Earth Orbit Randezvous  (EOR) 
συνάντηση σε σεληνιακή τροχιά Lunar Orbit Rendezvous (LOR) 
συναρµογή σύσφιξης force fit 
συναρµολόγηση rigging 
συνάρτηση επιβίωσης (διασφάλιση ποιότητας) survival function (QA) 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας probability density function 
συνδεδεµένος, -η, -ο BoNDed (BND) 
σύνδεση απλής διάτµησης single shear joint 
σύνδεση δι' επιθέµατος splice 
σύνδεση, σωµάτωση, συγκόλληση, βλήτρο BoNDinG (BNDG) 
σύνδεσµος link 
σύνδεσµος αξιωµατικός Liaison Officer (LO) 
σύνδεσµος επικάλυψης overlapping joint 
σύνδεσµος επικοινωνίας και δεδοµένων Communications And Data Link (CADL) 
σύνδεσµος επικοινωνιών COMmunications LINK (COM LINK) 
σύνδεσµος ευρωπαίων κατασκευαστών αεροπορικού υλικού Assoc. Europ. des Constructeurs de Mat. Aeronautique (AECMA) 
σύνδεσµος σωλήνων pipe coupling 
σύνδεσµος υποδοχής reception coupling 
συνδετήρας staple 
συνδετήρας απόσχισης rip link 
συνδετήρας, δοµικός σύνδεσµος FaSTeNeR (FSTNR) 
συνδετήρια ράβδος link rod 
συνδέω, συγκολλώ, σύνδεσµος  bond  
συνδιασµένη άσκηση α/φους-υποβρυχίου Combined Aircraft Submarine EXercise (CASEX) 
συνδιασµένη µονάδα ελέγχου Combined Control Unit (CCU) 



 

συνδυασµένα πηδάλια ανόδου-καθόδου και κλίσεως elevons 
συνδυασµένη διαδικασία εκκένωσης ανάγκης Joint Emergency Evacuation Plan (JEEP) 
συνδυασµένη οµάδα κρούσης Combined Task Force (CTF) 
συνδυασµένοι ιµάντες (πρόσδεσης) combined harness 
συνεχές κύµα Continuous Wave (CW) 
συνεχές ρεύµα Continuous Current (CC) 
συνεχές ρεύµα direct current (d.c.) 
συνεχές ρεύµα υψηλής στάθµης High Level DC voltage (HLDC) 
συνεχές ρεύµα υψηλής τάσης High Voltage Direct Current (HIVDC) 
συνεχές χαµηλό ρεύµα Low Level Direct Current (LLDC) 
συνεχής επανέλεγχος αεροσκάφους Aircraft Check Follow Up (ACFU) 
συνεχής κυµατοµορφή διαµορφωµένη κατά συχνότητα Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) 
συνεχής φθορά Constant Wear (CW) 
σύνθετη δοκιµή αποδοχής πτήσης Flight Acceptance Composite Test  (FACT) 
συνθετική ρητίνη synthetic resin 
συνθετικό ελαστικό κόµµι  synthetic rubber 
σύνθετο από ίνες fibrous composite 
σύνθετο ελικόπτερο CoMpound Helicopter (CMP) 
σύνθετο υλικό ενισχυµένο µε υαλονήµατα Glass Reinforced Composite (GRC) 
σύνθετος-η-ο CompleX (CX) 
συνιστώµενη πορεία ADvisory Route (ADR) 
συνιστώµενος κατάλογος ανταλλακτικών  recommended maneuvering speed (Vm) 
συνοδός stewardess 
συνολικό βάρος All-Up Weight (AUW) 
συνολικό κόστος Total Cost (TC) 
συνολικός χρόνος Total Time (TT) 
συνολικός χρόνος µετάβασης  total transition time (VTOL a/c) 
συνολικός χρόνος πτήσης (συµπεριλαµβάνονται και οι ελιγµοί στο έδαφος) block time  
συνοπτική δοκιµή συστήµατος Brief Systems Test (BST) 
συνοπτική µετεωρολογία synoptic meteorology 



 

συνοπτικός χάρτης καιρού synoptic weather chart 
σύνοψη πληροφοριών INTelligence SUMmary (INTSUM) 
συντελεστές δίνης eddy coefficients 
συντελεστής ανάκτησης ολικής πίεσης total pressure recovery factor 
συντελεστής ανάκτησης πίεσης pressure recovery factor  
συντελεστής άντωσης Coefficient of Lift (Lift Coefficient) (C sub L) 
συντελεστής άντωσης Lift Coefficient (LC) 
συντελεστής αποδόσεως πτερυγίου blade activity factor  
συντελεστής απόκλισης Coefficient of Variation (CV) 
συντελεστής απόσβεσης  damping factor 
συντελεστής απόσβεσης ριπής gust alleviation factor 
συντελεστής ασφαλείας proof factor 
συντελεστής ασφαλείας safety factor 
συντελεστής ασφαλείας Safety Factor (SF) 
συντελεστής ασφάλειας factor of safety 
συντελεστής έντασης τάσης Stress Intensity Factor (SIF) 
συντελεστής ισχύος power factor 
συντελεστής µεταφοράς θερµότητας heat transfer coefficient 
συντελεστής µη γραµµικότητας τρίτης τάξης (επιταχυνσιόµετρα) third order non-linearity coefficient (accelerometer) 
συντελεστής ολίσθησης slip coefficient 
συντελεστής οπισθέλκουσας drag coefficient   
συντελεστής ορµής momentum coeficient 
συντελεστής πληρότητας load factor (operational) 
συντελεστής πληρότητας (στροφείου) solidity (rotor) 
συντελεστής ποιότητας quality coefficient 
συντελεστής συγκέντρωσης καταπονήσεων strain concentration factor 
συντελεστής συγκέντρωσης τάσεων stress concentration factor 
συντελεστής συσχετισµού correlation factor 
συντελεστής υποβάθµισης  degradation factor 
συντελεστής φορτίου Load Factor (LF) 



 

συντελεστής ώσης Coefficient of Thrust (CT) 
συντεταγµένες  coordinates  
συντεταγµένες διαστήµατος/χώρου space coordinates 
συντετµηµένη γλώσσα δοκιµών για όλα τα συστήµατα Abbreviated Test Language for All Systems (ATLAS) 
συντήρηση MAINTenance (MAINT) 
συντήρηση βάσης Base Maintenance (BM) 
συντήρηση βάσης κινητήρα αντίδρασης Jet Engine Field Maintenance (JEFM) 
συντήρηση γραµµής πτήσεως Flight Line Maintenance (FLM) 
συντήρηση γραµµής πτήσης line maintenance 
συντήρηση εξαρτώµενη από έλεγχο κατάστασης Condition Monitored Maintenance (CMM) 
συντήρηση επιπέδου µονάδας Field Maintenance (FM) 
συντήρηση και εξοπλισµός Maintenance and Equipment (M & E) 
συντήρηση και συναρµολόγηση Maintenance and Assembly (M and A) 
συντηρησιµότητα serviceability 
συντηρώ , συντήρηση , εξυπηρετώ , εξυπηρέτηση , υπηρεσία service 
σύντοµη ανάστροφος ροή λόγω αστάθειας burping 
συντονισµένη οµάδα αρχικού εφοδιασµού Initial Provisioning Coordination Team (IPCT) 
συντονισµός resonance 
συντονισµός διατοιχισµού roll resonance 
συντονισµός επί εδάφους ground resonance 
σύρµα ασφαλείας lockwire 
σύρµα ρυµούλκισης  drag wire 
συρµατασφαλιζόµενο περικόχλιο jum-nut 
συρµατασφάλιση wire locking 
συρµατόσχοινο ανάρτησης support strand 
συρµατόσχοινο κεντρικής ολκής center point pennant 
συρόµενο παράθυρο sliding window 
συρόµενος στρόβιλος trailing vortex 
συσκευασία οξυγόνου έκτακτης ανάγκης Emergency Oxygen Pack (EOP) 
συσκευές αυτόµατης σταθεροποίησης Automatic Stabilization Equipment (ASE) 



 

συσκευές ευαίσθητες ηλεκτροστατικά Electrostatic Sensitive Devices (ESD) 
συσκευές ηλεκτρικού ελέγχου Electrical Checkout Equipment (ECE) 
συσκευή ακτινοβολίας υψηλής έντασης High Intensity Radiation Device (HIRD) 
συσκευή απρόσκοπτης τροφοδότησης Uninterrupted Power Supply  (UPS) 
συσκευή βαθµονόµησης Calibration Device (CD) 
συσκευή ενεργοποιούµενη από θερµότητα Heat Actuated Device (HAD) 
συσκευή εντοπισµού LoCaToR (LCTR) 
συσκευή καταγραφής ReCorDeR (RCDR) 
συσκευή οξυγόνου κλειστού κυκλώµατος  closed circuit oxygen equipment 
συσκευή οξυγόνου σταθερής ροής  constant flow oxygen equipment 
συσκευή παρακολούθησης και ελέγχου υποστήριξης ζωής πληρώµατος  Crew Life Support Monitor (CLSM) 
συσκευή σύγκρισης χαρτών chart comparison unit 
σύσκεψη διαχείρησης τεχνικών εκδόσεων Technical Publications Management Meeting (TPIMM) 
σύσκεψη τεχνικού συντονισµού Technical Coordination Meeting (TCM) 
συσκότηση (όρασης) grey out 
συσσωρευµένη κατανοµή συχνότητας Cumulative Frequency Distribution (CFD) 
συσσώρευση αεροσκαφών (σε κράτηση) stack holding  
συσσωρευτής BaTteRY (BTRY) 
συσσωρευτής ρευστών ACCUmulator (ACCU) 
συστατικό (διεργασίες) agent 
σύστηµα (για χρήση) εκτός οχήµατος ExtraVehicular System (EVS) 
σύστηµα αεράµυνας AirDefence System (ADS) 
σύστηµα αερίων αεροσκάφους Aircraft Gaseous System  (GGS) 
σύστηµα αεροναυτιλίας Ντόπλερ Doppler Navigation System (DNS) 
σύστηµα αεροπλοϊας τύπου 'Doppler' Doppler navigation system 
σύστηµα αεροσκάφους αποφυγής εναέριας σύγκρουσης Airborne Collision Avoidance System (ACAS) 
σύστηµα αναγνώρισης στόχων επιφανείας αερολιµένα Airport surface Target IDentification System (ATIDS)  
σύστηµα αναγωγής δεδοµένων Data Reduction System (DRS) 
σύστηµα ανάκτησης recovery system 
σύστηµα αναλογικής ναυτιλίας proportional navigation system 



 

σύστηµα αναπνοής θετικής πίεσης Positive Pressure Breathing System (PPBS) 
σύστηµα ανάπτυξης αλεξίπτωτου bungees 
σύστηµα ανάσχεσης arresting gear 
σύστηµα αναφοράς θέσης κατεύθυνσης Attitude Heading Reference System (AHRS) 
σύστηµα αναφοράς πορείας heading reference 
σύστηµα αναφοράς ταχύτητας Speed Reference System (SRS) 
σύστηµα αναφοράς ύψους και κατεύθυνσης Altitude and Heading Reference System (AHRS) 
σύστηµα ανεφοδιασµού εν πτήσει inflight refueling system 
σύστηµα ανίχνευσης αστοχίας και σβησίµατος κινητήρα Engine Failure Sensing and Shutdown System (EFSSS) 
σύστηµα ανίχνευσης δια συσχετισµού correlation tracking system 
σύστηµα ανίχνευσης δυσλειτουργιών Malfunction Detection System (MDS) 
σύστηµα ανίχνευσης φωτοβολίδων Flare Detection System (FDS) 
σύστηµα ανίχνευσης, διάσωσης και προσοικείωσης Search And Resque And Homing (SARAH) 
σύστηµα ανίχνευσης-παρακολούθησης µε υπεριώδη ακτινοβολία InfraRed Search-Track System (IRSTS) 
σύστηµα αντίδρασης σε διατµητικούς ανέµους Reactive Windshear System (RWS) 
σύστηµα αντιολίσθησης antiskid system 
σύστηµα αξόνων ατράκτου body axes  
σύστηµα απεικόνισης δεδοµένων Data Display System (DDS) 
σύστηµα απεικόνισης και προειδοποίησης Warning and System DisPlay (WSDP) 
σύστηµα απόκτησης µετεωρολογικών δεδοµένων Meteorological Data Acquisition System (MDAS) 
σύστηµα απόκτησης πληροφοριών Information Acquisition System (IAS) 
σύστηµα αποφυγής κατά την πλοήγηση Navigation Avoidance System (NAS) 
σύστηµα αποφυγής σύγκρουσης Collision Avoidance System (CAS) 
σύστηµα ασφάλισης εγκαρσίων θυρίδων Transcowl Locking System (TLS) 
σύστηµα αυτόµατης ελέγχου & εξόδου προγραµµατιζόµενο µέσω Η/Υ COMputer Programmed Automatic Checkout & Test system (COMPACT) 
σύστηµα αυτόµατης επίπλευσης  autoflare system 
σύστηµα αυτόµατης πληροφόρησης εµβέλειας Range Automated Information System (RAIS) 
σύστηµα αυτοµατοποίησης δεδοµένων Data Automation System (DAS) 
σύστηµα αυτόµατου ελέγχου πτήσης Auto(matic) Flight Control System (AFCS) 
σύστηµα αυτόµατου ελέγχου πτήσης Automatic Flight Control System (AFCS) 



 

σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου ταχύτητας στροφείου rotor governing mode  
σύστηµα αυτόµατου µοχλού ισχύος AutoThrottle System (ATS) 
σύστηµα βάρους και ζυγοστάθµισης Weight & Balance System (WBS) 
σύστηµα βοµβαρδισµού από υψηλή τροχιά High Orbital Bombardment System (HOBS) 
σύστηµα βοµβαρδισµού από χαµηλό ύψος Low Altitude Bombing System (LABS) 
σύστηµα γήινης προσγείωσης Earth Landing System (ELS) 
σύστηµα δεδοµένων αέρος Air Data System (ADS) 
σύστηµα δεξαµενής ζυγοστάθµισης Trim Tank System (TTS) 
σύστηµα διάλυσης ελαίου oil dilution system 
σύστηµα διανοµής ηλεκτρικής ισχύος Electrical Power Distribution System (EPDS) 
σύστηµα διανοµής ισχύος Power Distribution System (PDS) 
σύστηµα διανοµής ρευστών Fluid Distribution System  (FDS) 
σύστηµα διαστηµικού οχήµατος Space Shuttle System (SSS) 
σύστηµα διάσωσης rescue system 
σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων Waste Management System. (WMS) 
σύστηµα διαχείρισης αποθεµάτων της Airbus Airbus Inventory Management System (AIMS) 
σύστηµα διαχείρισης δοκιµαστικής πτήσης Flight Test Management System (FTMS) 
σύστηµα διαχείρισης και καθοδήγησης πτήσης Flight Management and Guidance System (FMGS) 
σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών και εναέριας κυκλοφορίας Air Trafic and Information Management System (ATIMS) 
σύστηµα διαχείρισης πτήσης Flight Management System (FMCS and AFS sensors) (FMS) 
σύστηµα διαχείρισης πτήσης Flight Management System (FMS) 
σύστηµα διοίκησης Command System (C/S) 
σύστηµα διοικητικής επικοινωνίας Comand Communication Systems (CCS) 
σύστηµα δοκιµών τµηµάτων κινητήρα Modular Engine Test System (METS) 
σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αντιβαλιστικών πυραύλων Anti Balistic Missile Early Warning System (ABMEWS) 
σύστηµα εκδίωξης expulsion system 
σύστηµα εκρηκτικού µηχανισµού Explosive Device System (EDS) 
σύστηµα ελέγχου αεράµυνας Air Defence Control system (ADC) 
σύστηµα ελέγχου αντίδρασης Reaction Control System (RCS) 
σύστηµα ελέγχου απαερισµού Ventilation Control System (VCS) 



 

σύστηµα ελέγχου βλαβών Damage Control System (DCS) 
σύστηµα ελέγχου δεδοµένων Control Data System (CDS) 
σύστηµα ελέγχου δεδοµένων Data Control System (DCS) 
σύστηµα ελέγχου δορυφορικών επικοινωνιών Satellite Communications System Control (SCSS) 
σύστηµα έλεγχου εισαγοµένων - εξαγοµένων Input Output Control System (IOCS) 
σύστηµα ελέγχου εκτόξευσης Launch Control System (LCS) 
σύστηµα ελέγχου θυρών και τσουληθρών Door and Slide Control System (DSCS) 
σύστηµα ελέγχου και διανοµής ηλεκτρικής ισχύος Electrical Power Distribution and Control System (EPDCS) 
σύστηµα ελέγχου και ένδειξης καυσίµου Fuel Control & Monitoring System (FCMS) 
σύστηµα ελέγχου και ευστάθειας Stabilization and Control System (SCS) 
σύστηµα ελέγχου και καθοδήγησης από απόσταση Remote Manipulation System (ROMANS) 
σύστηµα ελέγχου κινητήρα Engine Control System (ECS) 
σύστηµα ελέγχου οπλισµού Armament Control System (ACS) 
σύστηµα ελέγχου περιβάλλοντος Environmental Control System  (ECS) 
σύστηµα ελέγχου περιβάλλοντος χώρου Enviromental Control System (ECS) 
σύστηµα ελέγχου πτήσης Flight Control System (FCS) 
σύστηµα ελέγχου πυρός Fire Control System  (FCS) 
σύστηµα ελέγχου στάσης Attitude Control System (ACS) 
σύστηµα ελέγχου στάσης µε εκτοξευτές αερίων Jet Attitude Control System (JACS) 
σύστηµα ελέγχου φωτογραφικής µηχανής Camera Control System (CCS) 
σύστηµα εµπρόσθιας διασποράς Forward Scatter System (FSS) 
σύστηµα εναέριας ρίψης από χαµηλό ύψος µε αλεξίπτωτο Parachute Low Altitude Aerial Delivery System (PLAADS) 
σύστηµα ενδεικτικών φώτων ευθυγράµµισης µε διάδροµο απο/προσγείωσης Runway Alignment Indicator Light system (RAIL) 
σύστηµα ενδείξεων κινητήρα και προειδοποίησης πληρώµατος Engine Indicating and Crew Alerting System (EICAS) 
σύστηµα ένδειξης πίεσης επισώτρων Tire Pressure Indicating System (TPIS) 
σύστηµα ενδοεπικοινωνίας InterCommunication System (ICS) 
σύστηµα ενεργοποίησης actuating system 
σύστηµα εντολής καταστροφής command destruct 
σύστηµα εντοπισµού βληµάτων MIssile DEtection System (MIDES) 
σύστηµα εντοπισµού έκτακτης ανάγκης Emergency Detection System (EDS) 



 

σύστηµα εντοπισµού και αναφοράς θέσης Position Location and Reporting System (PLRS) 
σύστηµα εντοπισµού λάθους Error Detection System (EDS) 
σύστηµα εξαγωγής αλεξίπτωτου σε χαµηλό ύψος Low Altitude Parachute Extraction System (LAPES) 
σύστηµα εξυπηρέτησης δεδοµένων εδάφους Ground Data Handling System (GDHS) 
σύστηµα επαλήθευσης επιδόσεων Performance Verification System (PVS) 
σύστηµα επανάταξης ιµάντων πρόσδεσης harness power retraction system 
σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων Data Processing System (DPS) 
σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων πτήσης Flight Data Processing System (FDPS) 
σύστηµα επεξεργασίας εντός επικοινωνίας τηλεµετρίας TELemetry On-line Processing System (TELOPS) 
σύστηµα επικοινωνίας πολεµικής αεροπορίας Air Force Communication System (AFCS) 
σύστηµα επιλεκτικής κλήσης SELective CALling system (SELCAL) 
σύστηµα εύρεσης αζιµουθίου-απόστασης VORTAC (VOR-TACAN) 
σύστηµα Η/Υ διαχείρισης πτήσης Flight Management Computer System (FMC and CDU) (FMCS) 
σύστηµα Η/Υ ελέγχου ώσης Thrust Control Computer System (TCCS) 
σύστηµα ηλεκτρικής ισχύος Electrical Power System (EPS) 
σύστηµα ηλεκτρικής µεταβίβασης εντολών πτήσης Fly By Wire (FBW) 
σύστηµα ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Electronic Library System (ELS) 
σύστηµα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων Electronic Data Processing System (EDPS) 
σύστηµα ηλεκτρονικών αντιµέτρων άµυνας Defence Electronic Countermeasures System (DECM) 
σύστηµα ηλεκτρονικών οργάνων Electronic Instrument System (EIS) 
σύστηµα ηλεκτρονικών οργάνων πτήσης Electronic Flight Instrument System (EFIS) 
σύστηµα ηχοανίχνευσης sonar 
σύστηµα ισχύος power plant 
σύστηµα ισχύος καθόδου Descent Power System (DPS) 
σύστηµα ισχύος κινητήρων σε σύζευξη coupled engine power unit 
σύστηµα ιχνηλάτησης track guidance system 
σύστηµα ιχνηλάτησης επίγειων επικοινωνιών Ground Communications Tracking System (GCTS) 
σύστηµα καθοδήγησης guidance system (missile) 
σύστηµα καθοδήγησης ενσωµατωµένο σε βλήµα Missile Borne Guidance System (MBGE) 
σύστηµα καθοδήγησης και ελέγχου επίγειων κινήσεων Surface Movement Guidance and Control System (SMGCS) 



 

σύστηµα καθοδήγησης και πλοήγησης Guidance and Navigation System (G & NS) 
σύστηµα καθοδήγησης πτήσης Flight Guidance System (FGS) 
σύστηµα καθοδήγησης στο αλεξήνεµο Windshield Guidance Display System (WGDS) 
σύστηµα καθοδήγησης συνεχούς τροχιάς Continuous Orbital Guidance System (COGS) 
σύστηµα καθοδήγησης, πλοήγησης και ελέγχου Guidance, Navigation and Control System (GNCS) 
σύστηµα καταγραφής δεδοµένων Η/Υ Computer Data Recording System (CDRS) 
σύστηµα καταγραφής δεδοµένων πτήσης Flight Data Recording System (FDRS) 
σύστηµα καταγραφής εξοπλισµού Equipment Record System (ERS) 
σύστηµα καταγραφής ήχου/εικόνας Audio/Video Recording System (AVRS) 
σύστηµα καταστροφής λόγω ακούσιας αποκόλλησης Inadvertent Separation Destruct System (ISDS) 
σύστηµα καταχώρησης και αναφοράς επικοινωνιών αεροσκάφους Aircraft Communication Addressing and Reporting System (ACARS) 
σύστηµα κατευθυνόµενης κεραίας προσοικείωσης homing adaptor 
σύστηµα καυσίµου αεροσκάφους aircraft fuel system 
σύστηµα κεραίας υψηλής συχνότητας High Frequency Antenna System (HFAS) 
σύστηµα κίνησης παρελκοµένων Accessory Drive System (ADS) 
σύστηµα κλιµατισµού & συµπίεσης αέρα air conditioning and pressurization system 
σύστηµα κύριων προειδοποιήσεων (βλαβών) Master Warning System (MWS) 
σύστηµα λήψης (δεδοµένων, πληροφοριών, καυσίµου) probe 
σύστηµα λήψης υπερύθρων εκτοξευόµενο εν πτήση Flight Launced Infrared Probe  (FLIP) 
σύστηµα µελλοντικής αεροναυτιλίας Future Air Navigation System (FANS) 
σύστηµα µετάδοσης δεδοµένων Data Transmission System (DTS) 
σύστηµα µεταφοράς για αντιµετώπιση του απροσδόκητου Contingency Transfer System (CTS) 
σύστηµα µέτρησης ανέµου Wind Mesuring System (WMS) 
σύστηµα µέτρησης διαρροής Leackage Measurement System (LMS) 
σύστηµα µέτρησης δύναµης Force Measuring System (FMS) 
σύστηµα ναυσιπλοΐας ωµέγα Omega Navigation System (ONS) 
σύστηµα ναυτιλίας NAVigation System (NAVS) 
σύστηµα νυχτερινής αεροφωτογράφησης Night Aerial Photographic System (NAPS) 
σύστηµα οµορροής straight flowsystem 
σύστηµα οξυγόνου oxygen system 



 

σύστηµα οξυγόνου ανάγκης emergency oxygen system 
σύστηµα οξυγόνου έκτακτης ανάγκης Emergency Oxygen System (EOS) 
σύστηµα οπτικής ένδειξης ίχνους κατολίσθησης Visual Approach Slope Indicator System (VASIS) 
σύστηµα όρασης υπερύθρων InfraRed Vision Unit (IRVU) 
σύστηµα οργάνων πτήσης Flight Instrument System (FIS) 
σύστηµα παγκόσµιας στιγµατοθέτησης  Global Positioning System (GPS) 
σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος Electrical Power Generation System (EPGS) 
σύστηµα παραγωγής ισχύος Power Generation System (PGS) 
σύστηµα παρακολούθησης επιδόσεων Performance Monitoring System (PMS) 
σύστηµα παρακολούθησης επιχειρησιακών φορτίων Operational Loads Monitoring System (OLMS) 
σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου κινητήρα  ENgine COntrol Monitoring System (ENCOMS) 
σύστηµα παρακολούθησης κατάστασης αεροσκάφους Aircraft Condition Monitoring System (ACMS) 
σύστηµα παρακολούθησης κινδύνων Hazards Monitoring System (HMS) 
σύστηµα παρακολούθησης συγκροτήµατος οργάνων και επικοινωνιών Instrumentation and Communication Monitor (ICM) 
σύστηµα παρατήρησης γήινων πόρων Earth Resources Observation System (EROS) 
σύστηµα πληροφοριών συντήρησης και προγραµµατισµού Maintenance Information & Planning System (MIPS) 
σύστηµα πλοήγησης και βοµβαρδισµού Navigation & Bombing System (NBS) 
σύστηµα πλοήγησης υψηλής απόδοσης HIgh PERformance NAviGation system (HIPERNAG, HIPERNAS) 
σύστηµα πρόγνωσης διατµητικών ανέµων  Predictive Windshear System (PWS) 
σύστηµα προειδοποίησης εγγύτητας εδάφους Ground Proximity Warning System (GPWS) 
σύστηµα προειδοποίησης κεραυνοπληξίας Lighting Warning System (LWS) 
σύστηµα προειδοποίησης πτήσης Flight Warning System (FWS) 
σύστηµα προσγείωσης LanDinG GeaR (L/G, LG, LDG GR, ldg gr) 
σύστηµα προσγείωσης Landing System (LS) 
σύστηµα προσγείωσης undercarriage 
σύστηµα προσγείωσης & προσέγγισης για διαστηµικά οχήµατα Land & Approach System for Space Vehicles (LASSV) 
σύστηµα προσγείωσης δι' οργάνων Instrument Landing System (ILS) 
σύστηµα προσγείωσης εν σειρά tandem landing gear 
σύστηµα προσγείωσης µε δέσµη σάρωσης µικροκυµάτων Microwave Scanning Beam Landing System (MSBLS) 
σύστηµα προσγείωσης παντός καιρού All Wether Landing System (AWLS) 



 

σύστηµα προσγείωσης υπερύθρων InfraRed Landing System (IRLS) 
σύστηµα προσέγγισης ηλεκτρονικής αναλαµπής Electronic Flash Approach System (EFAS) 
σύστηµα προσέγγισης προσγείωσης δι' οργάνων Instrument Landing Approach System (ILAS) 
σύστηµα προσέγκισης µε φωτεινές αναλαµπές Approach FlashLighting System (AFLS) 
σύστηµα πρόσκτησης βασικών δεδοµένων πτήσης Basic Flight Data Acquisition System (BFDAS) 
σύστηµα προσοµοίωσης αναχαίτισης βληµάτων Missile Intercept Simulation System (MISS) 
σύστηµα προσοµοίωσης γενικής χρήσης General Process Simulation System (GPSS) 
σύστηµα προφύλαξης και προειδοποίησης Caution & Warning System (C&WS) 
σύστηµα πρόωσης ελέγχου στάσης Attitude Control Propulsion System (ACPS) 
σύστηµα πρόωσης τροχιακού ελιγµού Orbit Maneuvering Propulsion System (OMPS) 
σύστηµα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Fire Detection & Extinguishing System (FD & E) 
σύστηµα πυραυλοκινητήρα/ων rocket pack 
σύστηµα πυραύλων ελαφρού πυροβολικού Light Artillery Rocket System (LARS) 
σύστηµα πυρόσβεσης Fire Extinguishing System (FIREX) 
σύστηµα ραδιοεκποµπής έκτακτης ανάγκης Emergency Broadcasting System (EBS) 
σύστηµα ραδιοναυτιλίας τύπου Hi-Fix Hi-Fix 
σύστηµα ραδιοφάρου διακριτής διεύθυνσης Discrete Address Beacon System (DABS) 
σύστηµα ραντάρ ανάγλυφου χαρτογραφικών  COntour MApping Radar system (COMAR) 
σύστηµα ραντάρ ύψους και προειδοποίησης Radar Altitude and Warning System (RAAWS) 
σύστηµα ραντάρ χαµηλού ύψους Low Altitude Radar System (LARS) 
σύστηµα σκόπευσης οπλικών συστηµάτων µε απεικονιστή ορθής διόπτευσης Head-Up Display Weapon Aiming System (HUDWAS) 
σύστηµα συγκράτησης κεφαλής head restraint system 
σύστηµα συγκροτήµατος οργάνων Instrumentation System (IS) 
σύστηµα συλλογής δεδοµένων συντήρησης Maintenance Data Collection System (MDCS) 
σύστηµα συντήρησης επί του αεροσκάφους Onboard Maintenance System (OMS) 
σύστηµα συστοιχίας ηλεκτροχηµικών στοιχείων Fuel Cell Power Plant System (FCPPS) 
σύστηµα τήρησης πορείας heading hold mode 
σύστηµα τροφοδοσίας δια βαρύτητος gravity feed system 
σύστηµα τροχιακής στάσης & ελιγµών Orbital Attitude & Maneuvering System (OAMS) 
σύστηµα τροχιακών ελιγµών Orbital Maneuvering System (OMS) 



 

σύστηµα τυφλής προσέγγισης Blind Approach System (BAS) 
σύστηµα τυφλής προσέγγισης δια ραδιοφάρου blind approach beacon system  
σύστηµα υπέρβασης ελέγχου µε φωτογραφική µηχανή Camera Override Control System (COCS) 
σύστηµα υποβρυχίου βλήµατος µεγάλου βεληνεκούς  Undersea Long-Range Missile System (ULMS) 
σύστηµα υπολογιστή ελέγχου πτήσης Flight Control Computer System (FCCS) 
σύστηµα υποστήριξης εκτόξευσης Launch Support System (LSS) 
σύστηµα υποστήριξης επίγειας µάχης Land Combat Support System (LCSS) 
σύστηµα υποστήριξης ζωής Life Support System (LSS) 
σύστηµα υποστήριξης ζωής εκτός οχήµατος Extravehicular Life Support System (ELSS) 
σύστηµα φακέλλου διαχείρισης και καθοδήγησης πτήσης Flight Management Guidance and Envelope System (FMGES) 
σύστηµα φόρτωσης και συµπίεσης προωθητικού καυσίµου Propellant Loading and Pressurization System (PLPS) 
σύστηµα φόρτωσης προωθητικού καυσίµου Propellant Loading System (PLS) 
σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης EMergency Lighting System (EMLS) 
σύστηµα φωτισµού κεντρικής γραµµής διαδρόµου από/προσγείωσης Runway Center line Light System (RCLS) 
σύστηµα φωτισµού προσέγγισης Approach Light System (ALS) 
σύστηµα φώτων βραχείας προσέγγισης Short Approach Light System (SALS) 
σύστηµα φώτων προσέγγισης µέσης έντασης Medium intencity Approach Light System (MALS) 
σύστηµα φώτων προσέγγισης µέσης έντασης και ευθυγράµµισης µε διάδροµο απο-
/προσγείωσης Medium intencity Approach Light System with Runway align (MALSR) 
σύστηµα χειρισµού για διατήρηση του ύψους altitude hold 
σύστηµα ψηφιακής διεύθυνσης Digital Address System (DAS) 
σύστηµα ψηφιακών επικοινωνιών DIGItal COMmunications System (DIGICOM) 
σύστηµα ψύξης αυτοσυντηρούµενης λειτουργίας bootstrap cold air unit  
συστήµατα άµυνας κατά βλήµατος Defense Against Missile Systems (DAMS) 
συστήµατα διαχείρισης µηνυµάτων Message Handling Systems (MHS) 
συστήµατα κύριας προώθησης Main Propulsion Systems (MPS) 
συστήµατα συναρµογών fit systems 
συστηµατική δειγµατοληψία systematic sampling 
συστηµατική µεταβολή systematic variation 
συστηµατικό δείγµα systematic sample 



 

συστοιχία ηλεκτροχηµικών στοιχείων Fuel Cell Power Plant (FCP) 
συστραµµένο TWisted (TW) 
συστροφή πτερυγίου blade twist  
σύσφιξη, συµβολή interference fit 
συσχετιστής δεδοµένων DAta CORrelator (DACOR) 
συχνότητα FREQuency (FREQ, f) 
συχνότητα αθροιστικής αστοχίας cumulative failure frequency 
συχνότητα δειγµατοληψίας sampling frequency 
συχνότητα επανάληψης παλµών Pulse Recurrence Frequency (PRF) 
συχνότητα παλµικού ραντάρ Pulse Radar Freqency (PRF) 
συχνότητα ριπών gust frequency 
σφαιρικό σκληρόµετρο P-J Pusey-Jones plastometer 
σφάλµα αζιµουθίου azimuth error 
σφάλµα ακριβείας στόχευσης delivery error 
σφάλµα απόκλισης Deflection Error (DE) 
σφάλµα βάσης χρόνου Time Base Error (TBE) 
σφάλµα γωνίας ίχνους TracK angle Error (TKE) 
σφάλµα επιτάχυνσης acceleration error 
σφάλµα θέσης position error 
σφάλµα ίχνους TracK Error (TKE) 
σφάλµα πίεσης pressure error  
σφάλµα υστέρησης hysteresis error 
σφάλµατα δοκιµών test errors 
σφην έξαρσης ridge (meteorology) 
σφραγιδοδακτύλιος seal ring 
σφράγιση, στεγανοποίηση sealing 
σφραγιστικό, στεγανοποιητικό sealant 
σφυρηλασία forging 
σφυρηλασία δια συµπιέσεως press forging 
σφυρήλατο σε µήτρα die forging 



 

σφυρίλατος χάλυβας Forged Steel (FST) 
σχαστηρία sear 
σχέδια πληροφοριών πτήσης FLight Information Plans (FLIP) 
σχεδιαγράµµατα συναντίκρισης καλωδιώσεων Cabling Interface Drawings (CID) 
σχεδίαση εργαλείων και εξαρτηµάτων Tool and Equipment Drawing (TED) 
σχεδίαση ηλεκτρονικών συσκευών µε Η/Υ  COmputer Design of Electronic Devices (CODED) 
σχεδιασµός έκτακτης ανάγκης Emergency Planning (EP) 
σχεδιασµός κυκλωµάτων µε Η/Υ Computer-Aided Circuit Design (CACD) 
σχεδιασµός ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µε Η/Υ Computer-Aided Design of Integrated Circuits (CADIC) 
σχεδιασµός ποιότητας quality planning 
σχεδιασµός ραντάρ µε Η/Υ Computer Aided Radar Design (CARD) 
σχεδιαστικό όριο & διάρκεια Design Limit and Endurance (DL&E ) 
σχέδιο DraWinG (DWG) 
σχέδιο αναχαίτισης Intercept Profile (I/P) 
σχέδιο δειγµατοληψίας sampling plan 
σχέδιο διαχείρισης καταστροφής Disaster Control Plan (DCP ) 
σχέδιο πληροφοριών εν καιρώ πολέµου Wartime Intelligence Plan (WIP) 
σχέδιο πτήσης Flight PLAN (F-PLAN, F-PLN) 
σχέση εκτίµησης βάρους Weight Estimating Relationship (WER) 
σχετική συχνότητα relative frequency 
σχετική υγρασία relative humidity 
σχηµατισµός formation 
σχίσιµο tear 
σχισµές ψύξης (αεριοστρόβιλοι) cooling slots (gas turbines) 
σχισµή slot 
σχοινί ανοίγµατος αλεξιπτώτου parachute ripcord 
σχοινί εξαρτίων (αλεξιπτώτου) rigging line (parachutes) 
σχοινιά ανάρτησης (αλεξίπτωτα) suspension lines (parachutes) 
σχοινίο ανοίγµατος rip chord 
σωλήνας pipe 



 

σωλήνας 'Pitot' pitot tube 
σωλήνας 'Venturi' Venturi tube 
σωλήνας εξαγωγής tail pipe 
σωλήνας ολικής πίεσης total pressure tube 
σωλήνας στατικής πίεσης static tube 
σωλήνας συγκράτησης drag strut 
σώµα αλεξιπτωτιστών paratroops 
σώµα, άτρακτος  body  
σωµάτωση bonding (structural)  
σωµάτωση (συγκόλληση διαστρωµατώσεων πλαστικού) blocking  
σωµάτωση δια συγκόλλησης weld bonding 
σωρείτης, ες Cumulus (Cu, C) 
σωρειτοµελανίες Cumulonimbus (Cb) 
σωρειτόµορφα νέφη heap clouds 
σωρευτής τάσεων stress raiser 
σωσίβια λέµβος life raft 
σωσίβιο γιλέκο life jacket 
ταινία tape 
ταινία συσφίξεως πτερυγίων blade shroud  
ταινίες συγκράτησης retainer bands 
ταινίες συγκράτησης αλεξιπτώτου parachute retaining straps 
τακτική αεροπορία tactical air force 
τακτική αεροπορία Tactical Air Force (TAF) 
τακτική αεροπορική επιχείρηση tactical air operation 
τακτική αεροπορική υποστήριξη tactical air support 
τακτική διοίκηση Tactical Command (TC) 
τακτικό βαλλιστικό βλήµα Tactical Ballistic Missile (TBM) 
τακτικό µεταφορικό (α/φ) σταθερής πτέρυγας Fixed Wing Tactical Transport (FWTT) 
τακτικό σύστηµα επεξεργασίας άµεσης ταχείας πρόσβασης Tactical Rapid Access Processing System (TRAPS) 
ταλάντωση oscillation 



 

ταλάντωση λόγω αστάθειας hunting 
ταλάντωση προκαλούµενη από τον χειριστή Pilot Induced Oscillation (PIO) 
ταλαντωτής OSCillator (OSC) 
ταλαντωτής ελεγχόµενος από τάση Voltage Controlled Oscillator (VCO) 
ταλαντωτής κύµατος επιστροφής Backward Wave Oscillator (BWO) 
ταλαντωτής ρυθµικής συχνότητας Beat Frequency Oscillator (BFO) 
ταλαντωτής συνεχούς κύµατος Continuous Wave Oscillator (CWO) 
ταλαντωτής χαµηλής συχνότητας Low Frequency Oscillator (LFO) 
ταλαντωτική περιδίνηση oscillatory spin 
ταξινόµηση ανταλλακτικών Spare Parts Classification (SPC) 
ταξινόµηση ενεργειών συντήρησης Maintenance Action Classification (MAC) 
τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος Voltage Alternating Current (VAC) 
τάση θλίψης compressive stress 
τάση θραύσης rupture stress 
τάση συγκόλλησης welding stress 
τάση συνάφειας/συνοχής κόλλας adhesive stress 
τάση συνεχούς ρεύµατος Voltage Direct Current (VDC) 
τάση συνεχούς ρεύµατος πολύ χαµηλής στάθµης Very Low Level DC voltage (VLLDC) 
τάση ταχύτητας αέρα airspeed TENDency (VCTREND) 
ταυτότητα κατασκευαστή ManuFactuRer IDENTification (MFR IDENT) 
ταχεία αλλαγή κινητήρα Quick Engine Change (QEC) 
ταχεία αποσύνδεση Quick Disconnect (QD) 
ταχεία αυτόµατη διαδικασία ελέγχου αποδοχής Rapid Automatic Checkout Equipment (RACE) 
ταχεία και ακριβής διόρθωση διάθλασης Fast Accurate Refraction Correction (FARC) 
ταχεία περιστροφή flick roll 
ταχεία περιστροφή snap roll 
ταχύµετρο TACHometer (TACH) 
ταχύρευµα jet(stream) 
ταχύρυθµα πυρά High Rate of Fire (HRF) 
ταχυσύνδεσµος ιµάντων harness quick fit adapter 



 

ταχύτητα & εµβέλεια διακοπής Cut-Off VElocity & Range (COVER) 
ταχύτητα (διανυσµατική) VELocity (VEL, vel) 
ταχύτητα αέρα AirSpeed (A/S) 
ταχύτητα ακροπτερυγίου  tip speed 
ταχύτητα αναστροφής (δράσης) πηδαλίων reversal speed 
ταχύτητα ανάσυρσης πτερυγίων καµπυλότητας χείλους εκβολής flap retraction speed (V3) 
ταχύτητα ανάσυρσης πτερυδίων καµπυλότητας χείλους προσβολής Slat retraction speed (V4) 
ταχύτητα αναφοράς για προσγείωση  Landing REFerence speed (VREF) 
ταχύτητα ανέµου Wind Speed (WS) 
ταχύτητα απογείωσης ασφαλείας Take off safety speed   (V2) 
ταχύτητα απόκλισης divergence speed 
ταχύτητα αποκόλλησης Lift-Off speed (VLOF) 
ταχύτητα απόφασης Decision speed (V1) 
ταχύτητα απώλειας στήριξης stall speed 
ταχύτητα απώλειας στήριξης Stalling Speed (VS) 
ταχύτητα απώλειας στήριξης επιτυγχανοµένη σε µια καθορισµένη διαµόρφωση Stalling Speed obtained in a specified configuration  (VS1) 
ταχύτητα απώλειας στήριξης ή ελάχιστη σταθερή ταχύτητα στη προσγείωση Stalling Speed Or minimum steady flight speed in the landing (VSO) 
ταχύτητα ασφαλείας απογείωσης take-off safety speed  
ταχύτητα βέλτιστης αυτονοµίας best endurance speed 
ταχύτητα βέλτιστης γωνίας ανόδου Speed of best angle of climb (VX) 
ταχύτητα βύθισης  sinking speed 
ταχύτητα βύθισης (σχεδίασης) Design Diving speed (VD) 
ταχύτητα δίνης eddy velocity 
ταχύτητα δόνησης χειριστηρίου Stick Shaker Speed (VSS) 
ταχύτητα εδάφους Ground Speed (GS) 
ταχύτητα ελεύθερης ροής free stream velocity 
ταχύτητα ελιγµών Maneuvering speed (VM, VMAN) 
ταχύτητα ελιγµών Manuvering speed (M) 
ταχύτητα ελιγµών σχεδίασης Design maneuvering speed (VA) 
ταχύτητα εµπλοκής engaging speed 



 

ταχύτητα ήχου speed of sound 
ταχύτητα καθόδου descent velocity 
ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου Wind direction and speed (W/V) 
ταχύτητα και στίγµα κατα Ντόπλερ DOppler Velocity And Position (DOVAP) 
ταχύτητα κατά την διακοπή καύσης (πυραυλική) cut off velocity (rocketry) 
ταχύτητα καυσόπαυσης burn out velocity 
ταχύτητα µε βέλτιστο βαθµό ανόδου Speed of best rate of climb (VY) 
ταχύτητα µε εκτεταµένα πτερύγια καµπυλότητας Vfe (flap extended speed) 
ταχύτητα Π/Κ µελέτης/σχεδίασης Design Flap speed (VF) 
ταχύτητα περιστροφής Rotation speed (VR) 
ταχύτητα πλεύσης cruising speed 
ταχύτητα πλεύσης (σχεδίασης) Design Cruising speed (VC) 
ταχύτητα προειδοποίησης απώλειας στήριξης Stall Warning Speed (VSVW) 
ταχύτητα προς ύψος Velocity-to-Height (V/H) 
ταχύτητα προσέγγισης µε επιλεγµένο αυτόµατο µοχλό ισχύος Auto throttle SELected-approach speed (VSEL) 
ταχύτητα σχεδίασης για ριπή µέγιστης έντασης Design speed for maximum gust intensity (VB) 
ταχύτητα φάσης phase velocity 
ταχυχάλυβας High Speed Steel (HSS) 
τεθλασµένη ήλωση staggering (fasteners) 
τεθλασµένη πτέρυγα cranked wing 
τέλεια προσαρµογή DoVeTaiL (DVTL) 
τελείωµα finish 
τελευταίο, ύστατο ultimate (ult) 
τελική γραµµή άφεσης βοµβών Final Bomb Release Line (FBRL) 
τελική δοκιµή µηχανολογικής αποδοχής Final Engineering Acceptance Test (FEAT) 
τελική κατάσταση επιφάνειας surface finish 
τελική πιστοποίηση πτήσης Final Flight Certification (FFC) 
τελική προσέγγιση Final Approach (FNA) 
τελική ταχύτητα απογείωσης Final Takeoff speed (VFTO) 
τελική ταχύτητα απογείωσης Vfto (final take-off speed) 



 

τελικό εξάρτηµα end item 
τέλος της πτήσης µε ισχύ End Of Power Flight (EOPF) 
τεµαχίδια (ρινίσµατα, σωµατίδια) bits  
τερµατική µονάδα Terminal Module (TM) 
τερµατικός έλεγχος µε radar Terminal RAdar CONtrol (TRACON) 
τερµατικός σταθµός υπέρ-υψηλής συχνότητας παγκατευθυντικής εµβέλειας  Very high frequency Terminal OmniRange station (TVOR) 
τερµατικός, -ή, -ό terminal  
τερµατιστής ώσης thrust terminator 
τεταρτηµοριακό σφάλµα προσανατολισµού quadrantal error 
τεταρτηµοριακός κανόνας quadrantal rule 
τέταρτο του γαλονιού (Η.Π.Α.) QuarT (U.S.) (QT) 
τετραδιάστατο Four Dimensional (4D) 
τετρακυκλικό σύστηµα προσγείωσης quadricycle landing gear 
τετραπολικός ήχος quadrupole sound 
τεχνητή αίσθηση artificial feel 
τεχνητή βαρύτητα artificial gravity 
τεχνητό άνοιγµα synthetic aperture 
τεχνητό φορτίο dummy load 
τεχνητός, -ή, ό ARTiFicial (ARTF) 
τεχνικές συντήρησης και επισκευής δορυφόρου Satellite Maintenance and Repair Techniques (SMART) 
τεχνικές ψηφιακής αποδιαµόρφωσης Digital Demodulation Techniques (DDT) 
τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης προγράµµατος Program Evaluation and Review Technique (PERT) 
τεχνική οδηγία Technical Directive (TD) 
τεχνική οδηγία Technical Instruction (TI) 
τεχνική προδιαγραφή Airbus Airbus Technical Specification (ATS) 
τεχνική προδιαγραφή εξοπλισµού Equipment Technical Specification (ETS) 
τεχνική στιγµιαίας πρόβλεψης δυναµικής αξιοπιστίας Dynamic Reliability Instantaneous Forecasting Technique (DRIFT) 
τεχνική συνεχούς παρακολούθησης Technical Follow-Up (TFU) 
τεχνικό µητρώο Technical Log Book (TLB) 
τεχνικό προσωπικό εκτόξευσης launch crew 



 

τεχνικό σηµείωµα Technical Note (TN) 
τεχνικός ορισµός αεροσκάφους Aircraft Technical Definition (ATD) 
τεχνικός φάκελος Technical Dossier (TD) 
τεχνολογία αξιοπιστίας reliability engineering 
τεχνολογία ενεργού ελέγχου Active Control Techology (ACT) 
τήγµα melt 
τηλεκατευθυνόµενο radio control  
τηλεκατευθυνόµενο αεροπλάνο στόχος Radio Controlled Airplane Target (RCAT) 
τηλεκατεύθυνση radio guidance 
τηλεκατεύθυνση δι' όψεως command to line of sight 
τηλεµετρία telemetry 
τηλεµετρία TELemetry   (tel ) 
τηλεµετρία µε χρόνο-υστέρηση Delayed Time/Telemetry (DT/TM) 
τηλεπικοινωνία telecommunication 
τηλεσκοπικό σύστηµα υψηλής ενέργειας High Energy Telescope System  (HETS) 
τηλεσκόπιο ακτινών Χ X-Ray Telescope (X-RT) 
τηλεφωνικό σύστηµα γήινης αναφοράς Terrestrial Flight Telephone System (TFTS) 
τηλέφωνο TELephone (TEL) 
τηλέφωνο ενδοσυνεννόησης INTerPHone (INTPH) 
τηλεχειριζόµενη βαλβίδα Remote Operated Valve (ROV) 
τηλεχειριζόµενο όχηµα  Remotely Piloted Vehicle (RPV) 
τηλεχειριζόµενος (τηλελεγχόµενος) διακόπτης κυκλώµατος Remote Control Circuit Breaker (RCCB) 
τηλεχειρισµός Remote Control (RC) 
τιµή δοκιµής σκληρότητας κατά 'Rockwell' Hardness Rockwell test value (HR) 
τιµή δοκιµής σκληρότητας κατά 'Vickers' Hardness Vickers test value (HV) 
τιµή οξύτητας acid value 
τιµολόγιο Invoice card (I) 
τίναγµα ανεώξεως (αλεξίπτωτα) opening shock 
τίτλος δελτίου εξυπηρέτησης του κατασκευαστή Vendor Service Bulleting Title (VSBT) 
τµήµα MoDuLe (MDL) 



 

τµήµα SEction (SE) 
τµήµα αντικαταστάσιµο στη γραµµή Line Replaceable Module (LRM) 
τµήµα αποθήκευσης προωθητικού καυσίµου Propellant Storage Module (PSM) 
τµήµα αποτυχηµένης προσέγγισης Missed APproach segment (MAP) 
τµήµα δεδοµένων αέρος Air Data Module (ADM) 
τµήµα διαβίωσης πολλαπλών χρήσεων Living Utility Module (LUM) 
τµήµα διαδροµής route segment 
τµήµα διοικητικής µέριµνας LOGistics Module (LOG M) 
τµήµα προγράµµατος Η/Υ Computer Program Component (CPC) 
τµήµα πυροκροτητή προσέγγισης Proximity Fuse Section (PFS) 
τµήµα ψηφιακής επιλογής Digital Select Module (DSM) 
τµήµα/θαλαµίσκος πολλαπλών αποστολών Multi-Mission Module (MMM) 
τµηµατική µονάδα απόκτησης δεδοµένων Modular Data Acquisition Unit (MDAU) 
τµηµατική µονάδα ελιγµών Modular Maneuvering Unit (MMU) 
τµηµατικός διαστηµικός σταθµός Modular Space Station (MSS) 
τοµέας αντίστροφης πορείας backcourse sector 
τοµέας πτητικής λειτουργίας Flight Ops Department (FOD) 
τοµέας συντήρησης κατά JAA JAA Maintenance Division (JMD) 
τοµή αναφοράς reference section 
τονο-χιλιόµετρα φορτίου Load Tonne Kilometre (LTK) 
τονοχιλιοµετρική πρόσοδος Revenue Tonne Kilometre (RTK) 
τονοχιλιόµετρο φορτίου Freight Tone Kilometer (FTK) 
τοπικές διαδικασίες κατά JAA JAA Local Procedures (JLP) 
τοπική κατασκευή Local Manufacture (LM) 
τοπικό βοηθητικό σύστηµα Local-Area Augmentation System (LAAS) 
τοπικό διαφορικό σύστηµα Local-Area Differential System (LADS) 
τοπικός ταλαντωτής Local Oscillator (LO) 
τοπογραφική βάση (χάρτες) topographic base 
τοποθεσία µετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης Emergency Relocation Site (ERS) 
τοποθετηµένο, εγκαταστηµένο INSTaLleD (INSTLLD) 



 

τοποθέτηση, εγκατάσταση INSTaLlation (INSTL) 
τορπιλλοβόλο / βοµβαρδιστικό / µαχητικό Torpedo Bomber Fighter (TBF) 
τουαλέτα LAVatory (lav, LAV) 
τουριστική θέση Tourist Class (YC) 
τράπεζα δεδοµένων εργαλείων και εξαρτηµάτων Tool and Equipment Data Bank (TEDB) 
τράπεζα κρουστικών δοκιµών bounce table  
τρέχουσα εκτίµηση Current Working Estimate (CWE) 
τριβέας BeaRinG (BRG) 
τριβέας κύριου διωστήρα master rod bearing 
τριβή διαδρόµησης rolling friction 
τριγωνικό αλεξίπτωτο triangular parachute 
τρίκυκλο σύστηµα προσγείωσης tricycle landing gear 
τρισδιάστατο Three Dimensional  (Lat. Long. Alt.) (3D) 
τριχοειδείς ρωγµές hair line cracks 
τροπίδα keel 
τροπόπαυση TROPOpause (TROPO) 
τροποποίηση α/φους aircraft modification  
τρόπος αυτόµατης ναυτιλίας auto navigation mode 
τροφοδοσία/τροφοδοτικό υψηλής τάσης High Voltage Power Supply (HVPS) 
τροφοδότης FEeDeR (FEDR, FDR) 
τροφοδοτικό ισχύος συγκροτήµατος οργάνων Instrumentation Power Supply (IPS) 
τροφοδοτικό ισχύος χαµηλής τάσης Low Voltage Power Supply (LVPS) 
τροφοδοτούµενο µε υψηλής ενέργεια (σύστηµα) έγκαιρης προειδοποίησης High Powered Early Warning (HPEW) 
τροχήλατο (καροτσάκι) TRoLleY (TRLY) 
τροχιά orbit 
τροχιά (δοκός) στερέωσης καθίσµατος seat track 
τροχιά σωµατιδίου particle path 
τροχιακό όχηµα Orbiting Vehicle (OV) 
τροχιακό όχηµα διάσωσης Orbital Rescue Vehicle (ORV) 
τροχιακό υποστηρικτικό όχηµα Orbital Support Vehicle (OSV) 



 

τροχιακός διαστηµικός σταθµός µεγάλου ύψους High Altitude Orbital Space Station (HAOSS) 
τροχιοδηγοί καταπέλτη guide rails 
τροχοδρόµηση taxiing 
τροχόδροµος TaxiWaY (TWY) 
τροχός WHeeL (WHL) 
τύµπανο συµπιεστή compressor drum 
τυπικές επιδόσεις standard performance 
τυπική απόκλιση standard deviation 
τυπικό επίπεδο ισχύος τηλεφώνου TYpical Phone Power LEvel (TYPPLE) 
τυπικός Typical (typ) 
τυποποιηµένες πρακτικές ηλεκτρολογίας Electrical Standard Practices (ESP) 
τύπος (χύτευση) mould 
τύπος µη επανδρωµένου αεροσκάφους drone  
τύπου προσοικείωσης Homing Type (HT) 
τύπωση moulding 
τύρβωση turbulence 
τύρβωση, τυρβώδης  TURBulence,TURBulent (TURB) 
τυφλή προσέγγιση Blind Approach (BA) 
τυφλή ταχύτητα (ραντάρ) blind velocity  
τυφλός συσφιγκτήρας/συνδετήρας blind fastener  
τυχαία αλληλουχία random sequence 
τυχαία αστοχία random failure 
τυχαία µεταβλητή random variable 
υβριδικός αναλογικός/ψηφιακός υπολογιστής HYbrid Digital-Analog Computer (HYDAC) 
υβριδικός, -ή, -ό hybrid 
υγιές HeaLThY (HLTY) 
υγρασία humidity 
υγρή εκκίνηση wet start 
υγρό LIQuiD (LIQD) 
υγρό άζωτο Liquid Nitrogen (LN) 



 

υγρό καύσιµο liquid fuel 
υγρό οξυγόνο Liquid OXygen (LOX) 
υγρό προωθητικό liquid propellant 
υγρό φυσικό αέριο Liquid Natural Gas (LNG) 
υγρόµετρο hygrometer 
υγροποιηµένο προπάνιο Gas Propane Liquid (GPL) 
υδατοδίαυλος water channel 
υδατοσήραγγα water tunnel 
υδραζίνη hydrazine 
υδραυλική πίεση hydraulic pressure 
υδραυλικό κύκλωµα hydraulic circuit 
υδραυλικό πλήγµα hydraulic shock 
υδραυλικό σύστηµα hydraulic system 
υδραυλικός αποσβεστήρας oleo 
υδραυλικός, -ή,- ό HYDraulic (HYD, hyd) 
υδροδυναµική hydrodynamics 
υδρολίσθηση aquaplaning 
υδρολίσθηση hydroplaning 
υδροµηχανολογική µονάδα HydroMechanical Unit (HMU) 
υδροµηχανολογικός έλεγχος HydroMechanical Control (HMC) 
υδροπέδιλο hydroski 
υδροπλάνο seaplane 
υδροπνευµατικό σύστηµα hydroneumatic system 
υδροπτέρυγα hydrofoil 
υδροστατική εξέλαση hydrostatic extrusion 
υδροστατικός κρουστικός πύραυλος Hydrostatic Impact Rocket (HIR) 
υετός, συµπύκνωση, υγροποίηση precipitation  
υλικά εγκατάστασης installation kit 
υλικά ενισχυµένα µε νήµατα/ίνες Fibre Reinforced Materials (FRM) 
υλικά περιορισµένης ζωής life limited components 



 

υλικό µε κρατική προµήθεια Government Furnished Material (GFE) 
υλικός εξοπλισµός hardware 
υπεραεροδυναµική superaerodynamics 
υπεραντωτική διάταξη high lift device 
υπεράνω επιπέδου εδάφους Above Ground Level (AGL) 
υπερβάλλων θόρυβος excess noise 
υπερβαρικός θάλαµος hyperbaric chamber 
υπερβαρισµός hyperbarism 
υπέρβαση OVerRiDe (OVRD, O/R) 
υπέρβαση συχνότητας Over Frequency       (OVF) 
υπέρβαση ταχύτητας OverSPeed  (OVSP) 
υπεργήρανση overageing 
υπεργολαβία subcontract 
υπεργολάβος subcontractor 
υπερδιάθλαση superrefraction 
υπερελαστικότητα superelasticity 
υπερελαφρά αεροσκάφη κατά JAR JAR-Very Light Aircraft (JAR-VLA) 
υπερελαφρό αεροσκάφος ultra light aircraft 
υπερελαφρός, -ή, -ό Ultra Light (UL) 
υπερηχητική ροή supersonic flow 
υπερηχητικό ακροφύσιο supersonic nozzle 
υπερηχητικό µεταφορικό  SuperSonic Transport (SST) 
υπερηχητικό όχηµα χαµηλού ύψους Low Altitude Supersonic Vehicle (LASV) 
υπερηχητικό χείλος προσβολής supersonic leading edge 
υπερηχητικός αθόδυλος scramjet 
υπερηχητικός διαχύτης supersonic diffuser 
υπερηχητικός στόχος µεγάλου ύψους High Altitude Supersonic Target (HAST) 
υπερηχητικός συµπιεστής supersonic compressor 
υπερθέρµανση OVerHheaT (OVHT) 
υπερθέρµανση superheat 



 

υπερθέρµανση κατά την εκκίνηση hot start 
υπεριώδες Ultra-Violet (UV) 
υπερκράµατα superalloys 
υπερκρίσιµη αεροτοµή overcritical aerofoil 
υπερκρίσιµη πτέρυγα overcritical wing 
υπερκρίσιµη πτέρυγα supercritical wing 
υπερκρίσιµη ροή supercritical flow 
υπερκυκλοφορία supercirculation 
υπερλείανση superfinishing 
υπερπεντηχητική δοκιµαστική σήραγγα Hypersonic Wind Tunnel (HWT) 
υπέρ-πεντηχητική σήραγγα συνεχούς ροής  Continous/Flow Hypersonic Tunnel (CFHT) 
υπερπεντηχητικό ερευνητικό όχηµα Hypersonic Recearch Vehicle (HRV) 
υπερπεντηχητικό όχηµα δοκιµών Hypersonic Test Vehicle (HTV) 
υπερπεντηχητικό σύστηµα ανεφοδιασµού εν πτήση Hypersonic In-flight Refueling System (HIRES) 
υπερπεντηχητικός ερευνητικός κινητήρας Hypersonic Recearch Engine (HRE) 
υπερπίεση OVerPRESSure      (OVPRESS) 
υπερπίεση superpressure 
υπερσυµπιεζόµενος κινητήρας supercharged engine 
υπερσυµπιεστής supercharger 
υπερσυµπιεστής αξονικής ροής axial flow supercharger 
υπερσυµπιεστής τύπου 'Roots' Roots supercharger 
υπέρυθρη εκποµπή InfraRed TRaNsmission (IRTRN) 
υπέρυθρο σύστηµα εµπρόσθιας παρατήρησης Forward Looking InfraRed (FLIR) 
υπέρυθρον InfraRed (IR) 
υπέρυθρος ραδιοµετρία InfraRed Radiometry (IRR) 
υπερυπερηχητική hypersonics 
υπερυπερηχητική ροή hypersonic flow 
υπερυπερηχητικό ολισθαίνον αερόχηµα hypersonic glider 
υπερυπερηχητικός, -ή, -ό hypersonic  
υπερυπεροξυγόνωση hyperventilation 



 

υπέρ-υπερυψηλή συχνότητα Super High Frequency (SHF) 
υπέρ-υψηλή ένταση Extra High Tension (EHT) 
υπερυψηλή συχνότητα Ultra High Frequency (UHF) 
υπέρ-υψηλή τάση Extra High Voltage (EHV) 
υπερφόρτιση  overstressing 
υπερφόρτωση/υπερφόρτιση OverLoaD  (OVLD) 
υπερχείλιση OVerFLow   (OVFL) 
υπερωρία OverTime (O/T) 
υπεύθυνος διακίνησης, ρυθµιστής dispatcher 
υπήνεµα κύµατα lee waves 
υπήνεµο σκέλος reciprocal leg 
υπηρεσία αεροναυτικής πληροφόρησης Aeronautical Information Service (AIS) 
υπηρεσία αυτόµατων πληροφοριών τερµατικής περιοχής Automatic Terminal Information Service (ATIS) 
υπηρεσία ελέγχου περιοχής area control service 
υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης approach control service 
υπηρεσία ενηµέρωσης εναέριας κυκλοφορίας air traffic advisory service 
υπηρεσία πληροφοριών εναέριας κυκλοφορίας Air Traffic Services Communications (ATSC) 
υπηρεσία πληροφοριών πτήσης Flight Information Service (FIS) 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Civil Aviation Authority (CAA) 
υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας Air Traffic Services (ATS) 
υπηρετικό πτερυγίδιο servo-tab 
υπηρετικό στροφείο servo-rotor 
υπηρετικός µηχανισµός, σερβοµηχανισµός servomechanism 
υπό παρακολούθηση Follow-Up (F/U) 
υποατµοσφαιρικός subatmospheric 
υποβαρικός, -ή, -ό hypobaric 
υποβαρύτητα subgravity 
υποβαρυτικός, -ή, -ό hypogravic 
υποβοηθώ AuGMenT (AGMT) 
υποβρύχια οµάδα καταστροφών Underwater Demolition Team (UDT) 



 

υποβρύχια σάρωση immersed scanning 
υποβρύχια συσκευή εντοπισµού & ανάκτησης/αναγνώρισης αντικειµένου Submerged Object Locating&Retrieving/Identification System (SOLARIS) 
υποβρύχιος ραδιοφάρος εντοπισµού  Underwater Locator Beacon (ULB) 
υπόδειγµα δοµικής δοκιµής Structural Test Model (STM) 
υπόδειγµα ψηφιακής προσοµοίωσης  Digital Simulation Model (DSM) 
υπόδειγµα, τύπος model 
υποδιάθλαση sub-refraction 
υποδοχή / λήψη Receiver / Transmitter Unit (R/T) 
υποηχητική ροή subsonic flow 
υποηχητικό αεροπλάνο subsonic aeroplane 
υποηχητικός διαχύτης subsonic diffuser 
υποθαλάσσιο  Underwater (undw) 
υποθαλάσσιο σύστηµα βληµάτων µακράς εµβέλειας Undersea Long-Range Missile System (ULMS) 
υποθετικό εµπόδιο screen (a/c performance) 
υποκειµενικό θορυβόµετρο subjective noise meter 
υποκρίσιµη µάζα subcritical mass 
υποκρίσιµη ροή subcritical flow 
υπολογισµός απόστασης από την ηχώ έκρηξης Explosive Echo Ranging (EER) 
υπολογιστής ανάλυσης ειδώλου image analysing computer 
υπολογιστής άφεσης / παράδοσης όπλου Weapon Delivery Computer (WDC) 
υπολογιστής βαθµονόµησης ώσης Thrust Rating Computer (TRC) 
υπολογιστής βαθµού µεταβολής βαροµετρικού ύψους Barometric Altitude Rate Computer (BARC) 
υπολογιστής βάρους και ζυγοστάθµισης Weight & Balance Computer (WBC) 
υπολογιστής γενικής χρήσης General Purpose Computer (GPC) 
υπολογιστής διαχείρισης απεικονιστών Display Management Computer (DMC) 
υπολογιστής ελέγχου και ένδειξης καυσίµου Fuel Control and Monitoring Computer (FCMC) 
υπολογιστής ελέγχου πτήσης Flight Control Computer (FCC) 
υπολογιστής ελέγχου υπεραντωτικών διατάξεων Slats Flaps Control Computer (SFCC) 
υπολογιστής ένδειξης πίεσης επισώτρων Tire Pressure Indicating Computer (TPIC) 
υπολογιστής εξαερισµού εξοπλισµού αερο-ηλεκτρονικών Avionics Equipment Ventilation Computer (AEVC) 



 

υπολογιστής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Electronic Library Computer (ELC) 
υπολογιστής θέρµανσης παραθύρων Window Heat Computer (WHC) 
υπολογιστής καθοδήγησης βληµάτων Missile Guidance Computer (MGC) 
υπολογιστής καθοδήγησης και πλοήγησης Guidance and Navigation Computer (GNC) 
υπολογιστής κύριας προειδοποίησης Master Wrning Computer (MWC) 
υπολογιστής παρακολούθησης αποµάστευσης BLeed Monitoring Computer (BMC) 
υπολογιστής πηδαλίων ανόδου - καθόδου και κλίσεως ELevator Aileron Computer (ELAC) 
υπολογιστής προειδοποιήσεων πτήσης Flight Warning Computer (FWC) 
υπολογιστής προσοµοίωσης επίγειας εξυπηρέτησης Gropund Support Simulation Computer (GSSC) 
υπόµνηµα LeGeND (LGND) 
υπόµνηµα συντονισµού µηχανικής Engineering Coordination Memo (ECM) 
υποξαιµία hypoxaemia 
υποξία hypoxia 
υποοµάδα sub-group 
υπόστεγο HanGaR (HGR, hngr) 
υπόστεγο δοκιµής κινητήρων run-up hangar 
υποστήρηξη συντήρησης εδάφους Ground Maintenance Support (GMS) 
υποστήριγµα BRacKeT (BRKT) 
υποστήριγµα mounting 
υποστήριξη BacK UP (BKUP) 
υποστήριξη αποστολής έκτακτης ανάγκης Emergency MiSsion Support  (EMSS) 
υποστήριξη διοικητικής µέριµνας Logistic Support (LS) 
υποστήριξη δοκιµής Test Support (CTSC) 
υποστήριξη περιπόλου πολεµικής αεροπορίας Combat Air Patrol Support (CAPS) 
υποσύστηµα ανάλυσης ανίχνευσης και καταγραφής βλαβών MAlfunction Detection Analysis and Recording subsystem (MADAR) 
υπο-σύστηµα αυτοµατοποίησης δεδοµένων Data Automation Subsystem (DAS) 
υποσύστηµα βιο-υποστήριξης Bio-Pack SubSystem (BPSS) 
υποσύστηµα γήινης ανάκτησης Earth Recovery Subsystem   (ERS) 
υποσύστηµα δοµών Structures SubSystem (SSS) 
υποσύστηµα ισχύος πεπιεσµένου αέρα Pneumatic Power Subsystem (PPS) 



 

υποσύστηµα µέτρησης µε ακρίβεια Precision Measuring SubSystem (PMSS) 
υποσύστηµα µικροσκοπικής κάµερας Microscopic Camera SubSystem (MCSS) 
υποσύστηµα οργάνων και επικοινωνιών INSTrument (INST) 
υποσύστηµα περιβαλλοντολογικού ελέγχου υποστήριξης ζωής  Environmental Control Life Support Subsystem (ECLSS) 
υπο-σύστηµα πρόσκτησης δεδοµένων Data Acquisition Subsystem (DAS) 
υποσύστηµα συχνότητας και χρονισµού Frequency & Timing Subsystem  (FTS) 
υποσύστηµα τηλεµετρίας πτήσης Flight Telemetry Subsystem (FTS) 
υποσύστηµα χειρισµού δεδοµένων Data Handling Sub-System (DHSS) 
υποσύστηµα ψηφιακής αποθήκευσης Digital Storage Subsystem (DSS) 
υποσυστήµατα επικοινωνιών & δεδοµένων Communications & Data SubSystems  (C&DSS) 
υποσυχνότητα UnderFrequency (UF) 
υποτύπωση αέρα (αεροναυτιλιακό διάγραµµα) air plot 
υπουργείο άµυνας (Η.Π.Α.) Department of Defense (DD) 
υπουργείο άµυνας (Η.Π.Α.) Department Of Defense (DOD) 
υποχώρηση LAGging (LAG) 
υστέρηση hysteresis 
ύφασµα παράλληλων πλέξεων parallel fabric 
ύφεση (µετεωρολογία) depression (meteorology) 
υψηλή ανάλυση High Resolution (HR) 
υψηλή θερµοκρασία ελαίου High Oil Temperature (HOT) 
υψηλή ισχύς High Power (HP) 
υψηλή πίεση High Pressure (HP, HI PR, HIPR) 
υψηλή στάθµη High Level (HL) 
υψηλή συχνότητα High Frequency (HF) 
υψηλή τάση High Voltage (HV) 
υψηλή ταχύτητα High Speed (HS) 
υψηλής ακεραιότητας επεξεργαστής σηµάτων  High Integrity Signal Processor (HISP) 
υψηλής επίδοσης αέρα-εδάφους High Performance Air-to-Ground (HPAG) 
υψηλής ταχύτητας αντιαρµατικό High Velocity Anti-Tank (HVAT) 
υψηλής ταχύτητας χαµηλού ύψους (α/φος) Low Altitude High Speed (LAHS) 



 

υψηλοπτέρυγο α/φος high wing aeroplane 
υψηλός, ή, ό HΙgh (HI) 
υψηλότερη δυνατή συχνότητα Highest Possible Frequency (HPF) 
υψίσυχνα δινορεύµατα High Frequency Eddy Current (HFEC) 
υψίσυχνος θόρυβος καύσης screaming (combustion)  
υψοµετρικές αποχρώσεις (χάρτες) hypsometric tints 
υψοµετρική θερµοβαθµίδα laps rate 
υψοµετρική θέση αεροδροµίου aerodrome elevation  
υψοµετρικός δείκτης spot height 
υψόµετρο ALTiMeter (ALTM) 
υψόµετρο ELEVation (ELEV, ELV) 
υψόµετρο (όργανο) altimeter 
υψόµετρο πίεσης (βαροµετρικό) pressure altimeter  
υψόµετρο ραντάρ radar altimeter  
ύψος ALTitude (ALT) 
ύψος HeiGhT (HGT) 
ύψος  HeighT (HT) 
ύψος (βάσης) νεφών cloud height 
ύψος ανεώξεως αλεξιπτώτου parachute deployment height 
ύψος ανύψωσης rise height 
ύψος ασφαλείας safety height 
ύψος έκρηξης Height Of Burst (HOB) 
ύψος πίεσης Pressure Altitude (Zp) 
ύψος πίεσης pressure altitute  
ύψος πίεσης pressure height  
ύψος πλεύσης  cruising altitude 
ύψος πτήσης Flight Altitude (FA) 
ύψος πυκνότητας Density Altitude (HD) 
ύψος ραντάρ radar altitude  
ύψος ραντάρ Radar Height (R/H) 



 

υψος ρίψης drop altitude 
υψοστρώµατα altostratus 
υψοσωρείτες altocumulus 
φαινοµενική αδράνεια virtual inertia 
φαινοµενική αντοχή apparent strength 
φαινοµενική µάζα apparent mass 
φαινοµενική ταχύτητα virtual velocity 
φαινοµενική ώση apparent thrust 
φαινοµενικός µεσηµβρινός virtual meridian 
φαινοµενικός ορίζων apparent horizon 
φαινόµενο 'Coanda' Coanda effect 
φαινόµενο purkinje purkinje phenomenon 
φάκελλος αποδοχής πτήσεως Flight Acceptance Profile  (FAP) 
φάκελλος αποδοχής τελικής επεξεργασίας  Finish Acceptance Profile (FAO) 
φάκελος εκτίναξης ejection envelope 
φάκελος εκτίναξης ejection envelope 
φάκελος πτήσης Flight Envelope (FE) 
φαρενάιτ Fahrenheit (F) 
φάρος BeaCoN (BCN) 
φάρος light beacon 
φάρος αεροδροµίου Aerodrome BeacoN (ABN) 
φάρος αποφυγής σύγκρουσης anticollision beacon 
φάρος εντοπισµού αεροδροµίου aerodrome location beacon  
φάρος ευθυγράµµισης προς διάδροµο απο-προσγείωσης runway alignment beacon 
φάρος κινδύνου hazzard beacon 
φάρος προσοικείωσης homing beacon 
φάρος ραντάρ racon  
φάρος ραντάρ Radar Beacon (RACON) 
φάρος ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Air Traffic Control Radar Beacon (ATCRB) 
φάση αβεβαιότητας uncertainty phase 



 

φάση προσδιορισµού / καθορισµού προγράµµατος Program Definition Phase (PDP) 
φάση προώθησης (από καταπέλτη) catapult stage 
φάση σε ισορροπία  phase in equilibrium 
φάσµα ραδιοσυχνοτήτων radio spectrum 
φασµατοσκόπιο ηλιακού ανέµου Solar Wind Spectrometer (SWS) 
φάτνωµα απόσχισης rip panel 
φερίτης ferrite 
φέρουσες επιφάνειες supporting surfaces 
φέρων µηχανισµός bogie  
φέρων µηχανισµός συστήµατος προσγείωσης bogie undercarriage  
φθορά wear-out 
φθορέας (άντωσης) spoiler 
φθορέας άντωσης/πηδάλιο κλίσης spoiler aileron 
φθορέας ώσης thrust spoiler 
φθορείς άντωσης εδάφους GRounD SPoiLeR (GRD-SPLR) 
φθορίζον υγρό οξυγόνο Fluorine Liquid OXygen (FLOX) 
φιάλη οξυγόνου oxygen bottle 
φιλικό αεροσκάφος Friendly Aircraft (FA) 
φίλτρο FiLTeR (FLTR) 
φίλτρο αέρος air filter 
φίλτρο ελαίου oil filter 
φίλτρο επιστροφής return filter 
φίλτρο µέσης ζώνης Band Pass Filter (BFP) 
φίλτρο χαµηλής πίεσης Low Pressure Filter (LPF) 
φλόγα FLame (FL) 
φλογιστής εκκίνησης torch igniter 
φλογοθάλαµος burner basket 
φλογοπαγίδα flame trap 
φλογοπαγίδα εισαγωγής induction flame damper 
φλογοστεγές FLaMePRooF (FLMPRF) 



 

φλογοσωλήνας flame tube 
φλύκταινα blister (fluid mechanics)  
φλύκταινα αποκόλλησης separation bubble 
φλυκταινώδης blistering  
φορέας βοµβών (α/φους) bomb carrier 
φορέας γραµµής ισχύος Power Line Carrier (PLC) 
φορέας πολλαπλού εκτοξευτήρα Multiple Ejector Rack (MER) 
φορέας πολλαπλών ρίψεων multiple ejector rack 
φορέας σταθεροποιηµένος σε διατοιχισµό Roll Stabilized Platform (RSP) 
φορητή µονάδα portable unit 
φορητό σύστηµα ελέγχου περιβάλλοντος Portable Environmental Control System (PECS) 
φορητό σύστηµα υποστήριξης ζωής Portable Life Support System (PLSS) 
φόρµα αντι-g anti-g suit 
φορτηγό αεροσκάφος All Freighter (AF) 
φορτίο LoaD (LD) 
φορτίο άνω καταστρώµατος Upper Deck Cargo (UDC) 
φορτίο έλικας propeller load 
φορτίο µελέτης/σχεδίασης design load 
φορτίο ορίου αναλογίας proof load 
φόρτιση επιφάνειας surface loading 
φόρτιση κατά µήκος εκπετάσµατος span loading 
φόρτος δίσκου στροφείου rotor disc loading 
φόρτος πτέρυγας wing loading 
φόρτος ώσης thrust loading 
φορτωτική αεροµεταφοράς Air-Way Bill (AWB) 
φρέαρ εκτόξευσης, σιλό silo 
φρεάτιο αναρρίχησης (αερόπλοια) climbing shaft (airships) 
φρεζαριστό countersunk 
φρένο στάθµευσης parking brake 
φροντιστής steward 



 

φυγοκεντρική χύτευση centrispinning  
φυγοκεντρικός συµπιεστής centrifugal compressor 
φυγοκεντρικός υπερσυµπιεστής centrifugal supercharger 
φυγόκεντρος  centrifugal 
φυγόκεντρος δύναµη Centrifugal Force (CF) 
φυγόκεντρος συµπιεστής διπλής εισαγωγής double entry centrifugal compressor 
φυγόκεντρος φτερωτή centrifugal impeller 
φυγοκεντρωτής centrifuge 
φύλλο δεδοµένων Data Sheet (DS) 
φύλλο δεδοµένων επίγειου εξοπλισµού υποστήριξης GSE Data Sheet (GDS) 
φύλλο έγκρισης τροποποίησης Modification Approval Sheet (MAS) 
φύλλο κλιµατολογικών δεδοµένων Climatological Data Sheet (CDS) 
φύλλο ρύθµισης Trim Sheet (TS) 
φύλλο τεχνικής επίπτωσης Technical Repercussion Sheet (TRS) 
φύλλο τεχνικών δεδοµένων Technical Data Sheet (TDS) 
φύλλο τροποποίησης εξοπλισµού Equipment Modification Sheet (EMS) 
φύλλο φόρτωσης load sheet 
φύλλον sheet 
φυσαλίδωση ebullism 
φυσαλιδωτή καλύπτρα bubble canopy 
φυσητήρας BLOWer (BLOW) 
φυσίγγιο cartridge (ctg) 
φυσική γήρανση natural ageing 
φυσική οξείδωση natural oxide 
φυσική ρητίνη natural resin 
φωλιά εµπρόσθιου τριβέα Front Bearing Housing (FBH) 
φωνητικό σύστηµα ανακοινώσεων Public Address system (PA) 
φωρατής µαγνητικής ροής fluxgate 
φως LighT (LT) 
φως αναγνώρισης IDentification LighT (IDLT) 



 

φως ανάγνωσης (ατοµικό) Reading Light (R/L) 
φως διαδρόµου υψηλής έντασης High Intensity Runway Light (HIRL) 
φως σηµατοδότησης Flashing Light (FL) 
φώτα LighTS (LTS) 
φώτα διαδρόµου απο/προσγείωσης ελάχιστης έντασης Minimum Intensity Runway Light (MIRL) 
φώτα εµποδίων obstruction lights 
φώτα επιφάνειας διαδρόµου απο-προσγείωσης runway surface lighting 
φώτα θέσης position lights 
φώτα κρυφού φωτισµού διαδρόµου blister lights 
φώτα οριοθέτησης (περιοχής προσγείωσης) boundary lights  
φώτα πλοήγησης navigation light 
φώτα τροχόδροµου taxiway lights 
φωτιζόµενο ILLUMinateD (ILLUMD) 
φωτισµός ILLUMination (ILLUM) 
φωτισµός άκρων διαδρόµου απο-προσγείωσης runway edge lighting 
φωτισµός διαδρόµου χαµηλής έντασης Low Intencity Runway Lighting (LIRL) 
φωτισµός διαύλου channel lights 
φωτισµός καθοδήγησης κύκλου κυκλοφορίας circling guidance lights 
φωτοαναγνώριση Photo Reconnaissance (PR) 
φωτογραφική µηχανή γήινης επιφάνειας Earth Terrain Camera (ETC) 
φωτογραφική µηχανή πρόσκτησης δεδοµένων Data Acquisition Camera (DAC) 
φωτοσηµαντήρες ζώνης επαφής TouchDown Zone Lights (TDZL) 
χαλαζίας QuarTZ (QTZ) 
χαλικοβολή grit blasting 
χάλυβας ελαθείς εν θερµώ Hot Rolled Steel (HRS) 
χάλυβας µε υψηλής περιεκτικότητας άνθρακα High Carbon Steel (HCS) 
χάλυβας υψηλής αντοχής σε εφελκυσµό High-Tensile Steel (HTS) 
χαµηλά νέφη low clouds 
χαµηλή (περιεκτικότητα) σε άνθρακα Low Carbon (LC) 
χαµηλή γήινη τροχιά Low Earth Orbit (LEO) 



 

χαµηλή πίεση LOw PRessure (LO PR, LP) 
χαµηλή πίεση Low Pressure (LP) 
χαµηλή πίεση ελαίου Low Oil Pressure (LOP) 
χαµηλή πίεση οξυγόνου Oxygen Low Pressure (OLP) 
χαµηλή συχνότητα Low Frequency (LF) 
χαµηλή τάση Low Voltage (LV) 
χαµηλή τάση εισόδου Low Input Voltage (LIV) 
χαµηλή τάση συνεχούς ρεύµατος Low Level DC voltage (LLDC) 
χαµηλή ταχύτητα Low SPeed (LSP, LS) 
χαµηλό LOw (LO) 
χαµηλό επίπεδο Low Level (LL) 
χαµηλό επίπεδο φωτός Low Light Level (LLL) 
χαµηλό ύψος Low Altitude (LA) 
χαµηλοπτέρυγο αεροπλάνο low wing airplane 
χαµηλός απεικονιστής  Head-Down Display (HDD) 
χαµηλότερα LoWeR (LWR) 
χαρακτηριστικά δυναµικού φορτίου Dynamic Load Characteristics (DLC) 
χαρακτηριστικά λειτουργίας operating characteristics 
χαρακτηριστικά µετάδοσης δεδοµένων Data Transmission Feature (DTF) 
χαρακτηριστικά πρόωσης propulsion characteristics 
χαρακτηριστικά υλικών Characteristics Of MATerials (COMAT) 
χαρακτηριστική ταχύτητα (πυραυλική) characteristic velocity (rocketry) 
χαρακτηριστικό (αναγνώρισης) α/φους AirCraft IDentification (ACID) 
χαρακτηριστικό αναγνώρισης identification sign 
χαρακτηριστικό κλήσης α/φους aircraft call sign 
χαρακτηριστικό µήκος θαλάµου καύσης (πυραυλική) characteristic chamber length (rocketry) 
χαρακτηριστικός χρόνος (γυροσκοπίου) characteristic time (gyros) 
χάρη, άδεια clearance 
χάρτης γενικής κατάστασης General Situation Map  (GSM) 
χάρτης πρόγνωσης prognostic chart 



 

χάρτης υποτύπωσης plotting map 
χείλος εκφυγής Trailing Edge (TE) 
χείλος προσβολής Leading Edge (LE) 
χειρισµός (µεταχείριση ) ωφέλιµου φορτίου Payload Handling (PLH) 
χειριστήρια ελέγχου έκτακτης ανάγκης Manual Emergency Controls (MEC) 
χειριστήρια πτήσης Flight ConTroLs (F/CTL) 
χειριστήριο συλλογικού βήµατος collective pitch control 
χειριστής παρακολούθησης  chase pilot 
χειροκίνητη διακοπή καυσίµου Manual Fuel CutOff (MFCO) 
χειροκίνητη συσκευή ελέγχου Manual Test Equipment (MTE) 
χειροκίνητος έλεγχος έντασης Manual Volume Control (MVC) 
χειροκίνητος µαγνητικός ενδείκτης Manual Magnetic Indicator (MMI) 
χειρολαβή πυροδότησης δοχείου καθίσµατος seat pan firing handle 
χειροσφυρήλατο hand forging 
χηµειόπαυση chemopause 
χηµειόσφαιρα chemosphere 
χηµική κατεργασία µε αντιδραστήριο 'Nital' Nital etching 
χηµική προσβολή chemical etching 
χηµική συµπίεση chemical pressurisation 
χηµική χαράκωση, χηµική διάβρωση chemical milling 
χηµικό καύσιµο  chemical fuel  
χηµικό σύστηµα προστασίας από πάγο chemical ice protection system 
χηµικός καθαρισµός, αποσκωρίωση pickling 
χηµικός πόλεµος Chemical Warfare (CW) 
χιλιόκυκλοι ανά δευτερόλεπτο kilocycles per second (kc/s) 
χιλιόκυκλος(οι) kilocycle(s) (kc) 
χιτώνιο liner 
χιτώνιο ψύξης coolant jacket 
χλωριούχο πολυβινίλιο PolyVinyl Chloride (PVC) 
χονδρό βήµα  coarse pitch    



 

χορδή chord 
χορδή αεροτοµής aerofoil chord 
χορδή αναφοράς Reference Chord (RC) 
χορδή πτερυγίου blade chord  
χορδή ρίζας, βάσης root chord 
χρήσιµη ζωή useful life 
χρησιµοποιηθέν καύσιµο Fuel Used (FU) 
χρησιµοποιήσιµο ως έχει use as is  
χρονικά ληγµένο Time-eXpired (TX) 
χρονικά όρια αεροσκάφους / έλεγχοι συντήρησης Aircraft Time Limits / Maintenance Checks (TLMC) 
χρονική καθυστέρηση Time Delay (TD) 
χρονικό διάστηµα δυνατότητας εκτόξευσης Launch Window (LW) 
χρονισµένη στροφή timed turn 
χρονοδιακόπτης κράτησης κινητήρα Engine Cutoff Timer (ECT) 
χρονοµετριτής, χρονοδιακόπτης, ρυθµιστής TiMeR (TMR) 
χρόνος αναµονής α/φους dwell time 
χρόνος ανάπτυξης (αλεξίπτωτα) deployment time (parachutes) 
χρόνος ανάφλεξης Time of IGnition (TIG) 
χρόνος αναχώρησης Time To Go (TTG) 
χρόνος ανεώξεως (αλεξίπτωτα) opening time 
χρόνος από γενική επισκευή Time Since Overhaul (TSO) 
χρόνος από κατασκευή Time Since Manufacture (TSM) 
χρόνος από την εγκατάσταση Time Since Installation (TSI) 
χρόνος από την τελευταία επιθεώρηση συνεργείου Time Since Last Shop Visit (TSLSV) 
χρόνος αρχικής πλήρωσης αλεξίπτωτου disreef fill time 
χρόνος διασποράς Dispersion Time (DT) 
χρόνος εκτός ενεργείας down time 
χρόνος ελεύθερης πτώσης Time of Free Fall (TFF) 
χρόνος επανεξυπηρέτησης Turn Round Time (TRT) 
χρόνος επισκευής repair time  



 

χρόνος εργασίας working time 
χρόνος ζώνης, συµβατική ώρα ζώνης zone time 
χρόνος καύσης Burn Time (BT) 
χρόνος λειτουργίας running time 
χρόνος λειτουργίας επί εδάφους ground running time 
χρόνος µεταξύ αστοχιών Time Between Failures (TBF) 
χρόνος µεταξύ γενικών επισκευών Time Between Overhauls (TBO) 
χρόνος µεταξύ µη προγραµµατισµένων αντικαταστάσεων Time Between Unscheduled Removals (TBUR) 
χρόνος µεταξύ προγραµµατισµένων επισκέψεων Time Between Scheduled Visits (TBSV) 
χρόνος µέχρι αστοχίας time to failure 
χρόνος µέχρι το συµβάν Time To Event (TTE) 
χρόνος παράδοσης Time Of Delivery (TOD) 
χρόνος παραµονής στον αέρα airborne time 
χρόνος πήξης setting time 
χρόνος προβλεπόµενης λειτουργίας up time 
χρόνος προθέρµανσης warm up time 
χρόνος προλειτουργίας (γυροσκόπια) run-down time (gyros) 
χρόνος προς αυτοανάφλεξη Time-to-Auto-Ignition (TAI) 
χρόνος πτήσης flight time 
χρόνος σπινθηρισµού dwell time 
χρόνος υλοποίησης προγράµµατος Lead Time (L/T) 
χρόνος υστέρησης Delayed Time   (DT) 
χρωστικό µόριο pigment 
χύτευση casting 
χύτευση δι' εµφυσήσεως blow moulding  
χυτό cast 
χυτό ακριβείας precision casting  
χυτοσίδηρος cast iron 
χωνευτήριο crucible 
χωρητικότητα CAPacity (CAP) 



 

χωρητικότητα αναρρόφησης swallowing capacity 
χωρητικότητα συστήµατος (διαθέσιµη ισχύς) system capacity 
χωρίς ελαττώµατα Zero Defects (ZD) 
χωρίς ραδιοεπικοινωνία NO Radio Contact (NORAC) 
χώρος έδρασης pad 
χώρος ελιγµών στάθµευσης parking apron 
χώρος εξοπλισµού πίσω Aft Equipment Bay (AEB) 
χώρος πτήσεων flight space 
χώρος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού telecommunications equipment room 
ψαθυρή θραύση brittle fracture 
ψαθυρό brittle 
ψαθυροποίηση λόγω υδρογόνωσης hydrogen embrittlement 
ψαθυρότητα λόγω υψηλών θερµοκρασιών hot shortness 
ψαλιδισµένη πτέρυγα clipped wing 
ψεκάς (ψιλή βροχή) drizzle 
ψεκασµός δια πλάσµατος (επιµετάλλωση) plasma spraying 
ψεκασµός νεφών cloud seeding 
ψευδονεύρο  false rib 
ψηφιακή απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας  Digital High Definition Display  (DHDD) 
ψηφιακή διασύνδεση εισαγωγής/εξαγωγής Digital Input/Output Interface (DIOI) 
ψηφιακή εισαγωγή Digital INput (DIN) 
ψηφιακό αεροµεταφερόµενο σύστηµα πληροφοριών Digital Airborne Information System (DAIS) 
ψηφιακό βίντεο Digital Video (DV) 
ψηφιακό βολτόµετρο Digital VoltΜeter (DVM) 
ψηφιακό µαγνητόφωνο Digital Tape Recorder (DTR) 
ψηφιακό ολοκληρωµένο σύστηµα επίθεσης & αεροναυτιλίας Digital Integrated Attack & Navigation System (DIANE) 
ψηφιακό σε αναλογικό Digital to Analog(ue) (D/A) 
ψηφιακό συγκρότηµα εναέριας σύνδεσης Digital Uplink Assembly (DUA) 
ψηφιακό σύστηµα απεικόνισης πληροφοριών Digital Information Display System (DIDS) 
ψηφιακό σύστηµα διακρίβωσης δεδοµένων Digital Data Calibration System (DDCS) 



 

ψηφιακό σύστηµα εντολών Digital Command System (DCS) 
ψηφιακό σύστηµα καταγραφής δεδοµένων Digital Data Recording System (DDRS) 
ψηφιακό σύστηµα µετάδοσης και διακοπής Digital Transmission Αnd Switching System (DTAS) 
ψηφιακό σύστηµα παρακολούθησης δοκιµών Digital Test Monitoring System (DTMS) 
ψηφιακό σύστηµα πρόσκτησης δεδοµένων Digital Data Acquisition System (DDAS) 
ψηφιακό σύστηµα πρόσκτησης και ελέγχου Digital Acquisition and Control System (DACS) 
ψηφιακός αξιολογητής συµβάντων Digital Events Evaluator (DEE) 
ψηφιακός αυτόµατος πιλότος Digital Auto-Pilot (DAP) 
ψηφιακός γεωβαλλιστικός Η/Υ Digital GeoBallistic Computer (DGBC) 
ψηφιακός διαφορικός αναλυτής Digital Differential Analyzer (DDA) 
ψηφιακός εξοπλισµός αξιολόγησης Digital Evaluation Equipment (DEE) 
ψηφιακός εξοπλισµός πρόσκτησης και καταγραφής Digital Acquisition and Documentation Equipment (DADE) 
ψηφιακός Η/Υ DIGital COMputer (DIG COM) 
ψηφιακός καταγραφέας δεδοµένων πτήσης Solid State Flight Data Recorder (SSFDR) 
ψηφιακός καταγραφέας δεδοµένων πτήσης  Digital Flight Data Recorder (DFDR) 
ψηφιακός, πλήρους δικαιοδοσίας, έλεγχος κινητήρα  Full Authority Digital Engine Control (FADEC) 
ψυγείο ελαίου εντός αγωγού ducted oil cooler 
ψυγείο ελαίου πολλαπλών στοιχείων multi-element oil cooler 
ψυγείο ελαίου ψυχόµενο δια καυσίµου Fuel Cooled Oil Cooler (FCOC) 
ψυγείο εντός αγωγού ducted radiator 
ψυγείο επιφάνειας surface radiator 
ψυγείο κάτω από την πτέρυγα under wing radiator 
ψυγείο καυσίµου/ελαίου Fuel/Oil Cooler (FOC) 
ψυκτικό coolant 
ψύξη δι'εκχύσεως effusion cooling 
Ψύξη κινητών πτερυγίων στροβίλου Turbine Vane and Blade Cooling (TVBC) 
ψύξη µε εφίδρωση sweat cooling 
ψύξη µέσω ανάκτησης regenerative cooling 
ψύξη µέσω εξάτµισης vaporisation cooling 
ψύξη πτερυγίου blade cooling  



 

Ψύξη πτερυγίων στροβίλου αέρα δι' εκχύσεως Turbine Impingement Cooling (TIC) 
ψυχόµενος δι' ακτινοβολίας radiation cooled 
ψυχρό µέτωπο cold front 
ψυχρόµετρο psychrometer 
ώθηση, παλµός, κρούση IMPulse (IMP) 
ωθητήριο µοχλού ισχύος THROTtle PUSHer (THROT PUSH) 
ώρα HouR (HR) 
ώρες HouRS (HRS, hrs) 
ώρες πτήσης Flight Hours (FH) 
ωριαίο επίπεδο θορύβου Hourly Noise Level (HNL) 
ώση THRust (THR) 
ώση εκ πιέσεως pressure thrust  
ώση πέδησης braking thrust 
ώση στοµίου διαχύτη pre-entry thrust  
ώση στον άξονα shaft thrust 
ώση στροφείου rotor thrust 
ώση ταχυρεύµατος jet thrust 
ωστική έλικα pusher propeller 
ωτίο lug 
ωτίς, φλάντζα FLanGe (FLG) 
ωφέλιµο φορτίο payload 
ωφέλιµο φορτίο useful load 
ωφέλιµο φορτίο περιορισµένο λόγω βάρους Weight Limitted Payload (WLP) 
 


