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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ ξαγδαία αύμεζε ρξήζεο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαζώο θαη ε θαζηέξσζε ησλ 

αεξνκεηαθνξώλ σο παξαδνζηαθνύ κέζνπ κεηαθνξάο ηα ηειεπηαία ρξόληα δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο πεγώλ πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη ηελ αλάγθε κεηάθξαζεο ηερληθήο νξνινγίαο ζηελ αγγιηθή 

γιώζζα, θαζόηη είλαη δηεζλήο γιώζζα επηθνηλσλίαο. 

Σν παξόλ ιεμηθό απνηειείηαη από δύν θύξηα κέξε, ην έλα αθνξά ηα δνκηθά ζηνηρεία αεξνζθαθώλ θαη ην 

άιιν ηα δνκηθά ζηνηρεία αλεκνγελλεηξηώλ. 

θνπόο ηνπ είλαη λα κεηαθξάζεη θαη λα εξκελεύζεη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία  αεξνζθαθώλ θαη 

αλεκνγελλεηξηώλ θαη λα βνεζήζεη ζηελ κειέηε εθκάζεζεο ηεο δηεζλήο ηερληθήο νξνινγίαο κε ζθνπό ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαθξαηηθήο επηθνηλσλίαο γηα ηελ ηαρύηεξε αλάπηπμε θαη κεηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. 
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ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 

Α 
αγσγόο ζεξκόηεηαο heat duct 32 

αεξαγσγόο air inlet 49 

αεξίσλ αλεκνγελλήηξηα gas turbine generator 60 

αεξνδπλακηθά θαιύκκαηα  θηλεηήξα  engine nacelles 47 

αεξνδπλακηθόο ζηξόβηινο turbine aerodynamics 74 

αδηκνύζηνο  θηλεηήξαο (νξηδόληηα 
απόθιηζε) azimuth motor 73 

αηνιηθή ελέξγεηα wind energy 59, 73 

αηρκή θνξηίνπ peak load 63 

αθκή εθθπγήο trailing edge 25 

αθκή πξνζβνιήο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο leading edge outer skin 31 

αθκή πξνζβνιήο πηέξπγαο wing leading edge  34 

αθκή εθθπγήο πιαίζηα ζε θαηαζθεπή κε 
παξάιιεια ζηξώκαηα trailing edge sandwich panels 

34 

αθκή εθθπγήο ζθήλα πιαίζην ζε 
θαηαζθεπή κε παξάιιεια ζηξώκαηα 

trailing edge wedge sandwich 
panel 

34 

αθξνπηεξύγην wing tip 30 

αθξνθύζην θαπζίκνπ fuel nozzle  49 

αιιαγή βήκαηνο ζεηξήλαο πηεξπγίνπ  blade pitch change horn 51 

ακεξηθαληθό πνιππηεξύγην american multiblade 77 

άκεζνο-ε-ν direct 71 

αλαθιαζηήξαο δησζηήξα (ξάβδνο) reflector rod 32 

αλάζηξνθε ηύπνπ γιάξνπ inverted gull 26 

αλαζπξκέλν retracted 41 

αλαζπξκέλν πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο retracted flap 42 

αλαζπξόκελν ξηλαίν retractable nose 42 

αλαηνκία θηβώηηνπ ηαρπηήησλ gearbox  anatomy 57 

άλεκν πηεξύγην wind vano 69 

αλεκνγελλήηξηα wind turbine 59,61, 63, 69 

αλεκνδείθηεο wind vane 76 

αλεκόκεηξν anemometer 68, 73, 76 

αλεκνκεραλή windmills 56 

άλεκνο  wind 56, 61, 62, 69 

αλζεθηηθό θνξηίν resistive load 72 

αληίζεηε θαηεύζπλζε  opposite direction 43 

αληηζηαζκηζηηθή πιάθα balance panel 44 

αληηζηαζκηζηηθά πηεξπγίδηα trim tabs 36 

αληη-ππεξεηηθό πηεξπγίδην antiservo tab 45 

αληιία/εο pump/s 60 

άλησζεο (δύλακε) lift (F) 43, 54, 69, 74 

άλσ upper 31 

άλσ επηθάλεηα upper skin 31 

άλσ πώκα δνθόο upper cap member  28 

άλσ κηζό από άηξαθηνο upper half of fuselage 47 

άλσ λεύξσζεο δηακήθε δνθνύ upper spar web 29 
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άλσ πώκα δηακήθε δνθoύ upper spar cap 29 

άμνλαο αιιαγήο πξόλεπζεο pitch change axis  52 

άμνλαο αλεκνγελλήηξηαο turbine generator shaft 65 

άμνλαο ζηξνθείνπ rotor shaft 73 

άμνλαο/εο shaft/s 61 

από αλεκνγελλήηξηα ζηξνθείν from wind-turbine rotor 57 

απόθιηζε deflection 43 

απόξξεπκα θύξηνπ ζηξνθείνπ main rotor wake  54 

απνζβεζηήξαο damper 52 

απώιεηα ζηήξημεο, κηθξό θξάγκα  stall fence 45 

άξζξσζε hinge 44 

άξζξσζε νπηζζέιθνπζαο drag hinge 52 

άξζξσζε πεδαιίνπ θιίζεο aileron hinge 30 

άξζξσζε πεδαιίνπ θιίζεο-ζπλαξκνγή 
πείξνπ aileron hinge-pin fitting  

37 

άξζξσζε πηεξύγηνπ ειέγρνπ άλησζεο flap hinge 52 

άξζξσζε πηέξσζεο feathering hinge  50 

αξηζηεξά πηέξπγα  left wing 27, 47 

άηξαθηνο nacelle 69, 70, 75, 77 

άηξαθηνο fuselage 22, 48 

απμάλσ increase 59 

απμάλσ ηαρύηεηα speed increase 62 

άθνξηνπ ελέξγεηαο  ιεηηνπξγία Idle running 63 

Β 
βάζε πξνζαξκνγήο, ρώξνο έδξαζεο pad mount 62 

βαζηθή αλεκνγελλήηξηα basic wind turbine generator 61 

βήκα έιηθαο pitch 76 

Γ 
   

γελλήηξηα/εο generator/s 56,58,66,68,70,73,75,76 

γσλία πξόλεπζεο pitch angle 62 

Γ 
δειηαπηέξπγν delta wing 25 

δεμηά πηέξπγα  right wing 27, 47 

δηαγώληνο ζσιήλαο  diagonal tube  28 

δηαγώληα λεύξσζεο κειώλ diagonal web members 23 

δηάθελν εμαεξηζκνύ vent gap 44 

δηαθνπή ειεθηξνληθήο δηαβίβαζεο cut-in 67 

δηαθνπή θηλεηήξα engine stop 63 

δηάκεηξνο  πηεξπγίνπ ζηξνβίινπ turbine blade diameter  66 

δηάκεηξνο ζηξνθείνπ rotor diam 75 

δηακήθεο δνθόο longeron 23, 24, 36,  

δηακήθεο δνθόο spar 37 

δηαλνκή,θαηαλνκή distribution 56 

δηαλπζκαηηθή ηαρύηεηα αλέκνπ velocity of wind 66 

δηάθξαγκα, θξαθηή bulkhead 24, 36 

δίεδξνο dihedral 26 

δηεύζπλζε αλέκνπ wind direction 68, 77 

δίθηπν  ζύλδεζεο grid connection 71 

δηπιήο ζπείξαο νδνλησηόο ηξνρίζθνο double helix pinion 57 

δνθίδα stringer 24, 28, 36 

δνκή αεξνζθάθνπο/αεξνζθάθνο (ρσξίο airframe 48 
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θηλεηήξεο)/ 

Δ 
εηζαγσγή αέξα air intake 54, 58, 60 

εηζεξρόκελνο άμνλαο  input shaft 57 

είζνδνο αεξίνπ gas in 60 

εηζξνή input 71 

εθθαζάξηζε wound 72 

εθθίλεζε ησλ ζηξνβίισλ start up the turbines 64 

εθιεπηπλόκελε αθκή εθθπγήο tapered trailing edge 25 

εθιεπηπλόκελνο ππξήλαο tapered core 33, 34 

εθιεπηπλόκελε πξνρώξεζε tapered leading 25 

εθιεπηπλόκελε αθκή πξνζβνιήο tapered leading edge 25 

εθηεηακέλν πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο flap extended 42 

εθηόμεπζε αέξα air jet 54 

εθηξνπή νδεγνύ yaw drive 68, 76 

εθηξνπή θηλεηήξα yaw motor 68, 76 

ειαηήξην spring 43 

έιεγρνο control 43 

έιεγρνο θπθιηθήο  εκπξόζζηαο θίλεζεο 
ρεηξηζηεξίνπ 

cyclic control stick moved 
forward 

55 

έιεγρνο θπθιηθήο  πιεπξηθήο θίλεζεο 
ρεηξηζηεξίνπ 

cyclic control stick moved 
sideways 

55 

έιεγρνο βήκαηνο pitch control 62 

ειεύζεξνο ζύλδεζκνο free link 42, 43 

ειηθνεηδήο  γεσκεηξία σο πξνο  ηνλ 
θαηαθόξπθν άμνλα darrieus 

77 

ειηθνεηδείο  νδόληεο helical teeth 57 

εκπξόζζηα δηακήθεο δνθόο front spar 28, 30 

εκπξόζζηα πηήζε forward flight 55 

ελδηάκεζνο  νδνλησηόο ηξνρόο intermediate gears 57 

ελεξγνπνίεζε ζεηξήλαο (θόξλαο) actuating horn 37 

εληζρπηηθό δνθίδην  stiffener 29 

εληζρπκέλν κε δηαγώληα ζύξκαηα δηπιάλν wire braced biplane 27 

εμαγόκελν Output to PCC 71 

εμαγόκελνη άμνλεο ζηηο γελλήηξηεο output shafts to generators  57 

εμαγσγή, εμάηκηζε exhaust out 60 

εμεηάδνληαο αλαιπηηθόηεξα take a closer look 64 

εμεξρόκελνο νδνλησηόο ηξνρίζθνο output pinion 57 

έμνδνο αέξα αλεκηζηήξα εληζρπηή air exit booster fan  58 

έμνδνο άμνλα output shaft 49 

έμνδνο εμαγσγή αέξα exhaust air outlet  49 

εμσηεξηθό πεδάιην θιίζεο outboard aileron 39 

εμσηεξηθό πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο outboard flap 34 

επαγσγηθή γελλήηξηα induction generator 62 

επαγσγηθόο θισβόο θξπζηαιιηθνύ 
πιέγκαηνο squirrel cage 

72 

επαθέαο  γελλήηξηαο generator contactor 62 

επηκεθήο ζηεξίγκαηα εληζρπκέλα κε 
πξόρεηξα ζηεξίγκαηα long struts braced with jury struts 

27 

επίπεδν  πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο plain flap 41 

επηθάλεηα skin 24, 28, 33, 36 

επηθάλεηα ειέγρνπ γξακκήο άξζξσζε control surface hinge line 42 

εζσηεξηθό πεδάιην θιίζεο  inboard aileron 39 
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εζσηεξηθό πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο inboard flap 34 

επζεία πξνxώξεζε straight leading 25 

επζεία αθκή εθθπγήο straight trailing edge 25 

επζεία αθκή πξνζπηώζεσο straight leading edge 25 

εθαπηνκεληθή δύλακε tangential (F) 69 

Ε 
δώλε-εο zone-s 47 

Ζ 
ειεθηξηζκόο electricity 59 

ειεθηξνληθά electronics 59 

ειεθηξνληθά ειέγρνπ control electronics 73 

ήινη rivets 29 

εκηθπθιηθήο  γεσκεηξίαο  σο  πξνο   ηνλ  
θαηαθόξπθν άμνλα  savonius 

77 

εκηπξόβνινο semi-cantilever 27 

Θ 
ζύξεο doors  47 

Η 
ηδεώδεο  έιηθα ideal propeller 77 

ηζρύο power 63, 67 

ηζρύο αλέκνπ wind power 63 

ηζρύο ελαιιάθηε power inverter 61 

ηζρύο ζηνλ άλεκν power in the wind 66 

Κ 
θαιύπηξα πηέξπγαο wing cap 32 

θαιώδηα πεδάιηνπ αλόδνπ-θαζόδνπ elevator cables 38 

θαηαθόξπθε λεύξσζεο κειώλ  vertical web members  23 

θαηαθόξπθνο ζηαζεξνπνηεηήο vertical stabilizer 36 

θαηαθόξπθνο  ζσιήλαο vertical tube 28 

θαηάινηπα ελέξγεηαο θηλεηήξα waste energy-engine 63 

θαηαλαιηζθόκελν θνξηίν consumer load 63 

θάησ lower 31 

θάησ πώκα δνθνύ lower cap member 28 

θάησ κηζό από άηξαθηνο lower half of fuselage 47 

θάησ λεύξσζεο δηακήθε δνθνύ  lower spar web  29 

θάησ πεδάιην θιίζεο down aileron 37 

θάησ πώκα δηακήθε δνθνύ lower spar cap 29 

θαηώξεπκα downwash 54 

θαπζαέξηα exhaust gases 49 

θαύζε αέξησλ combustion gases 49 

θηβώηην ηαρπηήησλ gearbox 62, 68, 70, 73, 76 

θηλεηέο γξίιηεο louver 31 

θηλεηήξαο motor 61 

θηλεηηθή ελέξγεηα kinetic energy 59 

θνξδόλη ζθήλαο cord wedge 35 

θπκαηνεηδήο εζσηεξηθή επηθάλεηα corrugated inner skin 31 

θύξηνο  άμνλαο main shaft 58 

θπξίνο νδνλησηόο ηξνρόο ζε ζύζηεκα 
εκπινθήο bull gears 

57 

θπςεινεηδέο ππξήλαο ζε θαηαζθεπή κε 
παξάιιεια  ζηξώκαηα honeycomb sandwich core 

35 

θώλσζε άξζξσζεο coning hinge 51 
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Λ 
ιίηξν/α θαπζίκνπ fuel litre/s 63 

ισξίδα αθκήο πξνζβνιήο leading edge strip 30 

Μ 
κεγάινο κεηαζρεκαηηζηήο large converter 72 

κέζν πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο mid flap 41 

κεζνπηέξπγν mid-wing 26 

κεηάδνζε transmission 48, 71 

κεηάδνζε θηβώηηνπ ηαρπηήησλ gear-box transmission 58 

κεηαιιηθήο πηέξπγαο δηακήθεο δνθόο metal wing spar 35 

κεηαιιηθό κέινο ζπλδεδεκέλν ζε 
θαηαζθεπή κε παξάιιεια ζηξώκαηα 

metal member bonded to 
sandwich 

35 

κεηαζρεκαηηζηήο transformer 56, 60, 62 

κεηαζρεκαηηζηήο αύμεζεο ηάζεο 
(αλπςώζεσο) step-up transformer 

61 

κεηαηξνπή θαπζίκνπ ζε κεραληθή ηζρύο 
fuel  to mechanical power 
conversion 

60 

κεηαηξνπή κεραληθήο ζε ειεθηξηθή ηζρύο 
mechanical to electrical power 
conversion 

60 

κεηαθνξηθόο ζπγρξνληζκέλεο κεραλέο 
convectional synchronous 
machines 

71 

κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο weather station 70 

κέηξα αέξα wind meter 73 

κεραλέο επαγσγήο induction machines 71 

κεραληθή ελέξγεηα πεγήο κεηαβιεηήο 
ηαρύηεηαο 

mechanical energy source 
variable speed 

71 

κεραληζκόο γξακκηθήο θίλεζεο  actuator 42 

κεραληζκόο εκπινθήο ζύζηεκα ηξνρώλ gear mechanism 71 

κηα ζηαζεξά a constant 66 

κηθξόο κεηαζρεκαηηζηήο small converter 72 

κόληκνο καγλήηεο permanent  magnet 71 

κνξθνπνηεηήο former 24 

κνριόο ειέγρνπ ηζρύνο throttle control 54 

Ν 
λεύξα ribs 28 

λεύξν δηαθξάγκαηνο  bulkhead rib 30 

λεύξν ζιίςεο  compression rib 30 

λεύξν πξνζθνιιεκέλν γσλία rib attach angle 29 

λεύξν πηέξπγαο ή επίπεδν λεύξν wing rib or plain rib 30 

λεύξν ξίδαο πηέξπγαο wing butt rib 30 

Ξ 

μύιηλα κέιε θαηά κήθνο ηνπ 
εθπεηάζκαηνο θαη ηεο ρνξδήο 

Wooden members spanwise and 
chordwise 

35 

Ο 
νδεγόο εθηξνπήο yaw drive 76 

Oιιαλδηθόο ηέζζεξηο βξαρίνλεο Dutch four arm 77 

νινθίλεην  νξηδόληην  πεδάιην αθηδσηόο 
αμνλίζθνο stabilator pivot point 

45 

νλνκαζηηθή ηζρύο rated power 67 

νλνκαζηηθή ηαρύηεηα rated speed 67 

νπή θεξαπλνύ (αζηξαπήο)  lightning hole 37 

νπηζζέιθνπζα drag 74 
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νπίζζην πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο aft flap 41 

νπίζζηνο δηακήθεο δνθόο rear spar 28, 30 

νπηζζνθιηλείο πηέξπγεο sweptback wings 25 

όξηα "Betz" betz limits 77 

νξηδόληηνο  άμνλαο horizontal axis 69 

νξηδόληηνο ζηαζεξνπνηεηήο horizontal stabilizer 36 

νπξαίν πέδηιν tail skid  48 

νπξαίν πηέξσκα empennage 47 

νπξαίν ζηξνθείν tail rotor 48 

νπξαίν θξάγκα tail boom 48 

Π 
πάλσ πεδάιην θιίζεο up aileron 37 

πέδεζε brake 58,68,73,76 

πεδίν ειέγρνπ field control 72 

πεξίβιεκα housing 58 

πεξηνξηζηήο θίλεζεο πεδαιίνπ 
δηεύζπλζεο ruddervator 

40 

πεξηζηξεθόκελν αθξνθύζην rotating nozzle 54 

πεξηζηξεθόκελνο άμνλαο rotating shaft 60 

πεξηζηξνθή πηεξπγίνπ blade rotation  53 

πεγή DC source 72 

πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο electrical energy source 72 

πεδάιην αλόδνπ-θαζόδνπ elevator 36 

πεδάιην δηεύζπλζεο rudder 36 

πεδάιην θιίζεο  aileron 30,44 

πιαίζην frame 36 

πιαζηηθά  εληζρπκέλα κε ζαινλήκαηα  ζε 
θαηαζθεπή κε παξάιιεια ζηξώκαηα ζηνλ 
ππξήλα  

glass reinforced plastics 
sandwich the core 

35 

πιεπξηθή πηήζε sideware flight 55 

πιεόλαζκα αηνιηθήο ελέξγεηαο surplus wind energy 63 

πιήκλε hub 58,69,70,75 

πιήξεο πξόβνινο full cantilever 27 

πνιππνιηθέο ζπγρξνληζκέλεο κεραλέο multipole synchronous machines 71 

πξνεμέρνληα θαιώδηα pendant cables 62 

πξόλεπζε, βήκα (έιηθαο) pitch 68 

πξνο δεμακελή απνζήθεπζεο 
αεξίνπ/πεγή to gas storage tank/ source 

60 

πξόο πεδάιηα  θιίζεο to ailerons 38 

πξνο ην δίθηπν to the grid 60 

πξνζαξηώ ζπλαξκνγέο πηέξπγαο wing attach fittings 30 

πξόζβαζε πιαηζίνπ access panel 31 

πξόζζην πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο fore flap 41 

πηέξπγα ηύπνπ γιάξνπ gull wing 26 

πηέξπγα-εο wing-s 22, 44 

πηεξύγηα θιίζεο/ θακππιόηεηαο flaperons 40 

πηεξύγηα θύξηνπ ζηξνθείνπ main rotor blades  48 

πηεξπγίδηα δπγνζηάζκηζεο trim tabs 36 

πηεξπγίδην tab 43 

πηεξπγίδην ειέγρνπ  control tab 44 

πηεξπγίδην πεδάιηνπ θιίζεο πιαίζην ζε 
θαηαζθεπή κε παξάιιεια ζηξώκαηα  aileron tab sandwich panel 

34 
 

πηεξπγίδην κε γξαλαδσηώλ κεησηήξα γηα tab geared to deflect 43 
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λα απνθιίλεη θαη’αλαινγίαλ ζηνλ έιεγρν 
απόθιηζεο αιιά ζηελ αληίζεηε 
θαηεύζπλζε 

proportionally to the control 
deflection but in the opposite 
direction 

πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο ζρηζηνύ 
ηύπνπ  split flap  

41 

πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο ‘fowler’ fowler flap 41 

πηεξύγην/α ζηξνβίινπ turbine blade/s 65 

πηεξύγην-α (έιηθνο, ζπκπηεζηήο) blade-s 58,68,70,75,76 

πηεξύγην ζηξνθείνπ rotor blade 73 

πηέξσζε  feathering 52 

ππθλόηεηα αέξα density of air 66 

πύιε δηόδνπ wicket gate 65 

ππιώλαο pylon 48 

πύξγνο tower 58,68,70,73,75,76 

ππξήλαο core 33 

Ρ 
ξηλαίν λεύξν nose rib 28, 30 

ξηλαίνο θώλνο nosecone 70 

ξνή αλέκνπ wind flow 74 

ξνή λεξνύ water flow 65 

ξνπή ζηξέςεο torque  53 

ξύζκηζε ειεθηξηθνύ πηεξύγηνπ electrical blade adjustment 73 

ξπζκηζηήο, ειεγθηήξαο controller 68,76 

 
ζεηξήλα (θόξλα) πξόλεπζεο pitch horn 50,52 

ζεκεία από ην πξνζάξηεκα από 
κπξνζηά θαη νπίζζηεο ζπλαξκνγέο 
δηακήθε δνθνύ 

points of attachment to front and 
rear spar fittings 

31 

ζεκείν άξζξσζεο hinge point 42 

ζεκείν πνπ ζέηεη ζε εθθίλεζε ηνλ 
θηλεηήξα set point for engine start 

63 

ζεκείσζε αμόλσλ όρη πάλσ ζην θέληξν 
ηνπ άμνλα note pivots not on center of shaft  

38 
 

ζπηλζεξηζηήο igniter plug  49 

ζηαζεξή επηθάλεηα fixed surface 43 

ζηαζεξήο ζπρλόηεηαο fixed frequency 73 

ζηαζεξό πάρνο constant thickness 33 

ζηαζεξό πάρνο ππξήλα constant thickness core 34 

ζηαζεξνπνηεηήο-έο stabilizer-s 22, 48 

ζηαζεξό, ζηάηεο stator 49, 65,71,  

ζηαηηθνί αλαζηνιείο static stops 50 

ζηεγαλνπνηεκέλε δνκή δεμακελήο 
θαπζίκνπ sealed structure fuel tank 

32 

ζηεγαλνπνηώ θελό πηεξπγίδην aileron gap seal 46 

ζηεγαλνπνηώ θελό πεδάιην θιίζεο  tab gap seal 46 

ζηεξεάο ζθήλαο solid wedge 34 

ζηξόβηινο turbine 56, 65 

ζηξνθείν rotor 49,65,69,71,75,76 

ζηξνθείν εθθαζάξηζεο wound rotor 72 

ζπγθξόηεκα πιήκλεο θύξηνπ ζηξνθείνπ main rotor hub assembly 48 

ζπιινγηθνύ collective 54 

ζπκβαηηθή επίιπζεο επαγσγηθήο 
γελλήηξηαο 

conventional induction generator 
solution 

62 
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ζπκπηεζηήο εθθέλσζεο αέξα compressor discharge air  49 

ζπκπηεζηήο ζηξνθείνπ compressor rotor 49 

ζπκπηεζηήο ςύμεο cooling compressor 58 

ζύλδεζε  δη'επηζέκαηνο splice 29 

ζύλδεζκνο πξόλεπζεο  pitch link 51 

ζπλδπαζκέλα πεδάιηα αλόδνπ- θαζόδνπ 
θαη θιίζεσο elevons 

39 

ζπληζηακέλε ξνπή ζηξέςεο από ην θύξην 
ζηξνθείν πηεξπγίσλ 

resultant torque from main rotor 
blades 

53 

ζπληειεζηήο ηζρύνο δηόξζσζεο 
ππθλσηώλ 

power factor correction 
capacitors 

62 

ζύξκα ξπκνύιθηζεο ή ειαζηηθνύ 
επηζώηξνπ ξάβδνο drag wire or tire rod 

30 

ζπξκαηόζρνηλα ελίζρπζεο θαηά ησλ 
δπλάκεσλ νπηζζέιθνπζαο ή ειαζηηθνύ 
επηζώηξνπ ξάβδνπ anti-drag wire or tire rod 

30 

ζπζθεπή αλαραηηίζεσο stop 38 

ζύζηεκα απνκνλώζεσο, δηαθόπηεο cut-out 67 

ζύζηεκα εθθίλεζεο starting apparatus 60 

ζύζηεκα εμέιημεο system evolution 59 

ζύζηεκα ηζρύνο, κνλάδα ηζρύνο powerplant 22 
ζύζηεκα κεηαηξνπήο conversion system 59 

ζύζηεκα νδνλησηώλ  ηξνρώλ gear  49 

ζύζηεκα πξόλεπζεο pitch system 76 

ζύζηεκα πξνζγείσζεο landing gear 22 

ζύζηεκα πξνζγείσζεο ή αλαζηαιηηθό 
πέδηιν landing gear or skid 

48 

ζύζηεκα πξνζγείσζεο ζπξώλ landing gear doors 47 

ζύζηεκα πξνζγείσζεο κε πέδηια 
νιίζζεζεο skid 

48 

ζύζηεκα ςύμεο γελλήηξηαο generator cooling system 73 

ζρνηλί ζπζηήκαηνο αλαραηηίζεσο tether stop 38 

Σ 
ηαιαληεπόκελε άξζξσζε teetering hinge 50, 51 

ηαιαληεπόκελνο δίζθνο swash plate 51, 55 

ηαρύξεπκα αέξα air jet 54 

ηαρύηεηα αλέκνπ wind speed 63, 67 

ηερλνινγία ρσξίο ςήθηξεο brushless 72 

ηκήκα θαύζεο combustion section  49 

ηκήκα θηβσηίνπ ηαρπηήησλ gearbox section  49 

ηκήκα ζηξνβίινπ turbine section  49 

ηκήκα ζπκπίεζεο compression section 49 

ηξηβέαο ζηξνθείνπ πηεξύγηνπ rotor blade bearing 73 

ηύπνο κεραλήο machine type 71 

Τ 
πγξή πηέξπγα wet wing 32 

ππνδώλεο subzones 47 

πςειή ξνπή ζηξέςεο ρακειήο ηαρύηεηαο high torque low speed 62 

πςειήο  ηαρύηεηαο  έιηθα high speed propeller 77 

πςειήο ηαρύηεηαο άμνλαο high speed shaft 58,68,76 

πςεινπηέξπγν high wing  26 

Φ 
θαηλνιηθή ζθήλα phenolic wedge 34 
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θζνξέαο πιαίζην ζε θαηαζθεπή κε 
παξάιιεια ζηξώκαηα spoiler sandwich  panel  

34 

θζνξείο πηήζεο flight spoilers 39 

θνξηίν θηλεηήξα engine load 63 

θώο πινήγεζεο αθξνπηεξύγηνπ wing tip navigation light 31 

Υ 
ρακειήο ηαρύηεηαο άμνλαο low-speed shaft 68, 76 

ρακεινπηέξπγν low wing 26 

ρακειόηεξε πίεζε lower pressure 44 

ρεηξηζηήξηα πηήζεο flight controls 22 

ρεηξηζηήξην ειέγρνπ control stick 42, 43 

ρεηξνιαβή πηεξπγίνπ blade grip 51 

ρηηώλην θαύζεο combustion liner 49 

ρσξεηηθόηεηα capacity 59 

ρσξεηηθόηεηα θηλεηήξα engine capacity 63 

Φ 
ςεπδνδνθόο ή δηακήθεο δνθόο πεδαιίνπ 
θιίζεο false spar or aileron spar 

30 

ςεπδνλεύξν false rib  30 

Χ 
ώζε νπξαίνπ ζηξνθείνπ tail rotor thrust 30 
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ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 

Α 
a constant κηα ζηαζεξά 66 

access panel πξόζβαζε πιαηζίνπ 31 

actuating horn ελεξγνπνίεζε ζεηξήλαο (θόξλαο) 37 

actuator κεραληζκόο γξακκηθήο θίλεζεο  42 

aft flap νπίζζην πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο 41 

aileron πεδάιην θιίζεο  30,44 

aileron gap seal ζηεγαλνπνηώ θελό πεδάιηνπ θιίζεο  46 

aileron hinge  άξζξσζε πεδαιίνπ θιίζεο 30 

aileron hinge-pin fitting  
άξζξσζε πεδαιίνπ θιίζεο-ζπλαξκνγή 
πείξνπ 37 

aileron tab sandwich panel 
πηεξπγίδην πεδάιηνπ θιίζεο πιαίζην ζε 
θαηαζθεπή κε παξάιιεια ζηξώκαηα 34 

air exit booster fan  έμνδνο αέξα αλεκηζηήξα εληζρπηή 58 

air inlet αεξαγσγόο 49 

air intake εηζαγσγή αέξα  54, 60 

air jet εθηνμεπηήξαο ή εθηόμεπζε αέξα 54 

airframe 
αεξνζθάθνο (ρσξίο θηλεηήξεο)/ δνκή 
αεξνζθάθνπο 48 

american multiblade ακεξηθαληθό πνιππηεξύγην 77 

anemometer αλεκόκεηξν 68, 73, 76 

anti-drag wire or tire rod 

ζπξκαηόζρνηλα ελίζρπζεο θαηά ησλ 
δπλάκεσλ νπηζζέιθνπζαο ή ειαζηηθνύ 
επηζώηξνπ ξάβδνπ 30 

antiservo tab αληί-ππεξεηηθό πηεξπγίδην 45 

azimuth motor 
(νξηδόληηα απόθιηζε) αδηκνύζηνο  
θηλεηήξαο 73 

Β 
balance panel αληηζηαζκηζηηθή πιάθα 44 

basic wind turbine generator βαζηθή αλεκνγελλήηξηα 61 

betz limits όξηα "Betz" 77 

blade grip ιαβή πηεξπγίνπ 51 

blade pitch change horn αιιαγή βήκαηνο ρνάλεο πηεξπγίνπ  51 

blade rotation πεξηζηξνθή πηεξπγίνπ 53 

blade-s πηεξύγην-α (έιηθνο, ζπκπηεζηήο) 58, 68, 70, 76, 78 

brake πέδεζε 58, 68, 73, 76 

brushless ηερλνινγία ρσξίο ςήθηξεο 72 

bulkhead δηάθξαγκα, θξαθηή 24, 36 

bulkhead rib λεύξν δηαθξάγκαηνο  30 

bull gears θύξηνο νδνλησηόο ζύζηεκα ηξνρώλ 57 

c 
capacity ρσξεηηθόηεηα 59 

collective ζπιινγηθνύ 54 

combustion gases θαύζε αέξησλ 49 

combustion liner  ρηηώλην θαύζεο 49 

combustion section ηκήκα θαύζεο 49 

compression rib λεύξν ζιίςεο  30 

compression section ηκήκα ζπκπίεζεο 49 

compressor discharge air ζπκπηεζηήο εθθέλσζεο αέξα 49 
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compressor rotor ζπκπηεζηήο ζηξνθείνπ 49 

coning hinge θώλσζε άξζξσζεο 51 

constant thickness ζηαζεξό πάρνο 33 

constant-thickness core ζηαζεξό πάρνο ππξήλα 34 

consumer load θαηαλαιηζθόκελν θνξηίν 63 

control έιεγρνο 43 

control electronics ειεθηξνληθά ειέγρνπ 73 

control stick ρεηξηζηήξην ειέγρνπ 42, 43 

control surface hinge line επηθάλεηα ειέγρνπ άξζξσζε γξακκήο 42 

control tab πηεξπγίδην ειέγρνπ  44 

controller ξπζκηζηήο, ειεγθηήξαο 68, 76,  

convectional synchronous 
machines κεηαθνξηθόο ζπγρξνληζκέλεο κεραλέο 

71 

conventional induction 
generator solution 

ζπκβαηηθή επίιπζεο επαγσγηθήο 
γελλήηξηαο 

62 

conversion system ζύζηεκα κεηαηξνπήο 59 

converter κεηαζρεκαηηζηήο 73 

cooling compressor ζπκπηεζηήο ςύμεο 58 

cord wedge ισξίδα ζθήλαο 34 

core ππξήλαο 33 

corrugated inner skin θπκαηνεηδήο εζσηεξηθή επηθάλεηα 31 

cut-in δηαθνπή ειεθηξνληθήο δηαβίβαζεο 67 

cut-out δηαθόπηεο, ζύζηεκα απνκνλώζεσο  67 

cyclic control stick moved 
forward 

έιεγρνο θπθιηθήο εκπξόζζηαο θίλεζεο 
ρεηξηζηεξίνπ 

55 

cyclic control stick moved 
sideways έιεγρνο θπθιηθήο  θίλεζεο ρεηξηζηεξίνπ 

55 

D 
damper απνζβεζηήξαο 52 

darrieus 
ειηθνεηδήο  γεσκεηξία σο πξνο  ηνλ 
θαηαθόξπθν άμνλα 

77 

deflect 

απνθιίλσ, παξεθθιίλσ, απόθιηζηο 
καγλεηηθήο βειόλεο, εθηξέπσ, θάκπησ, 
θάκπηνκαη 

43 

deflection απόθιηζε 43 

delta wing δειηαπηέξπγν 25 

density of air ππθλόηεηα αέξα 66 

diagonal tube δηαγώληνο ζσιήλαο 28 

diagonal web members δηαγώληα λεύξσζεο κειώλ 23 

dihedral  δίεδξνο 26 

direct άκεζνο-ε-ν 71 
distribution δηαλνκή,θαηαλνκή 56 

doors ζύξεο 47 

double helix pinion δηπιήο ζπείξαο νδνλησηόο ηξνρίζθνο 57 

down aileron θάησ πεδάιην θιίζεο 37 

downwash θαηώξεπκα 54 

drag νπηζζέιθνπζα 74 

drag hinge άξζξσζε νπηζζέιθνπζαο 52 

drag wire or tire rod 
ζύξκα ξπκνύιθηζεο ή ειαζηηθνύ 
επηζώηξνπ ξάβδνο 

30 

Dutch four arm  Oιιαλδηθόο ηέζζεξηο βξαρίνλεο 77 

E 
electrical blade adjustment ξύζκηζε ειεθηξηθνύ πηεξύγηνπ 73 
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electrical energy source πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 72 

electricity ειεθηξηζκόο 59 

electronics ειεθηξνληθά 59 

elevator πεδάιην αλόδνπ-θαζόδνπ 36 

elevator cables θαιώδηα πεδάιηνπ αλόδνπ-θαζόδνπ 38 

elevons 
ζπλδπαζκέλα πεδάιηα αλόδνπ- 
θαζόδνπ θαη θιίζεσο 

39 

empennage νπξαίν πηέξσκα 47 

engine capacity ρσξεηηθόηεηα θηλεηήξα 63 

engine load θνξηίν θηλεηήξα 63 

engine nacelles αεξνδπλακηθά θαιύκκαηα  θηλεηήξα  47 

engine stop δηαθνπή θηλεηήξα 63 

exhaust air outlet έμνδνο εμαγσγή αέξα 49 

exhaust gases θαπζαέξηα 49 

exhaust out εμαγσγή, εμάηκηζε 60 

F 
false rib ςεπδνλεύξν 30 

false spar or aileron spar 
ςεπδνδνθόο ή δηακήθεο δνθόο 
πεδαιίνπ θιίζεο 

30 

feathering πηέξσζε  52 

feathering hinge άξζξσζε πηέξσζεο 50 

field control πεδίν ειέγρνπ 72 

fixed frequency ζηαζεξή ζπρλόηεηαο 72 

fixed surface ζηαζεξή επηθάλεηα 43 

flap extended εθηεηακέλν πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο 42 

flap hinge άξζξσζε πηεξύγηνπ ειέγρνπ άλησζεο 52 

flap retracted 
αλαζπξκέλν πηεξύγην ειέγρνπ 
άλησζεο 

42 

flaperons πηεξύγηα θιίζεο/ θακππιόηεηαο 40 

flight controls ρεηξηζηήξηα πηήζεο 22 

flight spoilers θζνξείο πηήζεο 39 

fore flap πξόζζην πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο 41 

former κνξθνπνηεηήο 24 

forward flight εκπξόζζηα πηήζε 55 

fowler flap πηεξύγην  ειέγρνπ άλησζεο ‘fowler’ 41 

frame πιαίζην 36 

free link  ειεύζεξνο ζύλδεζκνο 42, 43 

from wind-turbine rotor από αλεκνγελλήηξηα ζηξνθείν 57 

front spar εκπξόζζηα δηακήθεο δνθόο 28, 30 

fuel  to mechanical power 
conversion κεηαηξνπή θαπζίκνπ ζε κεραληθή ηζρύο 

60 

fuel litre/s ιίηξν/α θαπζίκνπ 63 

fuel nozzle αθξνθύζην θαπζίκνπ 49 

full cantilever  πιήξεο πξόβνινο 27 

fuselage άηξαθηνο 22, 48 

G 
gas in είζνδνο αεξίνπ 60 

gas turbine generator αεξίσλ αλεκνγελλήηξηα 60 

gear εκπινθή ζύζηεκα ηξνρώλ 49 

gear mechanism κεραληζκόο εκπινθήο ζύζηεκα ηξνρώλ 71 

gearbox θηβώηην ηαρπηήησλ 62, 68, 70, 73, 75, 76 

gearbox  anatomy αλαηνκία θηβώηηνπ ηαρπηήησλ 57 

gearbox section ηκήκα θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 49 
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gear-box transmission κεηάδνζε θηβώηηνπ ηαρπηήησλ 58 

geared ηνπξκπίλα κε γξαλαδσηόλ κεησηήξα 43 

generator contactor επαθέαο  γελλήηξηαο 62 

generator cooling system ζύζηεκα ςύμεο  γελλήηξηαο 73 

generator/s γελλήηξηα/εο 56,58,65,68,70,73,75,76 

glass reinforced plastics 
sandwich the core 

πιαζηηθά  εληζρπκέλα κεζαινλήκαηα  
ζε θαηαζθεπή κε παξάιιεια ζηξώκαηα 
ζηνλ ππξήλα  

35 

grid connection δίθηπν ζύλδεζεο 71 

gull wing πηέξπγα ηύπνπ γιάξνπ 26 

H 
heat duct  αγσγόο ζεξκόηεηαο 31 

helical teeth ειηθνεηδείο  νδόληεο 57 

high speed propeller πςειήο  ηαρύηεηαο  έιηθα 77 

high speed shaft πςειήο ηαρύηεηαο άμνλαο 58, 68, 76,  

high torque low speed 
πςειή ξνπή ζηξέςεο ρακειήο 
ηαρύηεηαο 

62 

high wing πςεινπηέξπγν 26 

hinge άξζξσζε 44 

hinge point ζεκείν άξζξσζεο 42 

honeycomb sandwich core 
θπςεινεηδέο ππξήλαο ζε θαηαζθεπή κε 
παξάιιεια ζηξώκαηα 

35 

horizontal axis νξηδόληηνο  άμνλαο 69 

horizontal stabilizer  νξηδόληηνο ζηαζεξνπνηεηήο 36 

housing πεξίβιεκα 58 

hub πιήκλε 75 

I 
ideal propeller ηδεώδεο  έιηθα 77 

Idle running άθνξηνπ ελέξγεηαο  ιεηηνπξγία 63 

igniter plug ζπηλζεξηζηήο 49 

inboard aileron εζσηεξηθό πεδάιην θιίζεο  39 

inboard flap εζσηεξηθό πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο 34 

increase απμάλσ 59 

induction generator επαγσγηθή γελλήηξηα 62 

induction machines κεραλέο επαγσγήο 71 

inlet air εηζαγσγή αέξα  49 

input εηζξνή 71 

input shaft εηζεξρόκελνο άμνλαο  57 

intermediate gears ελδηάκεζνο  νδνλησηόο ηξνρόο 57 

inverted gull αλάζηξνθε ηύπνπ γιάξνπ 26 

K 
kinetic energy θηλεηηθή ελέξγεηα 59 

L 
landing gear ζύζηεκα πξνζγείσζεο 22, 47 

landing gear doors ζύζηεκα πξνζγείσζεο ζπξώλ 47 

landing gear or skid 
ζύζηεκα πξνζγείσζεο ή αλαζηαιηηθό 
πέδηιν 

48 

large converter κεγάινο κεηαζρεκαηηζηήο 72 

leading edge outer skin 
αθκή πξνζβνιήο εμσηεξηθήο 
επηθάλεηαο 

31 

leading edge strip ισξίδα αθκήο πξνζβνιήο 30 

left wing  αξηζηεξά πηέξπγα  27, 47 
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lift (F) άλησζεο (δύλακε) 43, 54, 69, 74 

lightning hole νπή θεξαπλνύ (αζηξαπήο)  37 

long struts braced with jury 
struts 

επηκεθήο ζηεξίγκαηα εληζρπκέλα κε 
πξόρεηξα ζηεξίγκαηα 

27 

longeron δηακήθεο δνθόο 23, 24, 36 

louver θηλεηέο γξίιηεο 31 

low wing ρακεινπηέξπγν 26 

lower θάησ 31 

lower cap member θάησ πώκα δνθνύ 28 

lower half of fuselage θάησ κηζό από άηξαθηνο 47 

lower pressure ρακειόηεξε πίεζε 44 

lower spar cap θάησ πώκα δηακήθε δνθνύ 29 

lower spar web  θάησ λεύξσζεο δηακήθε δνθνύ  29 

low-speed shaft ρακειήο ηαρύηεηαο άμνλαο 68, 76,  

M 
machine/s type ηύπνο κεραλήο-έο 71 

main rotor blades πηεξύγηα θύξηνπ ζηξνθείνπ 48 

main rotor hub assembly ζπγθξόηεκα πιήκλεο θύξηνπ ζηξνθείνπ 48 

main rotor wake απόξξεπκα θύξηνπ ζηξνθείνπ 54 

main shaft θύξηνο  άμνλαο 58 

mechanical energy source 
variable speed 

κεραληθή ελέξγεηα πεγήο κεηαβιεηήο 
ηαρύηεηαο 

71 

mechanical to electrical power 
conversion 

κεηαηξνπή κεραληθήο ζε ειεθηξηθή 
ηζρύο 

60 

metal member bonded to 
sandwich 

κεηαιιηθό κέινο ζπλδεδεκέλν ζε 
θαηαζθεπή κε παξάιιεια ζηξώκαηα 

35 

metal wing spar  κεηαιιηθήο πηέξπγαο δηακήθεο δνθόο 35 

mid flap κέζν πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο 41 

mid wing κεζνπηέξπγν 26 

motor θηλεηήξαο 61 

multipole synchronous 
machines πνιππνιηθέο ζπγρξνληζκέλεο κεραλέο 

71 

N 
nacelle άηξαθηνο 69, 70, 75, 76 

nose rib ξηλαίν λεύξν 28, 30 

nosecone ξηλαίνο θώλνο 70 

note pivots not on center of 
shaft  

ζεκείσζε  αμόλσλ όρη πάλσ ζην 
θέληξν ηνπ άμνλα 

38 

O 
opposite direction αληίζεηε θαηεύζπλζε  43 

outboard aileron  εμσηεξηθό πεδάιην θιίζεο 39 

outboard flap εμσηεξηθό πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο 34 

output at PCC εμαγόκελν ζην PCC 71 

output pinion εμεξρόκελνο νδνλησηόο ηξνρίζθνο 57 

output shaft έμνδνο άμνλα 49 

output shafts to generators  εμαγόκελνη άμνλεο ζηηο γελλήηξηεο 57 

P 
pad mount βάζε πξνζαξκνγήο, ρώξνο έδξαζεο 62 

peak load αηρκή θνξηίνπ 63 

pendant cables πξνεμέρνληα θαιώδηα 62 

permanent  magnet κόληκνο καγλήηεο 71 

phenolic wedge θαηλνιηθή ζθήλα 34 
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pitch πξόλεπζε, βήκα (έιηθαο) 68, 76 

pitch angle γσλία πξόλεπζεο 62 

pitch change axis  άμνλαο αιιαγήο πξόλεπζεο 52 

pitch control έιεγρνο βήκαηνο 62 

pitch horn ζεηξήλα (θόξλα) πξόλεπζεο 50, 52 

pitch link ζύλδεζκνο πξόλεπζεο  51 

pitch system ζύζηεκα πξόλεπζεο 76 

plain flap επίπεδν  πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο 41 

points of attachment to front 
and rear spar fittings 

ζεκεία από ην πξνζάξηεκα από 
κπξνζηά θαη νπίζζηεο ζπλαξκνγέο 
δηακήθε δνθνύ 

31 

power ηζρύο 63, 67 

power factor correction 
capacitors 

ζπληειεζηήο ηζρύνο δηόξζσζεο 
ππθλσηώλ 

62 

power in the wind ηζρύο ζηνλ άλεκν 66 

power inverter ηζρύο ελαιιάθηε 61 

powerplant ζύζηεκα ηζρύνο, κνλάδα ηζρύνο 22, 48 

proportionally αλαινγηθώο, θαη'αλαινγίαλ 43 

pump/s αληιία/εο 60 

pylon ππιώλαο 48 

R 
rated power νλνκαζηηθή ηζρύο 67 

rated speed νλνκαζηηθή ηαρύηεηα 67 

rear spar νπίζζηνο δηακήθεο δνθόο 28, 30 

reflector rod αλαθιαζηήξαο ξάβδνο (δησζηήξαο) 31 

resistive load αλζεθηηθό θνξηίν 72 

resultant torque from main 
rotor blades 

ζπληζηακέλε ξνπή ζηξέςεο από ην 
θύξην ζηξνθείν πηεξύγηνπ 

53 

retractable nose αλαζπξόκελν ξηλαίν 42 

retracted αλαζπξκέλν 41 
rib attach angle  λεύξν πξνζθνιιεκέλν γσλία 29 

ribs λεύξα 28 

right wing δεμηά πηέξπγα  27, 47 

rivets ήινη 29 

rotating nozzle πεξηζηξεθόκελν αθξνθύζην 54 

rotating shaft πεξηζηξεθόκελνο άμνλαο 60 

rotor  ζηξνθείν  49, 65, 68, 71, 76, 77 

rotor blade πηεξύγηνλ ζηξνθείνπ 73 

rotor blade bearing ηξηβέαο ζηξνθείνπ πηεξύγηνπ  73 

rotor diam δηάκεηξνο ζηξνθείνπ 75 

rotor shaft άμνλαο ζηξνθείνπ 73 

rudder  πεδάιην δηεύζπλζεο 36 

ruddervator 
πεξηνξηζηήο θίλεζεο πεδαιίνπ 
δηεύζπλζεο 

40 

S 

savonius 
εκηθπθιηθήο  γεσκεηξίαο  σο  πξνο   
ηνλ  θαηαθόξπθν άμνλα  

77 

sealed structure fuel tank 
ζηεγαλνπνηεκέλε δνκή δεμακελήο 
θαπζίκνπ 

32 

semicantilever εκηπξόβνινο 27  

set point for engine start 
ζεκείν πνπ ζέηεη ζε εθθίλεζε ηνλ 
θηλεηήξα 

63 

shaft/s άμνλαο/εο 61 
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sideware flight πιεπξηθή  πηήζε  55 

skin επηθάλεηα 24, 28, 33, 36 

small converter κηθξόο κεηαζρεκαηηζηήο 72 

solid wedge  ζηεξεάο ζθήλαο 34 

source DC πεγή 73 

spar δηακήθεο δνθόο 37 

speed increase απμάλσ ηαρύηεηα 62 

splice ζύλδεζε δη'επηζέκαηνο 29 

split flap 
πηεξύγην ειέγρνπ άλησζεο ζρηζηνύ 
ηύπνπ  

41 

spoiler sandwich panel 
θζνξέαο πιαίζην ζε θαηαζθεπή κε 
παξάιιεια ζηξώκαηα 

34 

spring ειαηήξην 43 

squirrel cage 
επαγσγηθόο θισβόο θξπζηαιιηθνύ 
πιέγκαηνο 

72 

stabilator pivot point 
νινθίλεην  νξηδόληην  πεδάιην αθηδσηόο 
αμνλίζθνο 

45 

stabilizer-s ζηαζεξνπνηεηήο-έο 22, 48 

stall fence απώιεηα ζηήξημεο κηθξό θξάγκα  45 

start up the turbines εθθίλεζε ησλ ζηξνβίισλ 64 

starting apparatus ζπζθεπή εθθίλεζεο 60 

static stops ζηαηηθνί αλαζηνιείο 50 

stator ζηάηεο 49, 65, 71 

step-up transformer 
κεηαζρεκαηηζηήο αύμεζεο ηάζεο 
(αλπςώζεσο) 

61 

stiffener  εληζρπηηθό δνθίδην  29 

stop ζύζηεκα αλαραηηίζεσο  38 

straight leading  επζείαο πξνρώξεζε 25 

straight leading edge επζεία αθκή πξνζβνιήο 25 

straight trailing edge επζεία αθκή εθθπγήο 25 

stringer δνθίδα 24, 28, 36 

subzones ππνδώλεο 47 

surplus wind energy πιεόλαζκα αηνιηθήο ελέξγεηαο 63 

swash plate ηαιαληεπόκελνο δίζθνο 51, 55 

sweptback wings νπηζζνθιηλείο πηέξπγεο 25 

system evolution ζύζηεκα εμέιημεο 59 

T 
tab πηεξπγίδην 43 

tab gap seal ζηεγαλνπνηώ θελό πηεξπγίδην 46 

tab geared to deflect 
proportionally to the control 
deflection but in the opposite 
direction 

πηεξπγίδην κε γξαλαδσηώλ κεησηήξα 
γηα λα απνθιίλεη θαη’αλαινγίαλ ζηνλ 
έιεγρν απόθιηζεο αιιά ζηελ αληίζεηε 
θαηεύζπλζε 

43 

tail boom νπξαίν θξάγκα 48 

tail rotor νπξαίν ζηξνθείν 48 

tail rotor thrust ώζε νπξαίνπ ζηξνθείνπ 53 

tail skid νπξαίν πέδηιν 48 

take a closer look εμεηάδνληαο αλαιπηηθόηεξα 64 

tangential force (F) εθαπηνκεληθή δύλακε 69 

tapered core εθιεπηπλόκελνο ππξήλαο 33, 34 

tapered leading εθιεπηπλόκελε  πξνρώξεζε 25 

tapered leading edge εθιεπηπλόκελε αθκή πξνζβνιήο 25 

tapered trailing edge εθιεπηπλόκελε αθκή εθθπγήο 25 
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teetering hinge ηαιαληεπώκελε άξζξσζε 50, 51 

tether stop ζρνηλί ζπζηήκαηνο αλαραηηίζεσο 38 

throttle control κνριόο ειέγρνπ ηζρύνο 54 

to ailerons  πξόο πεδάιηα θιίζεο 38 

to gas storage tank/ source 
πξνο δεμακελή απνζήθεπζεο 
αεξίνπ/πεγή 

60 

to the grid πξνο ην δίθηπν 60 

torque ξνπή ζηξέςεο 53 

tower πύξγνο 58, 68, 70, 73, 75, 76 

trailing edge-s αθκή-έο εθθπγήο 25 

trailing edge sandwich panels 
αθκή εθθπγήο πιαίζηα ζε θαηαζθεπή κε 
παξάιιεια ζηξώκαηα 

34 

trailing edge wedge sandwich 
panel 

αθκή εθθπγήο ζθήλαο πιαηζίνπ ζε 
θαηαζθεπή κε παξάιιεια ζηξώκαηα 

34 

transformer κεηαζρεκαηηζηήο 56, 60, 62 

transmission κεηάδνζε 48, 71 

trim tabs αληηζηαζκηζηηθά πηεξπγίδηα  36 

turbine ζηξόβηινο 56, 65 

turbine aerodynamics αεξνδπλακηθόο ζηξόβηινο 74 

turbine blade diameter  δηάκεηξνο  πηεξπγίνπ ζηξνβίινπ 66 

turbine blade/s πηεξύγην/α ζηξνβίινπ 65 

turbine generator shaft άμνλαο αλεκνγελλήηξηαο 65 

turbine section ηκήκα ζηξνβίινπ 49 

U 
up aileron  πάλσ πεδάιην θιίζεο 37 

upper άλσ 31 

upper cap member  άλσ πώκα δνθόο 28 

upper half of fuselage άλσ κηζό από άηξαθηνο 47 

upper skin άλσ επηθάλεηα 31 

upper spar cap  άλσ πώκα δηακήθε δνθoύ 29 

upper spar web άλσ λεύξσζεο δηακήθε δνθνύ 29 

V 
velocity of wind ηαρύηεηα αλέκνπ (δηαλπζκαηηθή) 66 

vent gap  θελό άλνηγκα απνθαηάζηαζεο πίεζεο  44 

vertical stabilizer  θαηαθόξπθνο ζηαζεξνπνηεηήο 36 

vertical tube  θαηαθόξπθνο  ζσιήλαο  28 

vertical web members θαηαθόξπθε λεύξσζεο κειώλ 23 

W 
waste energy-engine θαηάινηπα ελέξγεηαο θηλεηήξα 63 

water flow ξνή λεξνύ 65 

weather station κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο 70 

wet wing πγξή πηέξπγα 32 

wicket gate πύιε δηόδνπ 65 

wind άλεκνο  56, 61, 62, 69 

wind direction δηεύζπλζε αλέκνπ 

68, 77 

wind energy αηνιηθή ελέξγεηα 

59, 73 

wind flow ξνή αλέκνπ 

74 

wind meter κέηξα αέξα 

73 
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wind power ηζρύο αλέκνπ 

63 

wind speed ηαρύηεηα αλέκνπ 

63, 67 

wind turbine αλεκνγελλήηξηα 

59, 61, 63, 69 

wind vane αλεκνδείθηεο 

76, 

wind vano άλεκν πηεξύγην 

69 

windmills αλεκνκεραλή 

56 

wing attach fittings πξνζαξηώ ζπλαξκνγέο πηέξπγαο 

30 

wing butt rib λεύξν ξίδαο πηέξπγαο 

30 

wing cap θαιύπηξα πηέξπγαο 

31 

wing leading edge αθκή πξνζβνιήο πηέξπγαο 

34 

wing rib or plain rib λεύξν πηέξπγαο ή επίπεδν λεύξν 

30 

wing tip αθξνπηεξύγην 

30 

wing tip navigation light θώο πινήγεζεο αθξνπηεξύγηνπ 

31 

wing-s πηέξπγα-εο 

22, 44 

wire braced biplane 
εληζρπκέλν κε δηαγώληα ζύξκαηα 
δηπιάλν 

27 

wooden members spanwise 
and chordwise 

ξφλινα μζλθ κατά μικοσ του 
εκπετάςματοσ και τθσ χορδισ 

35 

wound εθθαζάξηζε 

72 

wound rotor ζηξνθείν εθθαζάξηζεο 

72 

Y 

yaw drive νδεγόο εθηξνπήο 

68, 76,  

yaw motor εθηξνπή θηλεηήξα 

68, 76,  

Z 

zone/s δώλε-εο 

47 
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ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΙ – AIRCRAFT 

 

 

 

Wings = πτζρυγεσ 

Powerplant = ςφςτθμα ιςχφοσ 

Landing gear = ςφςτθμα προςγείωςθσ 

Fuselage = άτρακτοσ 

Flight controls = χειριςτιρια πτιςθσ 

Stabilizers = ςτακεροποιθτζσ 
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Longeron = διαμικθσ δοκόσ 

Vertical web members = κατακόρυφθ νεφρωςθσ μελϊν 

Diagonal web members = διαγϊνια νεφρωςθσ μελϊν 
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Skin = επιφάνεια  

Former = μορφοποιθτισ 

Bulkhead = διάφραγμα, φρακτι 

 

 

 

Longeron = διαμικθσ δοκόσ    

Skin = επιφάνεια  

Bulkhead = διάφραγμα, φρακτι 

Stringer = δοκίδα 
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Tapered leading edge = εκλεπτυνόμενθ ακμι προςβολισ 

Straight trailing edge = ευκεία ακμι εκφυγισ 

Tapered leading = εκλεπτυνόμενθ προχϊρθςθ 

Trailing edge = ακμι εκφυγισ 

Delta wing = δελταπτζρυγο 

Sweptback wings = οπιςκοκλινείσ πτζρυγεσ 

Straight leading = ευκεία προχϊρθςθ 

Trailing edges = ακμζσ εκφυγισ 

Straight leading edge = ευκεία ακμι προςβολισ 

Tapered trailing edge = εκλεπτυνόμενθ ακμι εκφυγισ 
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Low wing = Χαμθλοπτζρυγο 

High wing = Τψθλοπτζρυγο 

Gull wing = πτζρυγα τφπου γλάρου 

Mid wing = Μεςοπτζρυγο 

Inverted gull = ανάςτροφθ τφπου γλάρου 

Dihedral = δίεδροσ  
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Left wing =  αριςτερά πτζρυγα 

Right wing = δεξιά πτζρυγα   

 

 

 

Full cantilever = πλιρθσ πρόβολοσ 

Semi cantilever = θμιπρόβολοσ 

Wire braced biplane = ενιςχυμζνο με διαγϊνια ςφρματα  διπλάνο 

Long struts braced with jury struts = επιμθκισ ςτθρίγματα ενιςχυμζνα με πρόχειρα ςτθρίγματα 

 



28 
 

 

 

Ribs = νεφρα 

Rear spar = οπίςκιοσ διαμικθσ δοκόσ 

Nose rib = ριναίο νεφρο 

Front spar = εμπρόςκια διαμικθσ δοκόσ     

Stringer = δοκίδα 

Skin = επιφάνεια 

 

 

Upper cap member = άνω πϊμα δοκόσ 

Vertical tube = κατακόρυφοσ ςωλινασ 

Diagonal tube = διαγϊνιοσ ςωλινασ 

Lower cap member = κάτω πϊμα δοκοφ 
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Stiffener = ενιςχυτικό δοκίδιο 

Upper  Spar cap = άνω πϊμα  διαμικθ δοκοφ 

Rib attach angle = Νεφρο προςκλθμζνο γωνία 

Lower Spar cap = κάτω πϊμα διαμικθ  δοκοφ 

 

 

 

Splice = ςφνδεςθ δι’επικζματοσ 

Lower Spar cap = κάτω πϊμα διαμικθ δοκοφ 

Upper Spar cap =  άνω πϊμα διαμικθ δοκοφ 

Rivets = ιλοι 

Upper Spar web = άνω  νεφρωςθσ  διαμικθ δοκοφ 

Lower Spar web = κάτω νεφρωςθσ  διαμικθ  δοκοφ 
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Leading edge strip = λωρίδα ακμισ προςβολισ 

Wing tip = ακροπτερφγιο 

Nose rib or false rib = ριναίο νεφρο ι ψευδονεφρο 

Front spar = εμπρόςκια διαμικθσ δοκόσ 

Anti-drag wire or tire rod = ςυρματόςχοινα ενίςχυςθσ κατά των δυνάμεων οπιςκζλκουςασ ι ελαςτικοφ 

επιςϊτρου ράβδου 

Drag wire or tire rod = ςφρμα ρυμοφλκιςθσ ι ελαςτικοφ επιςϊτρου ράβδοσ 

Wing attach fittings = προςαρμόηω ςυναρμογζσ πτζρυγασ 

False spar or aileron spar = ψευδοδοκόσ ι διαμικθσ δοκόσ πθδαλίου κλίςθσ 

Aileron = πθδάλιο κλίςθσ 

Aileron hinge = άρκρωςθ πθδαλίου κλίςθσ 

Rear spar = οπίςκιοσ διαμικθσ δοκόσ 

Wing rib or plain rib = νεφρο πτζρυγασ ι επίπεδο νεφρο 

Wing butt rib = νεφρο ρίηασ πτζρυγασ 
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Compression rib = νεφρο κλίψθσ 

Bulkhead rib = νεφρο διαφράγματοσ 

 

Access panel = πρόςβαςθ πλαιςίου 

Upper skin = άνω επιφάνεια 

Points of attachment to front and rear spar fittings = ςθμεία από το προςάρτθμα από μπροςτά και 

οπίςκιεσ ςυναρμογζσ διαμικθσ δοκοφ 

Upper = άνω 

Lower = κάτω 

Louver = κινθτζσ γρίλιεσ 

Wing tip navigation light = φϊσ πλοιγθςθσ ακροπτερφγιoυ 

Leading edge outer skin = ακμι προςβολισ εξωτερικισ  επιφάνειασ 

Corrugated inner skin = κυματοειδισ  εςωτερικι  επιφάνεια   
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Reflector rod = ανακλαςτιρασ  ράβδοσ (διωςτιρασ) 

Heat duct = αγωγόσ κερμότθτασ 

Wing cap = καλφπτρα  πτζρυγασ 

 

 

 

Sealed structure fuel tank = ςτεγανοποιθμζνθ δομι δεξαμενισ καυςίμου 

Wet wing = υγρι πτζρυγα 
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Core = πυρινασ 

Constant thickness = ςτακερό πάχοσ 

Skin = επιφάνεια 

Tapered core = εκλεπτυνόμενοσ πυρινασ 
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Trailing edge sandwich panels = ακμισ εκφυγισ πλαίςια ςε καταςκευι με παράλλθλα ςτρϊματα 

Constant -thickness core = ςτακερό πάχοσ πυρινα 

Wing leading edge = ακμι προςβολισ πτζρυγασ 

Spoiler sandwich panel = φκορζασ πλαίςιο ςε καταςκευι με παράλλθλα ςτρϊματα 

Tapered core, solid wedge = εκλεπτυνόμενοσ πυρινασ, ςτερεάσ ςφινασ 

Inboard flap = εςωτερικό πτερφγιο ειέγρνπ άλησζεο 

Outboard flap = εξωτερικό πτερφγιο ειέγρνπ άλησζεο 

Aileron tab sandwich panel = πτερυγίδιο πθδάλιου κλίςθσ πλαίςιο ςε καταςκευι με παράλλθλα 

ςτρϊματα 

Tapered core, Phenolic wedge = εκλεπτυνόμενοσ πυρινασ, Φαινολικι ςφινα  
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Trailing edge wedge sandwich panel = ακμι εκφυγισ ςφινασ πλαίςιο ςε καταςκευι με παράλλθλα 

ςτρϊματα 

Tapered core, cord wedge = εκλεπτυνόμενοσ πυρινασ, κορδόνι ςφινασ 

 

 

Metal wing spar = μεταλλικισ πτζρυγασ διαμικθσ δοκόσ 

Metal member bonded to sandwich = μεταλλικό μζλοσ ςυνδεδεμζνο ςε καταςκευι με παράλλθλα 

ςτρϊματα 

Honeycomb sandwich core = κυψελοειδζσ πυρινασ ςε καταςκευι με παράλλθλα ςτρϊματα 

Wooden members spanwise and chordwise = ξφλινα μζλθ κατά μικοσ του εκπετάςματοσ και τθσ χορδισ 

Glass reinforced plastics sandwich the core = πλαςτικά ενιςχυμζνα με καλονιματα ςε καταςκευι με 

παράλλθλα ςτρϊματα ςτον πυρινα 
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Frame = πλαίςιο 

Longeron = διαμικθσ δοκόσ 

Skin = επιφάνεια 

Stringer = δοκίδα 

Bulkhead = διάφραγμα, φρακτι 

 

Vertical stabilizer = κατακόρυφοσ ςτακεροποιθτισ 

Horizontal stabilizer = οριηόντιοσ ςτακεροποιθτισ 

Rudder = πθδάλιο διεφκυνςθσ 

Trim tabs =  αντιςτακμιςτικά  πτερυγίδια 

Elevator = πθδάλιο ανόδου-κακόδου 
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Aileron hinge-pin fitting = άρκρωςθ πθδάλιου κλίςθσ–ςυναρμογι πείρου 

Actuating horn = ενεργοποίθςθ ςειρινασ (κόρνασ) 

Spar = διαμικθσ δοκόσ 

Lightning hole = οπι κεραυνοφ  

 

 

 

Down aileron = κάτω πθδάλιο κλίςθσ 

Up aileron = πάνω  πθδάλιο κλίςθσ 
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Stop = ςφςτθμα αναχαιτίςεωσ  

Elevator cables = καλϊδια πθδάλιου ανόδου-κακόδου 

Tether stop = ςχοινί ςυςτιματοσ αναχαιτίςεωσ 

To ailerons = πρόσ πθδάλια κλίςθσ 

Note pivots not on center of shaft = ςθμείωςθ αξόνων όχι πάνω ςτο κζντρο του άξονα 
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Flight spoilers = φκορείσ πτιςθσ 

Outboard aileron = εξωτερικό πθδάλιο κλίςθσ 

Inboard aileron = εςωτερικό πθδάλιο κλίςθσ 

 

 

 

Elevons = ςυνδυαςμζνα πθδάλια ανόδου- κακόδου και κλίςεωσ 
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Ruddervator = περιοριςτισ κίνθςθσ πθδαλίου διεφκυνςθσ  

 

 

 

Flaperons = πτερφγια κλίςθσ/καμπυλότθτασ 
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Plain flap = επίπεδο  πτερφγιο ειέγρνπ άλησζεο 

Split flap = πτερφγιο ειέγρνπ άλησζεο ςχιςτοφ τφπου  

Fowler flap = πτερφγιο  ειέγρνπ άλησζεο ‘fowler’ 

 

 

 

Aft flap = οπίςκιο πτερφγιο ειέγρνπ άλησζεο 

Mid flap = μζςο πτερφγιο ειέγρνπ άλησζεο 

Fore flap = πρόςκιο πτερφγιο ειέγρνπ άλησζεο 

Retracted = αναςυρμζνο 
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Actuator = μθχανιςμόσ γραμμικισ κίνθςθσ  

Hinge point = ςθμείο άρκρωςθσ  

Flap extended =  εκτεταμζνο πτερφγιο ειέγρνπ άλησζεο 

Flap retracted = αναςυρμζνο πτερφγιο ειέγρνπ άλησζεο 

Retractable nose = αναςυρόμενο ριναίο 

 

 

 

Control stick =  χειριςτιριο ελζγχου 

Free link = ελεφκεροσ ςφνδεςμοσ 

Control surface hinge line = επιφάνεια ελζγχου γραμμισ άρκρωςθσ  
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Lift = άντωςθ 

Fixed surface = ςτακερι επιφάνεια 

Control = ζλεγχοσ 

Tab = πτερυγίδιο 

Tab geared to deflect proportionally to the control deflection but in the opposite direction = 

Πτερυγίδιο με γραναηωτϊν μειωτιρα για να αποκλίνει κατ’αναλογίαν ςτον ζλεγχο απόκλιςθσ αλλά 

ςτθν αντίκετθ κατεφκυνςθ 

 

 

 

Control stick  =  χειριςτιριο ελζγχου 

Free link = ελεφκεροσ ςφνδεςμοσ 

Spring = ελατιριο 
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Hinge = άρκρωςθ  

Balance panel = αντιςτακμιςτικι πλάκα  

Vent gap = διάκενο εξαεριςμοφ 

Control tab = πτερυγίδιο ελζγχου 

Aileron = πθδάλιο κλίςθσ 

Wing = πτζρυγα  

Lower pressure = χαμθλότερθ πίεςθ 

 

 

 

Balance panel = αντιςτακμιςτικι πλάκα 
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Antiservo tab = αντί-υπθρετικό πτερυγίδιο 

Stabilator pivot point = ολοκίνθτο οριηόντιο πθδάλιο ακιδωτόσ αξονίςκοσ 

 

 

 

Stall fence  = απϊλεια ςτιριξθσ,μικρό φράγμα 
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Aileron gap seal = ςτεγανοποιϊ κενό πθδάλιου  κλίςθσ 

Tab gap seal = ςτεγανοποιϊ κενό πτερυγίδιο 
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Zone- zones = ηϊνθ – ηϊνεσ 

Subzones = υποηϊνεσ 

Empennage = ουραίο πτζρωμα 

Right wing = δεξιά πτζρυγα 

Left wing = αριςτερά πτζρυγα 

Engine nacelles = αεροδυναμικά καλφμματα  κινθτιρα  

Upper half of  fuselage = άνω μιςό από άτρακτοσ 

Landing gear and landing gear doors = ςφςτθμα προςγείωςθσ και ςφςτθμα προςγείωςθσ κυρϊν 

Lower half of fuselage = κάτω μιςό από άτρακτοσ 

Doors  = κφρεσ 
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Main rotor blades = πτερφγια κφριου ςτροφείου 

Main rotor hub assembly = ςυγκρότθμα πλιμνθσ  κφριου  ςτροφείου 

Tail rotor = ουραίο ςτροφείο 

Tail boom = ουραίο  φράγμα 

Tail skid = ουραίο πζδιλο 

Stabilizer = ςτακεροποιθτισ  

Pylon = πυλϊνασ 

Powerplant = μονάδα ιςχφοσ 

Airframe = δομι αεροςκάφουσ 

Fuselage = άτρακτοσ 

Transmission = μετάδοςθ 

Landing gear or skid = ςφςτθμα προςγείωςθσ ι αναςταλτικό πζδιλο 
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Compression section = τμιμα ςυμπίεςθσ 

Compressor rotor = ςυμπιεςτισ ςτροφείου 

Air inlet = αεραγωγόσ 

Compressor discharge air = ςυμπιεςτισ εκκζνωςθσ αζρα 

Combustion gases = καφςθ αερίων 

Exhaust gases = καυςαζρια 

Gearbox section = τμιμα κιβωτίου ταχυτιτων 

Exhaust air outlet = ζξοδοσ εξαγωγι αζρα 

Gear = ςφςτθμα οδοντωτϊν τροχϊν 

Output shaft = ζξοδοσ άξονα 

Turbine section = τμιμα ςτροβίλου 

rotor = ςτροφείο 

Stator = ςτακερό 

Combustion section = τμιμα καφςθσ 

Igniter plug = ςπινκθριςτισ 

Fuel nozzle = ακροφφςιο καυςίμου 

Combustion  liner = χιτϊνιο καφςθσ 



50 
 

 

Static stops = ςτατικοί αναςτολείσ 

Teetering hinge = ταλαντευόμενθ άρκρωςθ 

Pitch horn = ςειρινα (κόρνα) πρόνευςθσ 

Feathering hinge = άρκρωςθ πτζρωςθσ 
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Coning hinge = κϊνωςθ άρκρωςθσ 

Teetering hinge = ταλαντευόμενθ άρκρωςθ 

Blade grip = χειρολαβι πτερυγίου 

Blade pitch change horn = αλλαγι βιματοσ ςειρινασ πτερυγίου 

Pitch link = ςφνδεςμοσ πρόνευςθσ 

Swash plate = ταλαντευόμενοσ δίςκοσ 
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Pitch change axis (feathering) = άξονασ αλλαγισ πρόνευςθσ ( πτζρωςθ) 

Flap hinge = άρκρωςθ  πτερφγιου  ειέγρνπ άλησζεο 

Damper  = αποςβεςτιρασ 

Pitch horn = ςειρινα πρόνευςθσ (κόρνα) 

Drag hinge = άρκρωςθ οπιςκζλκουςασ 
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Blade rotation = περιςτροφι  πτερφγιου 

Torque = ροπι ςτρζψθσ  

Resultant torque from main rotor blades = ςυνιςταμζνθ ροπι ςτρζψθσ από το κφριο ςτροφείο 

πτερφγιων 

Tail rotor thrust = ϊςθ ουραίου ςτροφείου 
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Main rotor wake = απόρρευμα κφριου ςτροφείου 

Air intake = ειςαγωγι αζρα 

Rotating nozzle = περιςτρεφόμενο ακροφφςιο 

Air jet = εκτόξευςθ αζρα   

Downwash = κατϊρευμα 

Lift = άντωςθ 

 

 

Throttle control = μοχλόσ ελζγχου ιςχφοσ 

Collective = ςυλλογικοφ  
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Swash plate = ταλαντευόμενοσ δίςκοσ 

Cyclic control stick moved sideways = ζλεγχοσ κυκλικισ πλευρικισ κίνθςθσ χειριςτθρίου 

Cyclic control stick moved forward  = ζλεγχοσ  κυκλικισ εμπρόςκιασ κίνθςθσ χειριςτθρίου 

Sideware flight = πλευρικι πτιςθ 

Forward flight = εμπρόςκια πτιςθ 
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ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ -  WIND TURBINES 

 

Wind = άνεμοσ 

Windmills = ανεμομθχανι 

Turbine = ςτρόβιλοσ 

Generator = γεννιτρια 

Transformer = μεταςχθματιςτισ 

Distribution = διανομι 
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Gear box anatomy = ανατομία κιβϊτιου ταχυτιτων  

Double helix pinion =  διπλισ ςπείρασ οδοντωτόσ τροχίςκοσ  

Input shaft = ειςερχόμενοσ άξονασ  

From wind-turbine rotor = από ανεμογεννιτρια ςτροφείο  

Bull gears = κφριοσ οδοντωτόσ τροχόσ  

Intermediate gears =  ενδιάμεςοσ οδοντωτόσ τροχόσ  

Output pinion = εξερχόμενοσ οδοντωτόσ τροχίςκοσ  

Helical teeth = ελικοειδείσ οδόντεσ 

Output shafts to generators = εξαγόμενοι άξονεσ ςτισ γεννιτριεσ 
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Hub = πλιμνθ 

Main Shaft = κφριοσ άξονασ 

Gear-box Transmission = μετάδοςθ κιβωτίου ταχυτιτων 

Brake = πζδθςθ 

Generator = γεννιτρια 

Blades = πτερφγια 

Housing = περίβλθμα 

Tower = πφργοσ 

High speed Shaft = υψθλισ ταχφτθτασ άξονασ 
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Wind turbine = ανεμογεννιτρια 

System evolution = ςφςτθμα εξζλιξθσ 

Wind energy = αιολικι ενζργεια 

Conversion system = ςφςτθμα μετατροπισ  

Kinetic energy = κινθτικι ενζργεια  

Electricity = θλεκτριςμόσ  

Increase = αυξάνω  

Capacity = χωρθτικότθτα  

Electronics = θλεκτρονικά 
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Gas turbine  generator = αερίων ανεμογεννιτρια  

Pumps  = αντλίεσ 

Starting apparatus = ςυςκευι εκκίνθςθσ 

Air intake = ειςαγωγι αζρα 

Gas in = είςοδοσ αερίου 

Exhaust out = εξαγωγι 

Fuel to mechanical power conversion = μετατροπι καυςίμου ςε μθχανικι ιςχφσ 

To gas storage tank / source = προσ δεξαμενι αποκικευςθσ αερίου / πθγι 

Rotating shaft = περιςτρεφόμενοσ άξονασ 

Transformer  = μεταςχθματιςτισ 

Mechanical to electrical power conversion = μετατροπι μθχανικισ ςε θλεκτρικι ιςχφσ 

To the grid = προσ το δίκτυο 
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Basic wind turbine generator = βαςικι ανεμογεννιτρια 

Wind turbine = ανεμογεννιτρια 

Wind = άνεμοσ 

Shaft  = άξονασ 

Motor = κινθτιρασ 

Power inverter = ιςχφσ εναλλάκτθ 

Step-up transformer = μεταςχθματιςτισ αφξθςθσ τάςθσ (ανυψϊςεωσ) 
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Conventional induction generator solution = ςυμβατικι επίλυςθσ επαγωγικισ γεννιτριασ 

Transformer = μεταςχθματιςτισ 

Pad mount = βάςθ προςαρμογισ, χϊροσ ζδραςθσ 

Power factor correction capacitors = ςυντελεςτισ ιςχφοσ διόρκωςθσ πυκνωτϊν 

Generator contactor = επαφζασ γεννιτριασ 

Pendant cables = προεξζχοντα καλϊδια 

Induction generator = επαγωγικι γεννιτρια 

Gear box = κιβϊτιο ταχυτιτων 

Speed increase = αυξάνω ταχφτθτα 

Pitch control = ζλεγχοσ βιματοσ 

Pitch angle = γωνία πρόνευςθσ 

Wind = άνεμοσ 

High torque low speed = υψθλι ροπι ςτρζψθσ χαμθλισ ταχφτθτασ 
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Fuel litres = λίτρα καυςίμου 

Power = ιςχφσ 

Waste energy-engine = κατάλοιπα ενζργειασ κινθτιρα 

Wind power = ιςχφσ ανζμου  

Surplus wind energy = πλεόναςμα αιολικισ ενζργειασ 

Set point for engine start = ςθμείο που κζτει ςε εκκίνθςθ τον κινθτιρα 

Engine stop = διακοπι κινθτιρα 

Idle running = άφορτου ενζργειασ  λειτουργία  

Engine load = φορτίο κινθτιρα  

Wind turbine = ανεμογεννιτρια 

Engine capacity = χωρθτικότθτα κινθτιρα  

Peak load = αιχμι φορτίου  

Consumer load = καταναλιςκόμενο φορτίο  

Wind speed = ταχφτθτα ανζμου  
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Start up the turbines = εκκίνθςθ  των ςτροβίλων  

Take a closer look = εξετάηοντασ αναλυτικότερα 
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Turbine = ςτρόβιλοσ 

Turbine generator shaft = άξονασ ανεμογεννιτριασ 

Generator  = γεννιτρια 

Stator = ςτάτθσ 

Rotor = ςτροφείο 

Wicket gate = πφλθ διόδου  

Turbine blades = πτερφγια ςτροβίλου 

Water flow = ροι νεροφ  
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Power in the wind = ιςχφσ ςτον άνεμο 

Density of air = πυκνότθτα αζρα 

Turbine blade diameter = διάμετροσ πτερυγίου ςτροβίλου 

Velocity of wind =  διανυςματικι ταχφτθτα ανζμου 

A constant = μια ςτακερά  
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Power = ιςχφσ 

Cut-in = διακοπι θλεκτρονικισ διαβίβαςθσ  

Rated speed = ονομαςτικι ταχφτθτα 

Cut-out = ςφςτθμα απομονϊςεωσ, διακόπτθσ  

Rated power = ονομαςτικι ιςχφσ  

Wind speed = ταχφτθτα ανζμου 
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Pitch = πρόνευςθ 

Rotor = ςτροφείο 

Brake = πζδθςθ 

Wind direction = διεφκυνςθ ανζμου  

Yaw drive = εκτροπι οδθγοφ 

Yaw motor = εκτροπι κινθτιρα  

Blades = πτερφγια 

Tower = πφργοσ  

Low-speed shaft = χαμθλισ ταχφτθτασ άξονασ 

Gearbox = κιβϊτιο ταχυτιτων 

Generator = γεννιτρια 

Controller = ρυκμιςτισ 

Anemometer = ανεμόμετρο 

High-speed Shaft =  υψθλισ ταχφτθτασ άξονασ 
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Nacelle =  άτρακτοσ  

WindVano = άνεμο πτερφγιο  

 

 

 

 

Wind turbine =  ανεμογεννιτρια 

Horizontal Axis = οριηόντιοσ άξονασ 

Wind = άνεμοσ 

F lift = άντωςθσ δφναμθ 

F tang = tangential force = εφαπτομενικι δφναμθ 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

Blade = πτερφγιο 

Tower = πφργοσ 

Nosecone = ριναίοσ κϊνοσ 

Hub = πλιμνθ 

Gearbox = κιβϊτιο ταχυτιτων 

Nacelle = άτρακτοσ  

Generator = γεννιτρια  

Weather Station = μετεωρολογικόσ ςτακμόσ  
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Input = ειςροι 

Transmission = μετάδοςθ 

Machine type = τφποσ μθχανισ 

Rotor = ςτροφείο 

Stator = ςτάτθσ 

Grid connection = δίκτυο ςφνδεςθσ 

Output at PCC = εξαγόμενο 

Mechanical energy source variable speed = μθχανικι ενζργεια πθγισ μεταβλθτισ ταχφτθτασ 

Direct = άμεςοσ 

Gear mechanism = μθχανιςμόσ εμπλοκισ ςφςτθμα τροχϊν  

Multipole synchronous machines = πολυπολικζσ ςυγχρονιςμζνεσ μθχανζσ  

Convectional synchronous machines = μεταφορικόσ ςυγχρονιςμζνεσ μθχανζσ 

Induction machines = μθχανζσ επαγωγισ 

Permanent magnet = μόνιμοσ μαγνιτθσ 
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Wound rotor = ςτροφείο εκκακάριςθσ  

Field control = πεδίο ελζγχου 

Squirrel cage = επαγωγικόσ κλωβόσ κρυςταλλικοφ πλζγματοσ 

Brushless = τεχνολογία χωρίσ ψικτρεσ 

Wound = εκκακάριςθ  

Resistive load = ανκεκτικό φορτίο 

Large PE converter = μεγάλοσ μεταςχθματιςτισ  

Small PE converter = μικρόσ μεταςχθματιςτισ  

Electrical energy source = πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

Fixed frequency = ςτακερισ ςυχνότθτασ 

source = πθγι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

Wind energy = Αιολικι ενζργεια 

Rotor blade = πτερφγιον ςτροφείου 

Gearbox = κιβϊτιο ταχυτιτων 

Rotor blade bearing = τριβζασ ςτροφείου πτερφγιου 

Rotor shaft = άξονασ ςτροφείου 

Brake = πζδθςθ 

Anemometer = ανεμόμετρο 

Wind meter = μζτρα αζρα 

Control electronics = θλεκτρονικά ελζγχου 

Generator = γεννιτρια 

Generator cooling system = ςφςτθμα ψφξθσ γεννιτριασ 

Azimuth motor = αηιμοφκιοσ κινθτιρασ 

Tower = πφργοσ 

Electrical blade adjustment = ρφκμιςθ θλεκτρικοφ πτερφγιου 
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Turbine Aerodynamics = Αεροδυναμικόσ ςτρόβιλοσ  

Wind flow = ροι ανζμου 

Lift = άντωςθ  

Drag = οπιςκζλκουςα  
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Rotor diam = διάμετροσ ςτροφείου 

Hub = πλιμνθ 

Blade  = πτερφγιo 

Gearbox  = κιβϊτιο ταχυτιτων 

Generator = γεννιτρια 

Nacelle = άτρακτοσ 

Tower = πφργοσ  
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Blades = πτερφγια 

Rotor = ςτροφείο  

Pitch system = ςφςτθμα πρόνευςθσ 

Low-speed shaft = χαμθλισ ταχφτθτασ άξονασ   

Gearbox = κιβϊτιο ταχυτιτων 

Brake = πζδθςθ 

Yaw drive = οδθγόσ  εκτροπισ  

Yaw motor = εκτροπι κινθτιρα 

Tower = πφργοσ  

Generator = γεννιτρια   

High-speed shaft = υψθλισ ταχφτθτασ άξονασ  

Controller = ρυκμιςτισ, ελεγκτιρασ  

Anemometer = ανεμόμετρο  

Windvane = ανεμοδείκτθσ  
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Nacelle = άτρακτοσ 

Wind direction = διεφκυνςθ ανζμου  

 

Betz limits = όρια ‘betz’ 

Savonius = θμικυκλικισ γεωμετρίασ ωσ προσ τον κατακόρυφο άξονα   

Ideal propeller =  ιδεϊδεσ ζλικα 

American multiblade = αμερικανικό πολυπτερφγιο 

Darrieus = ελικοειδισ γεωμετρία ωσ προσ τον κατακόρυφο άξονα 

Dutch four arm = Ολλανδικόσ τζςςερισ βραχίονεσ  

High speed propeller = υψθλισ ταχφτθτασ ζλικα 
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