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ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Απόσπασμα από το βιβλίο του Δ. Γ. Παπανίκα  ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

----------------------------------------------------------------------------------------

ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

 Ελληνοαγγλικό            Αγγλοελληνικό

1. ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:  Ελληνοαγγλικό

Αζιμούθιο -  Azimuth:  Η γωνία (δεξιόστροφη) στον ορίζοντα  από το βόρειο διάνυσμα, δηλ. τη διεύθυνση προς

βορρά, προς την υποδεικνυόμενη διεύθυνση ή αντικείμενο.

Αληθινή  ανωμαλία  -  True anomaly:  Η  γωνία  στο  τροχιακό  επίπεδο  από  την  περιαψίδα  έως  τη  θέση  του

διαστημοχήματος, μετρούμενη κατά τη διεύθυνση της κίνησης.

Αλμανάκ - Almanac: Βιβλίο ημερολογίου με τις διαιρέσεις του έτους, χαρακτηριστικές ημέρες, στοιχεία τροχιών

και  κινήσεων του  ηλίου  και  των πλανητών κ.ά.  αστρονομικά δεδομένα.  Επίσημη έκδοση από διεθνείς

αστρονομικούς οργανισμούς είναι The Astronomical Almanac, βλ. επίσης εφημερίς.

Αναβιβάζων (ανιών) σύνδεσμος (ή κόμβος)  -  Ascending node:  Το σημείο τομής της τροχιάς του Δ/Ο με το

επίπεδο αναφοράς στην πλευρά της ανοδικής κίνησης πάνω από το επίπεδο αναφοράς.

Ανάβλυση - Geysering: Φαινόμενο που παρατηρείται στα κρυογενικά υγρά, το οποίο προκαλεί καταστρεπτική

έκρηξη της προωθητικής  ύλης  σε μεγάλου μήκους γραμμών τροφοδοσίας.  Προκαλείται από τη μεταφορά

θερμότητας στην προωθητική ύλη, η οποία έχει σαν συνέπεια τη γρήγορη εξάτμισή της.
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Απόλλων - Apollo: Κατηγορία αστεροειδών που έχουν μεγάλους ημιάξονες μεγαλύτερους από 1,0 AU και αποστάσεις

περιηλίου μικρότερες από 1,017 AU. Επίσης ονομασία των διαστημοχημάτων από τη Γη στη Σελήνη, 1969 έως

1973. 

Απόλυτη λαμπρότητα -  Absolute magnitude:  Ο αριθμός που εκφράζει τη φαινόμενη λαμπρότητα ή το φαινόμενο

μέγεθος ενός αστέρα (όταν αυτό τεθεί σε απόσταση 10 parsec). 

Απομάκρυνση αερίων - Outgas:  Έκλυση και απελευθέρωση αερίων από το εσωτερικό ενός πλανήτη, συχνά σε

συνδυασμό με την ηφαιστειακή δραστηριότητα. 

Αποσελήνιο - Apolune: Το πιο μακρινό από τη Σελήνη σημείο στην τροχιά σώματος περί τη Σελήνη.

Απώλειες πεπερασμένης πυροδότησης - Finite burn loss: Απώλεια ταχύτητας από το γεγονός ότι τα πραγματικά

προωθητικά συστήματα παρέχουν ώθηση κατά χρονικές περιόδους και όχι στιγμιαία (ακαριαία).

Αστεροειδείς -  Asteroids: Μικροί πλανήτες μέσης διαμέτρου μέχρι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα, κυρίως ανάμεσα

στις τροχιές του Άρη και του Δία.

……………………………………………………………………………

Βαροκλινής αστάθεια - Baroclinic instability: Ασταθής κατανομή ενέργειας στη γήινη ατμόσφαιρα, που προκαλεί

ανέμους. 

Βαρύκεντρο  -  Barycenter:  Το κέντρο  μάζας  ενός  συστήματος  ουράνιων  σωμάτων,  όπως  το  βαρύκεντρο  του

συστήματος Γης - Σελήνης.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Γραμμή συνδέσμων (κόμβων) - Line of nodes: Η ευθεία γραμμή της τομής του επιπέδου τροχιάς με το επίπεδο

αναφοράς.

Γωνία ναδίρ -  Nadir angle:  Η γωνία με κορυφή το κέντρο μάζας διαστημοχήματος, μετρούμενη από το διάνυσμα

προς το ναδίρ  έως το θεωρούμενο σημείο στην επιφάνεια του κεντρικού  σώματος.  Η γωνία του τοπικού
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ορίζοντα είναι η γωνία ναδίρ 90ο μετρούμενη στον ορίζοντα.

………………………………………………………………………………….

Γωνία πτήσης - Flight path angle: Η γωνία μεταξύ του τοπικού ορίζοντα και του διανύσματος της ταχύτητας.

Γωνία φάσης -  Phase angle:  Η γωνία σε μια επιφάνεια μεταξύ της διεύθυνσης του φωτισμού (συνήθως του

ήλιου) και της διεύθυνσης του παρατηρητή ή του οργάνου παρατήρησης. 

2. ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:  Αγγλοελληνικό
      (Για την επεξήγηση των εννοιών, βλ. το Ελληνοαγγλικό λεξιλόγιο)

Absolute magnitude απόλυτη λαμπρότητα
accretion προσαύξηση ή σταδιακή δημιουργία
achondrite αχονδρίτης
action time χρόνος δράσης
active region ενεργός περιοχή
airglow έκλαμψη
albedo λευκαύγεια
Almanac Αλμανάκ
anticyclonic Αντικυκλωνική

…………………………………………………..

Baroclinic instability βαροκλινής αστάθεια
barycenter  βαρύκεντρο
basalt βασάλτης
bielliptic transfer δισελλειπτική μεταφορά

…………………………………………………………………………………………..
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