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VorWOI·t. 

Das vorliegende Deutsch-ukrainische und Ukrainisch
deutsche Fliegerworterbuch ist das erste аиі diesem 
Gebiet. 

Ев erganzt die wertyolle Reihe y()Jl ukrainischen termi
nologischen Worterbiichern (wie z. В. chemisches, mathe
matisches, astronomisches, geologisches, technisches, 
iuristisches, politisches и. а.), die nach dem Weltkriege 
1914-1918 durch die Ukrainische Akademie der vVissen
schaften in КУііУ herausgegeben ,yurden. 

Der deutsche ТеіІ des Wer'kes stiitzt sich auf zahlreiche 
deutsche Fliegerliteratur, der ukrainische аиІ das "Rus
sisch-ukrainische Militarworterbucll" уоп 8. и. О. Jakub6ki*) 
(Ukrainischer 8taatsyerlag 1928) sowie аиІ das "Deutsche 
und ukrainische Militarworterbuch" уоп Ilnytzkyj-Zanko
wytsch**) (Berlin, Bernard & Graefe, 1939). 

Уіеlе Ьів jetzt іт Ukrainischen international ge
brauchte Fliegertermini sind уот Verfasser ukrainisiert 
worden. 80 z. В.: 

"Flugzeug" - lIiT~K neben dem bisherigen: аеРОПIlЯН, 

"Riickprall" - сп6взень пеЬеп dem bisherigen: рикош~т, 
"Flugzeughalle" - lІет!вня neben dem bisherigen: ганJ'Зр, 
"Wasserl1ugzeug" - BOДOlliT~K anslal! des bisherigen: гідроплян, 

"Luftschiff" - повітроплзв апвlаl! des bisherigen: дирижабль. 

Fiir die іт Ukrainischen nicht vorhandenen Ausdriicke 
hat der УегІаевег entsprechende Neubildungen eingefiihrt. 

*) С. та О. Якубські: Російсько-украJнський словник вІй
ськовоі термінології. Д В У 1928. 

**) І. ІlІьницький-3анкович: Німецький та украJнськиА військо
вий словник. 0"0110 40 ООО слів в обидвох частинах. Берлін 
1939. Бернард & Грефе. 



80 z. В.: 
"Schwingenflugzeug" - помаХОКРИJl, 

"Flugboot" - човнолітак) 

"schwanzloses Flugzeug" - безхвостокрил, 

"Hochdecker" - висококрил) 

"WаssеrПughа!еп" - водолетище, 

"Fahrtmesseru - їзДомір, 

"Alleinflug" - перволіт. 

АПе diese Neubildungen sind tl'effel'ld und епівргесЬеп 
dem Geiste der modernen ukraillischen 8ргасЬе. 

1ш ganzen ist das vorliegende Worterbuch аlБ еін 
bedeutender Fortschritt аиІ dem Gebiete der ukrainischell 
lexikologischell Literatur der letzten J аЬге zu verzeichnen 
und аеіпе Erscheinung ist daher sowoll1 іп dell milita
rischen аlа аисЬ іп den sprachwissenschaftlichen Kreis81l 
sehr zu ЬеgrїШеп .. 

Berlin, іш Juli 1939. 

Dr. J-aroslau Rudnyckyj 



Переднє слово. 

Ім'я Ільницького-3аНІ(.овича в УІ,раїнсьн:ій леІ,
СJlIюграфії не нове. Крім приrшгідних статті в про 
нашу військову термінологію, як нпр.: « 3 віЙСЬІ\О
вої термінології» (Рідна Мова, П, 1934, стор. 
113-114), «І{утоІ(. віЙСЬІ\оВОЇ мовш (Нова Свобода, 
Густ, Ч. 34 за 1939) є він автор недавно виданого 
німецького й УІ{раїнського загально-військового 
словниr,а: Dепtsсhеs und ukrainisches МilitагwОгtегhпсh. 
Ungefahr 40 ООО Stichworter in heiden Teilen. Berlin 
1939. Bernard & Graefe. При цьому не від речі зга
дати, що виготовлений У лютому 1939 РУІ{QПИС 
чеСЬІ\оГО та УІ,раїнського військового словника 
цього ж автора, пересланшl до Густу, ізза полі-
1'ИЧНОЇ катастрофи, що постигла негайно потім 
:молоду Карпатську Україну, не мав об'єктивних 
даних для появи. 

Над українською ВlИськовою термінологією 
працює Ільницький-3аНІ~ОВИЧ від 1921 р., КОЛИ то 
він як віЙСЬІ\ОВИЙ емігрант із Галичини був при
мушенпй св:итальцювати по таборах у Чехії. 
Перейшовши технічно-лerщш,ологіЧІ-ІИЙ вишкіл у 
мовній комісії в йозефові, що тоді опрацьовувала 
УІ{раїНСЬІШЙ військовий словНІШ, він взявся зго
дом за самостійну працю в цьому напрямку. 

Як людина військова, обізнана з :модерною воєн
ною техніІ\ОЮ та відповідною літературою, з дру
гого ж БОІ{У, як пильний 'стежач за розвитком 
української літературної мови є Ільницький-3ан-



кович З природи речі покликаnий до того рода 
праці. Це тим більше, що від появи першого 
українського військового словника Якубських у 
1928. р. ані у Львові, ані в Києві не заноситьсн 
на таку роботу. 

А робота важr,а, важна й відповідальна. 

Багато уже прийнятих війсьrtОВИХ термінів в 
українській мові це тільки шкульгавини, створе
ні нашвидку без орієнтації на словотворчі закони 
нашl3Ї мови. Не санкціоновані нінкою фаховою 
науковою устано ною увійшли денкі з них у що
денну мову так, що сьогодні годі з ними вже й 
боротися. Щоб не далеко сягати за прикладами 
ми згадаємо тут слово «їдунка» на визначення 

німецького: EJ1schale (те останнє перейшло в за
хідньо-українські говори, як «шалька»). Термін 
«їдунка», створений либонь у часі світової війни, 
прийнявся в Галичині незвичайно сильно з двох 
причин: з патріотичного гону галицького су
спільства (зокрема молоді, пластунів, спортовців) 
заступати чужі слова (<<шалька») своїми рідними, 
та ще й тому, що не було іншого слова, чи краще 
авторитетні мовознавчі круги (маємо на думці 
мовні комісії при «Науковому Т-ві Шевченка», чи 
теж «Рідну Мову») не подбали про кращий пере
клад. Слово ввійшло в життя й сьогодні хіба той, 
хто його вперше почує, може завважити усю ві
докремленість та надзвичайність наростка-унка 
в сполуці з цим пнем. Бо коли такі віддієслівні 
твори з цим наростком, як «скакун(ка)), «їз
дун(ка)), «жрун(кaJ», «реготун(ка)) визначають 
ніщо інше, як потіпа agentis, отже люд и ну, що 
скаче, їздить, жре чи регоче то «їдую> як і «їдун
!щ» не може з цього погляду означати ніщо інше, 



як тільки люд и ну, що їсть, остаточно людину, 
що багато чи забагато їсть, але на всякий випа
док людину, а не прилад до їжі_ 

Є й такі терміни, що хоч і подекуди санкціо
новані науковими установами, не вповні відпові
дають духові української мови; це тому, що й 
відповідні установи не все відповідали у сто від
сотках українській духовості_ Ми наведем тут 
для прикладу східньо-українське слово «проти
газ» на визначення німецького: Gasmaske (те 
останнє ввійшло теж у західньо-українські го
вори як «r'азмаска»). Такі слова із приростком 
проти-, sш «протидію>, «ПРОТИЮlСТУП», «протиотру
та», «протирозвідка», «протиудар», визначають 

ніщо інше, як знешкоджувальну, невтралізівну 
протилежність до тями, зазначеної в другій ча
стині зложення, отже до «дії», «юіступу», «отру
ти», «розвідн:и»чи «удару». На тій основі й на 
«протигаз» не можна інакше глядіти, як на 
«г а з», що знеrшюджує, невтралізує якийсь ін
ший газ. І доки, наслідком нпр. частої вживаль
ности, це слово не втреться, як <<їдунка» у що

денне життя, так довго воно разитиме своєю 

шкульгавістю чисте українське мовне чуття. 

Все ж і одні й другі слова можна знайти в 
словниках Ільницького-3анковича. Насувається 
саме з себе питання: чому1 На це маємо до
кладну відповідь у передмові до його загально
військового словника: ... «Я свідомий - пише він 
там між іншим -, що мій словник не останнє сло
во впорівень із словниками державних народів. 
Українська фахово-наукова термінологія ще завжди 
в стані зростання, утривалювання, а то й тво
рення, коли йде про нові здобутки життя ... В пра-



ці присвічував мені иевідкличний наказ: «О Д иН 
нар-о д. - ОДИ а м о в а ! » 

Отже фактичне життя, практичне існуваннн 
одного чи другого терміну, його обснг і 'геренова 
вживальність були длн Ільницького-8анковича 
ОСJ-ІОВОЮ у праці іі це густо-часто брало верх над 
теоретичною рефлer,сією про нкість даІІОГО слова. 
І10ГО ж СЛОВННІ, І-І е но р мат и в ний, академіч
ний, апр акт и ч н О - під р у 'І Н а юшжка Ют 
всіх, хто ціІ{авитьсн військовою справою. 

«Нормувати - говорив він часто - поодинокі 
терміни будеl\!О в вільній Україні, покищо муепмо 
приймати те, ЩО незаперечно існує, в додатку ще 
й фірмованс УІ,раїнською Академією Наук.» Во
нцька дисципліна брала таким чином верх над 
мовознавчим міркуванннм. 

Єдине, що автор допускав у праці була УІ{раї
нізація чужих слів. Так находимо в нього: «літаю> 
на місці «аеРОПЛЯІІЮ>; <шередгруддю> на місці 
«брустверю); «водолітаю) замість «гідроплнна» чи 
«гідродіТаІ{а»; «сп6взень» попри «рикошет»; «ле
тівню» замість «ангару» ітд. Автор послугувавсн 
тут глиБОІЮ обдуманими та фахово ПРОДИСІ,УТО
ваними новотворами. Ці остаШІі знаходимо й там, 
де досі не мала українська мова окремих висло
вів, бо предмети, що їх треба було назвати, ново 
повстали, були свіжими здоБУТІ,ами техніки. Тю; 
нпр. знайдемо в ІЛЬНИЦЬІ{ого-8анковича: «помахо
крил» длн нім.: SchwingenflugzeiIg; «човнолітак» для 
нім.: Flugboot; «безхвостокриЛ» длн нім.: schwanz
lовев Flugzeug; «висor,ОІ{РИЛ» длн нім.:- Hochdecker; 
«водолетище» длн нім.: Wasserflughafen; «їздомір» 
длн нім.: Fahrtmesser; «перволіт» длн нім: Аllеіn
flug і ін. ці новотвори не зістається нічого іншого, 



як щиро привітати, бо вони своєю влучністю й 
легКІСТЮ можуть вдоволити й найвибагливішого 
мовного смакуна. 

А в висліді дістає )'ІІ:раїнська лексин:ографія 
перший летунський СЛОВНИІІ: такий, що його могла 

б нам позавидувати неодна слов'янська, хоч би й 
державна, нація. Н:оли ж узяти під увагу висо
ІШЙ, чи краще передовий сьогодні в світі стан 
пімецы\:її летупської техніl\:И, то треба радіти, що 
цей СЛОБІШК Уl\:раїнсько-німецький та німецько
український. Можна тільки побажати, щоб він 
найшов дійсно багато ук.раїнських читачів-летунів 
та с'гав їм у пригоді, як допоміжна підручна 
І\НИЖІШ. 

Берлін, у липНІ 1939. 

Д-р Ярослав РУДНИЦЬІШЙ 





Abkiirzungen - Скорочення 

deulsche - нІмецькІ 

chem. 
elw. 
adj. 

f 
m 
n 
Oslerr. 
pZ 
В. 

takt. 

= chemisch 
= etwa 
= adjekfiv 
= Іетіпіпит 

= maskulinum 
= neutrurn 
= Osterreich 

pluralis 
siehe 
takfisch 

ukrainische - украінськl 

анат. анат6мія 

арт. артилерІя 

астр. астрономія 

Гал. = Галичина 

е.nек. = електрика 

іст. = історія 

.пет. = летунство 

мор. = мореплавство 

тел. = телефон, телеграф 

топ. топографія 

фот. = фотографія 





Erster Теil 

Deutsch - ukrainisches 

Fliegerworterbuch 

Перша частина 

Німецько-український 

Летунськнй словник 



Ab"rt f одмІна, одмlнок 
АЬЬао rn розбирання 
аЬЬ"оеп розбирати, розкладати 
Abbildung f 6браз, зображення, 
рнсунок, проекція (фігури); 
_ slebler т спотв6рення 6бразу 

Abblasedruck т пр6дмух тиском 
,Аьы�sепп n випуск газу (з ба

ль6ну) 
аьы�sепп випускати газ, дим (з 
баль6нів); продмУх[увlати (ци
лІнде!') 

Abblase[robr n випускна труба, 
труба для пр6дмуху; _vorrich
tung f пристрій до пр6дмуху 
(цилІндра) 

abblenden затемнятн, маскувати 
свІтло; діяфрагмувати . 

Abblendevorricbtung f пристрій дія
фраГмувати (фотоапарат) 

Abblendung t за[темнення, прн_, 
діяфрагмування 

Abbrand 1'n згорання; жужелиця, 
віпса; _ der Kerzenelektroden зго
рання електр6дів підпальноі 
свІчки 

pbbrecben переривати, уривати; 
обламувати 

Abbremsen n [пРиlгальмування 
Abbremsklotz rn гальмова кол6дка 
(задержувати літак на землі) 

Abdampl rn спраць6вана пара; 
_Ieitung t паровідвід парови
пуск ний трубопр6від; ..robr n 
паровипускна труба 

abdicbten герметично затикати, 
ущільнювати 

Abdicbtung t за[Уlщlльнення; не-
проникливість, гермеТИ'lність; 
--sring rn защільна переліжка 

abdriingen відтіснити, відпихати 
Abdriingung t відтиснення, ун6-
шення (літака вітром); --sbericb-
tigung t попр!!ва ун6шення (лі
така вітром); _,ше,.еr т вимір-

Deu!scb-ukr _ І 

А 

ник ун6шення (літак!!, повітро
плава) ; --swinkel т кут ун6шення 

Abdreben 1ь (des Flugzeuges) вІдво-
рот 

abdro,"eln дроселювати, при _ 
abdiinsten вип!!рювати[ сяl 
Abendtbermik t вечірня терміка 
ablabren братися летіти, старту
Ablahrt f відліт, підліт [вати 
Ablangen n прихват, пІдхват (лі-

так!! з п!!дального до норм!!ль
ного ль6ту) 

ablangen прихватитн, підхв!!тити 
abledern запружинитн rпідlресору
вати щось 

Ablederung f підресорування, амор
тиз:1ція; pneumatische _ пневма~ 
тична амортиз!!ція, п_ підресо
рув!!ння 

Ablederungskabel n амортизатор
ний кабель 

Ableuerungs[mecbani,mus т стріль
ний механізм; _vorricbtung t 
стрільний пристрій, злагода 

"bl1aueu ущух!!ти (вітер), "рипи-
няти (щось) 

Аы1оеоu n ущух!!ння (вІтру) 
ablliegen відліт!!ти, виліт!!ти 
Abllug т відліт, виліт, підлІт; 

_gescbwindigkeit t швидкість від
ль6ту, вильоту; -Ieistung t під
лІтна потужність; _ort rn мІсце 
відль6ту; ~tеНе t м!сце відль6-
ту, вильоту; _ІеіІ t час від
льоту 

Abllu8lga, n відр6блений, висна
жений газ; -Ieitung t вивідн!! 
труба, трубопр6від; _vепШ n 
випускний хлип ак 

Abgas n використаний, виснаже
ний, вихлипний газ; _turbine f 
ВИХJIипно·газова турБІна; _ver ... 
wertung t використання, зужит-
1'И виснажено го газу 



Abwehrmitte! 

ходи; aktives _тіІlе! 1t активннй 
обор6нний зАсіб; _system 1t обо
р6нна система; _walle t обор6н
на збр6я 

Abweicbung t девіяuія, відхил, 
відбіг; _ der Oescbosse відбіг 
гарматнів (стрілен) від зам!ре
ного напряму; _ des Scbliles 
ун6шеНdЯ корабля вІтром; та
gneliscbe _ маГнетичне відхи
лення; _swinkel m кут вlдхилу, 
унбшення 

Abweiser m відбивач стрілен (на 
abwerlen скидати [пропелері) 
abwettern проминати негбду 
abwiegen вирівняти літАк (вчасl 
льбту) 

Abwind m додільна струмина 
abwinken дА[вАlти знак, кивнути 
Abwurl m скид[Анняl, _ування; 

_ еіпео Torpedos (аи. dem Flug
zeug) скидання топеди (з лі
така); _ЬОЬе t висота скидАння; 
_meldung ( скид[уваль lHe доне
сення, згол6шення; _шuпіtіоп f 
скид[увалыlаa амуніція, стуіли
во; _'lеНе t мІсце скид[увJання 
(зголбшень); _Іа8сЬе f сумка 
скид[увlання (зголбшень); _yor
ricbtung f прилад до скид[Увlан
ня; _winkel 1т. кут скидання 

.bzeichnen відрисувати 
Abziebyol-гісы�пgg f пристрій до 
здіймАння (напр_ пропелера) 

Abzug твІдбиток; спуск[анняl; 
_sleder t спускнА пружина; _,ge
lenk 1t спуск овий важіль (ку
лемет); _8haken т спуск ний гак; 
_8,Шсk n кур6к; _syorrichlung t 
спускний пристрій 

Achsdruck т тиск бси, нАтиск на 
вісь 

Acbse вісь; elastische _ еляетична, 
гнучка вісь; lalsche _ фалшива 
вісь; feste _ нерух6ма вісь; 
Ireie _ вільна вісь; gekroplte_ 
вигнута вісь; ЬаlЬе _ піввісь; 
optische _ оптична вісь 

Achselriemen 7n ллечовйй ремінь; 
ляма 

Achsen[drehung t 6борот довкбла 
6сн; _kreuz n вісь координат; 
_Iager 1t вальниця; ..richtung t 
асе вий напрям 

4 Akknmu!alion 

achsen'ymmetrisch симетрично що
до бсей 

Achsenwinkel т міжосевий кут (п6-
між беями) 

Achshiillte t піввісь 
Achsialschub т der Treibschrauben 
тягова сила, ТЯГЛО,ва С_ 

achslos ,6. безосевий, безосьовий, 
безві'\J'ЙЙ 

achtern кормовий, зАдній 
Achterspanl т кормовий шпАнговт 
adaptieren прилАгодити, припасу-
вати 

Adhiision t спІйність, пристАй
ність ; _skralt t сила спІйности 

АЩJ1stiегuпg t лаштунок, лашту
вАння, умундирування 

Adsorption t адсбрбція 
Aero . , • аеро- (в злбженнях); _dy

namik f аеродинаміка; angewandle 
_dynamik t прикладна аеродина
міка; theotelische _dynamik f тео
ретична аеродинаміка; versuchs
mii8ige _dynamik f експеримен
тальна аеродинаміка 

acrodynamisch аеродинамічний 
Aerolgrapbie t аерографія; _karlo

graph '" аерокарто[мапо lграф; 
_karlographie t аерокарто[мапоl
графія 

Aeroklub т аероклЮб. летунський 
клюб; _ уоп Deulschland німець
кий аероклюб 

Aero[limnologie f аеролімнол6гія; 
_Iogie t аеро .• бгія 

aerologisch аерологічний 
AeroJmechanik f аеромеханіка; _ше

Irie f аерометрія; _паиl m по
вітроплавець, аеронавт 

aerophysikalisch повітрофізичний 
Aerolplan т (s_ Flugzeug n) літАк, 
аероплин; _slal т баль6н, аеро
плин; Jtalik t аеростатика; 
_Iechnik f аеротехніка 

A-Iormig па вигляд сА. 
aggressiv зачіпний, напздний, 

агресивний 

лhпliсhkеіl f подібність, подбба; 
dynamische _ динамІчна подlб
иість; _sge8etz 1t закбн подбби 

Akallieg (Akademische Fliegergruppe) 
f академічний летунський гур-

Akkumulation t скупчення [тбк 



Akkumulator 

Akkumulator m акумулятор; _ео
batterie f батерlя акумуляторів 

Akrobatik f акроМтика; motorlose 
_ безрушtйна акроМ тика 

Aktion f дІя, акція; _sradiu8 тра
діюс дІї (літака) 

Alarm талям, трив6га; blinder_ 
фалшивий алярм; _bereitschaft t 
алярм6ва, бойова гот6вість; 
_geriit n алярм6вий прилад 

alarmiereo алярмувати, трив6жити 
Alarm[sigoaJ n натрив6жне, аляр
м6ве гас.1О; _sir,ne f алярм6ва 
сирена; _iibermittluog t переда
вання аJІярм6вого гасла 

Albumin n альбумІн; _Іеіш таль
бумІновий клей, а_ карук 

Alleio[i1iegen n перволітання; _і1іе
ger m літун одинцем; Jlug m 
перв6літ 

AlIgemeinschaden m загальне ушко
дження 

Alterung f старІння (металів);_svоr
gaog m проuес старІння 

Altmaterial n брак6ваний, старий 
матеріял 

Altocumulus 111 вис6кі купчасті 
хмари 

Altostratus rn вис6кі шаруваті хма
alumioiereo алюмініювати [ри 
Alumioium палюмІній; _ыlсьh n 
алюмінlйна бляха, аркушевий 
алюмІній 

Аlumіп[іuш]Ьrооzе f алюмінійний 
слиж 

Аlumіоіuш[gеЬііusе n алюмінійна 
кор6бка, футляр; JшlЬеп '" 
алюмінІйний т6лок; .Jegierung f 
сплав алюмінію; kuplerlreie _Іе
gieruog f сплав алюмІнію без 
мІді; kupferhaltige _legierung t 
мідистий сплав алюмінію 

Amateurflieger m літун-аматор 
АшЬо6 m кова[д]ло 
Amortisation f амортизація 
Amperemeter nамперометр 
АшрЬіЬіе (. Атрьіы1тm n амфібія, 
водоз~мець, суходlльно - мор-
ський літак 

АтрЬіЬіепlЬооІ 1~ ч6вен човнолі
така; .Jlugzeng n літак-водозе
мець, суходlльно-морський лі
так; _schwimmer m поплавець 
амфІбії 

5 Aogriflslorm 

Amtsraum m служб6ве примІщення 
АпЬап m прибуд6ва 
anbaueo прибудувати 
Anblasrichtung t напрямок атаКИ 

вІтру (на літак) 
anbremsen [за]пригальмуватн 
Anderthalbdecker m півторакрил; 

verspannter _ р6зпірковий пів то
ракрил 

andrehen запускати пропел~ 
Andreh[kurbel t пускова к6рба; 

_motor m пусковий рушій; _vor
richtung f ручний пусковИй при
стрій 

Anemologie f анемол6гія, наука 
!ІрО рухи повІтря 

Anemometer n (s. Windmesser 111) 
вітромІр, анемометр 

Anemoskop n анемоск6п 
Anemotachometer панемотахометр 
Aneroidl-Barometer n барометр-

анероlд; _Iultdruckmesser тане
роlдний вимірник тиску повІтря 

Anlahren 11 рушання з мІсця 
Anlahrmoment n [MolM~H1' ПРI!, ру-, 

шаНlfі з місця , {! "І" ' ., " l <~w-I 
Anlangs[geschwindigkeit f початк6- '[ 'І 

ва швидкість; _Iage t вихідне 
пол6ження; _punkt па початк6ва 
т6чка; _temperatur f почаТІ<6ва 
температура; ~еісЬеп n ГасЛО 
починати 

anfertigen ВИГОТОВИТИ, злагодити 
Anflug 11! наліт, насКОК (літакІв); 
д6літ, прилІт; _weg m дор6га 
доль6ту, д_ прнль6ту 

Anlres"en n роз'їдання (двох тер
тьових поверхней) 

Angeschnallte[r] m прив'язаний, 
припоясаний 

angreilen наступати, атакувати, на
пастувати 

Angreiler m напа':НИК, аГресор, 
атакуючий 

angrenzend сумІжний, ГУlграничний 
Angrilf m наступ, атака; _ abwehren 

відперти атаку 
Angrilfs. •• зачіпний; _absicht f 
на"ір атакувати, замір насту
пати; _art f сп6сіб атаки, на
ступу; _aulstellung t розташу
вання, ладнання до атаки; _lІпg
zeug n зачіпний літак, штурмо
вий л-; _Iorm f лад, ф6рма на-



Anwassern 

Anwassern n сідйння на в6ду, 
водувйння 

anwerlen запускйтн (рушІй, про
п~лер) 

Anwerlen n запускйння (пропелер а) 
Anwurlmotor m пусковий рушій, 
запускйч 

Anzeige __ .•. , _geriit n реє

стрівний прилад; -.instrument n 
ре€стрівний прилад, CTPYM~HT 

Anzeiger т показник, вкззівник 
Anziehung f прнтягйння; _sgesetz n 
зак6н притягйння 

Апzugs • _ .• _, _art 1 форма, 
рід 6дягу; -1<raft f сила пускатн 
в рух, сила п6руху з мІсця; 
_schгaube f иатяжна шруба 

anziinden запалювати, під_, зав6г
АрlапаІ m апланат [нювати 
Apparat <n апарат; _, leichter аlв 

Lult апарат лекший від повІтря; 
_, schwerer аlв Luft апарйт тяж
чий вІд повІтря 

Appressionspumpe f нагнітнй пом
ПЗ, емок 

Ariiometer n ареометр 
Arbeits '" працівнйй (в зл6жен
нях), роБОчий; _druck m роб6чий 
тиск; _еіпЬеіІ f одиниця праці; 
~liiсЬе f роб6ча пов~рхня 

Arbeitslllugzeug n працівиий літак; 
_ЬиЬ m роб6чий такт; _leiBtung 
f роб6ча спрйвність, потуга; 
_takt m роб6чий такт в руші!; 
_verbrauch m витрата енергії, 
в _ праці; _vermogen n робо
тоспром6жність; -"ylinder m ро
б6чий цилlндер 

Armatur f арматура, узбр6ення; 
_enbrelt парматурна д6шка 

Armaullage f ліктьова оп6ра, при
ступок 

Armee . .• армІйський (в зл6жен
>:ях); _lIugmeldew.che f алярмо
во-летунська станиця армії; 
_llugpark тармІйський летунсь
кий парк; -.llugzeug пармІйський 
літак; lult8treitkriilte Гlрl війсь
к6во-повlтряні сили армії; _ver
bindungsflug т літ для зв'язку 
арміі; _wetlerw.rte f армІйська 
метеорологІчна стація 

.rmiert rо1панцер6ваний 

8 iitzen 

Armierung f узбр6€ння; устатку
вання; риштунок, арматура 

Artillerie f артилерія; _1I1eger m 
артилерІйний літун; -.llug т 
артилерІйний літ; -.llugzeug " 
артилерійний літак; _stallel f 
артилерlйн, ескадрилья 

АвЬевІ m азбест; _schnur f аз
бест6аий шнур 

Aspekt n. вигляд, ф6рма (носних 
пов~рхней); apteroider _ апте
роідний вигляд (кор6тша сто
рона допер~ду); lliigellormiger _ 
криловидний вигляд (довша сто
рона допер~ду); ._verhiiltnis n 
відн6шення аспектІВ, ВИГЛЯДІВ 

Aspiration f аспірація, штучне 
охол6джування повІтрям 

AspirationB •.. , .• _; _hygrometer n 
аспірацІйний вологомІр, гігро
метр; _liiftung f провІтрювання 
всисйиням (повІтря); _рзусhго
meter n аспірацlйннй психро-, 
метр, а _ гігрометр 

Aspirator т аспіратор, відсмок-
т[уваль]ний пристрій 

Авіа,іе f нестІйкість, астатичні сть 
astatisch незрівноважений, нестій
aslfrei несуковатий r кий 
Astknoten т суковатість 
Asymmetrie f несиметричність 
asymmetrisch несиметричний 
АІет твіддих; _filter т, n вбир
ник (протигазrник1а); -.liltergeriit 
n фільтраційний протигазrник1; 
-.geriit n віддих6вий апарат; 
-'!chutzgeriit n захисний відди-
х6вий апарйт 

Jl.thylengas n етиль6вий газ 
Аllапtikflug m заокеанський, заат
лянтійський літ 

Аllав m der Flugpliitze аТIІЯС летищ 
Atmosphiire f атмосф~ра; -11druck 
т атмосф~рний тиск 

atmosphiirisch атмосФlерниil_ерilч
НИЙ'" 

Atmungsgeriit n протигйзr ник 1, дil
хальний прилад 

Attacke f атака; _ іт Schwarm 
атйка групою, в р6ю 

attackieren атакувати 
Attrappe f атрйпа 
iitzen В'ідатися, цротравлятн 



аlzепd 

iilzend ідкйй 
л!zmіltеl n що!ва 
аulЬііumеп. вісЬ кабріруво!ти 
АulЬаuvоrrісhtППJr f пристрій до 

складо!ння літака 

9 

aulblasbar наднмо!льни!!, надуво!ль-[ 
апlы�.епп иадимати, надуво!ти [ний 
аulЬrесhеп виступо!ти в похІд; 
надламувати, ламати 

Aulbruch '" виступ (в похІд); 
_slunde f час виступання; ~еіІ 
f пора виступання 

AuldeckunJr f відкриття n; вияв
[лення n] m 

Аulепlhаllsrаum m спільне паса
жирне прнмlщення 

аullапgеп переймати, перех6плю-
вати ,.0'" 

аullllеgеп підліто!ти,' зліто!ти, пі
дійматися (літак) 

Aulflug m пІдліт 
аulgеы�sепп надутий, [по lнадиманий 

. V\Ulhаkvоrrісhtuпg f гаківник, га
ківник6вий прилад 

АulhііПJrе _ _ _ _ _ , .-biigel m клям-
ра для п6чіпки; _drah! m дріт, 
трос до п6чіпки 

аulhііпgеп підвІшувати, завішувати 
Aulhiinge!<ise f підчіпна сережка; 

_punk! m т6чка п6чіпки; _vor
richtung f пристрій до п6чіпкн 
бомб, n _ до підвІшування 

бомб 
Aulhangung f п6чіпка, підчlплю
вання, завІшення; kardanische _ 
карданова п6чіпка 

АиlЬеЬеп n підіймання; нищення, 
перерипання; _ der ae.chwindig
keJt загаювання, затрим[Увlання 
швидкости; _ der Kriifte зрівно
важення сил 

аulhеЬеп, вісЬ gegenseitig зрівно
Бажуватися взаtмно 

аulklарреп [роз lвідкривати, відкн
до!ти 

Аulklііruпg f р6згляд, вивідка, 
р6звідка; operalive _ оперативна 
р6звідка; stralegische _ страте
гІчна р6звідка; taktische _ так
тична р6звідка 

Аulklііruпgs •• _ розвідк6ви!!, ви
відк6ви!!; ~ulgаЬе f завдання 
до вивідання, з _ до розвІ
дання; _aullraJr m доручення ви-

АulrесhlеrhаltUПJr 

в!дати; .-bereich m раМн р6з
ВІДки; _dіепst m розвідк6ва 
служба; _еrgеЬпіs n результат, 
вислід р6звідки; _fIieger m вивІ
дувальний літун, розвІдчий л _; 
_lIug m вивідни!! літ, розвІдчий 
л _; _llugboo! nрозвlдчий 'Іов
нолітак; _f1ugzeug nрозвlдчий 
літак, розглядальний л _; -І:е
schwader n розвlдча ескадра; 
_gruppe f дивізі6и розвІдчого 
летунетва; ~пltвсЬill n розвід
к6вий повітроплав; ....raum m 
раМн р6звідки; ... eeflugzeug n 
розвІдчий водолітоІк; _.Iallel f 
вивідувальна ескадрилья, роз
вlдча е _; -"weisilzer m роз
вІдчий двосlдець, вивідк6вий Д _ 

аuflаdеп за[наlвантажувати; насна
жати (акумулятор) 

Аullаduпg f за[на]вантаження; на
снаження (акумулятора) 

Aullage[gestell n нацІльний стан6к; 
_рuпkt m т6чка оп6ри 

Aullager n оп6ра, підпІрка, під
п6ра; _druck m тнск на [підl
оп6ру; _l1іісЬе f оп6рна по
верхня; -kralt f оп6рна сила 

аullапdіg відм6рськи!! (що дує від 
м6ря) 

аullаssеп запусюіти (рушій); пу
скати 

аullаuеrп стерегти, підстерегатн 
кого, чигати на к6го 

Аullаulvогтісh!uпg f пусковйй при-
стрій 

Аuflоdегuпg f спалах, спалахнення 
апllоlеп розлют[6вlуватн 
Aulmarsch m стратегІчне розгор-
тання, згромадження; _ zum Ое
lесЬ! бойове ладнання 

aufmoutiereu монтувати, ладнати 
Аulпаhmеf світлина, зняток; прий
мання; _Iiihigkei! f місткість, 
вантажність; -І:еsсhwіпdіgkеіt f 
хуткість р6блення знятку; _шаО
аlаЬ m мірило срітлини; ~еіІ f 
час здіймання, свІт лення (фото) 

Aulprall m п6штовх (баль6на об 
землю) 

аulрumреп [наlсмокувати, [на]пом
пувати 

Аulrесhtеrhаlluпg f der VerЬіпduпg 
[підlутрймання зв'язку 



Ашрпfl 12 Ausweicbgescbwindigkeit 

АпарпІІ m вихлип ; freier _ вІль
ний вихлип; gеdіішрftеr _ при
глушений вихлип 

АП8рпІІ _ .. вихлипний; _druck m 
ТИСК випуску, вихлипу 

auspulfen вихлиш!ти, вишт6вхувати 
Auspulflgas 1t вихлипний газ; -!:ase 
р! вихлипини; _bub m вихлип
ІІИЙ, випуск[аль]нИй хід (т6ло
ка); J<гіішшеr m ВИХJlипне колІ-
110; _шаsсЬіпе t машина пору
ш[ува]на вихлипинами; Johr n 
вихлипна рура; -sашшlеr '" 
вихлипний колектор, збірник; 
_takt m вихлипний такт; _Іорі 
m вихлипний г6рщик; _уевІіІ n 
вихлипний хлип ак 

Ansrollen n перекіт (літака за осі
дання) 

АusrоЩslrесkе t довжина пере
коту, перебігу: -"еі! t час, про
д6вжність перекоту 

Ausriicker m відвідник вимикач 
Ausriicklhebel m вимикальний ва· 
жіль: _vorrichtung t вимикальний 
пристрій 

Ansrlistung f лаштуиок, виряд, ар
матура: іпstгuшепlаlе _ інстру
ментальний виряд: neue _ der 
Luftwalie нове узбр6ення летун
етва: -spriilung f випр6ба лаш
тунку: -svorschrilt f інструкція, 
припис про лаштунок; -szeit f 
час m лаштунку 

Ausrut8cheu n боковий ковз, 
бокове к6взання 

aus8chalten вимикати 
АШ8сЬаlІеп n der Tageseinfliisse по· 
права внаслідок атмосферних 
впливів 

Ausschalter m вимикач 
ausscheiden вибувати, вих6дити, 
відх6днти: вирізняти 

Aus8cheidung f вилука, вилучення; 
виділення (хемія) 

Aus8chlag m р6змах, вlдхил (весла); 
-hereich m границя р6змаху, 
вlдхилу; _winkel m кут вlдхилу 

Aus8chuB m комітет, комІсія; 
брак, вибірка 

Ausschweben n вирІвнювання [лі
така при осіданню] 

aU88chweben вирІвнювати 

ausscbweukbar відкидний, поворіт
нИй 

Ausschwingen n р6змах, п6мах 
AuBenlbeleuchtung f з6внішне освІт

лення, 3 _ СВЇтивна СПОf,уда; 
_beschlag т з6внішне [за крІп· 
лення; -hord m з6внішній борт, 
край, окрайок; _fliigel т з6в
нішня частина крнла; _baut f 
з6внішня обол6на; _Iandung f 
осідання п6за летищем : _Ieitung 
f з6внішній пр6від т; _lпIІ
schraube f з6внішній пропелер; 
_шоtог m з6внішній рушІй; 
_motorgondel f з6внішня рушІйна 
г6ндола; _seile f з6внішня сто
рона, борт: _strebe f з6внішній 
косяк; _tешрегаtuг f надвІрна 
темпера'гура; _verstrebung f з6в
"ішня косяк6ва скрlпа 

au8ermittig відосередк6вий 
Ausselzen It перерва, перервиця; 
неребlй; _ des Motor8 зупинка, 
переБІй рушія 

Ausstattung f устакування, вйря
дження 

auss!~ilen над'Jl!~ТИ "уу,пкости 
au"$tt\tt~~"\lИuiіовk.:iу4-'\r,ГIinкидати, 
виганяти 

Ausstrahhlung t променю вання ; 
_snebel m променювальна мряка 

AU8stromung f витік[ання], вип~ск 
(гаЗJ!1 парй): _sgeschwindigkelt f 
der verbrennungsprodukte швйд
кість вихлипування недопйл:енин, 
вихлипна швидкість недопаленин 

Ausstromventil n випускнйй хлипак 
austaucben відривати від води (во-
долітак) 

austausohbar взаємозамlнний 
Auslauscbbarkeit f взаємозам[нність 
Austrittslkanal m випускнИй канал: 

_kanle f задній окрайок (пропе
лера, крила) 

auswechselbar [взаємо]замlнний 
Auswechselbarkeit f взаємозам(н· 

ність 
Auswecbselungsstiick n запасна. ви
мінна чаСтйна 

ausweichen ухилятися, уникати (в6-
рога) 

Auswelcblllugplalz m запасне ле
тище; ~еlсЬwівdіgkеіt f швйд-
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кість [від]ухилеIlНЯ; -I"egeln ,Ір! 
правила вимиюlння 

Ausweichuog f [від]ухилення, уник
І!ення 

allswiegen (еіпеп IВаllоо) зрівнова
жувати 

Auswiegen n зрівноваження 
Аuswuгlsсhшіеruпg f смарування 
викид[ув]анням олП 

Аuszіеhllаllsсhіrш m витяжний ле
топад; _fliigel 1n висувн~ крил6; 
_viBier n витяжний м!рні1К 

Backbord m л!вий борт; _8пВеп
lliigel Jn л[ве крил6; _шоlог 1n 
л[вий руш!й, Р _ з л[вої сторо
ни тулуба; -"1olorl(ondel f г6и
д6ла лівого рушія 

B.cke f щока; жабка (бокова ча
стииа бль6ка); ~Ьгешsе f ко
лодк6ва гальма 

Ваg.gегапш m клунк6ве прим!
щення, к_ м!сце 

ВаЬп t траєкт6рія, дор6га руху 
т!ла; _асЬве t вісь траєкт6рії; 
_.geschwindigkeit f шляхова швид
кість 

Bake t буя; тичина, тичка 
Ваlапсе t рівновага; _Ieder f рів
новажна, компензац!йна пру
)~ина; _gewichl n противага для 
зрівноваження; Juder n зрівно
важ[уваль]не стерн6 

Balancierbock m зрівноваж[уваль]
ник (прилад) 

Ьаlапсіег_п зрівноважувати 
Baldachin m балдахин (в B~PXHiM 
крилІ двокрила); _"lгеЬеп (lр1 
СТОЯК, постава балдахина 

Ваlk_пlkашшег t гнізд6 для тряму, 
св6локу; _hоlш m лонжер6н 
трямового вигляду 

Ваllа"lт савур, баласт; _ abwerlen 
скидати савур, баласт; _abwurl 
m скид[ания] савуру, баласту; 
_ansg.b_. f скид[ання] савуру, 
баласту; _Ь_ЬаНег m резервуар, 
при"jщення для савуру (на по
вітроплаві); _шепgе f кfлькість 
савуру; _s.ck m міш6к зі саву-

в 

Апlо .• _ •... ; -.giro(f1ugzeug) n s. 
TragBchrallber m автожір6 (літак 
&нглlйськоі вир6бні «Авто Жі
ро»; _ріІоІ m автоматичний пі· 
л6т; _всы�ррp m автобуксйр 

Aviatik f летунство, авіяція 
Aviatik_r m літун, авіятор 
Avianator m авіянатор (прилад) 
АУіопаоІ тавіонавт (прилад) 
ахіаl осьовий, осевий, вісний 
Axialldruck m осьовий тиск; ~гаН 

t осьовА сйла; С_ щО д!є по 6сі 

ром; _zug m шнур, линва СІ(И
дати савур 

Ballistik t балістика 
Ваllоо m баль6и, аеростат; _ еіо

Ьоlео знизити, спустити баль6н; 
oelzloser _ безсітк6вий баль6н 

Ваllоо . _. бальон6вий; _abwehr
geschiitz n протибальн6ва гар
мата; _abwehrkanooe t проти
бальон6ва пушка; -"шше t га
зозБІрник; -"oker m кІтва ба
ль6на, бальон6ва IL; __ оlеоne f 
бальон6ва aHT~Ha; ~пlstiеgрІаtz 
m місце підіймання баль6ну; 
_ЬаЬп t траєкт6рія, дор6галь6ту 
баль6ну; _Ьао m будування ба
ль6нів; _ьеоьасы�гr m бальо
н6вий ст~жач; _beobacblung f 
ст~ження з баль6ну; _brisanz
schrapn_1I m бризаит6вий проти
бальон6вий шрапн~ль; _bug m 
носова частина баль6ну, пові
троплйва 

в.ІІоо_tI tI бальон~та; _шапl tI 
6твір бальон~ти; _reiBIeine f 
розривнй сть6жка бальон~ти; 
_v_nliI It вентиль, хлипак бальо
н~ти 

BaIIonlabrik , ф~брика баль6иів 
ЬаІІопlаhгеп Іхати, летІти баль6ном 
ВаІІопllаЬгl , іздй ~аль6ном; _Іеп-

81_. n вікн6 в обол6ні баль6ну 
(повітроплйва); _1_S8_Iung t при
крІплення баль6ну; _llug m лІт 
баль6ном, бальон6вий л _; _IUh
r_r m бальоновод!й, водІй ба
ль6ну; _IUllnng f нап6внювання 
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schwader n стежова ескадра; ди
візіон стежов6го .,етУflства;JшrЬ 
m кіш стежача; ~оЬ ( стежова 
ШПАр[к]а; _шillеl n засіб сте
ження; _шоgliсhkеіl ( МО>!'J!И
вість, зм6га стеження; _offlZler 
m стежовий старшина; _ровlеп m 
становище, стІйка стеженн~; 
-1"аuш m рай6н стеження; -1"eg1-
шепt 11 полк стежов6го летун
ства; ~lаllеl t стежова еска
ДРИЛЬЯ; _verband m об'єднання 
Сlежов6го петунства; _vorschule 
( підгот6вна школа стежачів 

beplanken обшивати, покривати, 
оббив йти 

Beplanken n обшивйння, оббивйння, 
fІОКРИВЙННЯ 

Beplankung ( обшиття (JJітакй), 
оббиття 

Berechnung ( [роз]обрахуиок; вlа-
lische _ статйчний р озр ахунок 

Bereitschafl f поготІвля, готовість 
berichtigen випраВJJЯТИ, справляти 
ВorUcksichligung f узгляднення; шіІ 

- der ЛЬtrіlt з узглядненням 
уношення; оЬпе _ der лы�ilt без 
УЗГJJяднення ун6шення 

Berulsl1ieger m літун по фаху, за
водовий пітун 

Beruhignngslliiche ( стабілізувйльна 
поверхня 

ВеrуШuш n берІлій 
Be •• lzung ( залОга (літака, бальо

на); _ der Lultlahrzeuge залога 
повітроплйвів 

Beschiid1gung f ушк6джеиня, уве
редження, аварія 

Beschallenheit ( якість, прикмет
ність 

ЬеБсЬіе8еп обстрІлювати, бомбар
дувйти 

вевсы�І: m закlвець 
beschlagen спітн[яв]іти (скло); 
ок[6вJувати 

Beechlagloch n отвір в окуттю 
beschlennigen приспІшувати, при
швидшувати 

Beschleunigung ( приспlшення, при
швидшення; -.arbeit f прі1ця 
пришвидшення; _аЬеЬеl т 8йжіль 
пришвидшування; -skoellizient т 
сучйнник прншвидшення; ~krаll 

t сила прншвйдшування; ~шевsеr 
m мІрник приспlшення 

Ьезраппеп покрити (попотном) 
bespannt обшитий, покритий (по
лотном) 

ВеараППОПІ: f обшивйння, обтяган
ня (матерією); _681011 m мате
рія до обшивйння 

Ьевріппеп ОПJJітати, обмотати, об
[за]вивйти 

Beslandteil m складовй частіша 
ВезіііоЬUnІ: f розпилювання (з лі

такй); _sllugzeug n літйк-розпй
JJювач, повітрохемlчний літйк 

Веstiшшuпgsоrt m пункт, мІсце 
призн:ічеllНЯ 

Besireichen n посипання вогнем 
beiiitigen обслуг[6в]увати (рушІй), 

r<ускйти в рух 
Betonnnterlage ( бетонова заклйди

на, осн.jвз 
ВеtrіеhфЬtеilппg ( бюро руху; _Ье

reitschalt ( готовість дП, експлу
атації; J>еsішшungеп (Ipl служ
бовІ приписи, прйвила виужиття, 
експлуатйції 

betriebsfiihig придйтний до виужит
тя, експлуатйції 

Вetriebsfiihigkeit ( придйтність до 
виужиття, експпуатйціі 

betriebBllertig гот6вий до прйці, 
експлуатйції; ~еІіімliсЬ нена
дІйний, небезпечний в роботі 

Betriebslgeschwindigkeit виужит6ч
Ііа, експлуатацІйна швидкість; 
_gipfelhohe ( практична стеля (пі
такй); _kosten (ІрІ виужиточні, 
експлуатацІйні видйтки, витрй
ти; J<raft ( руховй, працівн.! 
сила; _lавІ ( виужиточиа, експлу
атацlй"а вага (пітакй, повітро
плава) ; Jeitung ( інстр-укція для 
виужиття, експлуатйцliі ..magn .. 
tn робоче магнето; ~lсhеrhеit f 
певність роботи, прйці, руху, 
експлуатації 

Beiriebsstolf _ • _ m паливні і ма
стильні речовини, паливо; -ttn
lage ( склад паливомастильних 
речовин; _behalter m бензиносх6-
вище; -І:а8 11 паnивний газ (ру
шІй); Jeitung f міжлітаковий 
бензинопр6від (за пьоту); Jull
gешівсh n суміш пйлива і повІтря; 
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_ше"ег т мІрник палива; _Іапk 
бак для палива; _уегЬгапсЬ т 
зужиття паливомастильних речо
вии; _zuluhr f д6плив палива 

ВеtrіеЬsstбгuпg f пер~стій, пер~рва 
роб6ти (з>ід.~я vшк6дження ме
ханІзму) 

Веwаllпuug f узбр6єння 
Ьеwііltigеп перемаг>ітн, пок6н[ув]а

ти; опан[6в]увати 
Beweglichkeit f порушність, рухли

вість 
Веwеguпg ·Г рух, п6рух; dгеhепdе_ 
оберт>ільний рух; lогtsсhгеіtепdе 
_ поступний рух; іп _ ,еtzеп 
призв~сти в рух; kгеіsепdе _ ко
ловий рух; kгеіslогшіgе _ [<ру
говий рух; kгuшшliпіgе _ кри
волінІйний рух; гііuшlісhе _ рух 
у пр6сторі; uпglеісhlогшіgе _ не
рівномІрний рух; zusашшепgе,еtztе 
_ зл6жений рух 

Веwеguпgs[асh,е f вісь руху; _Ьаhп 
(:траєкт6рін, дор6га руху; _еоег
gie f кінетична ен~ргія; ~ісЬ
tuпg f н>іпрямок руху; Jісhtuпg 
des Flugzeuges н>іпрямок руху 
літак>і); _iibertraguog f пере
д>іча, передав>іння руху; _wider
stапd т 6пір руху 

Bewickluog t 6бвитка 
Веwоlkопg t захм>ірення 
В F W = ВауегізсЬе Flugzeugwerke 
Бав>ірська Вир6бня ЛітакІв 

Bicklord'scher Zііпdеr т БІкфор-
дів шнур 

biegbar гнучкий, згин>ільний 
ЬіеІеп згиюіти, гнути 
Biege[lestigkeit t 6пір згину; _шо-
шепt n момент згину, згинний 
MOM~HT; _ргоЬе t випр6ба зги
ну; _wiokel т кут згину 

Ьіеgsаш гнучкий 
Віеguпgs[Ьеапsргuсhuпg t напруга 

згину, обтяження при згині; 
_Ieder t гнучк>і пружина, ре
с6ра 

biegUligslest міцний, тривкий на 
згин 

Bieguogs[lestigkeit t опІрність на 
згнн; _pUJlkt m т6чкз, пункт 
згину, перегину 

bikonkav двовгнутий 
Ьіkопv"х двовигнутий, двоопуклий 

Deutsch-ukr. ІІ 

Bild. .. фотографІчний; ....aulkla
гuпg t фотор6звідка, фотогра
фІчна р6звідка; ....auBwerlung t 
виужиття фото-світліш; _егІіпп
duпg t фотографІчна р6звідка, 
вивідка; Jlieger m літун-фот6-
граф; _l1ug т літ для фотогра
фув>іння; _l1ugzeug n літ>ік для 
цІлей фотографув>іння, фото
літак; _Iuok m подав>іння 6бра
зів ч~рез р>ідіо; _geriil ,t фото
апар>іт, фотографІчний апар>іт; 
_mеldl.Ш~ світлина-згол6шення; 
_оШzі"r m старшина-фотограф; 
_рlап m фотографІчний плян, 
фотопляи; _punkt m т6чка 6бра
зу, ф6кус; _,chule t шк6ла фо
т6графів, фотошк6ла; ...skizze t 
фотографІчний шкіц, фотошкіц; 
_slelle t ланка фот6графів; 
_оlгеіlео m фотографІчна плІв
ка, фотоплІвка; _Ielegraphie t 
передавання 6бразів по теле
гр>іфу 

Dilduog t освІта, наук6вість; фор
мування 

Biodeglied n зв'язувальна, сп6ю
вальна л/інка 

Biodungssicheruog t TYPHiK~T 
Binnen[druck m внутрішній тиск; 

_,egelllug m вітрун6вий перелІт 
з одн6го на друге мІсце 

Вірlап m в. Zweldecker т 
Birkensperrholz n бер~зовий форнІр 
Ьігпепlогшіg груш[к]уватий 
Вігпоl n грушков>і ес~нція 
blank свІтлий, ясний 
ы�пk[шасhепn вигл>іджувати, очи
щати, надав>іти ч6му блеск; 
_pulzen чистити до бл~ску (ме
талеву пов~рхню) 

Вlаве t міхур; (иа водІ) булька 
ВlаН n лопать (проп~лера); _breite 

t ширина л6паті, плити; _Ieder 
t аркуш~ва, пл6ска пружина; 
_l1іісЬе t П08~РХНЯ л6паті (про
І1~лера) 

Blaupause t синя світлок6пія 
ВlесЬ n бляха; _bekleidung t бля
шан~, металеве ПОКРИТТЯ; _kam ... 
шег f бляшана камера; _Irichler 
m бляшана лійка t 

Вlеі n 6ливо; ""ьаllавl m олив'яниА 
савур; 0_ грузило; _boden m 
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олив'яне днище (в к6мпасі); 
_kugel f олив'яна кулька; -101 n 
олив'яна ОЛИВНИЦЯ, вис6к 

Blende f затемнювальна з~тулка, 
діяфр~гма (фотоапар~ту) 

blenden засліплювати; затемняти, 
заслоняти, маскувати 

blindlli_gen летІти на слІпо 
Blind о о О сліпий; _lIiegen n сліпе 

літання, літання зз самими при
ладами; _flug m сліпий літ; 
_lIuggeriil n прилади до сліп6го 
літ~ння; _llugBchulung t нав
ч~ння сліп6го літ~ння; _giinger 
tn нер6зірвень, "ипадк6вий гар
м>!тень; _holz n дерево покрите 
форнІром; _Iandung f сліпе осі
д~ння; _lавІ f м~ртвий в,нт~ж; 
_всЬп6 m сліпий п6стріл 

Blink _ • О, О О о; _Іепег n блимальне 
свІтло; маяк з черг6ва[ль)ним 
(блим[аль)ним) свІтлом; -І:егаl n 
світлогасловий апар~т; -І.шре f 
гасловй лямпа; _lісы�n блим[аль)
не світло; _wesen '1і- світло га
слівництво 

Blitzableiter m блискавичник; _аЬ
lеіІегвеіІ n линва блискавичника; 
lісы�оlnaьшеe f фотоздіilм~ння 
при магнезІйнім свІтлі; _lісы�
ЬошЬе - t блискавично-світив на 
б6мба 

Blockmolor m однобльок6вий, од
нобрил6вий рушій 

В М W = ВауегівсЬе Motorwerke 
nlр! Бав~рська Внр6бня Рушіfв 

Во f СИЛЬний yд~p вітру, шквал; 
Bock m кобилиця, підст~ва; _kou

slruktion t косяк6ва конструкція, 
система 

Boden о о О О О; _absland m вІд-
даль від землІ; _abwehr t на
земна щ:>отилетунська обор6на; 
_ЬгешвІе,вlопа: f наземна галь
MiBH~ lІотуга (рушія); _lunksleHe 
t наземна радіостація ; _Іеівlппа: 
f потуга (рушія) на землІ; _ша
.cbineng_w_hr n кулемет в дні 
літаю! (стріляє п6під хвіст) 

Bodennahe f близькість землІ; іп _ 
прн землІ 

Bodenlnebel m приземна мряка; 
, _organisation f наземна органі

зація; _огіепІіегппа: f оріент~ція 

за наземннми предметами; _реіІ-
6teHe f наземна пеленгацlйна 
стйція; ~еіЬппа: f тертя (колІс) 
об землю; -8cheinwerfer n~ на
земний світломет; _.lаІіоп f на
земна радіостація ; _thегшіk f 
термічна підіймзльна сила; -. wind 
m нижняк, приземний вІтер; 

Вое (, апсЬ Во f сильнйіІ У ДIlР 
вІтру, шквал 

Воепllгопl f грозовий, тучний 
фронт, Ф _ тучі і громовиці; 
_wolke f грозовй, тучна хмйра 

Воgепlhоlш m дугувйтий лонже
р6н; _Irager m дуговидний трям 

ВоЬІе f брус6к, диль 
ВоЬгопа: f поперечник (цилІндра); 

konische _ конІчний 6твір 
Ьоіа: рвачкий, навйльний, шквали
стий 

Boigkeil f нзвальиий, неспокІйний 
стан (повІтра) 

Воіе f буя 
BoIzen m прог6нич, св6рінь; _Уег-

bindung f сворінева злука 
Bombardement n бомбардувйння 
bombardieren бомбардувйти 
Bombardierung f бомбардув~ння 
ВошЬе f б6мба; _п nlр! abwerlen 
скидати б6мби; torpedolormige _ 
торпедовидна б6мба; Ігорlеп
Ібгmіg. _ крапльовидна б6мба 

Bombenabwurl m летунське бом
бардув~ння, кидання бомб; _Ье
ЬеІ m в~жіль бомбомета, бом
бометний спуск; _ЬеЬеІ deB Ве
оьасы�гаs бомбометний вйжіль 
стежача; _ЬеЬеl des Flugzeug
fiiЬгег. бомбометний в~жіль пі
л6та; _Уіоі_. n мірник до ски
дування бомб; _yorrichlung f 
бомбомет, прилад до скиду
вання бомб; _winkel m кут ски
дування бомб; --zielgeral n на
цільний пристрій бомбомета 

ВошЬеп о о О бомбовий; _angrifl m 
бомбовй атйка; -"ngriff іш 
Slurzllug бомбовй aT~Ka пйдаль
ним ль6том; _aulkIaruna: f завІ
шення бомб; -"ulklirungsyorrich
Іцпа: f пристрій до підвlшення 
бомб; аuвlбsеhаkеп '" гак, що 
звільняє (відчlпляе) б6мбу; -"цв
lовег In відчІплювач бомб (при-
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лад до відчІплювання бомб); 
_auslosevorrichlung f прилад до 
відчіплювання бомб j _auslose
zenlrale f центр~ля до відчіплю
вання бомб; elektrische _auslose
zenlral. f електрична централя 
до відчіплювання бомб; ~еоЬ
achtungsollnung f шпарка бом
бард6вого стеженна; _епlвісЬе
rungshebel rn важіль здіймати 
бомбовий запоБІжник; _Iallz_it t 
час падання (ль6ту) б6мби 

ЬошЬепlеsl захищений від бомб 

Bombenlllieger rn бомбов6зний лі
тун; _lIug rn бомбард6вий літ; 
_flugbool 1t бомбон6сний човно
літак; _f1ugwesen n бомбард6ве 
летунство ; _l1ugzeug 1t бомбо
вІз, бомбовий літак; _l1ugzeug
geschwader 1t ескадра бомбов6-
зів; _llugzeugverband rn об'єднан
ня бомбов6зів; _geschwader 11 
ескадра бомбов6зів; _korper '" 
тІло, к6рпус б6мби; _Іазl f бом
бовий вантаж; _I_hrkommando 1t 
!.авчальна бомбард6ва команда, 
відділ;' _Іиllllоll_ f фль6та бом
бов6зів; _magazin 1t (іт Flug
z_ug) викидач бомб; ~асhlапgrШ 
m нічнобомбовий напад; ....raum 
'" місце для бомб, прим!щення 
для бомб 

БоmЬепlstаll_1 f ескадрилья бомбо
п6зів; _stiitze t державка бомб; 
_trager rn держаки бомб (на .чі
таку); universaler _trager тn уні
верса.,"ні держаки бомб; _trag
lahigkeil f носна спром6жність 
бомб; _trichter '" лійк6вина 
б6мби; _iiberlall 111 бомбовий [ 
наскок, атака бомбов6зів; _и· 
bungsllug rn навчальний бомбар- [ 
д6вий літ; _vorrat т припас, 
запас бомб; _walle t бомбова 
збр6я; _werfen 11- бомбометання, 
бомбардування; _werler rn бом
бометн"к; _wurl '" бомбоме
тання; _zielfernrohr n ОПТИЧНИЙ 
м!рник для бомбометання; --"іеl
g_rat 1t бомбовий нац!льний при
лад; --"ielvorrichlung f бомбовий 
нац!льний прилад; _ziind_r m 
бомбовий запальник 

Bamber '" бомбов!з; einmotoriger 
_ однорушІйний бомбовіз ; zwei
moloriger _ дворушійний бом
бов!з 

Bomber ..... ; _еіпЬеіl f оди
ниця бомбов6зів; _Iormation t 
формація бомбов6зів; -4ruppe f 
дивізі6н бомбов6зів; Jlallel f 
ескадрилья бомбов6зів; mehr
molorige ..вlаllеl ескадрилья ба
гаторуш!йних бомбов6зів; _ип
lernehmung f бомбове запов
знттн, підпрнємство; _verband m 
злука, оМднання бомбов6зів 

Вооl " ч6вен (водолітака); _ат
I'ЬіЬіе f човнова амфібія, водо
земець; _sboden '" дно, днище 
ч6вна; _Sbug'" ніс ч6вна; _sdeck 
1t палуба ч6пна; ..вЬаиl f об
ШИТТЯ ч6вна; Jheck 11, корма 
ч6вна; _skanle t окрайок ч6вна; 
Jkorper '" тулуб ч6вна; _sob.r
kanle t веrхній окрайок ч6вна; 
_svorderlei rn носова перед"я 
частина ч6вна 

Bord . _ • . .; _.nl,s8er m б ор

товий стартер, пускач; ..bewall
nung узбр6єння літака; _buch 
n бортова, літак6ва книга'; 
_empl.ngssl.tion f бортов:! прий
мальна стація; _llugzeug n LHa]
корабельний літак; _fuukeinrich
lung f бортова літак6ва радіоу
става; _Iunker m літак6вий, бор
т6вий радіотелеграфІст; -'un1<
,lеНе f бортова радіоустан6ва. 
радіостація ; _gerale пІр! бортов! 
інструменти; _geschiilz n бортова 
тармата; _inslrumenl1t бортов!!й 
інструмент; _k.none f бортова 
пушка; _m.schinengewehr n [на]
літак6вий кулемет; _шопtеur rn 
бортов!!й монтер; Jendeslation t 
бортов:! надавальна стація; ..вріе
gel m бортове дзеркало; _І.всь. 
f бортова т6рба, торБИна; _uhr 
f бортов!!й годинник; _warl m 
помічник пілота 

Bowdenzug '" Б6вденова линва 
Boxermolor m боксерний рушІй 
Br'l!d ••. запальн!!й; ~отЬе , 
запальна б6мба; _(Ilieger)pfeil m 
запальн:! (летунська) стріл:!; 
_gesch08 n запальний тарм:1тень; 
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_ЬаЬп m пожени/! грант; _шuпі
Ііоп t запальне стрІливо, аму
нlція; ..Johre t запальна труб
[KJa; _schott n вогнетривка пе
реділка; _schulz m протипожеж
на охорбна; _spanl m бранд
шпант, вогнетривка передіЛІ<З 

Brandung t бурун, навальна хвиля 
Brandwirkung t запальна, завбг
нювальна дІя 

Braunkohlenbenzin '" буровугляна 
бензина 

B,'eileniinderung t змІна ширини 
Breitseite f рбзмах (крил) 
ВгешslЬасkе f гальмова колбдка; 
_dгеhшошепl n крутильний мо
мент гальмування; _dynnmo. 
шеlег n гальмовий динамометр 

Bremse f гальма; аегоdупашіsсhе _ 
аеродинамІчна гальма; аlшоsрhа
rische _ атмосферна, пневмз
тична гальма; eleklrische _ елек
трична гальма; _hydraulische 
гjдравлічна гальма 

Ьгешsеп гальмувати 
Вгеш. '" гальмовий; _feder 
гальмова пружина; _ЬеЬеl m 
гальмовий важіль; _klotz m 
,'альмівна колбдка; _kralt f сила 
гальмування; _Ieislung f галь
мова потуга, міць; _Iuitschraube 
f гальмівний пропелер; _priilung 

.; f випрбба гальмовбї потуги 
. ( (рушія); V _sporn m гальмовий 

'l>rtf\4'J УЦ бретналь, леміш; _sland m галь
, мів ний станбк; _Ігошшеl f галь

мовий барабан 
Вгешsuпg f гальмування 
Вгешsvоггісhluпg f гальмувальний 
прилад 

Brennlbarkeit f горючість; _gas n 
горючий газ; _kашшег f камера 
горІння; _Iiinge f тривалість го
рІння; _Ieitungsrohr n труба бен
зинопрбводу; _шаlегіаl n пальна 
речовина, паливо; _punkt m фб
кус; небезпечне мІсце 

Brennslofl '-п палнво; _aufwand m 
витрата, зужиття палива; _Ье
Ьаllег m бак, збірник бензини, 
палива; _diise f паливне сопл6; 
_!іllег m цідило для пальнбї 
речовини; _fOrderung f пода
Вання палива; _gemisch n па-

ливна суміш; kошргішіегlеs -&,е
шівсЬ n стиснена паливна суміш; 
_gewichl n вага палива; _рuшре 
t бензинова пбмпа (рушія), n -
для пересмок6вування палива; 
_Iank m бак, танк, збіриик па
лива; _оЬг f бензиновий годин
ник; _уегЬгаосЬ m витрата па
лива; _verbrauchmesser m мірник 
зужиття палива; _уегЬгаосЬргіі< 
fung f випрбба зужиття палива; 
_verbrennpriilung f випрбба па
лива; _vorrat m припас, запас 
палив з, паливн6го матеріялу; 
_vorratsanzeiger 1n бензином(р, 
указннк рІвня палива; -"оlом f 
допров~дження палива 

Brennlweite f огнищ~ва вІддаль; 
~еіІ f тривбк горІння; -ziil1der 
m дистанцІйний запальник 

ВгіеНаоЬе f пошт6вий гблуб; _nаЬ
leilung f команда, вІдділ голу
биної пбшти; _nanstall f війсь
кбвий голубник; _nflugslelle f 
стація голубиної п6шти; _npost 
f голубина пбшта; _nverbindung 
f зв'язбк голубиною пбштою; 
_nverkebr m комунік~ція голу
биною пбштою 

Brisanzbombenabwurl m бомбарду
вання бризантни" стрlливом 

b,'ocklig ламкий, лімкий, ламучий 
Bl"Uch т злам, перелІм; розк6лина; 
иарушення (чогбсь); _Iestigkeil f 
6пір, тривкість прбти злбму 

briichig крихкий, ламкий, лімкий 
Bruchllandung t осідання із зл6-
манням (частини літака); _8сЬа
den 'т, пол(м, поламання; _вісЬе· 
rung f запас тривкости ; _вlеНе 
f мІсце злбму 

Вгоrnшеп n бурчАния; _ der Luft
есЬгаоЬе бурчання пропелер а 

BruBlkiihler m чоловИй радіятор 
Bug m ніс (човна, літака), прбва, 
передня частина (човна, пові
троплава) ; JIoheuruder n перед
нє, носове стерн6 висоти; _kan
,еl f носова амббна; -Iastigkeil 
f тяrотlння на ніс; _verklei
dungsblecb n обшиття носовбї 
частини (літака); _welle f но
сова хвиля 
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Bullauge n ілюмінатор, 
(JJiтaK~) 

Bumslandung f тверде, 
дання (літака) 

бічне ВіКН61 Вигє!е f щітка; negative _ lІід' ємна 
щітка; ровіІіуе_ додат ня щітка; 

ШТИБне осі- _пhаltег ш щітник 

с 

Се1l0П n цсл6н 
СЬеl '" der Fliegerabwehr началь
ник протилетунської обор6ни 

Cllel[ingenieur m шеф-інженер, го
ЛОВНИЙ і_; _konstrnktuer m на
чальнийконструктор,спорудник; 
_ріІоІ m шеф-піл6т 

Chromstahl m хромова сталь 
CINA = Commission Internationale 

de І' Aerienne Міжнар6дня Крмі
сія Повітролітання 

Cirrocumulus m s_ Scha!chenwolke 
Cirrostratus ш s_ Schhleiel-wolke 
CirruB ш s_ Federwolke f 

Dachflugplatz m осідальна по
верхня на даху (д6му) 

Dammerungeangrifl ,,. атака д6сві
тз, д6світня атака 

о 

Dampl[arbeit f роб6та пари; _ЬіІ
dung f паротв6рення; _bildungs
w~rme f тепл6 паротв6рення; 
_dehnung f роз ширяння n пари; 
_dich!e t густота пари; _druck m 
тиск пари; _einIa8 11t впуск па
ри; _einleitungsrohrn паровпуск
на труба 

Dampfer m. глушник, гамівник 
Dampl[kuhlung f парове охол6джу
вання; _шаsсhіпе f парова ма
шина; _шаsсhіпепflugzеug n па
ровий літак (з паровим руші
ЄМ); _turbine t парова турбіна 

Diimplung f глушення It; _s!loche f 
rоризонтз..1'JЬНИЙ стабілізатор; 
_skralt f сила глушення, аморти
зуюча с_; _svorrichtung f амор
тизуючий, глушильний пристрій 

Darrkammer f суш:!рка 
Dauer[anzeige f тривале показу
оання; _ЬеlавІпп" f тривалий 

Cirrus[lade'l тlр! пераато-хребтові 
хмари, пернаті баранці; _Ieder f 
пернаті хмари (на вигляд веJlИ~ 
,шх пер розкиданих по небі); 
_kopl1n верхів'я пернатих хмар; 
_schirm m засл6на пернатих 
хмар; _streilen m пернаті хмари 
на вигляд рівнобіжних і пр6-
СТИХ пасмуг 

Code m код 
Cumulonimbus m Platzregen-

wolke f 
Cumulus 1n купчасті хмарн; _kappe 

f шапка купчастих хмар 

6бтяж; _bruch m злом вю\слі
док висю!ги (втбми) матеріялу; 
_lаЬгІ f довготривала їзда; _Іеп 
er n непереривний вог6нь (ку- І 
лем ет) ; _Ilug m довгочасний " 
літ;, _leistung f ~ха:о:аційнаU~~~~ 
потуга; _magnet '" тривалий, с с 
ffiJmJr ма(нет; _ргоЬе f трива-
ла випр6ба; _priilung f випр6ба 
на тривалість експлуатації 

Oaumen", кулачк6вий ексцентрИl<; 
палюх; _antrieb n." кулачк6ва 
повідня, трансмісія 

DаvопПug m умикальний літ 
Deck " п"дУба, но сна поверхн;!; 

_.bstand m вертикальна вlд
дзль п6~lіж КРИJlами 

Oeckenibeleuchtung f освlтленн~ із 
стелі; _ЬоЬе f стеля, внсота 
підль6ту літака 

Decklllugzeug " корабельний, на
палуБНИЙ літак; -Iandellugzeug n 
[наjкорабельний літак m 

Oelormation t деформація 
Dehnbarkeit f пружність, роз тя

rліеть 
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Dehnung f р6зтяг, розтягання; 
_skoellizienl m сучинник пружно
СТИ, РО3ТЯГЛОСТИ 

Deklination f вlдхил, ухил, деклі
нація; шаgпеlіsсЬе _ ма(нетний 
вlдхил, деклінація; _snadel f 
стрІлка, вказівка вfдхилу; 
-swinkel m кут вlдхилу 

Dekompressionsnocken m кулак де-
компресора 

Dekompressor m декомпресор 
Dеltаше!аll n дельта-металь 
Demagne!isa!ion f розма(нет[6в]у-
вання 

demaskieren вІдмаск[6в]увати, де
маскувати 

dешоЬilmасЬеп демобілізуватн 
demontieren розбирати машину, де
монтувати 

Dерагlешепl n liiг das Flugwesen 
летунське урядництво, депар
тамеит летунства 

Depescbenl1ugzeug т, швидкісний 
поштовий літак 

Depression f р6зрlдь, депресія; 
-szепlгuш n центр р6зрlді, де
пресії 

Derulult = Deutscb-Russische Lult
lahr!gesellschalt f Німецько-росlй
сьне Товариство для Повітро

De!eklor m детектор [літання 
Detonation f зрив; гук вибуху, де
тонація 

Deviation f девіяція, відхилення; 
_skurve f крива відхилення, де
вlяції 

DFS = Deutsches F orschungsinstitut 
liiг SegeIl1ug n Німецький Ін
ститут для Д6слідів Безмотор6-
вих Ль6тів 

Diagonalband n дія(ональна бilнда, 
стрІчка 

Diagonale f косина, дія(оналя 
Oїagonallstrebe f косець, дія(ональ
ний косяк; _vers!eilung f дія(о
нальне цупке закрІплення 

dіашаgпеtisсh діяма(нетний 
Dichtigkeit f щІльність, непрони

кзльність; _smesser rn дензи
метр, аре6метр, прилад до ви
міру шlльности тІла 

dісh!шасЬеп ущільнятн 
Dichtung f защlльник, ущІль-
нення; _sbiichse f {за]ущlльна 

кор6бка; -"шаssе f ущlльна ма
са; _sшu!!ег f защlльна шруба, 
І'винт; _sring т ТОJIок6ве, за
шlльне кільце; _ввсЬеіЬе f пере
ліжк6ва перстина, шайба 

Dicke f товщина, грубина; _ des 
Ргоlil. глубина пр6філю 

dickwiindig грубостІнний 
Dielwand f перегор6дка, перего
р6жа, перетика 

Diens! _ _ _ служб6вий; _giplelbiihe 
f практична стеля (літака); _ип
liihigkei! нездІбність до служби 

Diesellmolor m рушІй дизель; _рго
ze6 m процес Дизель 

DШегепtiаllасhsе f диференціяль
на вісь; _kabel n диференціяль
на линва; _steuerung f диферен
ці(rльне керування, стернування 

DШегепz f диференція, різниця 
DШusіоп f дифузія; світлорозсі

вання; _sgeschwindigkeit f швид
кість дифузії 

Dillusor m дифузор 
Dimension f р6змір; _sberechnung f 

6блік, вирахування р6змірів 
Diopter n пр6зір, ді6птер 
Diplan m богатокрил 
Dірlошраріег n дипльом6вий папІр 
Dislokation f дисльокація, розмІ-
щення 

Oїs!anz І ше •• ег m далекомІр; ~оЬг 
n трубчаста р6зпинка; _в!геЬе f 
дистанційний косяк 

DL V = Deutscher Lultspor!verband 
m Німецький Союз Летунського 
Сп6рту 

DochlOler m (нот6ва мазничка 
Donnerbo f грозовий, громовий 
удар вітру, шквал 

dорреlагшіg двораменний 
Doppel . _ _ подвійний; JJеzШегuпg 

f подвійний ряд цифр (на шка
лі приладів); _decker m двокрил ; 
einstieliger _decker m одностоя
к6вий двокрил; einstieligeт ver
врапп!ег _ одностояК6вий дво
крил З р6зпірками; gаuzшеtаl1i
ger _ чисто-металевий двокрил ; 
ge.tallelter _ схІдчастий двокри •• 
(горішні крила не накривають 
долІшні); шеhгstіеligег _ багато
стояк6вий двокрил ; поrшаlег_ 
р-ормальний двокрил (крил6 на-
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кривае крило); verspannler 
двокрил з розпірками; verstreb
ter _ двокрил з косяками; zwei-
8tieliger _ двостояковий діюкрил 

DорреldесkегlrаgfШgеl т носне кри
ло двокрила 

DoppelJdiise t подвІйний порскач, 
п_ сопло; _Іаll.сhіrш т двопа
расолевий летопад; _liIler т по
двІйний фІльтр, цідило; _Шісhе 
t подвоєна поверхня; _lIIigel т 
двокрилля 

dорреШііgеlig двокрилий 
DoppelJgelenkkupplung t подвІйне 
суглубне закрІплення; _ЬиЬ-
8chrauber т геліокоптер з по
двІйними пропелерами; _kolben
шоtоr m дво ТОЛОК0 вий рушІй; 
_шаsсhіпепgеwеhr n спарований 
кулемет, кулемети-близнюки 

doppeln дво!ти, подвоювати 
Dopp_IJnaht t подвІйне шво; _р_і

lung t подвІйне пеленгування 
dopp_lpolig двобігуновий, двопо
люсовий 

Dopp_lrad n подвоена шестерня 
doppelreihig дворядовий, двошере
говий 

DорреlJruшрl m двотулуб[ник]; 
_8chaHer m подвІйний вимикач; 
..!Ісhwішmеrllugzеug n двопо
плавцевий водолітtiк; _sitzer m 
двосlдець, дво особовий літак; 
_sl_гпшоlог т подвійний зірко
видний рушІй; _51_n_r n подвій
не стернб; ..!I1_nerung t подвІйне 
керування; _-Т-fоrш t двотету
вата форма; _unterbr_cher т 
подвІйний переривник ; _wind
kan"1 т подвІйна аеродинамІч
на труба; _wirknng t подвІйна 
дІя; ..ziindnng t подвІйне запа
лення; ..zylinder т двоцилін
дровий блок, подвоєні цилІн
дри 

Dorni_r _____ ; _lIugzeug_ n/pl 
літаки типу ДорнІра; _werk n 
німецька виробня літакІв _Дор
нІр. 

Dos_ t анероїдна коробка (баро
графа); _пliЬеllе t поземниця в 
круглій оправі; _ппшsсh"ller т 
роворітний перемика~ 

Drachen m змій, літавець; _aul
stieg т підіймання nітавця, змій
ка; _Ьаllопm змійковий бальон; 
_lIieger m змійковий літун; 
_flngz_ng n змійковидний літак; 
_sperr_ t перепона 3 літавців; 
_Iheorie t змійкова теорія; _war
І_ t змійковий стежовий пункт, 
стація 

Drahl т дріт; bla •• ker _ голий, 
неізольований дріт; .J>_riihrnng t 
доторкання, замикання (контакт) 
дротів; _в_іІ n дротова линва, 
трос; _verspannnng t дротяний 
розчал 

Drall m хід шруби; сторона обо
роту пропелера; _anderung f 
змІна ходу шруби 

Dreh _____ ; ..achs_ t вісь обо-

роту, поверту; ..achs_ d_s 81_п
_r8 вісь поверту стерна 

drehbar поворітний, обертальний 
DrehJbeschleunignng f пришвидшен
ня круж(ння; _b_wegung f обо-
РОТОВilЙ рух 

dr_h_nd обертальний, поверталь
ний 

DrebJleuer n обертовий маяк; _flіі
g_Шпgzепg n оборотокрил, авто
жиро; ...geschwindigk_it f швид
кість обертання, кручення; 
_Ьаll_ t поворітна галя, елінr; 
_kralt t сила скр~чування, кру
тильне зусилля; _kranz т обо
ротниця, турель; J<nppel t по
ворітна вежка; Ji<hl n обер
тальний ліхтар; _шош_пt n мо
мент обертання, крутильний м_; 
kipp_nd_s _шошепt n перекидаль
ний момент обертання; _pnnkt 
m пункт обертання; -I'ichtnng t 
напрям обертання; -I'ing т ту
рель, оборотниця; ..!Icheinw_rl_r 
m обертальний світломет; 
..!Ichwingnng f обертальна вібра
ція, вібрування; ..!Iilz т обер
тальний сідець; _turш т обер
тальна вежа 

Drebung f обертання, кружіння, 
скручування; _аасЬве f вісь 
обертання, кружіння; _sbestr_ben 
11 оборотність; ..!I1_stigkeit t 
тривкість, міцнота проти кру
чення; _Ішош_оt n момент обер-



Drehungspunkt 24 durchsichtig 

тання, кружІння; -spunkt 1n 
центр обертання; _swiderstand 1n 
6пір обертання 

Drehlwind 1n вихор; ~аЬ1 f чнсл6, 
кількість 6бертів; -zah1anzeiger 
m показник кількости 6боротів j 
-zah1er m лічильник 6боротів; 
-zah1messer т оборотомІр 

Drei ••. три (в зл6ження); _Ь1аlt· 
1ultschraube f трилопатневий про
пелер; _decker т трикрил ; _eck
l1ug m літ по трикутнику; _eck-
1Шgе1 m трикутне крил6; _ег
teilung f трійковий систем; _ег
verband m трійковий зв'яз6к; 
_motorenllug-zeug- n тримотор6-
вий, трирушІйний літак 

dreimotorig- трирушІйний, тримо
т6ровий 

Dreilpunktlandung f трипункт6ве 
осідання; _sitzer m трисfдець, 
триособ6вий літак; _stie1er m 
тристояк6вий літак 

dreistielig тристояк6вий 
Dros8e1 f др6сель; ~аЬп m др6-
сельний грант; _ЬеЬе1 тважіль 
др6селя; -'<lарре f др6сельна 
заслІнка; _k1appenachse f вісь 
др6сеЛЬНОі заслінки; _k1appen
regulierung f регуляція др6сель
ної заслІнки; -Ieistung f др6-
сельна потужність 

drosse1n дроселювати 
Drosse1schieber т др6сельний сувак 
Drosse1ung- f дроселювання 
Drosse1widerstand m др6сельний 
6пір 

Drosse1zylinderschieber 1n цилІн
дровий др6сель 

Druck m тиск, тиснення; dynami-
8cher _ динамfчний тиск; kombi
nierter _ загальний, комбін6-
ваннй тиск; nega1iver _ від'емний 
тиск; statischer _ статичний тиск; 
_аы�ll m падання тиску, тис
нення; _аЬ1аВЬаЬп т спускаль
ний грант тиснення; _апзІіеІІ" т 
зБІльшування тиску; ~пІгіеЬ 1n 
пневматична передача, переда
вання; --3.Dzeiger т ТИСКОВК33, 
ман6метр; _aulteilung f розп6діл 
тиску; _ausg1eich m вирівнання 
тис"у 

Driicken n des Steuerkniippe1s пасЬ 
Уогпе потиснення керівн6го ва
желя наf1еред 

Drucklleder f натнскна пружина; 
_ЬпЬ т хід стиску; _kralt f сила 
стиску; _kugellager n уп6рно
кульк6ва вальниця; _lagern від
п6рна, уп6рна вальниця; _Іпll f 
стиснене повІтря; ~пlІЬгешае f 
пневматичнз, повІтряна гальмз; 
_lпltрпшре f пневматична п6мпа, 
емок; _шіпіmum n мінімальний, 
найменший тиск; _шеssеr т ти
скомlр, ман6метр; _milte1punkt 
m центр тиску, середня т6чка 
тиску; _ргореllег m штовхальний 
пропелер; _рпшре f нагнітна 
п6мпа, емок; _punkt m т6чка 
тиснення; _punktwanderung f пе
ресування т6чки тиснення; 
~сЬшіеГППІІ" f мащення через 
[на]тиск; -schraube f штовхаль
ний пропелер; ~оіІе f сторона 
тиску; _strebe f косяк пр6ти 
тиску; _unterschied т різниця 
тиску (повІтря); _уегвпсЬ т ви
пр6ба ІІа стнск; _verteilung f 
розп6діл тиску; _widerstand т 
6пір тиску; _wirkung f дія тиску 

Dura1umin n дур.люмІніЙ 
Durch ... ; --Ьiegung t пр6гин, у
гнуття; --Ь1авеп n продмух[ув]ан
ня, пр6дмух 

Durchdrehen n der Lultschraube 
обернення пропелера 

durchdrehen (die Lnltschraube) обер
нути (пропелер) 

Durchdringungslahigkeit f проиикли
вість 

durchfliegen перелітати, перелетІти 
Durchll1ug- m перелІт, пр6літ; 

_l1ug-slreiheit f вІльність пр6ль6-
ту; _l1uBgeschwindigkeit t швид
кість перетіку 

durchlgehend наскрізний; _sacken 
припадати, нагло падати в часі 
ль6ту 

Durchsch1ag m проБІй; проб6іна; 
-skralt f пробивиа сила, енергія 

durchschnitten перетятий 
Durchlschnittsgeschwindigkeit f пе
ресічна швидкість; ~ісЬІ t пе-

durchsichtig проз6рий [рег ляд 
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Durcbst08en n пробивання, пролі
тання хмар 

DUse f сопл6 (прискавки), пор
скач; _пЬоhruпg f 6твір сопла, 
порскача; _nkorper m к6рпус 
сопла, порскача 

D V L = Deutsche Versuchsanstalt f 
IUr Lultlahrt Німецькнй СтудІйний 
Інститут Повітролітання 

D Z R = Deulsche Zeppelin-Reederei 
f НімеЦЬІ<е Товариство (буд6-
ви) ЦепелІнів 

Eben\holz ." ч6рне дерево; _шаВ 11 
симетрія; _mа8mittеIР1Шkl m центр 
симетрі! 

еЬпеп ПЛdнувати, вирівнятн (по
перхню) 

ЕЬПОПІ: f планування, вирівщіння 
(поверхні) 

ЕЬопіІ n ебонІт 
Eckbeschlag mкутівк6ва накладка, 
лиштва 

Ecklblech ,~ копаниця, косинець; 
_kappe f обшнття ребра крнла 
(окрайка); -Ieiste f нарlжна 
штаба; _spreize t ук6снна 

Edelstahl m уш .• ях6тнена сталь 
Eichnung f тарування (дІя) 
eilormig яйцюватнй 
Eigen\drehung f саморотація, са
м06берт; _geschwindigkeit f вла
сна, питома швидкість; _gewichl 
n мертва, власна вага; _ge
wichtsbelaslung f 6бтяж власною 
ваг6ю; _реіІОПІ: t власне пелен
гування 

Eigenschalt f властивість; aerodyna
mische _ аеродннамlчна власти
вість, прикметні сть 

eigenstabil самостаБІльний 
ЕіgепstаЬilШіt t власна самоста

БІльність, стІйкість 
Eignungspriilung f кваліфікацІйний 
Іспит; psychologische _ психоло
гІчний Іспнт (здатно сти) 

ЕіпЬап m вбудув:\ння (рушія в 
літак); _ der Lichtbildkammer 
вбудування фотокамери; _ УОП 

Е 

Dynamik f der lultlormigen Korper 
повітр:>динаміка, наука про рухи 
газовидних тіл 

dynamisch динамІчний 
Dynamo f динамо; Jnker m кІтва 
динамомашини; _шеtеr nсило .. 
мІр, динам6метр 

dynamometrisch динамометричний 
Dynamopler m помахокрил, орт6п

тер, орнит6птер 
DynamozUndung t запал в рушіІ 

від динамо 

Wallen вбудування, розміщення 
збр6і 

еіпЬаоеп вбуд[6в]увати (рушій в 
літак) 

Einbau\moglichkeit f м6жність вбу
дувати, вмонтувати; -"eichnung 
t монтажний rисунок 

Einbeinlahrgestel It одноніжк6ве 
підв(ззя, снасть 

ЕіпЬеоlОПІ: t ум'ятень 
Einblockmotor m рушШ-однобл6К 
Einbootllugzeug n одночовн6внй 
водолітак 

Einbruchslront ~фронт повітрона
пливу, повіт апливний ф_ 

Eindecker m онокрил; Ireilragender 
_ віЛЬНО116сний ОДНОКРИJI; zwei .. 
moloriger _ дворушfйннй одно

eindecken завести в док [крил 
Eindringungstiele t далекість вль6ту 
Einlallwinkel m кут падання, к _ 
траєкт6ріі 

Einlassungsblech '" бляшане об
шиття 

еіпlеНеп маститн, шмарувати (тов
щем) 

Einfliegen 11, д6літ до леrища; ВИ~ 
пр6ба нових літакІв, випробу-
вальне літання . 

Einllieger m піл6т облfт[ув]ач 
ЕіпПug m приліт; ~еаІіштОПІ: f 
[юстан6ва про приліт; _erlaubnis 
f д6звіл на приліт; -"опе t збна, 
смуга перель6ту; leslgelegte _zo
пе t усталена з6на прнль6ту 

einlliigelig однокрилий 
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ЕіпflиВ m вплив; &,yroskopischer 
гіроск6пний вплив 

еіпliiЬгеп вв6дити; приймати на 
узбр6Є!lНЯ 

ЕіпIiiШОПІ: f упуск (пр6воду ан
т~ни) 

ЕіпlііЩstutzеп m патрубок до на
п6вню.ання; _ІгісЬІег 111 горло
вина 

еіП!іевсЬаltеІ увІмкнутий; ~евсЬо.
оеп перестрlлений; _&,геіlеп за
чіпатися (триб6к) 

ЕіПігill m зач~[і]плення 
Einguck m ОГJlяд6вий 6твір, люк 
ЕіОіОВ m горловина (6твір до на-
п6вню.ання збірника); -,"ош n 
впускна труба 

еіпhаkеп зачіпати, зечепити 
Еіоhаl1еп n вв6дження до летІвні, 
ангару 

ЕіоЬеіІ f одиниця; _sgewicbt •• 
одиничний тягар; _okiste f штан
дартна скринька (для запас6вих 
частин машини) 

еіпЬоlеп притягати (баль6н) 
Еіпhоlеп " притягання; _ de8 Lult

sсЬiffев притягання повіТРОШIІ!ва 
(до землІ) 

еіпЬоlшіІ: однолонжер6вий 
Eiokapoelun&, f замию!ння в покрі
B~Цb, покриття обг6рткою; _ des 
МоІого покриття рушія об
г6рткою, покрівц~м 

Einklang тn гарм6нія; ів _ bringen 
згармонізувати 

Eiokreisungspolitik f zur Lult п·олl
тика, що зміряє до окруження 
в повІтрі 

Einkulengestel1 n підв6ззя з одн6ю 
лИжвою 

eioladeo навантажувати 
Einladeolloung f 6твір вантажити, 
до вантаження 

ЕіоlаВ m впуск 
einlassen впускати 
EinlaB!oocken m кулач6к впуска· 

_уепtil n впускний хлипак· _уеп: 
tilіеЬііи.е n кор6бка впу~кн6го 
хлип ак а 

еіпlеішеп накл~ювати, вкл~ювати 
ЕіпшівсЬиПІ: f [при]д6мішка 
еіпшопІіегео Вбудувати, вмонту-
P~TH 

Einmotoren!lIugzeug n одноруmlй
иий літак; -&,ondel f однору
ш(йна г6ндола 

еіпmоlогіg одномотор6вий, одно-
руш(йний 

еіппеЬеlп замряковинити 
ЕіuоеЬеluпg f замряковинення 
еіправвеп достосувати, долашту-

вати, приправити 
Einradlahrgeslell подноколІсне 
підв6ззя 

еіо!геіЬіІ: однорядбвий; ~оШg од
ноколісний; -,"licken злучати, 
зчіпляти 

Einriick!er 111 важіль, 'ручка вми
кання; _vоггісЬtuпg 1 прилад до 
вмикання 

Еіпгumрfllugzеug n однотулуб6-
вець, однотулуббвий літак 

Einsatzliihrung f 8сувальна к6в-
занка цил(ндра 

Einsau&,rohr n всисн! труба 
еіпосЬаltеп вмикати 
ЕіпвсЬаltег m вмикач, м~чик 
ЕіовсЬіеВеп n пристр(лювання 
еіпосы�ііепn притирати, шліфувати 
Еіпвсы�ifепn n притирання, шліфу-

вання; _ der Ringe und Zylinder 
шліфування кільцят і цил(ндрів 

еіпвсшаоЬец вrвйнчувати, вшрубу
вати 

Einschraubzlinder т вtвинтнilА за
пальник 

EinschuB m мІсце вл}'чення стрільна 
Einschwebebedingungen flpl ум6вини 
підхбду до л~тища 

einschweben підхбдити до л~тищ, 
Einschwimmerflugzeug n однопо
плавц~вий літак 

Еіпвіlzег m однос(дець, одноосо
бб.иl! літак; _l1u&,zeug " одно
сідець, одноособ6вий літак 

ЕіпвраППОПізшошепl n MOM~HT за
крІплювання 

einspritzen уп6рскувати 
Einspritzpumpe f пбмпа, смок до 
впбрскування 

Einslelge!olfoung f вхідний бтвір. 
люк; _Шг f вхіднІ ДB~pi 

еіпвlеНЬаг перестав[ляль]ний, ре
гулів ни/! 

.іовlеНеп переставляти, регулювати 
ЕіпвlеНеп n der SI'II_rung регу лиціц 
керування - . 
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Einslel[lllluftschraube f устан6вний 
пропелер; _nadel f стрІлка по
JI6ження (літаю.); _всЬеіЬе f 
регуляцlйннй днск, кружало; 
_всЬгаиЬе f устан6вний (винт, 
шруба 

Einslel1ung f уставлення, устава, 
регуляція (рушія) 

ЕіпslеЩvоггісhluпg f прилад до ре
гуляції; _winkel m кут уста
влення крила, кут атаки; -zeiger 
1n показчик уставлення 

Еіnзlегпmоtог m одноряд6вий зір
частий рушій 

ЕіпвІіеlег '" одностояк6вий літак 
Einstromungsgeschwindigkeil f. des 

Еіпsргitzепз швидкість всм6кту
вання (даванки) 

Еіпзluгz m падання; зруйнування 
Einlauchtiele f глибина занурення 
einteilig суцІльний, нероздlльний 
Einteilung f підр6зділ 
Eintragung f зазна ка, позначка; 
Бпйсання; _szeichen n регістра· 
цІйний знак 

ЕіпtгіЩ offnung f вхідний 6твір; 
_skanle f вхідне ребр6 (крила 
літака); _Iemperalur f темпера
тура впуску 

Еіпуепti1шоlог m однохлипак6вий 
рушій 

Einweghahn m одноход6вий (рант 
eillwiegen 3J)івноважувати 
Einwirkung f вплив, натиск; au8er 

_ dез Feindes п6за д6сягом в6-
рога 

Еі'IІеl _ .. ; _aulnahme f по€динчз 
світлйна; _flieger m поединчий 
літак, лігун; _ЬеіІ f подрlбність, 
деталь; _kampl m двоБІй, пое
дино'к; _kralt f поединча, зви
чайна сила; -Iasl f поединче 
вантаження; _шаsсhіпепgеwеhr n 
по€динчнй кулемет 

Einziehen n des Fahrgeslells підтя
гання підт6ки, підв6ззя 

EinzyHndermolor m одноцнліндрич
ний рушІй 

Еізlапkег '" лед6ва кІтва; _bildung r ледотв6рення 
EisenguB m чавун 
еl.зtівсh пружний, еля етичний 

Elastiziliil f пружистість; _зgгепzе 
f границя пружистости; _slehre f 
те6рія пружистости 

EI.klrizitiit f електричиість; _аег
zeugung f витвір електричности 

Elektrode f електр6д; iBoHerlc _ 
ізоль6впний електр6д; .JIabsland 
твІддаль п6між електр6дами 

Eleklrollyl т електролІт; Jl\agnel 
m електрома(нет; _шаgпеlгоllе f 
шпуля електромаrнета; _шоtоr 
m електрорушlй, електромот6р 

Elcktron n електр6н (металь) 
ЕJешепl '~ елемент, подр6биця 
Elemenlarwirbel m початк6ве, пе'р-

вісне завихоріння 
ЕШрsflііgеl т еліпсовидне крил6 
еШрtisсh овальний, еліптичний 
еmаіШегеп склицювати, покривати 
склицею 

Empliinger т приймач, приймаль
ний радіоапарат; kuгzwеШgег _ 
короткохвилевий приймач 

Emplangslanlage f приймальна ра
діостація; -"пlеппе f приймаль
на антена; _einrichlung f радіо
приймальна устава; kurzwellige 
_einгichlung короткохвилева ра
дiOYCT~Ba; _зlаtiоп f приймальна 

emplindlich чутливий [ст~ція 
Emplindlichkeil t чутливість 
End ... ; _fliigel т кінцева части
на крила; _geschwindigkeit t 
кінцева швидкість; jappe f кін
цевий окрайок; _Iager n кінцева 
вальниця; _lеіоІе t задня біч
ииця (крила); -<ірре f кінцеве 
ребр6 (крила); _verschlu8 m кін
цева злука 

Energie f снага, енергія; kinetische 
_ кінетична енергія 

Enteiser m льодоусув~ч 
Enlenllugzellg n качка-літ~к, літак 
типу качки 

епІlаНеп розгортати, розкривати 
EntfaHungslvorgang m проц~с роз
гортання; -,еіl f час розгор
т~ння (летош\ду) 

Entfernung f віддалення; _ schiilzen 
визначаТlI вІддаль (на 6ко); _ 
уоп Fliigeln віддалення п6між 
крилами 

Entfernungslmesser m далекомІр; 
-<ekord m рек6рд на В(Дl\ал" 



Entllammbarkeit 

Entllammbarkeit f займистість 
Entllammungsldauer f тривйлість за

в6гнеllНЯ; _punkt m т6чка за
в6гнення 

enlg_g_ngeselzt протил~жниl\, су
противний 

Enlgillung f відзарйжування 
enlkuppeln роз'єднувати, розчі
пляти, відчіпляти 

Enlladung f виснйга; розванта
ження 

епlllаЗI_П розвантйжувати, зрів
новажувати, [об]пол~кшувати; 
_Iaslel розвантйжениl!, зрівно
вйжений, обm!кшениl\ 

Enllastung f розвантйження, зрівно
важення, обn~кшення 

entleeren спор6жнювати, ВИПО· 
р6ЖНЮilати (баль6н), випускйти 
(т~чу) 

Enlleernng f des Luflfahrzenges спо
р6жненчя (повітроплйва); _вЬаЬп 
m випускниil (рант, r_ для спо
р6жнення; _slocb n випускний 
6твір; _sslulzen m рукйв для 
випуску гйзу з баль6ну; _Bz_il f 
час спор6жнювання 

ЕпlШllеr m всисний вітрогІн; кйр
теровиl! :1ровlтрювач 

ЕпШШппg t провІтрювання, ви
вітрювання; _ssch1ifz m венти
ляцІйний душник; щlлинй про
вІтрювання 

Enlriimpelnng f відлахмІчення 
Enlsicherungsprop_ller m ви(виит
иий запобіжний проп~лер 

Епlзраппuпg f ослаба (натягнення 
линви) 

Епlwаrпung[ззіgпа1 n] f відтри
в6жне гасло 

еulwазsеrп осушувати, відв6дитн 
в6ду 

Епlwазsеruпg t осушення, вису
шення; -sschraub_ f (винт водо
відвІдного 6твору 

Enlweichung f вивІтрювання 
enllwerlen ПРО€КТУВйТИ; _wicke11l 
розвивАти; розробляти проєкт; 
ВИЯВЛЯТИ (ф6то) 

Enlwick1er m виявник (фото); 
витвІрник 

Enlwick1ung f виявляння (світлин); 
витв6рювання г4зів 
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Entwurl m проєкт; _sskizze f шкіц 
проєкту 

Enlz_rrung t відспотв6рення (світ
лин); _sgerat n прилад до від
спотв6рювання 

ent[zilfern [роз]дешифрувати; -ziind-
11СЬ запальний, займальний 

Entziindlichkeil t займистість, за
пальність 

Entziindnng f займання, зав6гн.н
ия; --ві_трегаlпr t температура 
займання 

Erbauer 11> конструктор, споруд
ник 

Erd _ •. ; -"bwehr f наз~мна про
тилетунська обор6на' _anker m 
землян й кІтва; -"пzіе/шпg f при
тягйння землІ; ~_всЬ1еппікппк f 
пришвидшення сили ваги 

erden уз~млювати 
Erder 11> vземлення 
ЕrdlШісhе t пов~рхня землі; -&"е-

5chwindigkeit f швидкість над 
земл~ю; _kampfflugzeug n літйк 
атакув;!ти наз~мні цІлі; _шакпе
tismu. m земний магнетизм; 
_пііЬе f близькість до землІ; іп 
_niihe [n6]над земл~ю; _01 n 
нафта; _olmotor m нафтовий ру
шlй; _всЬ1асЬІ f наз~мний бій; 
_8ісЬІ f видність землІ (з лі-

Erdung f уземлення [такй) 
Erdzie1 n наземна ціль 
Ereignis ПподІя, приг6да; Шеgе-

rische8 _ летунська приг6да
Ergebnia n здобуток, результа'т 
Erhilzer m нагрівник, підгрівник 
Erkennungslmarke f nрикмеТНИll 

знак; _signal n пізнавальне, 
прикм~ гне гасло; _Iuch n гасло
B~ ,полотнище; _wort n пар6ль; 
.....zelchen n знак розпfзнання 

Erkunder трозвІдач, вивlдач 
Erkundung t р6зшук; звlди, ро.з
вІдування, р6звідка 

Erkundllngs •.• ; _diens! m служба 
р6звідки, звІдів; _Пug т . ви
вІд[уваль]ний, розвlдчий літ; 
_11ugzeug nрозвlдчий літак; 
--вlаllе1 f розвlдча ескадрилья; 
-zweck т мета р6звідкн, ціль 
розвІдування 

Er1abmung f ст6мленість, вт6мз 
erloschen аагас~ти [(иеталю) 
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ЕгшіШUnІІ" f визначення, обчислен
ня; rechnerische _ аналітичне, 
математичне визначення; zeich
nerische _ графічне визначення 

Erprobung f випр6ба літаків не-
допущених до ль6ту 

Erregerilu8 111 струм збуджування 
Erregung f збуджування, індукція 
ErBalz 111 комплектування, по[до]-
п6внення; сурогат; J<asten тn 
скринька ДЛЯ запасних частин; 
_lеН 111 вимінна, запасна частина 

Erschiitterung f струс, двигіт 
erschtitterungslrei віЛЬdИЙ від струсу 
ErschiitlerungBwirkung f дія струсу 
ersetzen поповняти, надолужувати 

erBollen заю'пий, зат6плений 
Er"parnis f ощадження, з6еріг>іння 
Erwarmung f нагрівання, иагріття; 

dynamische _ динамічне нагрі
вання; _skraft f тепловидатна 

Esche f ясінь [спром6жність 
Eskader n в. Geschwader n 
Etappenflug 111 літ етапами 
Europarundilug 111 европ~йський 
окружний літ 

evakuieren евзкувати; висисати, 
Dисм6ктувати повітря 

facher 111 крил6 вітрог6на, вітро
гін 

lacherlromig віялуватий, вахляру
ватий 

fachermotor m віялуватий, вахляру
ватий рушій 

Fachmann m фахов~ць 
fachwerk n зв'язнева, пок.літЯна 
конструкція; -I'umpl m зв'язне
вий ПОІ<літяний тулуб 

fadenfaulhiingnng f дротян! п6-
чіпка (в аеродинамічній ком6-
рі); _kreuz n перехр~стя нит6к 
(В аеронавігаційних приладах) 

fahnenschraube f м'ягкий проп~лер, 
п_ Парсеваля 

fahr[bereitschalt f гот6вість до 
відль6ту; _besatzung f зал6га 
повітроплава; _dauer f трива-

F 

Evakuierung f розрlджеиня, вси
сання повІтря; евакуація 

evidenzieren обчисляти, брати в 
6блік; регіструвати 

Ехашеп n 6гляд (літака, рушія) 
Exerzieren n муштрув!lння, навч >ін
ня в ладІ 

Exerzierlorm f учб6вий лад, л_ 
для навчання 

Expansibilitiit f розшир[яль]ність 
Expansion f розширяння, розшир-
Experiment 1~ д6слід [ність 
explodieren зривати, ви6ухати, 
Ехрlоаіоп f вибух [експльодувати 
Explosions • .• _druck 111 вибух6-
вий тиск; _Iiihigkeit f ви6ух6-
вість; _gemiBch 1~ вибух6ва мі
шанина, суміш; -Пlоtог m ХУТ
копальний рушІй; -І'аош 111 ко
м6ра спалаху; _takt m вибух6-
вий, експльоз(йний такт 

Explosiv[gesch08 n вибух6вий гар
матень; _вlоlІ m розривна ре
човина 

Extraslrom 111 надструм, екстраструм 
Exzenter 111 ексц~нтрик; _ротре f 
ексцентрик6вий емок; -"іп&, m 
ексцентрик6ве кільце 

eX7enlrisch ексцентричний 
ЕхzепtгіzШij f ексцентричність 

лість ль6ту; _eigenschalt f дані 
ль6ту; _gast 111 насажир (на лі
таку); _geschwindigkeit f швид
кість їзди, ль6ту, руху 

fahrgestelf n підт6ка, підв6ззя, 
шасІ; abwerlbares _ скидува[ль]
не підв6ззя; achsloses _ 6езо
CЬOB~ підв6ззя, шасі; einzieh .. 
bares _ втяг>ільне підв6ззя; ЬосЬ
ziehbares _ підтягзльне підв6ззя; 
hochschwenkbares _ під'ємне під
в6ззя; _ тіІ durchlanlender Achse 
підв6ззя з наскрізн6ю вІссю; _ 
тіІ geteilter АсЬзе підт6ка з роз
дІльною віссю 

F ahrgestell • . . • ; Jbfederung f 
аморти.зЗція підв6ззя, гамуван
ня підт6кн; _асЬзе f вісь під
в6ззя, підт6ки; geknickte _ асЬве 
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зігнута вісь підв6ззя; geteilte 
~сЬве вісь підв6ззя 3 ДВОХ по
ловин; --h,kl,idung t покрнття 
підв6ззя (літакй); _Ьr,шs, t 
гйльма підв6ззя, шасІ; _biig,1 m 
FОЛ!НО підв6ззя, шас!; _f,d,rung 
t амортизйція підв6ззя; _fliig,1 
'" крильц~ підв6ззя; _hillsachs, f 
попер~ч"а підв6ззя; _hint,rstreb, 
t зйдній косяк підв6ззя; Jad n 
к6лесо підв6ззя; _всЬпЬ m че
ревик підв6ззя, підт6ки; _spreize 
t р6зпірка підв6ззя; _spurw,it, f 
в!ддаль колІс підв6ззя; _str,b, t 
КОСЯI{ підв6ззя, шасІ; _v,rkl,i
dung t обшиття підв6ззя; _vor
derslrebe f пер~дній косяк під
в6ззя 

Fahrlh1ih, f висотй ль6ту; _inge
піеп. m бортовий інжен~р пові
троплйва; Jadflugzeug n мото
циклета-літак; _radmotor m мо
тоцикл~тннй рушІй; Jichtung ( 
нйпрямок руху; _sluhHandung t 
пйдальне осідйння 

Fahrt f їздй; _ аш Schlepptau літ 
на галівній линві _ЬоЬе t висота 
їзди (баль6ну); _шеssеr m їздо
мІр; _lеilпеЬшет m пасажир (уча
сник їзди); _widerstand m 6пір 
к6чення; _wind т ЇЗДОВИЙ, по
путній вІтер (в нйпрямку їзди) 

Fahrlweite t дan~KiCTb ль6ту, їзди; 
_werk n підт6кз, шасі, їздові 
частини літака; einziehbares 
_werk n підтягальна підтока, 
підв6ззя; _zeil f час, тривйлість 
ль6ту , 

F А І = F~d.ratioo A~rooalltiqlle 
Inleroational, (deutsch: Іоl,rоаlю
паl, flugfahrlvereinigung f) Між
нар6дня Федерація (для) Пові
тролітання 

fаЩЬеЬііlt,r m живильний збіРНИI{ 
самот6кою; _ЬеnzіоЬеЬіiltет m 
живильний збірник 3 самот6кою; 
_b,ozintaok "" бензиновий із са
.мот6кою; --Ьо t s_ Luftloch ", 
додІльний удар вІтру; _daner t 
тривалість падання 

РаН, t заскочиий механІзм 
FаЩgеsсЬwіпdіgkеit t швидкість 
, падання; _ьоь, f висотй п6чину 
пйдання; -kurve f траект6рія 

пйдання; _Ieitung f трубопр6від 
живильний самот6кою 

FаНsсhіrш тлетопад, парашут, 
протипйд; aulomatischer _ авто
матичний летопйд; s,lbsttiitig вісЬ 
olfn,oder _ самочинно-отвираль
НИЙ летопад 

Fallschirm ... летопйдний; ~Ь
springer тn летоск6чник; Jb .. 
sprung т летоск6к, СК аК з лето
падом; --Ьао т буд6ва летопа
дів; _drach,(n) т змійковий ле
топйд; _Ш,gеr т летопадник; 
_gurl m попруги летопаду ; 
_ЬііНе f парас6ль летопаду ; 
_korb т І<ор6бка JІетопйду; _per
sonal '" летопадний пеРСОНЙJ1; 
_рilоl m летопадний піл6т; -,"а
ket. f paK~Ta з летопйдом, па
рашутом; _всЬоІ. f шк6ла лето
ск6ків; Jichiiler m учень~лето~ 
ск6чник; _schiitze m летопадний 
стрілець, летопадник ; _springen 
1~ летос[{зкання; _springer m ле~ 
тоскакун; _springturm т лето~ 
ск6чня; _sloll m летопйдна тка
нина; _Irupp. f летунська піх6та 

FаЩsр.іsuпg f постачйння самот6-
кою; _sperre f зйщіпка; _tank m 
бак живильний самот6кою; _win~ 
kel '" кут падання 

Falschweisung f помилка к6мпаса 
РаltЬооІ n складний ч6вен 
Fangdraht т підтрим[уваль]ний 

дріт 
langen (еіп FIugzeug) вирІвнювати 
Fanglkabel n підтрим[уваль]нИй кй

бель, трос; _Іеіп, t привязн! 
линви (летош\ду) 

Farbliller т світлофІльтр 
Faser f волокн6; Jichlung f на
прямок волок6н 

FaBkiibler m бочковидний охол6д
ник, радіятор 

Fassungsvermogen 'n мІсткість, €M~ 
ність 

Feder f пружf<на; _ пасЬвраппеп 
r.ідтягЙти, накручувати пружину 

federbar упружненнй 
F.derlbein " пружинна ногй, пруж
нй нога; _dynamom_ler " пру
жинннй динам6метр 

federbalt пружнИй 
led,rnd пружинистиR 
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federlplatte f рес6рна платІвка; 
~рОГП 1It рес6рний леміш; _lel1.r 
'" тарІлка пружини 

federung t гамівник, амортизатор; 
рпеошаlівсЬе _ пневматична амор' 
тизація 

federunga ••. ; ..anlage f гамів ни· 
к6ва споруда; _grenze f границя 
пружинування; _шіІІеl памор· 
тизаторний, гамівник6вий засіб 

Federlunterbr_ch_r 1It пружинний пе· 
реривач; _verkl_idung J обшиття 
ПРУЖИНИ; _w_g 1It вІдстань ПРУ· 
жини; _wolk_n 'Ір! пернаті, пе· 
ровидні хмари 

fehlerbeatimmung , устан6влення 
дефекту 

lehlerlrei бездоганний, безвадний, 
бездокlРIІИЙ 

feblerlglied n поправк6вий ЧJ!ен; 
_grenze , границя п6хибки 

lebrerball помилк6вий, вадливий 
feblerzUndung f неправильне запа· 
лення 

febl1andung f неправильне осідання 
leblschie6en не влучити, схибити (в 
стрілянню) 

f.hllscbu6 1It хиба прн стрілянн!; 
_alarl 1It невдалий старт; _wet
sung' відхилення к6мпаса; -Іііп
dung t неправильне запалення, 
зав6гнення 

fеіпаЬstimшuпg f т6чне настр6ен
ня (радіоапарату) 

feindllug '" літ в розташування 
в6рога 

/1еіпшеssеп пров6дити т6чні п6міри 
! feld n п6ле; еlеktrошаgпеtiасhеs _ 

електромагнетне п6ле; ..bal1on '" 
прив'язний баль6н; _dracbenwarte 
, поливlі стliція літliвців; _lІіе
gerabtei1ung , польовий летун
ський вІдділ; _hangar '" пере
н6сна летівня 

feldlullscbilfer m воєнний повітро
плавець; _abtei1ung , польовий 
повітроплliвський відділ 

feldlpilol m воєнний піл6т; _роІ 
'" п6люс, бігун електромагнета ; 
_welterdiensl m метеорологічна 
служба в п6лі; _welteraachver
aHindiger m метеорол6г; _wetler
warle f польова метеорологІчна 

: стація 
\. ..... , 
'.;>. {'Гl(: ( 

Felge , 6бід, обідець; -Dverband n 
шина к6леса; _nbod_n m хребет 
колісн6го 6бода 

fenaterleder " замша, земш 
fern '" далекий (в зл6женнях); 
..апешош_lеr n дистанцІйний ане· 
мометр; ..angrill m далека ата
ка; ..anzeiger m дистанцІйний 
показник; ..aulklarung f далека, 
стратегІчна р6звідка 

fernaulklarungs .,. далекорозвід
к6вий; _l1ugbool n човнолітliк 
далекої р6звідки, далекорозвід
к6вий ч_; _Ilngzeug n далеко· 
розвідк6вий літак 

.. ' , '.; 

fernlausscb.ltung , дистанцІйний 
вимикач; _drеЬzаhlшеssеr m. ди- '. 'І' 
станцІйний оборотолічильник ; .. 
_glas n бін6кль; ...іпstruшепt " 
дистанцІйний вимІрчий iHCTPYv- \і' 
мент; _kompa8 m дистанцІйний '. 
к6мпас; .Jenkllugzeug n літliк . 
кер6ваний на вІддаль; _lenkun 
, керув:\ння на вІддаль; ~оЬг n 
далеко ВИД, телеск6п; _ruf '111. 
виклик телеф6ном; -"chreiber 
1It телегрliф; _оеЬео " далеко· 
бачення; ~ргесЬег 1It теJI<іф6н; 
_sprecbleitung' телеф6нний пр6· 
від; -"teuernng , керувliння (лі· 
така) на вІддаль; ~tгеugеsсЬоR 
n шрапнель; _Іhеrшош~r n ди: \ 
станцІйний термометр \'i.J'A\\I"\"W1. ~r 

fessel ___ прив'язний (в зл6жен, 

нях); _ballon m прив'язний ба· 
ль6н; ballonwinde , катеринка 
прив'яан6го баль6ну; _drachell 
m прив'язний змій6к; _Ilugzeug 
n прив'язний літdк; ~аЬеІ ." 
ПРНВ'ЯЗі/1і лйнва; _Іао n при· 
в'яана лйнва 

feslantenne f стliла антена 
lе511ге5веn затинliтися (машина) 
festfressen n der Nabe затинdння 
мliточини(пропелера) 

festigkeit f видержність, трив
кість; _skoellizient m сучинни\{ 
тривко сти; _8lеЬге f наука про 
6пір, тривкість; _svегііпdегuпg , 
змІна тривкости, виД~ржности 

fesllegen n der Entlernungen визна· 
чення віддалі 

lеslшасЬеп [у]аакріпляти 
festpunkl т т6чка оп6ри 
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fettJblichse t мастильна кор6бка; 
~сhmіеrЬUсhsе t мазничка 

feuchtigkeilslau!nahme!iihigkeit t гі
гроскопІчність; _gehalt m вол6-
гість; -rrad m ступІнь вол~
гости; -Пlеssеr m вологом(р, Гі
грометр 

feuer n вог6нь; шіІ dem __ u!hOren 
припинити вог6нь, стріляння; 
~ЬgаЬе t розпочаття вогню 

!euerbesliindig вогнетривкий, вог
нестійкий 

fеuеrlЬШz m блиск, сп:!лах вогню; 
_еrsсhеіПllоg t блиск п6стрілу 

!euer!es! неспаленний 
feuerl!olge t послід6вність ведення 
вогню; -re!_hr f пожежна, вог
нев:! небезпека 

!euerge!iihrlich вогненебезпечний 
feuerlgeschwindigkeit t швидко

стрlльність; Jra!1 t потуга вог
НЮ; _loscher твогнегасник; 
_lOschmittel n вогнег:!сний засіб; 
_Iовсы�пррp m протипожежна 
ланка; .-ІІсЬоІI n вогнетривка пе
пегор6дr<а 

!euorsicher вогнетривкий, неспален
ний 

feuerlsl06 m серія п6стрілів, чер
г:! п_; _liber!aJJ твогневий н:!
пад, н:!скок; _walle t вогнепаль
на збр6я 

figurenl1ug т фігурний літ 
fi1m т плІвка 
fi1ter т п_ n цідило, фільтр; _ge

Ьііпве n к6рпус фІльтра, цідила; 
_vorsalz т вбирник 

fi1triervorrichlung t цідильний при-
стрій 

fi1zring т ПОвстяне кільце (для 
firnis т ляк [ущІльнювання) 
firnissen покривати ляком 
firsl т гребінь даху, верхне ре
бр6 сна сти (повітроплава) 

!Iachbodig плоскод6нний 
f1iche t поверхня; gewolble _ ви
пукла поверхня; schidJiche 
шкідлива поверхня; !ragende_ 
носн:! поверхня; verwindbare _ 
перест:!вне крил6 

flllсhеп . " поверхневий; -'lbsl_nd 
т відд:!лення крил; -'lпl_6 т 
сполука крил з тулубом; -Ье
laslung f поверхневе обтяження; 

32 fliegen 

druck т тиск на поверхню (на 
~диницю поверхні); _еіпЬеіl f 
одиниця поверхні; ~пhаJt т 
пл6ща поверхней; _klihler ~. 
поверхневий охол6дник; _lе1-
вlUnІ t поверхнева спром6ж
ність' ..;Ііе!е t глибин:! поверхней 
(кри~); _verhiiltnis n вид6вження 
поверхн[ост]ей; _wolbung f кри
вина поверхней 

l1achlklop!en розплющувати; _kop-
fig з плоск6ю гол6вкою 

flachtrudeln n плоска спіраля 
flackerlampe f миготлива лямпа 
flaggenoffizier т Флагман 
flak s. flugаЬwеhrkапопе f 
flakablei1ung t дивізі6н протиле-
ТУСЬКОї артилерії; lеісы�e _ ди
візі6н легк6ї протилетунськоl 
артилерії; schwere _ дивізі6и 
важк61 протилетунськоl арти
лерії 

flaklarli1Jerie f протилетунська ар
тилерія; _arli1Jeris! т гарм:!тник 
протилетунської артилерії; _Ьаl
!егіе f протилетунська батерія; 
_geschlilz n ПРОТИJIетунська гар
м:!та; JI1aschinengewehr n пр'~
тилетунський кулем~т; _маВСЬ1" 
nengewehr_blei1ung f в!дділ пр<!
тилетунських кулемеТІВ; _ШООІ
lіоп t протилетунське стрІливо; 
Jegimenl n полк протилетун
ської артилерії; _scheinwer!or 
т протилетунський світломет; 
_sсhешwеrlеrаы�і1uпgg f дивізі6н 
протилетунських світлометів; _ОО 
scheinwer!erbatlerie f протилетун
сько-світлометна батерlя; 
schie6schule t шк6ла протилетун
ського стріляння; ~сЬпlе f шк6-
ла протилетунської обор6ни 

flammbarkeit f займистість, запа
лимість 

flammleubi1dung f тв6рення п6лу
м'я; _punkt m т6чка, темпера
тура зап6гнення 

flansche t криси, фланець; -11ver-
bindung t фланцева сполука 

Flei-Verkehr s. flug-Eisenbahnver
fliegen лет!ти, літати [kehr m 
fliegen n літ:!ння, лет!ння; exer-

ziermaВiges _ навчальне літання; 
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gelechlsmaВige. _ бойов~ літан
ня; _ іш Verband літання в 
об'єднанні 

Flieger 1'11, літун, піл6т; літак; _аЬ
teilung t летунський вfдділ; _аЬ
wehr t протилетунська обор6на 

Fliegerabwehr ___ протилетуиський; 

-.arlillerie f протилетунська ар
тилерія; _ЬаІІетіе. t протиле
тунська батерfя; _geschiitz 1t 
протилетунська гармата; _kano
пе t протилетунська пушка; _ша
schinengewehr n протилетунський 
кулем~т; _рlап m плян протиле
тунської обор6ни; _геglшепt n 
протилетунський полк; ~сЬеіп .. 
werfer 'Jn протилетунський світ
ломет 

Fliegerlabzeichen 1t летунська від
знака; _alarm тлетунський 

~ алярм, трив6га, сп6лох; _alarm
posten талярмова стfйка про
тилетунської оборони; _angrifl 
'т, летунська атака; _antenne f 
[на]літак6ва антена; _aulkНirung 
f летунська р6звідка, розвіду
вання; -лufпаhmе t летунська 
світлина; _ausbildung t пілотаж, 
ле тун ський вишкіл; _bedrohung 
f летунська аагр6за, загр6за 
летунетва; _bekamplung t по
б6рювання летунства 

P'liegerbeobachter m літун-ст~жач; 
_ableiJuug t дивізі6н стежних 
літаків; _verband m об'єднання 
стежних літаків 

Fliegerlbeobachtung t летунське 
ст~ження; _be.chu6 т 6бстрі" 
літаків; j,ild n повітряна, ле
тунська світлина; _ЬошЬе t ле
тунська б6мба; _bombenversicher 
rung t забезп~чення п~ред б6м
бами; _brille t летунські окуля
ри; _chelingenieur т генера,.
інженер летунетва; _deckung t 
закриття від літакfв; _dепkшаl 
t~ летунський пам'ятник; _dienst 
т летунська служба; _dolch m 
ле тун ський кинжал 

Fliegerei t летунство, авіяція 
Fliegerleinheit t летунська оди

ниця; _einschie6en n пристрl
.JІювання за п6міччю летунська
го ст~ження; _егkuпduпz (; ле-

Dtsch_-ukr _ ІІІ 

FJiegeroberlngenieur 

тунські звfди, fозпізнавання; 
_ersalzabteilung ле тун ський 
кіш; _iunker т [на]літак6вий 
радіотелеграфfст; -rasbombe t 
летунська гаЗова б6мба; _ge
schtitz 1t летунська гармата; _ge
schwader n ескадра літакfв; 
_graben 111 шанець для укриття 
перед повітрост~женням; _grup
ре f дивізі6н летунетва; _Ьаllе 
l' летівня, гзиrар; _bandkammer 
( ручна фотокамера; _hand
осЬиЬе mlрl летунські рукавиці; 
_ЬаиЬе t летунська гавба; 
_hauptingenieur т інжен~р-с6т
ник летунства ; _hauptmann m 
с6тник летунетва; _hauptstabs
illgenieur 1n ПОЛІ{6вник~інженер 
летунетва; _Ьеlш тлетунський 
шол6м, гавба; _horst твій· 
ськ6во-летунський порт; _horst
kоmшапdапtur t командатура ле
тунського п6рту; _hогstkошрапіе 
t порто ва с6тня летунетва; -.іп
genieur m чотар-інжен~р летун
ства j _instrukteur тлетунський 
навчитель, інструктор; _kammer 
f летунська. фотокамера; Jашрl 
т повітряний бій; _kamplkriilte 
(ІрІ летунські боєвІ сили, бойо
D6-летунські е-; _kanone f <ле
ТУНСЬКJlЙ асо; _karte t летунська 
мапа; --'<aserne f летунська ка
сарня; _klub rn летунський 
клюб; _kommandeur m началь
ник летунетва, повітряних сил; 
_kompanie t ескадрилья, летун
ська сотня; jorps n летунський 
к6рпус, к_ літунів; _krankheit t 
летунська хор6ба; _Iandeplatz 111 
летунський майдан; .Jandung t 
осідання літаю!; _leutnant rn 
чотар легунства; _liIeratur t ле
тунська література; _maschinen~ 
gewehr n ле тун ський кулемет; 
_шаus t летунська мишка (рід 
запальн6ї б6мби); ..mechaDlker 
тлетунський механік; _шеldе .. 
dienst т летунська служба до
н~сення; _шеlduпg t летунське 
згол6шення; _nachrichtendlenst m 
служба повітряного зв'язку; 
_netz n маскувальна сітка; 
_oberin&,enieur т поручннк-ін-
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женер летунства ; _oberstabsinge
nieur 'т полк6вник-інженер ле~ 
тунетва; _offizier m .летунський 
старшина, С_ літун; _oflizier
schule , летунська шк6ла стар
шин; _park тлетунський парк; 
_personal n персонал летунетва; 
_post f ,Т(етунська п6штз, авій
П6шта; Jegiment алетунський 
полк; _осЬиlе , летунська шк6-
ла, авіошк6JІЗ; _schutz m захист 
перед летунством; _scbU1ze 'ln 
JIітак6вий стрілець; _вісы�, вид
ність 3 літака; _sonderbekleidung 
f спеціЯJIЬНИЙ літунський 6дяг; 
_spezialisl '" летунський фахі
вець; _stabsingenieur m майор
інженер летунства ; _slaHel , 
ескадрилья, летунська с6тня; 
_slreilkralte 'Ір! бойові сили ле
тунства; _Iakik , летунська так
тика; _Iiiligkeil , повітряна дія, 
діяльність; _Iauglichkeil , здат
ність літуна; _Iruppe' летунське 
вІйсько; _tuch '1~ летунське по
лотнище; _uпlеrпеhшuпg , ле
тунське підприємство, заповзят
тя; _verband m летунська з.1JУКЗ, 
об'єднання; _verblndung6ollizier 
11/, летунський старшина зв'язі; 
_visier n летунський мірннн:; 
_wailenpersonal n збр6йний пер
сонал летунст"а; _walf_nschule f 
збр6йнз шк6ла летунства; _wet
ter 1~ несприятлива пог6да до
ль6ту; _w_ttkашрl_ "'Ір! летун
СЬКИЙ змаг; internationale _wett
kіішріе міжнар6дній летунський 
змаг; -zulage , летунський до
даток 

FlooBbool n наДНмальний ч6вен 
FloBse , пливець, стабілізатор; 

_nendkappe' обшиття окрайка 
стабілізатора; _nversl_l1ung , 
регулювання стабілізатор а 

Floltenjagdslallel , морська еска
дрилья нищильників 

Flug '" літ, лет; akrob.tischer 
акробатичний літ; freier _ вІль
ний літ; gedrosselter _ літ з 
дросель6ваним рушієм; gefessel
fer _ літ на прив'язнім баль6ні; 
horizonfaler _ поз~мний літ; 
kгuшшliпіJ:еr _ криволінійний 

літ; motorloser _ безмотор6вий 
ЛІТ; stationarer _ піт по прямІй 
з постійною швидкістю 

t1ugabw_hr s, Fliegerabwehr , про
тилетунська обор6на 

FllIgabwehrlbatterie f протилетун
ська бзтерія; _geschiitz 11- проти
летунська гармата; _kanone f 
протилетунська пушка; _kom .. 
рапіе , протилетунська с6тня.: 
_шаsсhіп_пgеwеhr n протилетун, 
ський кулемет; _scheinwerfer 
rnj протилеТУНСЬІ<ИЙ CBiTJIOMeTj 
_II'орре , повітрообор6нне вій, 
сько 

Fluglachse , вісь ль6ту; _akrobatie 
f летунська акробатика; _app~· 
rat n~ літальний апарат; _arbe.t 
t літна праця, п_ ль6ту; _щs
bildllng , літунськнй вишкіл, пі
лотаж; _ЬаЬп , траект6рія ль6 
ту; gestreckle _ЬаЬп пол6жиста 
траєкт6рія ль6ту; "lеіІе _ЬаЬп 
стрімка траект6рія ль6ту; _ЬаЬп
geschwindigkeil , подор6ж"а 
швидкість літака; _ЬаЬпЬоl -ІЛ 
летунський двірець; _bahnschei
lеl '" верш6к траєкт6рії (ль6-
ту); _begeisterle(r) '" ентузіяст 
JleTYHcTBa; _bereich 1n радіюс 
дії "ітака; _bereHschaf! , гот6-
вість до ль6ту; _betrieb ~n ле
тунська комунікація, рух; _ЬНіI
lег пІр! летючки; _bliitter аЬ
werfen скидатн летючки (з літа
ків); _boot n човнолітак; _dauer 
, тривалість ль6ту; _deck n па
луба до зльМу літаків; _diensl 
'" летунська служба; шililііrі
sch_r _diensl військ6во-летун
ська служба; _drachen -m .літА
вець; __ ig_llschalt , літна якість, 
прнкмета ль6ту; _eisenbahnver
kehr '" летунсько-залізничий 
рух 

Fliigel '" s, Tragfliigel m крил6; 
- аЬшопtіеrеп відмонтувати кри
л6; _ anmontieren примонтувати 
крил6; auRen.nliegender _ (ш der 
Kurve) з6внішнє крил6 (за вір>!
жу); dreileiliger _ тричастинне 
крнл6; diinn!liigeliger _ ТОНКе 
крил6; durchgehender _ наскріз
не крил6; еіпhОlшіJ:ег _ одно-
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лонжер6ве крил6; lliicherveran
derlicher _ кри.n6 із змінною по
верхнею площ; Ilatternder _ ма
хальне крил6; gestallelter_ 
східчасте крил6; gewolhter _ 
випукле крил6; gleichbleibender 
_ крил6 иезмінного пр6філю; 
halblreitragender _ піввільнон6сне 
крил6; hochklappbarer _ крило, 
що складається ДО верху; шпеn
liegender _ внутрішнє крил6 (за 
віражу); linker _ ліве крил6; 
mehrholmiger _ багатолоижер6-
ве крило; oberer _ горішнє КРИ
л6; p!eillormiger _ крил6, стрі· 
ловидно! ф6рми; verwindbarer -
перек6шувальне J\рил6; zweiteili
ger _ I(рІіл6 3 ДВОХ частин; 

fliigel ... ; _abstand твІддаль п6-
між крилами; -.abstrebung f 
закріплення косяками, СТОЯЮ1-
МИ; _auibau т конструкція кри
т\; _auitrieb 'ТІ! під'ємиа сила 
крила; _bauweise f сп6сіб буд6-
ви крил; _bekleidung f покрит
тя, 6бшивка крил; _belastung t 
обтяження крила; _beplankung t 
обшиття крила; _ЬегеісЬ '" гра
НЙЦЯ, 6бсяг крила; іт _bereich 
'" в гр аницях крил; -.bespannung 
t обтягання, покриття І<РИЛ; 
_dicke f грубість крила; _еіп
stellung f регуляція, регулюван
ня крил; _einstellwinkel m устав
ний кут крила; negativer _еіп
stellwinkel тn від' ємний кут ата
ки; positiver _einstellwinkel '" 
додатній уставний кут крил; 
_ende n кінець крила; Ireitragen
des _ende 1~ конс6ля, одно спір
ник вільнон6сного крила; _ІасЬ
werk n кор6бка крил; _llасЬе t 
пл6ща крил; _Iorm f вигляд 
крил; _gelenk псустав кри."; 
_gerippe n снасть, кістяк крил; 
_ЬаиІ t обшиття крил; _hinter
kante t задній окрайок крил; 
Ьоlт '" лонжер6н крила; _ЬиЬ 
'ТІ! висота під'єму крил (ор ни
топтер ); _kasten m кор6БІ<а 
крил; _kiihler т криловий охо
л6дник, раді>'Ітор; _lastigkeit f 
тяготfння крил4; _шаschіпеп
gewehr n криловий кулемет; 

flujthafen 

_тіпе f крильч~ста мІна; ~пІ
t.r f вухаста иутра, баранчик; 
_па"е f передній окрайок крила; 
_netz 1t кістяк крила; _ргоіі1 n 
пр6філь крил; _рпшре (. криль
частий смок; -I'ad 11. der Wasser
рптре р6тор водян6го см6ка; 
-"adllugzeug n коліснИй літак; 
-"ірреп тlрl ребра крил; _schlank-
ЬеіІ t вйдовження крила; _sebne 
t тятива крила; -sicherheitsklappe 
1 запоБІжний хлипак крила; 
_"pannturm m кабан крил; 
_spannweite t р6змах крил; 
_"pitz. t кІнчик крила; _steue
rung f керування крилами; _Btiel 
m стояк крила; _strebe t косяк 
крила; _ІІсlе t глибина крил~; . О І 
_итгН} т 6брис ~ _verb' 1- ~~t'Ч 
dung t получения крил; _verdre- .ut. 
hung f вигин крил; _verspannung 
1 р6зчал крил; _vorsprung m 
виступ крила; _wolbung t ви-
пуклість крила; _wurzel t к6-
рінь, підстава крила; _zeHe t 
кор6бка крил 

flugentlernung t далекість ль6ту 
Hugl1ihig здатний до ль6ту 
fluglfabigkeit f s. Flugvermogen " 
здатність до ль6ту; -'eld n ле
тище, аеродр6м 

Ilugfertig гот6в до ль6ту 
fluglleuer 1t летунський вог6нь 

(на летищі); _ligur t лад, фігу-
ра ль6ту; _Іогт t лад в ль6ТJ; 
Jormation t літне об'еднання; 
_IiiЬгег тлітун, піл6т; _funk
dienst m летунська радіослужба; 
_gast т пасажир, гість на літа~ 
ку; _gastabteil ",Іn каБІна для 
пасажирів на літаку; _gastraum 
m пр6стір для пасажирів на лі
таку; _gedanke '" ідеЯ летун
ства ; _ge]ande n летунський те
рен; _genehmigung t д6звіл на 
приліт; _geschwindigkeit f ШВИд' 
кість; _gewicht n тягар в ль6ті 

f:ughafen '" летунський порт; Ье
leuchteter _ освітлене nетище; 
_ lііг Wasserl1ugzeuge порт для 
водолітакfв; militarischer _ вій
ськ6ве летище; оllепtliсЬег _ пу
блІчне лети ще 
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FIughafen . .. Jl~тищевий, Jl~тищ
НИЙ; _anIage f споруда летун
ського п6рту, л~тищева с_; _Ье
oulzung t користування летищем; 
_grenze t границя лети,ща, ле
тунського п6рту; _Ie.tuog f 
управління летища; _verw"lter '" 
директор летунського п6рту; 
_verwaltung t управління летун
ського п6рту; _wechsel '" зміна 
летища; _Іоое t летищева сму
га; _Z\\"ang m летищевий при· 
мус 

Flughalle f летів ня, aHГ~p; -1Ilor 
n ворота летівні 

FlughOhe t висота ль6ту; _ d ... 
ВотЬег висота ль6ту бомбов6-
зів; hochste _ найвища стеля 
(літака), н_ висота підль6ту 

Fluglkunststiick n акробатична фі
гура в повітрі; _Iage f пол6жен
ня в ль6ті; _Iehre f аеродинамі
ка; _Iehrer m піл6тний навчи
тель, інструктор; _Ieistuog t ви
датність ль6ту; _Ieistungsmesser 
т мірник видатности ль6ту; 
_liоіе f лІнія ль6ту; _maschine f 
літак, літальна машина; _шавсhі .. 
oeobau '" будування повітропла
вів, літаків; _шаst Іп летунська 
щ6гла; _malerial n летунський 
матеріял; _шесhаоіk t летунська 
механіка, М_ льоту 

ПUj1шеldе •.. ; _abteiJuog f коман
да протиповітряного стеження; 
_dienst m летунська метеороло
гічна служба; _пеtz n мережа 
протилетунських донесень; _ро .. 
Бlеп m летунсько-алярм6ва стій
ка; _wache f летунсько-алярм6-
ва стаnнця; bewegliche _wache f 
п6рушна алярм6ва станиця ле
тунетва 

Пuglmеlduпg f донесення про літ; 
д_ про зближування вор6жого 
літака; _шоdеll n літний модель; 
_шоdеllЬau '" буд6ва літак6вих 
моделів ; _шоtоr Іп летунський 
рушій, мот6р; _шоtогепЬаu m 
буд6ва .,етунських руші!в; _шо
toreoschlosser m слюсар лет~нсь
"их рушіtв; _ordoung f лад в 
"ь6ті; _orl m стан6вище літака 

rIugveranstallung 

за ль6'Гу; _park m летунський 
парк; _рІап m плян ль6тів 

Flugplatz m летище, аеродр6м; dеп 
_ аufsсhiittеп вирівнювати по
верхню летища; behelfmii8ig еіп
gerichl.ter _ тимчас6во уладжене 
летище; gul eingerichteler _ д6-
бре ул~д>кене летище; vorgescho
bener _ перед6ве летище; _аllа. 
m атляс летищ; _beamte[r] m ле-
1ищевий уряд6вець; befeuerung f 
освfтлення JН~ТИЩ; _direktor 1n 
директор, управитель летищ; 
_karle f мапа лети ща 

FIuglpriifuog f іспит ль6ту; ~еgеІ f 
летунський припис, правило; -І"е
gistrierapparat '" регістраціЙНИЙ 
апарат ль6ту; -I"eichwe,te t рА· 
діюс діі летунства 

f1ugreif (Schiiler) зрілий до ль6ту 
(учень) 

FIuglreise f п6дорож .,ітак6м; _reo
оеи n змаг[ання] в ль6ті, ле
тун ський змаг; -I"ichtuog t на
прям ль6ту; _всЬill псуднолітак 

FIugschlepp m s. FIugzeugschlepp m 
fluglschiiler m піл6тний учень; 
-І"аит т мІсце піл6тного учня 

Flugsicherheit f безпека в ль6ті 
Flugsicherheits •.• ; _dieost '" ле-
1'унсько-охор6нна служба; _еіп-
r.chluog f летунсько-охор6нне 
урядження 

FIugsicherung f охор6на повітролі
т~ння; _sdienst m служба охор6-
ни пові rроліт~ння 

fIugsport '" летунський спорт 
f1ugsportlich летунсько-спортовий' ,,-1 
Fluglsрогlогgапіsаtiоп t організація, ,~-
летунського сп6рту; _station.,...· fli;.li L 
повітроб3за; _slellung f пол6-
ження літак:і в ль6ті; _steuerung 
f керування ль6том; aulomatische 
_steueruog f автоматичний при-
стрій керувати ль6том; -.Strecke f 
дар6га, шлях ль6ту; _strecken
befeuerung f освітлення летунсь-
ких шляхів; _slunde f година 
ль6ту; _tag m день летунства; 
_technik f летунська техніка 

f1ugtechnisch летунсько-технічний 
Flugltouristik t летунська туристи

ка; _tlichtigkeit f придатність до 
літання; _veranstaltung f свято 
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петунства; __ verein m· летунське 
товариство; _verkehr m летунсь
кнй рух, комунік:!ція; іпІеrnаІіо
oaler _verkehr m інтернаціональ
на летунська комунікація, рух; 
_versuch m лІтна внпр6ба; _vor
ЬаЬ.о n з:!мір ль6ту; _wache t 
алярм6во - летунська станиця; 
_wасhkошшапdо n команда аляр
м6во·nетУнськоі ~танйці; _weg m 
дор6га ль6ту; _weite f даm!кість 
ль6ту; _werk n літна частина лі
таю!; летунська вир6бня; _wesen 
n леТУНСТВО J авіяція; _wetter n 
сприятлива пог6да до ль6ту; 
kеш _wetter n несприятлива по
г6да до ль6ту; _wetterwarte f 
метеорологічна ст:!ція; _wider
stand m 6пір повІтря (за ль6ту); 
_wiod m ходовий в(тер; _winkel 
m кут ль6ту; ~аЬl f лІтний 
сучинник; --"еі! f час ль6ту 

Flugzeug n літ:!к; _ abfangen при
хватити літ:!к; еіп _ аЬвсЬіе8еп 
зістрелитн літак:! (з землІ або 
пов(тря); _ aufsetzen наземити 
літак, осадити JL на з~млю; de
іепвіуез _ обор6нний літак; dick
fliigeliges _ вільнон6сний літак; 
_ driicken (Тiefen5teuer geben) зни
жати лІтак; fiihrerloses _ літак 
без піл6та; gапzшеtаlligеs _ чи
стометалевий літак; _ hangt links 
літак нахиляється влІво; _ h"ng! 
rechts літак нахиляється вправо; 
klеіпшоtогіgеs _ малопотужний 
літак; шеhrтоtогіgеs _ багатору
шІйний, багатомотор6вий літак; 
_ті! Uшlаufllііgеlп обігокрил (лі
так, що йог6 крила оберта
ються); offeusives _ зачіпний лі
так; schwanzloses _ безхв6стий 
літак; unverspanntes _ літак без 
р6зчалу; _ ziehen (Нбhепstеuег 
geben) підн6сити літака 

Flugzeug ••• ; _abwehrkanone f про
тилетунська пушка; ....acbse f вісь 
літака; _ausriistung f літак6вий 
лаштунок, виряд; оешеіШсЬе 
....ausriis!uog f суч:!сний виряд лі
така; _bau m будування лі1акІв; 
_baustofl m матеріял до буду
ВаННЯ літакІв; ..ьеsаtzuпg f за
л6га lІітаюl; _ЬевІеl1Unі f за-

м6ВJIення ІІітакІв; _bewallnung f 
узбр6єиия літака; _bildpersonal n 
фотографІчний персонаll на лі
таку; _ЬотЬепреГ50паl n бомбо
вий персонал на літаку; _eigen
gеsсhwшdіgkеіt f властива швид
кість літака; _elektriker m літа
к6вий електромонтер; _entwurl 
m ПРОЄІ<Т літака; _Iabrik f ле
тунська фабрика, вир6бня; Jein
шесЬапіkег m літаІ<6вий струмен
товий майстер; _Iirma f летунсь
ка фІрма 

Flugzeugliihrer m піл6т; _abzeichen 
n піл6тна відзнака; _5cbule t 
шк6ла пілотів; Jiiz m сидіння, 
сlдоць піл6та; oberer _ sitz m 
горішнє сидіння піл6та 

FIugzeugllunkpersonal n радіотеле
графний персонал на літаку; 
_gattung f рід літака; _ger"usch n 
шум літака; -g'eschwader n еска
дра літаків; _ge8chwindigkeit t 
швидкість літака; _gewicht n 
тягар літака; _Ьаl1е f летівня; 
_handwerker тлетунський реміс
ник; _industrie f летунський пр6-
МИСЛj _kabine f кабіна літаки; 
_kanone f літак6ва пушка; J<ar
tепаulпаhше f летунська мапо
графія; _kette f рій літакІв; 
_kошр.8 т летунськнй к6мпас; 
J<on8trukteur rn конструктор, 
спорудиик літака; _korper т 
к6рпус літака; J<unde f літако
знавство, наука про .літаки; _1ісЬ .. 
ter пІр! летунсько-шляховl світ
ла; _шаsсhіпепgеwеhrsсhiitzе тn лі· 
так6вий кулеметник, стрілець; 
_шоdеll n літак6вий модель; 
-"1olor 11~ авіяцІйний, летун
ський рушій; _шоtогепfаЬгіk f 
вир6бня летуаських рушіlв; _то
torkanone f піл6тна пушка; _шu-
8ter n взір, зраз6к літака; _шul
ІеГ8сЬill n матірний літакон6-
с[ець], летунсько-корабельна ба
за; _ortung f орієнтація літака; 
-reilen т літак6вий обруч, шк- f 
на; -rumpl rn тулуб літака;.- -1t1.\\i1 
_зсыlррp т літак6вий буксир;" 1 
_scbleuder f літак6внй катапульт-
иик (корабель з катапультою); 
_8chWRW: т хвіст ІІітака ; _schwarm 
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m рій .• і"акІв; _schwerpunkl m Frешdреiluпg стацlйне пеленгу, 
центр тяжости літакй; _spiegel вання ~ 
m літак6ве дзеркало (стежити Fliedensorganisation f мирова орга-
взад); _sla!!eI f ескадрилья лі- нізація летунетва; _ der Lu!l-
такІв; _sleuerung f керування •• і- walle мирова організація летун-
така; _sturz m. катастр6фа лі- ства 
така; _Іотрейо n літаІ<6ва тор- Friklionsantrieb m фрикційна пе-
педа; _Irager m літакон6с[ець); редача 
Іур m тип літака; _ппіаН m не- Frischlgas n свіжий газ; _Iadung f 
щасна приг6да літака; _ungliick І,овт6рне наснаження; _Iuftein-
n нещасний випадок літака; tritt тn д6ступ свІжого повітря; 
_werk n вир6бня літаків; _werkw _<>І n свіжа мастильна олія 
sНitte f летунські варстати; -'п- front f (Wetterkunde) фронт (ме-
s.штепslоВ m зудар літакІв теорол1гія); аи. der _ ausscheiden 

fIugzustand m режйм ль6ту вибувати з ладу; _ der Depres-
fI~keitslkiihIung f водяна охо· Біоп фронт депресії; _aufwind 111 
л6да; _menge t І<lльКfСТЬ Течива; фРОНТОJа догlрна струмина; 
_tеПсhеп 11 частинка течі _flugшеldеwасhе f алярм6во-ле-

Рlи8liпіе f лІнія течі! тунська станиця фр6нту; _wetter-
Foku8 m ф6кус diensl m польова метеороло-
Forderung f достава, подавання гlчна служба; _wetterwarte f 
F f ф6 k І' t польова метеорологІчна стація 
оrш рма, лад; onzen "ег е - Frostlbe8tiindigkeit t незамерзаль-
концентрична ф6рма; _anderung f ність, 6пір замерзанню; _miscIlUl1g 
дефОDмація f 6' '0 

Fогшаt{ОІІslШеgеп n s. fIiegen n іПІ охо!! дна МІшанина; _rr" m 
Verband літ в об'єднанні; _Ilug розк6ЛИ1lа від мор6зу; _salbe f 

мазь пр6ти відмор6ження 
m .• іт в ладІ, громадний літ friiblauspuif m завчасність вихли-

formliaktor m СУЧИННИІ< ф6рми, пу; -'iindung t завчасне затl-
nигляду; _widerstand m про- лення 
фІльний 6пір Fiihrer m командир; піл6т, водій; 

Fоrsсhuпg t [роз)д6слід; aerodyna- _f1ugzeug n літак командира; 
mische - аеродинамІчний д6слід, _gondel t r6нд6ла керування, ко-
р6зслід мандна 1"_; -І"аит 1n місце пі-

Forstiiberwachungsflugzeug плітак л6та; _sсЬеіл m піл6тний атест; 
охор6ни лісів _оіІ. m піл6тний сідець; _stand 

Fоtоgrаmшеtrіе f фотограм~трія m піл6тна каБІна 
fournier "форнlр; _bekIeidung f fiibrlIng f управління, кермупання; 
форнlрне ПОІ<риття _ des flugzeuges керування, вс. 

lоurшегеп форнірувати дlння літаІ<а; _sacbse t напрямна 
frachtlllugboot n ваитажний човно- вісь; _sfliiche t І<6взаНІ<а цилlн-

.QiTaK; _lIugzeug n вантаЖНИй лі- дра; _sшаппsсhаlt t зал6га (лі-
так; Jaum 1]1, місце на баtаЖ 1 так:1) поnітроплава; _sring 1]1, на-
вантаж; _stiick 11 вантаж прямн~ кільце; _srohr 1!' В3-

Freiballon '" безкерм6вии, вlль- прямна труба 
ни~ баль6н; net~loser --:. вІль- І f'Шlапsаtz '" рукав нап6внювати 
нии баль6н без СІТКИ; _fubrer m І баль6н 
бальон6вий піл6т; _wettlabrt Г: [iillеп n нап6внювання (баль6ну) 
змаг[ання) в ль6Тl вІльними ба- ' FtiЩgаsn бальон6вий газ; _kugel t 
л?6нами . І шрапнельна кулька; _ofinung f 

Frelflug m вІльний ЛІТ; _Ьаllоп 111, 6твір до нап6внювання' -зсыlпсьb 
В~ЛЬНИЙ баЛЬ9Н і m PY({~B до нап6~нювання; 

Fr<Igabe f д6зВІЛ стартувати -stutzen '" штуцер до нап6вню, 
Ireitral[end вільнон6сний ваиня 
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Fiinlerverband m п'яткова злука (лі
такІв), об'єднання 

liinlmotorig п'ятирушlйний 
Funkaolal!'e f радіостація, радієва 
споруда; vollstiindige _ стала ра
діостація 

Funklbetrieb nt роб6та радіостації; 
_doppelverkehr m двостор6нній 
радіозв'яз6І<, д_ кореспонденція; 
_emplangsstatioo t "риймальна ра
ді ост ація ; _emplangsstelle t прий
мальна радіостзція 

gаslоrшіg 

_kabine t кабіна радіотелегра
фІста; _тае! т антенова щ6гла; 
_navigatioo f радіогоніометрична 
навігація; _offizier 1n старшина
радіоте"еграфіст; _ortung f орі
єнтація через радіо; _peiler m ра
діопеленгатор; _I'eilung t радіо
пеленгування; Jlchtanlage t на
прямна радіостація ; _seodestelle f 
надавальна радіостація; _skizze t 
схема радіозв'язку; _spruch m 
радіотелеграма 

Funksielle t радіостація; апl Kralt
wageo monHerte _ радіостація 
вбуд6вана на автомобfлю; trans
portable _ перен6сна радіостація 

Funkielegraphie t радіотелеграф; 
_.anlage t радіотелеграф!lа спо
руда 

fuпkеп подавати радіом 
Funkenlableiterm виснажник (елек_); 

_bildung f іскрування ; _sicherung 
t іскровий запоБІжник; --"trecke t 
іскровий ПРО\1fЖОІ{; _streckenab· 
leiter т іскровий виснюкнй.Кj _іе· 
legraphie f радіотелеграфія; _ziin
dung t іскрове аапалення 

Funker m радіотелеграфіст 
Funkleuer 1t радіоліхтар 
Funklgeriit ,,' ; _horch-

dienstm радіопі слух6ва служба; 

Funklverbindung t радіозв'яз6к; 
І _zeichen 11 радієвий анак 
'Fu6lbodenbelag т підстілка; _Ье

Ьеl тважіль, рушалка; _tritt 
11~ ступатень 

'~ 
~~""r~ G 

ОаЬеl f р6звилка, роадв6єння; 'І' 
--'lchse t вісь р6звилки; _ао
schIu8 'I}t Билк6ве ПОJ1учення; І 
_bolzeo m вилк6вий прог6нич; 
_ende n вилк6вий кінчик 

J:зЬеlіоrтіg БИ,1Куватий 
Oabellgelenk 1t вилкуватий сустав; 
_ЬеЬеІ m вилкуватий важі,!ь; 
_kopl троздвоєна гол6вка; 
_lеіпе f роздв6єна линва; _шо
tor m вилкув:!тий рушІй 

gabelo роздв6юватися 
Oabellose f ушко вилки; _stiick" 
розвилка, трояк 

Oabeluog t ро.агалуження, роави
лок 

Gang 1n хід; іп _ setzen пускати 
в хід; toter _ мертвий хід; 
_ЬёЬе t висота ходу 

Oanselu6 m тороки; гусяча лапа; 
grоПеr _ велика гусяча лапа; 
kleiner _ мала гусяча ",Іпа 

О_оzтеtаЦ ... чистометалевий, ці-

лий з металю; _Ьа1.1 1n чисто~ 
металева конструкція; _Ilngzeug 
n чистометалевий літак; _ЬосЬ
decker tn чистометалевий висо
кокрил; _tieldecker т чистоме
талевий низькокрил 

Oaslbehiilter т газовий бак, збір
ник; _ЬошЬе t rазова б6мба; 
_dichte t густота газу; _dichtheit 
f der Ziilldkerzen газошІльність 
запальн6ї свічки; _drossel t 
др6се . .ьна затулка; _drnck m 
тиск газу; _durсhшssіgkеit t ra
зопроникливість; _einbrucb n~ 
наглий виплив газу; _eotwickluog 
t газогворення; _erkraokung t 
захорування від газу; _erzeuger 
m газогенератор; _erzeugung f 
газотв6рення 

gaslest газонепроникливий 
Oasllasche t газобаль6н 
gasllormig газуватий; _Irei віль
ний від гаау 
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GasJliilluog t нап6внення газом; 
_gebHise n газонагнітна злагода; 
_gemisch n газова мішанина; 
_ЬеЬеl 'lI> ручка до газу, важіль 
регуляції газу; _Ьііllе t обол6-
на баль6на; ~оЬаlt т зміст га
зу; _kгаllшаsсhіое t газовИ/і ру
шій внутрішнього горіння; _Іао
dung t осідання а працюючим 
рушієм; _Ieitung t газопр6від; 
_шаskе t про гигаз[ник]; _шеssuоg 
t вимірник р6зходу газу 

Gasolio n газолін 
Gаsошеlег n газомІр 
GаsJгаuш т вмІстище для газу; 

-І"ОЬГ n газова труба; _schleuse 
f газова шлюза; _schulz т про
тнгазова охор6на; ....schweiВappa
гаl т газозварний апарат; 
_schweif!verlahreo n сп6сіб газо
вого звару; _schwerpuokl т 
центр під'~мної сили (повітро
плава) 

Gasl т гість, пасажир 
Gaslaok т резервуар для газу 
GaslJbelorderuog f перевіз пасажи-

рів; -І"аuш т місце пасажирів, 
пасажирська кабіна 

Oastrupp т газовий відділ, ко
манда 

Gaslsitz т сидження (для) паса
жирів 

GasJuhr f газомір, газовий лічиль
ник; _ventil n газовий хлипак; 
_уегЬгаосЬ т витрата газу; _у_г
lовl т витік газу; _уоlошео n 
6бсяг газу; _уоггаl т запас 
газу; _ziihler т газомІр; ~еНе f 
бальонета; -,uluhr f упуск газу 

GebНise n повітродув; _шоtог т 
иот6р вітрог6на, вентилятора 

ОеЬгаосЬ т вживання, експлуата
ція; _saoweisung f інструкція 
ужиття 

g_dіішрll приглушений 
Gedaoke т задум, думка; оllео-

віуег _ зачіпний дух 
gedichlel аащільнений 
gedriiogt стиснений, компактний 
geerdet узем .• ениЙ 
о.lаЬг f небезпека; ао8ег _ п6аа 
небезпекою; _епЬегеісЬ т 6бшир 
загр6зи 

Оеliillе n схил, п6кіт; _taok т бак, 
що подає паливо самот6кою 

о.lесЬ! n б ій 
ОеlесЬ!в ... ; _ЬегеіІвсЬаll f бойова 
гот6вість 

gelechtsliihig боєздатний 
Gеlесh!sJlогш f (des Verbaodes) 
бойовий лад (об'єднання); _Іао
deplatz т висунене, перед6ве ле
тище; _Iultaulkliiruog f бойові 
звіди (р6звідка) летунетва; 
_staod 'lI> бойова ~т6янка 

geledert упружений 
gelliigelt крилатий 
gelriisl фрез6ваний 
GelrierJpuokt т т6чка замерзання; 
_sсhutzшittеl n засіб пр6ти за
мерзання 

GegenJdrehuog f проти6борот, 6бо
рот в протилежнім иапрямку; 
_druck т протитиск, реакція; 
_gewicht n противага; elektrische. 
-&"ewicht n електрична протива
га; _kralt t протисила, протидІя, 
протичин ; -1ацl т 6борот в про
тнлежнім напрямі 

gegeoНiulig рух6мий в протилеж
нім напрямі 

GеgеоJlаulшоtог т реверсивний ру
шlй; _шut!ег f протимутра, на
мутра; _роl т протил~жний БІ
гун 

gegeoseitig-auswechselbar взаемоза
мІнний 

GegeoJseitigkeit f взаємність; про
ТИЛ~Ж!:lіс'Гь j _steuern n проти~ 
стернування; _st08el т проти
лежний т6лок; ....s!romrolle f 
шпуля самоіндукції; ....stгОmuпg 
f звор6тний струм; _wehr f про
тиобор6иа; _wehr іо der Lull 
протиобор6на в повІтрі; _wiod 
т супротивний вітер 

Gehiiuse n картер; кор6бка, труба; 
aerodyoamisches _ аеродинамічна 
труба; -1ager n вальниця кар
тера; _шittеltеil т середня ча
стина картера; _oberteil т верх
ня частина картера; _uoterl.iI т 
нижня частина картера 

Geheimschrilt f шифра 
Оеі.І т дух; lliegerischer _ летун
ський дух 

gekreuzt перехресний, схрищеиий 
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gekri:ipll колінчастий 
gеkrіішшl вигнутий, загнутий 
gelagerl Розlміщений, у_ при_ 
GeНinde n місцевість, терен, позе-
м~лля; lIiegeriscb schwieriges_ 
'Іедогідне позем~лля для летун
ства; --"bschnitt m дільниця 
місц~вости; _аulпаhше f здійман
ня місцевости; _ausniitzung t ви
користання місцевости; --Ье
decknng f рослинне покриття; 
-ЬеsсhrеіЬuпg t 6пис місцевости; 
_darstelJung f виображення місце
вости; _Шісhе t рівнина 

gеliiпdеgііпgіg всюдиtздний 
Оеlііпdеlпеіguпg f схил місцевости; 
_рuпkl m місцевий предмет. 
пункт в місцевості; _taul. f 
позначення орієнтаційних пред
метів в терені 

Oeleiseweite f ширина рей6к х6ди 
Oelenk n сугл6б, сустав; _acbs. t 

вісь сугл6ба; _bolzen m прог6-
нич сугл6ба 

gelochl продіравлений, з дірками 
ОетіасЬ n суміш, мішанина; _Ієі
tuпg f пр6від мішанини 

ОешіsсhtЬаu m мІшана конструкція 
Оепаuіgkеitsgrаd m ступІнь т6ч
НОСТИ 

gепеіgl накл6нений 
Оепеrаtоr m генер ат ор ; -"раппuпg 

t напруга генератора 
Оеріісkrаuш m мІсце на клунки, 
баrаж; _liir t двері примІщен
ня на клунки 

gepanzert опанцер6ваний 
Оеrаdеlапsllug m літ навпростець; 
-'ііhruпg f прямолінІйне веден
ня; напрnмнfщя 

geradllaserig прямоволокнистий; _li-
піg прямолінійний; _schichtig 
прямошар6вий 

Oeriil n приладдя, інструменти; 
апарат; elektrisches _ електрич
ний лаштунок, приладдя; _ebrett 
парматура д6шка; _еlаШ t 
д6шка струментів 

Оеrііпsсhdіішрlеr m глушник 
gеrііпsсhlоs безшумний 
Оеrіпggеsсhwіпdіgkеіt t мінімальна 
швидкість 

gеrіпgшіісhtig малопотужний 
Oerippe n скелет 
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gerippt ребр6ваний, ребруватий 
Oeriisl n снасть, кістяк; _Iultschill 

n повітроплав цупк6ї конструк
ці! 

Оеsашt _ _ _ цілковитий, п6вний; 
--"ultrieb m загальна під'ємна 
сила; _belastung t загальне обтя
ження; _IШgеlШісhе t загальна 
поверхня кри,,; _gewicbt n пов
ний, загальний тягар; _Ьі:іЬе f 
п6вна, загальна висота; J<ralt f 
рівноважна сила; _liinge t за
гальна довжина; _lавІ f п6вний 
вантаж; _Ieislung f сумарична 
потуга; _шittеlрuпkt m вислідна 
сила; ~сhuВwеitе f найБІльша 
вІддаль п6стрілу; _spannweite f 
р6змах (крил); _Iraglliiche f п6в
на носн;! пл6ща; _volumen n 
п6вний 6б'єм; _widerstand m 
п6вний 6пір; -zuladung t цілко
витий вантаж 

geschlitzt з щілинами 
gеsсhшеіdіg конний, розтяжний 
OescboB n гарматень, стрільи6; 
_ЬаЬп f траєкт6рія (гарматня) ; 
_l1ugzeit f час ль6ту гарматня; 
_!Oter m відбивач стрілен (для 
стріляння через пропелер 

geschutzt захищений, запоБІжний 
Oeschwader n eCK~дpa (лад в по

вІтрі); п6лк (організація); _lIug 
m літ еСІ<адри; _lIug der ВошЬеr 
літ бомбов6зноі еск~дри; _Ironl 
f лава, фр6нт ескадри; _lfihrer 
m командир п6лку, ескадри; 
J<ашрl 1n бій ескадри; _keil m 
клин ескадри; _kolonne t кол6на 
ескадри; _kommodore m коман
дир летунського п6лку 

Oeschwindigkeit f швидкість; abso
lиіе _ абсолютна швидкість; _ 
аш Boden швидкість ль6ту над 
землею; berecbnele _ вираховаиа 
швидкість; bezogene _ відн6сна 
швидкість, ш- відн6сно землі; 
еіпе groBe _ еиеісЬеп осягнути 
велику швидкість; glеісhlі:іrшіgе 
_ рівномІрна швидкість; kriti
sche _ критична швидкість; ші
пішаlslе _ = Міпішаlgеsсhwіпdіg
keit t найменша швидкість; шіtt
lere _ середня швидкість; redu
zierle _ заг~юваJJьна, зменшу-
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вальна швидкість; relative _ від- ОіеВегеі f ливарня 
н6сна швидкість; _ ііЬег Grund Giltgas n s. КатрlБlо!! m бойовий 
швидкість п6над землею; _ ііЬег газ; _bombel1abwur! m газоотруй-
Land шл"хова швйдкість; wirl- Jшве бомбардування 
sсhаШісЬе _ господарча швид- Giplellgeschwindlgkeit f швидкість 1"')' 
кість ль6ту на внсот! стелі; _. f С,·. 

Gesch\vindigkeits ... ; _аЬпаЬше oder Slеіghбllе f стеля ютака; І t 
с[в]трата, втеря швидкости; praklische _~ f практична І 
_dreieck n трикутник швидкости; стеля; IЬеогеІіБсЬе _hOЬе f тео-
_.ilug m літ на швидкість, швйд- ретична стеля; _punkt m верши-
кісний Л_; _grenze f границя на, шпиль 
ШВИДКОСТИ; _шеssег 1n показник GHter n rратнИІ<; зв'язень 
lliВЙДКОСТИ, тах6метр; _priilung f gitterartig фатчастий 
пр6ба ШВИДКОСТИ, Бипробування ОіІlег _ " гратчастий; _balken m 
ш_; -I'egelung f регуляція ш_; зв'liзень; гратчастий трям; _flug-
-І'еlшгd m рек6рд швидкости; zeug плігак з відкритим зв'яз-
_spanne f швидкостева пядь; нем хвоста·; -І'ірре f Гратчасті 
_uпlегsсЬіеd m рІзність, різниця ребра; _гптрl rn гратчастий ту· 
швйдкости; _verlust m с[в]трата луб; _scbwanz m хвостовЙй зв'я-
швидкости; Junahme t зріст зень; _schwanztrager 1n rрзт-
ШВИДКОСТИ частий зв'язень літакс:\; _werk 1't 

Gesichtslleld n п6ле з6ру; _feld-, ф"тчастий зв'язень 
winkel m кут 6гляду; _kreis m І' gl.пzlоs матовий 
6брій, горизонт Шаs n скл6; .гтіегІе. _ армір6-

geslallelt ешелон6ваний, приступ- Іване ск.,6; drahtarmiertes _ скло 
gelrankl просяклий [к6внй І з дротяним риштунком; sрШtег
ОеlгіеЬе n передавальний мех"- І Ireies _ безскалкове скло; sрШlег-

нІзм; _gebause n картер редук-' sicberes _ безскалкове скло 

G:~il~unlernehmung f нас"льне за- gliitten вигладжувати, полірувати 
gewellt хвилястий [повзяття gleicbbleibelld незмІнний, постlй-
Oewicht n тягар; belorderles _ пе- ний, сталий 
ревезений тягар (баГажу); spezi- Gleichgang rn рівномірний хід (ру-
fisches _ пит6ма вага і шія) 

Gewicbls ... ; _аЬпаЬmе f змен-; GleicbgewichtnpiBHOBara; gesicher
шення тягару; _al!sgleich m зрів-! lе. - стійка рівновага; lаЬilев -
новажеНI-ІЯ тягару; _erhohung ': нестійка, нестанівка рівновага; 
зБІльшення тягару; _sch\verpunkl' slabiles - стійка рівновага; ип-
т центр розп6ділу вантажу; enlschiedenes_ безвиразна рівно· 
_verand~rung t ,:'міна тягару; вага; unstabiles - нестійка рівно-
_vermehr1.lng f збільшення тяга. вага; ullsicheres - нестійка, не-
ру; _verleilung f розп6діл тяга- певна рівновага; _sbedingung f 
ру; _zunabme f прибув анн я тя· ум6вини рівноваги; _ssicherbeit f 
гару стійкість; _sstorung f порушення 

Oewinde n різь, І'ВИНТ рівноваги;- _szustand m стан рів-
Gewitter " нег6да, буря; _ЬО f ОІеісЬЬеіІ t рівність [наваги 
шквал, навальна буря; _lIug 1It gleichllaulend рівнобіжний; _liiulig 
літ за бурі; _Ігопl t громовий, порушнйй В однім і тім самі" 
тучний фронт; _wolke f хмаро- напрямку; _namig одно іменний 
вий вістун бурі Gleichslrom m пр6стий струм; 

gieren збиватися, ухилятися від _schweiВung f електроспогрівання 
курсу, дрейнувати пр6стим струмом 

Оіегеп n дрейнув"ння Gleichlwaage f грунтвага; -zeitig-
'gie6en від.швати keil f одночасність 
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Шеі. n к6лія, пр6слідок (шасі); 
_weite f ширина пр6слідку, коліс 

ШеЩЬаhп t траєкт6рія вітрування; 
_beschleunigung f пришви,цшення 
вітрування; _boden 1n днище 
ч6вна; _ЬооІ n глісер 

gleiten спускати, ковзати 
ОlеіІеп n спускання, к6взання 

(літака) 
-:1\ Gleiter m без мотора вий літак, 

'" плянер 
'? GlеН .•• к6взальний; _l3higl<eit f 
<t спосіб ність вітрувати; _Шісhе t 
~ пов~рхня к6взу, к6взання; _lІіе-
6 .......... ger 'm плянерист, плянерник 
~ Gleitllug 1n спуск[альн]ий літ, спу

скання (літака); Паеhеt _ по_,6-
1\ жнете вітрування, плянерування; 

-." 1- steiler_ KPYT~ вітрування; _win-
J kel m кут спускання літака 
~ OI_itilugzeug n ковзун (рід вітру-

~ 
на), вітрун, плян~р; verspanntes 
_ плянер, ковзун з р6зпірками 

ШеЩgеsсhwіпdіgkеit f швидкіСть 
~ вітрування; _kontakt m ковзний 
~ контакт; _kuie f п6лоз літака, 

_ "овзний п6лоз; _Iager n гладка 
- ~ вальниця; _шеtаП n антифракuіЙ· 

.......::s ний металь ; _ring m поворітне 
~ кільц~; _5сЬиІ. m запобіжник 

.......:.-. пр6ти к6взу; _vorrichtung f 
~-<:: к6взний пристрій; _win~e! m кут 
_ .;;:>. спускання літака ~lР.М{ 
t~~Oliedergurt т складна стріЧІ<З 
"-' Gliшшеrіsоlаtiоп f лосняк6ва ізоля-

l
' uія 

ОІусоl n rліколь; _kiihlung f охо
лоджування rліколем 

~опdеl t rондола; _anordllung t 
OMltw _ розташування rондол; _аиіЬііп
І gung f почіпка rондол; _puHer 
\\\~, ~_( 1n амортизатор, відпружник (6н-

доли 
Grad m ступінь, градус; _еіп/еі

lung f поділ на ступні, градуси; 
_Ieiter 1n поділкувата шкала; 
_шеВ5ег m показник градусів 

graduieren поділк[ов]увати, гра
дуювати 

g"adweise градус за градусом 
uravi!ation t тяготіння; _sbeschleu

lIi.gunjl" f пришвидшення сили тя
гару ,-

Grenzlgeschwilldigkeit f гранична 
швидкість; _liеЬ! n межовий во
гонь (летища) ; _schicht f гра
нична верства; _schieh/theorie f 
теорія граничної верстви; _ііЬег
НugstеПе f місце перельоту гра
ниці 

ОгоВ •.• B~.,"T, великий; _ЬошЬеп
i1ugzeug n велет-бомбовіз; _Ьош
ber m велет-бомбовіз 

G.·tШепklаsве f кляса вел.Н<ости 
Grofllllugboot n велет-човнолітак; 

_i1ugzeug n велет-літак; _orien-
/ierung t вел'ша орієнтація 

G"oBtgeschwindigkeit f маl<сималь
на ШВИДJ<ЇСТЬ 

GroBverkehrsflugzeug n пасажир ний 
Б~лет-літак 

Grundlanker m донна кітва; _еіп
ЬеіІ f основна одиниця; ~НісЬе f 
основна площа; _lоrшаtiОIl f 
основний лад; _gewicht des Ноl
,е. тягар свіжозрубаного дере
ва; ~leitlager n ковзнон6сна 
вальнйця; _kugellager n носна 
кулькова вальниця; _Iagerzaplen 
m цапфа, чіп валка; _рlаНе f 
основна, підстав6ва плита; ~іВ 
'rn ГОРИ30НТ3J1ьна проекція 

Gruppe f дивізіон летунства 
Oruppen .• , груповий; _keil '" 
клин дивізіону; _kolonne f ко
лона дивізіону; _kошшапdеur 111 
командир летунського дивізі6ну; 
_winkel m клин групи, дивізі6ну 

G І\шті n гум а; _ablederung f гу
MoBий амортизатор; _Ьаllоп "" 
гумовий бальон; _bereilung f 
пневматник; _diehtung f гумове 
ущільнення; _einlageJ f гум6ва 
переліжка . - O\,W~",A 

guшшіgеlеdеrt з гумовим д упру
женням 

Оl\ттіlЬііllе f гум6ва оболона; 
_kabel n гумовий кабель; _kanal 
'" гум6вий канал; _шоtоr m гу-
мовий рушій (для мод~лів); _риl- _. rL;' 
ler m гумовий відпружник; 
_seheibe f гум6ва переліжка; 
_schlauch m гумовий рукав, 
кишка; --5chnur t гумовий шнур; 
_seiletart m гумолинв6вий старт; 
_sto8liillger m гумовий аморти-
затор 



Опr/еl 44 Haup/bes/and/eil 

,"]; І -...,.!iilrtel tn п6яс, пояс6к Oiiterbelorderuog перев/з тов>!ру, 
вант>!жу 'J1{I)H;;:."" gur/en наповнятн наб/йні стрічки 

:' - ОпВ •.• ; --",odell n відлив[ар]ний 
С мод~ль, зраз6к; _stiick n литв6; 

-zylioder tn чугунннй цилlндер 

Oiitezahl f сучинник яко сти 
Oyroreklor m жірор~ктор 
Oyroskop n жироск6п 

Наlео tn пристань, порт 
Hagelbo t шквал з градом 
НаЬп tn курок (збр6J); кран; -І:е

Ьаозе n к6рпус крана; _wirbel m 
затичка, курок кр>!на 

НаkепJЬгешsе t гаков>! г>!льма; 
_sсhШssеl m ЮІЮЧ дЛЯ округлих 
труб 

НаlЬІасьзе f п/ввісь; _fertigerzeng
піs n півфабрик>!т 

balblreitragend напіввільнон6сний 
HalbJgas n сер~дній газ; _ЬосЬ

decker m висококрил з приляжни
ми крилами; -Пеіа т півк6ло, 
пів6круг, півкружина; -1оllгеifеп 
m. півпнеВм;ітик; _шеssеr т pa~ 
діюс, луч; ~сЬоІІ n частинна 
пер~ділка (в тулубі літака); 
_8pannweite f півр6змах (крил) 

balbslarr напівцупкий 
Наllе t raHtap, ~лінt; _ngeral n 
майн6 raHt>!py; _пшеіs/еr m за
в/дувач raHtaPOM 

Haltbarkei/ t тривкість, тривалість, 
TB~pдiCTЬ 

Haltbarmachung f охор6на п~ред 
псуванням 

HalteJgrill m ручка (для зупину 
рушія); _Іеіое f тримальна лин
ва; _шаппзсЬаl! f прнчальна ко
манда, в/дділ 

НапdJапlаssеr m ручний пускач; 
_antrieb m ручна повідня; _bild
kammer f ручна фотокамера; 
-1>remse f ручн>! гальма; _dreh
vorrichtung f пристрій для руч
н6го обертання; _drucklultpumpe 
f ручна пов/тряна п6мпа; _druck
OIer m РУ.ЧНа мазничка . 

НаоdеlsluЩlаhrt t торгов~льне по
вітропл>!вство; _verkehr m то
вар6во-пов/тряний трансп6рт 

HandJleuerwalfe f ручн>! стріливна 
збр6Я; -ЬеЬеl m ручка. в4жіль; 

н 

_hebelsteueruog f керув>!ння руч
кою; _kammer f ручн>! фото
І(>!мерз; -1<urbel f ручка, к6рба; 
_kurbelanlasser m ручний корбо
вий пуск>!ч; _lосЬ n пр6лаз на 
руку _Іоltрпшре f ручний по
вітросм6к, п6мпа; _рошре f 
ручна п6мпа, смок; -rad n 
ручн~, CTepOB~ к6лесо; -rad
Bleuerung f управл/ння К~РМОЮ; 
_scheiowerfer m ручний світло
M~T; _sigoal n ручне гасло, знак 

НапІзеil n конопляна линва 
Hangar m s. Flugzenghalle f nе

т/вия, [г]аиt>!р; вlаЬilег _ стаnа 
летfвня 

Hanganfwind m спадова, дог/риа 
струмин>! 

HaogeJanlenne t висна ант~иа; _klih
lег m причепний охоn6дник; 
_Iager n почіпн>! вальниця; _Іа
gеrЬпgеl m клямра підчіпн6і 
вальниці; --",оlог m висний ру
ш/й 

hапgепы�іьепn повиснути, застрягти 
h30gend висний, підчіпний, пере
в~рнутий 

HangelBeil n підтрим[уваль]на лин
ва; _Іапе n/pZ підтрим[уваль]ні 
nинви; _vепШ n перев~рнутий 
хnип>!к 

HangJBegelflug m призгірк6вий піт 
вітруна ; _вlаг! m згірк6вий 

hiirlen гартувати, стали ти [старт 
Harlgummi n ебон/т, тверда гума 
НаоЬе t по!(рів~ць, кожух 
Haulenwolke f купч>!сті хмари 
Наорl • •• головний; _abmessungen 

t/pZ головнІ р6зміри; -.ankertan It 
гоnови>! причальна код6ла, лин
ва; _ЬеЬаltег m гоnовнИй бак; 
_belaBlungsfall m гоnовний вип>!
док вант>!ги; _bestandleil m го
ловн>! складова частИна;..ЬеtrlеЬв-
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weHe f ГОЛОВНИЙ вал[6к]; _diise 
f ГОЛОВний порскач, прискавка; 
_Іеиег n головний маяк (пові
тролінії) ; _l1iigel m основне кри
;16; _lгасЬtгаuш m головне місце 
.. а клунки; _hоlш m головний 
лонжер6н; _kurbel f головші 
к6рба; _Iager n головна валь
,.Иця; _lиlІ f головне повітря; 
_pleuelstange f головний гон6к
-I'ing 1n ГОЛОВНИЙ шпанговт: 
колюба; _гірре f ,'оловна нервю
ра, ребр6; -"chubstange f го
ЛОВНИЙ гон6к; _sehne f гОловна 
х6рда; _вНеl m головний стояк; 
_strebe f головний косяк; _tank 
m головюlй бак, збірник; _triig
heitsachse f головна вісь інерції; 
_tragkabel n головний носний ка
бель, ТРОС; _уепіil n ГОЛОВНИЙ 
хлипак; _verspannung f головна 
система р6зчалу; _\vetterwarte f 
головна метеорологІчна ст • .ція 

НаиІ f шкіра; обшиття, обол6на; 
tragende _ носне обшиття 

Н. = Heinkel Гайнкель - ім'я 
німецького конструктора і ви
р6бні літаків 

НеЬеl тважіль; _anstrich тва
жільна передача; _arm m рам'я 
важіля; _schaHer тважільний 
вимикач; _steuerung f важільне 
керування 

НеЬе[шаsсhі1lе f підіймальна маши
на; _vorrichtung f під'ємний ме
ханізм 

Heck n корма, хвостова частина; 
..ankerpunkt т місце прикріплен
ня причальної кітви в хвості; 
...kanzel f задня амб6на; J<appe f 
снасть хвостов6ї частини; _kiih~ 
lег т ХВостовий радіятор, охо
л6дник; _Іашре f хвостовий ліх
тар 

hecklasHg з тяготінням на хвіст 
Heck[lichl n кормове світлої ..ruder 

n кормове стерн6; _scniitze т 
стрілець в хвості літака; _spilze 
f задній кінчик; ~еНе f кормо
вйй відтинок 

Нееге. __ • військ6вий; _l\ieger т 
військ6вий літун; _l1iegerei f 
військ6ве летунство ; _llugzeug
шаlегіаl n військ6во-летунський 
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матеріял; _lцllвсЬill n військ6-
вий поаітроплав; ~иіlвlгеіІпііllе 
f/pZ військ6во-повітряна збр6й
на сила; _Iultwafle f військ6во
повітряна збр6я 

Неішаt1ultsсhulz т повітрообор6на 
краю 

Неі8[lаиІеп n перегрІв (рушія при 
роМті) ; _lцltЬаll0П т гарячо
повітряний баль6н 

Heiz[anlage f огрів[аль]на злагода; 
_gas n горючий газ; _geriil r! 

горівний прилад; _Ieilung f пр6-
від огрівання; -",аlегіаl n т6пли
во, паливо; _wert m теплови· 
датність ; nulzbarer _wert т ко
рисна тепловидатність ; _wert
шеЗІег m кальоромір 

Heliokopler т s, Hubschrauber m 
геліОК6п'Гер 

Неliиш n гелій 
Hel\igkeil f яскравість 
hеmшеп здержувати, гальмувати 
Неmшsсhuh т гальмовий черевик 
Henkel т ручка, ушко 
herabgleiten к6взти, ковзнути 
heranl1giegen прилітати, долітати 
Heranliihrung f довіз 
heraufkurbeln накручувати, підій
мати (висну антену) 

herauslangen вих6плювати, вихва
чувати; вивести (літак:і) 

НегеinlоІвеп r! (des flugzeuges) за· 
ЛОЦманевня (літака на m!тище) 

hereinlolsen (еіп flugzeug) [за]лоц-
манувати 

НеrrепШеgег т аматор-літун 
HersleHer m вирІбник 
HersleHung t виріб, продукція 
herunler[l1iegen злітатн (вниз); _ge-

hen спускатися; _hоlеп спускати; 
_kiihlen охолоджувати 

Hi1Is, .• [до]поміЧнйй; ....achse f 
допомічна вісь; _aulhiingung f 
додатк6ва п6чіпка (r6нд6ли); 
_behiilter т запасний бак, збір
ник; _ЬеоЬасЬІег т Допомічниll 
стежач; _diise f побічний пор
скач, прискавка; _lаНsсhігш '" 
помічний летопад, протипад; _
іlіісЬе f допомічна пл6ща; -'Ііі-
2е1 т допомічне крил6; ~ііЬгег 
m запасний пїл6ТJ .ліТУНj _Ьоlт 
т додатк6В!lЙ лонжер6н; _ша-
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"сшпе f запасна, доп омічна ма
шина; _рцтре t додаткбва, за
пасна п6мпа; -,"ірре t допомічне 
ребр6 нервюра; _sch\vimmer '" 
допомічний поплавець (водоліта
ка); _sitz 1n запасне сидіння, сі
дець; _sporn 'П1, допом:ічнйй ле
міш; _stаЬilisіеrlшgsШісhе t до
помічна стабілізац{йна поверхня; 
senkrechte JtаЬilisіеruпgsШісhе t 
сторчова допомічна стабіnізз
ційна пл6ща; _steuerstand m за
пасний пост керування; _strom
erze1.lger т доп омічний rеиера
тор; _tank m додатк6вий бак; 
-zelle t допомічнйй акумулятор 

Himmelsllicbtwerbung t світлова 
рекляма в повітрі; _schreiben n 
писання по ю!бі; _schril! t пи
сання по небі 

Ilillabgleitcn кбвзти, кбвзнути 
Hindernisfeuer 11, остережне світло, 

СВІТЛО для перешк6д 
hindurchsickern про сб чуватися 
bineinlegen ввбд"ти; вкладати 
ШпПu/{ m літ в одну ст6рону 
liinterlachsc t задня вісь; _Ьоlт m 
задній лонжербн; _kan!e t зад
ній окрайок 

hinterlastig з тяготінням на хвіст 
Иіп- und Riickllug m літ туди і на
зад 

llissen підіймати, вивісИТИ прапор 
H('chlacbse f сторчова вісь; _decker 

m висококрил ; abgestrebter _dek
ker m косяк6вий висококрил; 
Ireitragender _decker m вільно6с
ний висококрил 

Hocbdruck m Вllсбкий тиск; _gebiet 
n ббшир висбкого тиску 

hochemplindlich високочутливий 
Hocblleuergeschiitz n протилетунсь
ка гармата; _Ilugzabl t сучинник 
висбкого льбту; -1age t най
вижче пол6ження 

Hochleistungs • _.; _lIugzeug n лі
так великої видзтности; _klein
•• gelflugzeug n малий вітрун ве
ликої видзтности; _motorflugzeug 
l' рушійний літак великої видат
ности; _segelllugzeug n віТРУIІ 
великої видатности 

Hochsee t відкрите мбре; _flugzeug 
n літак для відкритого мбря, 

. віДl(РИТОМОРСЬКИЙ літак 
Hocbspannung t вис6ка напруга; 

_sv.r!.i1er m розподільник внсб
кої напруги; _sziindung t завбг
нення вис6коі напруги 

Hocbstar! m вис6кий старт (зг6рба) 
Hocbst .' _ найбільший; _aultrieb 

'1n максимальна під'ємна сила; 
_Ьеlаsluпg t максимальне обтя
ження; _dreIиahl t максимальна 
кількість бборотів 

ИосЬstgеsсhwіпdіgkеіl t найбільша 
швидкість; _ ат Boden приземна 
найбільша швидкість; _ іп 3000 
m найбільша швидкість на ви
соті 3000 м_ 

ИосЬstlgсwісht n максимальний тя
гар; _Iast t максимальний ван
таж; _Ieistung t des Motors мак
симальна потуга рушія; _um
drebungszahl f найвища кількість 
6боротів 

ЬосhstzuШssіg максимально-допу-
скальний 

bochlziehbar під'ємний; -ziehen за
дирати вгбру 

Hocbzi.hvorrichtung t des F ahrge
steHa підіймач шасі 

Иоhе t висота; relative _ відн6сна 
висота 

Иоh.its .•. ; _abzeichen державний 
знак (літака); _abzeichen der 
Lultwalfe летунська державна 
відзнака; -zeichen n державний 
знак (на крилах літака) 

tlоЬеп .• _; _achs. t вертикальна 
DiCb; _atemgerat n дихальний 
апарАт для високоль6тів; _atmer 
?n кисневий апарат для висо
коль6тів; _aulnabme t світлина з 
великої висоти; _balIasl '" савур 
для підіймання; _Iahr! f літ, 
ї'да на ВИСОТУ; _lIosse f гори
зонтАльний стабілізатор; _flоз
seneinsteHung t уставлення гори
зонтального стабілізАтор а 

Hohenllug ?n висбкий літ, літ на 
нисоту; _kabine t кабіна висо
коль6тних д6слідів; _шоtоr 1Jl 

ВИСОКО.1ь6тниЙ рушій; ...rekord '" 
високоль6тний рек6рд; _уег-
5uchsanslalt f ляборатбрія внео
КОJlь6тних д6слідів; -zeug '1), ви
соколь6тний літак 
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Hohengas n ВИСОI{оль6тний газ ;_dii_e 
t вис6тний порскач; _ЬеЬеl m 
важіль вис6тного газу 

НОЬепlkаm.пег t камера низьк6го 
тиску; _kraukheil t високолітна 
недуга; _lage f висота над п6зе
мом м6 '_leitwerk n урйдження 

рного кермування ; _шеssеr 
1n висотомір; аlшstisсhеr _шеssеr 
1n акустfIчний висотомІр; _шоtоr 

n ' r _ m вис6тний рушій; _navigalion t 
-{'t!,(',,,I,,,",рігація на висотах; _priilkam

mer f вис6Тllа випр6бна камера; 
....\oegler m вис6тний регулйтор; 
_regulierung t вис6тна регулйція, 
р_ висоти; _rekord m рек6рд 
ВИСОТИ 

Hohenruder n стерн6 висоти; ans
gezackte(s) _ зазубрене стерн6 
висоти (з зубринами, з щерби
нами); _Шісhе t поверхня стер
на висоти; _k.bel n линва стер
на висоти 

Hohenlschreiher m висотопис, ба
рограф; _st.llelung t уешелону
вання вг6ру; _stellnng f вис6тне 
уставлення карбюратора; >.-slепег 
·n стерна висоти; _steuerung f 
керування на висоту; _thermik f 
nис6тна теРМЇI(а; _vergaser 'l"n 
вис6тний карбюратор; _verlusl 
m втрата висоти; _wеttегdіепstm 
метеорологічна служба вис6т 

Hohllachse t пор6жня вісь; _raum
Ьіlduпg f тв6рення пор6жнього 
пр6стору 

Hohlung t дутина, дутлина; _ der 
Kurbelwelle дутина корбов6го 
вала 

Hohlvolumen n місткість порожнйви 
НсІш n?, лонжер6н, трям, жердина; 
_апsсhluВ m закріплення лонже
р6на; _еЬепе t пл6ща, рівнина 
лонжер6на; _gewicht n- тягар 
лонжер6на; _schuh '" черевіш 
лонжер6на 

Ноl. n дерево; astlreios _ несуко
вате дерево 

Holz •.• деревлйний; _.usfiitterung 
t личкування деревом; _Ьаи m 
деревляна конструкція; _beklei'
dnng t деревляне покриття; _
fachwerk n дереВJIЯНИЙ зв'язень; 
_f1ugzeu!:, n деревлйний літак; 

_geriist 11 деревляний кістйк, 
снасть ; _Iultschraube t деревля
ний пропелер; -,"ірре f деревлйне 
ребр6; -,"uшрl '" деревлйний 
тулуб; _schraube f деревлйний 
пропелер; шрубак; _sсhutzm.пtеl 
m деревля' .. обшиття; _оІіеl m 
деревлйний стойк; _strebe f де
ревлйний косйк 

НоmоgепШit f однор6дність 
НопіgwаЬепkііhlег m сотоВий охо
л6дник 

Horchapparat m підслух6вий апа-
рат 

Horcher m підслухувач 
Horchgerat " підслух6вий апарат 
Horizont 1n 6брій, гориз6нт; _-

kііпsfliсhег _ штучнйй 6брій, го
.риз6нт 

Horizontd.l ... поземий, ГОРИЗОН
тальний; _flug 111 поземий літ; 
_geschwindigkeit f позема швид
кість 

Horzeichen n звуковий знак 
Новепшаоtеl тлітунський убір, 
комбінація 

Н Р = horse power; (deutsch) Pler
dest3rke f (ск6рот): механічний 
кінь 

Hs = Hensche! Геншель (тип літа
ків) 

НиЬ m хід т6лока; _begrenzer т 
обмежник х6ду т6лока; _ge
schwindigkeit f швидкість х6ду; 
_hоЬе f висота х6ду; _kralt t 
під'ємна сила; --Іаит 1n 6б'єм 
циліндра, _schraube f під'ємний 
пропелер; _schrauber '" геліо
к6птер; _vermogen n під' ємна 
м6жнісгь; _volumen n роб6чий 
6бсяг циліндра; _z.hl f кіль
кість х6дів 

Hufeisenmagnet Т11, підкововидний 
магнет 

НіШе f обол6нка, покривало; аи
Bere _ з6внішня обол6на; _п
"/о!! m матерійл для обол6ни 
баль6ну 

Ніірlllі"іе t лінія ск6ків; _verkehr 
тn комунікація 3 ск6ками 

Нуdгопаlшш n гідроналіюм 
Hygrograph '" гіфограф 
Hystel'e"e t гістер"за; _verlnsl4!" 
, втрата на гістерезі 
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ІАТ А = InlernatiooaI Air TraiIic 
Аовосіаlіоо Союз Европейських 
Підприємств для Повітролітання 

I-Form Sliel m стоян вигляду сІ. 
I-Iormiger Querschnilt m двотеува
тий переріз 

I-НоІт m .�»-вИдниЙ лонжербн 
ImmеІmапп-Тurо m переверт Імель
мана 

іПlреrmеаЬеІ непромокальний, не
проникливий 

ImреrmеаЬіІШil f непроникливість, 
неПРО\t:ок~льність 

inlpragnieren нас6чувати, нап6ю
вати 

Impriigoierung f насбчення; _зшiltеІ 
n засіб насбчування 

ImpuIs m спонука, приз вІд 
Inanspruchnahme f напруга, натуга 
Inbelriebnahme f пуск в хід, в рух, 
привбдження в дІю 

IndleoststeHung f передання в ек
сплуатацію; приведення в бойо
Ву' готбвість 

Iodlkalor m індикатор, показник; 
_Ieistuog f індикаторна потуга 

Induktioo t індукція; magoelische _ 
магнетична індукція; remanente_ 
остатбчна індукція 

induktionslrei неіндуктивний 
InduktionsroHe t індукцІйна шпуля 
Induktor m індуктор 
Industriezweig m галузь промислб
вости; kriegswichtiger _ важливз 
галузь воєнної промислбвости 

induZlerl індуктбваний 
Inlanterie _ •• піхбтний; _lIieger m 
піх6тний літ:1К; П_ літун; _Ніе
gerstallel t супровІдна еска
дрилья піхбти; _lIugzeug n пі
х6тний літак 

Inlluenz t вплив; статична індукція 
Іпgапgsеtzuпg t пуск в рух 
Ingenieurkorps n інженерний кбр-
пус; _ der Lultwalle інженерний 
кбрпус летунства 

Inhaltsvergro6erung t зБІльшення 
6б'єму 

IlIIIarenz t зчеплення; спійність 
innomogen неоднородиий 

Initiallgeschwindigkeit f початкова 
швидкість; _kralt f початкова 
сила 

Injektioo f упорск[ув]ання 
Inklioatioo f спад, нахил; __ swinkel 

m кут нахилу 
Inklinomeler n схилом Ір-
inkoostaot непостІйний 
loIandlultdieost m краєва повІтряна 
служба 

Inneolausbau m внутрішня злагода; 
_druck т внутрішній тиск, сере
динний т_; _eiorichtung t вну
трішнє влаштування; _Iager n 
внутрішня взльниця; _Ieiter m 
внутрішній провід; _rзd n вну
трішнє колесо; _steueruog t вну
трішнє керування 

Iosasse m пасажир 
InEektenvertilgung t нищення комах 
Inspektion t інспекція; _ der Lult-

schillertruppe інспекція повітро
плавних військ 

instabiI нестійкий 
ІооІаЬiliІііІ t нестійкість 
lооІаНаІіоп t інсталяція, устав
лення 

11Istandlhaltung t удержання в 
справності; _setzuog f консер
вація, прнведення в стан справ
ности 

IlIstitut n liir Aerodynamik Ае\JОДИ
!lамІчний Інституr; _ liir flug
mechanik Інститут для МеханІки 
Летунетва; _lii. fIugmedizin Ме
дичний Інститут Летунетаа; _ liir 
flugmotorenlorschuog Інститут для 
Дослідів Летунських Рушіfв; _ 
liir Lultbildwesen Інститут для 
Повітрофотографування; _ lм 
SegelfIugwesen Інститут для Без
моторового Летунства 

Instrukteur m навчитель, іНСТРУl<
тор 

lustrument ~ інструмент, приладдя; 
astronomlsche _е пІР! астрономІч
ні інструменти; aulzeichnendes _ 
реєстрівний, самописний інстру
мент; nautisches _ наві(ацlйний 
інструмент 
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Il1strumentalfehler m інструменталь

на 6шибка 
IпstruшепlепЬrеа n CTPYM~HTOBa 
д6шка; _ fiir Motoreniiberwachung 
cTPYMegTOBa д6шка для контр6.,і 
рушія 

IпІепвЦа! f інтенсивність, напру
жеНІСТЬ 

intermittierend перерив частий 
(струм) 

invers противний, протил~жний 
Inversionsnebel m "_ Bodennebel 111 
Іо"ізаІіоп f йонізація; _шеssеr m 
вимірник йонізllції 

Isob"re f ізобара 

Jagd f переслідування 
Jagd _ _ _ (летунство ) нищильний; 

_"ngriii m атака нищйльників; 
_brigade f бригада нищильників; 
_einheit f одиниця нищильників, 
нищильникова 0_; _einsitzer 1Іп 
односlдець-нищильник; _lIieger 
m нищильний літун; _ШеgеrаЬtеі
lung f вІдділ нищильників; Jlug 
?n персслідувальний літ, нищиль
ний "-; _f1ugschule f шк6ла ни
щильників; _flugwesen n НИЩИЛЬ
не летунство ; _ilugzeug n ни
щильник; _f1ugzeugbau m буду
вання нищильників; ~eschwader 
n ескадра нищильників; _gruppe 
f дивізі6н нищильників; _kralte 
(lр! нищильне летунетво, пере-

J 

і.осЬсоп ізохр6нний 
Isolation f ізоляція; _sband n ізо

ляційна сть6жкз, і_ стрІчка; -В. 
hЩlе f ізоляційна 6бвитка; _В
storung f псування ізоляції 

Isolierband n ізоляційна стрічка 
Isolierung f ізо.,Яція 
Istleistung f дillсна потуга 
I-Stiel m стояк на вигляд <І. 
Istu. = InternationaIe studіепkош

шіssіоп f liir den motorIos"n Flug 
Міжнар6дня Комісія для Студій 
Безрушfйного Ль6ту 

I-Trager m двотеувата балка 

слfдувальне "-; -,""uщ m рай6н 
ді! нищи"ьниkів; ~Іаііеl f ни
щильна ескадрилья; _stallelgrup
ре f група нищильників; -streit
krafte (IР! бойовІ сили нищиль
ників, нищильне летунетво; _ver
band т злука, об!еднання НИ~ 
щильників; -zweisitzer тни
щильний двосlдець, двосідець
Ilищильник; -zweisitzergeschwader 
" ескадра двосlдців-нищильни-
ків . 

Ju = Abkiirzung liir Junkersllug
zeuge скорот для ЮнкерсІвських 
літаків 

Jumo = Juпkеrsl1ugшоtоr текорот 
для Юнкерсfвських летунських 
рушіlв 

к 

КаЬеl n кабель, жильник; трос; 
~пsсhluВЬеsсhlаg m ушко закрІ
плення кабл 1; --3.st m линвове 
відгалуження; _endverscblu8 m 
кінцева муфта кабля; _kern m 
ядр6 кабля; ose f ушко кабля, 
тр6са; -,"ом n збірник6ва труб:! 
електрокаблів; _всЬоЬ m кабель
ний наконечник; _отЬііl1иПі" f 
обол6на, 6бмотка кЗбля 

Dlsch.-ukr. ІУ 

КаЬіпе f каб!на; -'1fаllsсhіrш m 
пасажир ний летопйд, протипАд; 
_nl1ugzeug n кабfновий, пасажир
НИЙ літа!,; _пШr f двері каБІни 

Kalibrierung f калібрування 
Каlоrішеtеr n калориметр 
Kaltlbearbeitung f хол6дна обр6б-

ка; _biegeprohe f пр6ба агину в 
хол6днім стані; J>ruchprobe f 
пр6ба 3іІ6му в хол6днім стані; 
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_Iestigkeit f міць, тривкість в 
хол6днім стані; _lеіт -п1, хол6д
ний клей; _Iultlront f фронт ЗИМ
ного повітря; _schmieden n ку
вати на хол6дно 

Kammeryerschlu8 1n защільник фо-
10ю!мери 

Кашрl 1n бій; -'lbleilung f відділ, 
дивізі6н бойових літаків; _dop
peldecker '" бомбардбвий дво
крил; _einsitzer 1n бомбардбвий, 
бойовий односідець; _еіпsilzеr
.Іаllеl f ескадрилья бойових од
"осідці9; _епlsсhеіduпg f рішучий 
момент ббlO, кінець б_; _erfah
rung f дбсвід ббю; _flieger m 
бомбардбвиіі літун, літак; _Ilug 
rn літ бомбов6зів; _f1ugwesen n 
бомбардбве, бойопе летунство ; 
_I\ugzellg n бомбовіз, бомб ар
д6вий літак; zweimotoriges _Ппg
z.ug n дворушійний бомбовіз ; 
_gas -n бойовий газ; phosgen
artiges _gas " фосгено"вий бойо
пИй газ; _geschwad.r n бойовий 
полк (нищильники і бомбовози), 
п_ БОЙОRБго летунства ; _gruppe 
f дивізібн бомбовбзів; _kra!t f 
бойова сила; _mehrsilz.r 1n бом
бардбвий багатосідець; _sloll '" 
хемічна бойова речовина; _.1011-
ЬошЬе f хемічна ббмба; _Уі.l
sitz.r m бомбардбвий багатосі
дець; -zweisitzer m бомбард6вий 
двосідець 

Капопеп ... пушк6вий; _еіпsitzег 
пь пушк6вий односідець; _Ieuer 
n пушкбвий вогбиь; _Ilugz.ug n 
гарм:атоліТЗI(J літак узбр6єний в 
гарматку; КапІ. f І<ант, ребрб, 
окрайок; _nwinkel m кут 01{-

КаПІеl f амббна [райку 
Kapillarlrohr n капілярна труба; 

_wirkung f капілярність 
Карр. f покрівець (авта); ковпак; 

_пу.rsсhlu!! m замбк покрівця 
Karabinerbaken m карабін, пружин-
ний гач6к 

КаrЬurаtiоп t s_ Vergasung t 
kагЬuгіегеп s. vergasen 
Kardanlg.Ienk ·n кардан, KapД~HOBe 
зч(плення; _rjng т, карданове 
кільце; _iiberlragun~ f карданова 
передача 

Karlenlaulnahme f фотограметрична 
(вітлина; _brelt n мапотрим~ч; 
_kurs '" курс за мапою; -І"ОН
"pp"ral m мапозвивач (апар~т до 
звивання мап); ~оПеr '" мапО
звивач (апарат до звивання 
м~п); _Iasch. t мапник (в тулу
бі літак~) 

Karler '" K~pTep (рушія); _b.cken 
n миска K~pTepa; _deck.1 m на
крива картера; _Iager n валь
ниця картера; _pralze t лапа 
картера 

Kass.He t [фото]касета; _пhаlt.r m 
касетотримач 

Kaslen _. _ скринь!<бвий, скринь
частий; _bauarl f скриньчаста 
конструкція; _drachen 1n скринь· 
частий змійбк; _Ьоlш '" скринь
частий, коробчастий лонжер6н; 
-І"ірр.п {Ір! скриньчасті ребра; 
_Irager m коробчаста балка 

Kalapult " катапульта 
kаlарuШаhіg :цо надається І<ата
пультувати 

КаtарulШugzеug " катапультиий 
літак 

kаtарultiеrеп l<аТ9пультувати 
KalaplIltslarl m старт з катапульти 
Kausch. t ОЧ~JJO 
Kautschuk m І<авчук; _I.der t гу
мбва, кавчукбва ресбра; -Ochnur 
t кавчукбвий шнур; _81011 '" 
нагум6вана тканина 

KayaHer.!ar! m кавалерський старт 
КаУіІаІіоп t ка,ітація 
kegeHormig стіжковидний, нопіч-
ний 

K.gelgelrieb. n конічна передач" 
kegelig КОНІЧНИЙ 
Кеgе1lуепШ n конічний хлип;!к; _

(zahn)rad n !<Оllічна шестернй 
KehrbiId n "ідворбтний ббраз 
Kehrlkurye t віраж при заверті; 

hochgezogene _ гбстрий віраж при 
заверті; .Іеіl. _ крутий віраж 
при заверті 

K.hriweodung t віраж 
КеіІ m клин 
keilen заклинувати 
K.ilIormation t гусакбвий лад 
keillormig І<линуватий, клиновйд-
ний 
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Keillring m конусне кільце; _ver

schlu8 m з~мкнення при п"мочі 
клинів 

К,пп[liсЬІ n піЗIlав:!льне, позицlйне 
світло; _wert rn показник, харак
тєристикз j _wort n умовний 
знак; ~е\сЬеп " [роз]пізнав~ль
ний, орієнтацІйний знак; --"еі
сЬев Ье\ Nacht нічний орієнтацІй
ний знак; ~еісЬеп Ьеі Tag ден
ний оріентаційний знак 

keBnzeichnen [по]зазнач~ти, харак-
теризувати . 

Kennzeichnung f орієнтир, прикмет
Kern m осерд [ннй знак 
Kerze f свічка; eleklrische _ елеІ(-
трична, запаЛЬf.Iа свічка; zerleg
bare _ розбірна запальна свІчка 

Kerzen __ • свічк"вий; _eleklroden 
{IР! електроди свІчок; _gu8stut
zen n), приливок до свічки; _
klemme 1 затиск:!ч свІчки; --"ип
dung 1 свічкове запалювання 

Кеssеl_tеіпЬilduпg f творення на
кипу 

КеНе f Л~lІка (три літаки) 
КеНеп .• _ ланковий; _lIug rn .,іт 
ланками, ланковий Л_і _fiibrer 
m проводар ланки, ланковий п_; 
_glied n лаНІ(а ланцюга; _keil m 
клин ланки, л;1нковий к_; _Ііпіе 
1 шерег ланки, ланковий ш_; 
....rad n ланцюгове колесо; ~еіЬ. 
1 гусак (трилітакової) л~нки, 
ланковий '1_; ~еіЬе links (гесЬІ_) 
гусак ланки вліво (вправо) _
winkel 1n КЛЮЧ ланки, ланковий 

kettenweise ланками [к_ 
Кіеl rn кіль, хребтина водолітака ; 
_Шісhе 1 поверхня кІлю; _lIo_s. 
1 веРТИК~,1ЬНИЙ хребтовий стабі
лізатор; _geriist 'n снасть кІлю; 
_Ieiste f лиштва кІлю; _wasser n 
водопр6слід[ок]; _winkel rn кут 
кІлю 

Кilomeler n кільометер ; gel10genes 
_ пролечений кільометер ; _шеs
ser m мірник Ki ... lbOM~TpiB 

Кinolheodolit m кінотеодоліт 
kippen колив~ти, хитати; перевер
татися 

Кipplkralt 1 перекид[аль]на сила; 
_шоmеоt 110 момент перекидання; 

Knicklesligkeit 

_sicherheit f ПОД"ВЖllа стійкість; 
_winkel '" кут перехилу 

ЮаlfstеНе 1 мІсце люзу 
Юаffuпg f люз 
Юаmре f планка 
klappbar відкидний 
Юарре f покришка; заслІнка, з~
тулка; _пvепШ " редукцІйний 
хлишік 

klappern дренч~ти, дзеленькотіти 
Юаррегп " des КоlЬеп. СТУІ( толока 
ЮаРРlfепstег n відкидне вікно; _-

lеі!ег 1 складн~ драбина; _si!z '" 
відкид"ий сідець; _sitz liir den 
Beobachter відкидний сідець для 
стежача; _Шг 1 складні двері 

ЮаssепеіпtеilU\\g 1 п"діл літаків на 
кляси 

Юаuепkuрреluпg f кулачкова муфта 
Юаvіегsаіtепdгаht m струнний дріт 
юеы�гаft f клейн~ здатність, спро-
можність; _тіІ!еl n з~сіб до 
КЛ~ЄННЯ 

Юеіп _ '" малий; _flugmolor m ма
Jlнй леТУ<lСЬКНЙ рушій; _flugzeug 
?~ літач6к, авієта; _geschwindig
kei! f мала швидкість; _Iuftschilf 
n повітроплав-карлик; _orientie .. 
rung f мала орієнтація; _тоІот 
1n малопотужний рушій; _segel .. 
flugzeug " вітрунець, малий ві-

КІ71?УН 1 h - d- k -І f .. flDst gesc WІП 19 еІ МІНlмальна 
швидкість; _wert m мінімум, 
найменша вартість; _widerstand 
1n наймf!нПІИЙ 6пір 

Юеіпvегkеhгsflugzеug" пасажирний 
літач6к 

Юеmте 1 затиск, за[при]тискач 
klemmen [при]затискати 
ЮеmmsсhгапЬе 1 затримнА шруба, 
klopfen стукати [rвинт 
Юор!еп " стукання 
kloplfest вільний від стукання (ру
шІй) 

Юорllеstіgkеіl f позбавлення СТУ-
каНН\1 

Юорреl m штовхач, підпихач 
Klotzbremse 1 гальма з кол"дкою 
KnaHgas n гримучий газ 
Kneifzange 1 гострозубці 
Knick m поДовжний згин, закрут; 

_beanspruchung 1 напруга при 
подовжнім згині; _festigkeit f 



КпІсkШіgе\ 52 КопdеП8аtiОП8Ьаlіl 

6пір под6вжного згину; _fliigel 
m крнл6 зі суставами; -Iormel t 
ф6рмула под6вжного згину; _Ье
Ьеl m ламаний важіль, В_ з ДВОХ 
ч"стин; _sicherheit t 6пір на по
д6вжний згин 

Knickung f згинання 
Knickwiderstand m 6пір на под6вж-
НИЙ згин 

knieformig колінчастий 
КпіеЬеЬеl m колінчастий важіль 
КпосЬепоl n кістяна олія, мастило 
kllorrig су-чковатий, завилькуватий 
КооІеп ___ вузловий; _beschIag m 
вузловий закlвець; _pnnkt m ву
зол, вузловий пункт; _punktmo
тепІ n момент вузлов6го закріпу 

Кпіірреl тважіль, дрюч6к; _kralt 
t сила на ручці дрючка; _kreis 
m бберт дрючкз, важеля; _steuer 
n важіль ручн6го керування; 
_steuerung t важільне керування 

KohIenlbiirste t щІтка до вугля; 
_stoflstahl m вуглецева сталь 

КоlЬеп т толок, толочlй; _aufgang 
m догірний хід т6лока; _Ье
BchIeunigung t пришвидчення т6-
лака; _boden 1n ДНО т6лока; Па .. 
cher _boden m плоске дно т6ло
ка; konkaver _boden m вгнуте 
ДНО т6.IJока; konvexer _boden m 
випукле ДНО т6лока; _bolzen 11'!. 
толок6вий шв6рінь; leBler _ЬоІ
zen m сталий толок6вий шв6~ 
рінь; Ioser _bolzen т оберталь
ний толок6вий шв6рінь; _bolzen .. 
lager n вальниця толок6вого 
шв6ріня; _boIzeJlIageruJlg t ул6-
ження толок6вого шв6ріня; _ОО 
boIzenscbraube t шруба толок6-
вого шворіня; _biichse t утулок 
т6лока; _druck m ТИСК на т6лок; 
_druckmesser 1n "олок6вий попе
речник; _l1іісЬе t толок6ва по
верхня; _fiihrung t напрямна т6-
лока; ...geschwindigkeit t швид
кість т6лока; _hOЬе t висота т6-
Jюка; _hub т хід т6лока; _hub
raum m 6б'єм т6лока; _korper m 
тlJЮ т6лот,,; _lаulfШсhе t пра
цівна поверхня т6лока; _nieder~ 
gang т додІльний хід т6лока; 
_nule t rapa на т6лоці (для 
кІльця); _ритре t толок6вий 

смок; -Ieibung f тертя т6л,?ка; 
_ring т кільце т6лока; exzenlrIsch 
gedrehler -ling т електрично 
обертане кільце т6лока; -lin~
sicherung t загвіздок толок6вого 
кільця; ~іпgвсhlо6 n зам6к тО
локового кільця; -stange t то
лочильно, толок6вий шток; _wef 
т дор6га т6лока 

Kolleklor т колектОР, збірник 
К"ІопіаІ • _. кольоніяльний; -Іliе

gerei колоніяльне летунство ; 
_ІuШаhr! t колоніяльне повітро
плавство ; _Iultstreitkriifle flp! КО
лоніяльпа повlтряно-збр6йна сила 

Коltsсhugаluшіп(іum) n кольчуг, 
алюміній 

kombinierl зл6жений, комбін6ва
Kommandeur т командир [ний 
Kommandolbriicke t комендантсь-
кий міст6к; Jaum т приміщення 
для командира 

Kommodore т комод6р, командир 
летунського п6лку 

КотраВ т компас; _ablenkung 
вlдхил т,6М!1аса; _ausgleichung 
компеIlЗ8.1J,ія компаса; _biichse 
коробка к6мпаса; _еіпЬа" m 
уставлення к6мпаса; _fehler m 
п6милка к6мпаса; _kompensierung 
t компеНЗ8.ція к6мпаса; _kurs m 
hомпасний І'УРС; ~аdеІ t стрІлка 
к6мпаса; _pellung t пеленгація 
за к6мпасом; ~ОБе t румБІв,," 
к6мпаса 

kompensieren l(омпенсуві:1ти 
Kompression t стиск 
Кошрrевsіопs __ .; _Iestigkeit 
тривкість на стиск; _grad 1n 
степінь стиску; _hub т хід сти
ску, стиснення; -Іаит m камера 
стиснення; _volumen n 6б'ем 
стиснення; -ziindung t самозапа
лення в наслідок стиснення 

Kompressor m компресор, агу
стйльник; _шоlоr т рушІй І,ом
пресора 

komprimieren стискати 
komprlmierl стirснений 
Kondensator т конденсатор; vari

abIer _ конденсатор із змІнною 
місткістю 

Kondensationsbasis t кондензацlйна 
база 



kondensieren 

kondensieren згущувати; стисКати 
Ішпіsсh конічний; _verlaulen пере-
х6дити в стіж6к 

КопіzШit f стіжковатіть 
Konkavitiit t угнутість 
Коппеп n уміння; lliererisches 
летунське умfння 

Konsole f конс6ля 
k(1ns/ruieren конструктувати 
Kons/ruk/eur m конструктор, спо-
рудник 

Kons/ruktion f конструкція, спо
рудження 

Kons/ruktions • _. [<Dнструкцfйний; 
~ЬlеіІип,, t конструкцІйне б'ю
р6, вІдділ; -Ьііго n конструк
торське б'юр6; _еlетепl n еле
мент конструкці1; _iehler m п6-
милка конструкції; _gewicht n 
тягар конструкції (пор6жнього 
літака) 

Kontakl m д6тик, д6тичка; _knopl 
m (удзик вимикача; _kohle f 
дотичк6вий вуглик; J'Їng m 
кільце д6гички; _schraube f до
тичк6вий rвинт, шруба 

kontinuierlich непереривний 
Коп/гоЩhаhп m контр6льний фант, 

1"_ рівня; Johr n контр6льна 
труба; _/uгш m стежова вежка 
(на літаку) 

konzentrisch концентричний 
Koordinatensys/em n система коор
динат 

КорІ _. _; _lIos8e t передній ста
білізатор; _ilug m літ голов6ю 
ВНИЗ; _ЬаиЬе f летунський кап
тур; _horer m навушник 

kopilas/ig з 'Гяготінням на г6лову; 
що ТЯГОТJ1ТЬ на г6лову 

Koplllastigkeit f тяготfння на г6-
лову; _sland 111 упад на ніс (лі
так), ставання дуба 

kopls/ehen впасти на ніс, стати 
дуба 

Koplsturz m переверт через г6ло
ву, пікування 

КогЬ m кіш; _aulhiingung t п6чіпка 
коша; _Iallschirm m летопад при
в'язн6го коша; -I'ing m кільце 
для п6чіпки коша; _/rupp m 
ланка коша баль6ну 

Korkenzieher m спіраля (фігура 
ІІЬОТУ); -'Ing m l1іт коркот!!гом 
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Korrosion t корбзія; Jbestiindigkeit 
f опор",ість корбзі1 

korrosiv їдкйй, роз'їдний, коро
, зfйниі 
Kotiliigel m болотний щит[бк] 
КгаlІ f сила; auirich/ende _ вирів-
[нюваль]на сила, зусйлля; elek
tromagnetiscbe _ електромагнетна 
сила; elek/romo/orische _ електро
порушна сйла; molorische _ ру
шійна сйла 

Кгаll •• _; _angriff m тбчка зачепу 
сйли; zenlri8cber _angriil m цен
тральне зачеплення сил; Jnlage 
t силова споруда; -'1ntrieb rn 
механічна передача, трансмісія; 
_arm т рам'я сили; _aufwand ';n 
витрата сили, енергії; _Ьаllоп m. 
бальбн; _ЬеІгіеЬ m рухова' сйла; 
_dichter m конденсатор; _eck n 
нногобfчнИІ{ сили 

Кгаltе flp! сили рІ; aultretende _ 
дi€Bi, чинні сили 

Kriilteldreieckn силовий трикутник; 
_paar n пара сил 

КrаЩlаklог m сучинник мбці, по
туги; _feld n силове п6ле, П_ 
сили; ёlеktгіsсЬеs _Ield n елек
трйчне пбле сили; magnetisches 
_Ield n магнетйчне пбле сили; 
_flu6 m сил')ва течі!!; ~Ieicbung 
t зрfвняння сил; _leis/ung t по
тужність, видатність сили; _Ііпіе 
f силова "fнія; _Iinienleld n пбле 
силових ліній; _liпіепllиВ тn те
чія СИ.1[ОВИХ ліній; _Iinienverlauf 
m дор6га силових лfній; ..ІІІа
sсhіпе f силова машина, двигун, 
рушій; _шеssеr m силомір; _тo~ 
теп. n момент сили; _til n течке 
паливо; _quelle t джерел6 сили; 
radflugze\lg' n повітряна мотоцик
лета; _richtung t напрям[ок] сй
ли; _оlо" m s_ Betriebslofi '" 
пальне паливо; _stolfanlage t 
споруда для пальнбго матері!!лу; 
_slо"ЬеhіШеr m збірник для 
пальнбго матері!!лу; _takt m пра
цінний хід, такт; _iiberschuB т 
злишок сили 

Krahenllesl " ворбняче гніздб 
krangen ХИ.1ИТИ, ttахиляти 
Kriingungskoeffizient m сучйнни\( 
крену, нахилу 
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Krankenlllugzeug 1t санітарний, зда
ровнйць~{ий літак; -.raum 1n при
м(щення для х6рих 

Krei. т к6ло; arktischer _ поляр
ний, арктичний круг; magnetischer 
_ магнетичний 6брис j _bewegung 
, оберт6вий рух; _bogenprofil n 
дуговий пр6філь 

Kreisel т дзига, І'іроск6п; _аСЬБе' 
вісь даМи; _bewegung , дзига
вий, гіроск6пний рух; _gerat n 
гіроск6пний апарат; _borizenl т 
гіроск6пний [ориз6нт; _іПБlгц
ment 11 гіРОСІ<6пний прилад; _. 
l<ompa8 т гіроск6пний к6мпас; 
_Іцltрцшре , відосередк6ва по
вітряна п6мпа; _шоmепt 11. гіро
ск6пний момент; _пеіguпgsmеssеr 
m ДЗИГОВИЙ, гіроск6пний крено· 
метр; _рцтре , відосередк6ва 
п6мпа; -I'ad n к6.лесо гіроск6па; 
_widersland т гіроск6пний 6пір; 
_wind m вихор; _wirkung f гіро
ск6пна дія 

Kreisl1ug т літ по к6лесі 
kг_іslогшіg колуватий 
Kr_islkimme , кільцева мушка; 

_Іацl т круг[0]6біг; Jlromung f 
"ругоб(жна струмина; konzenlri-
5СЬ __ концентрична кругоб(жна 
струмина 

Krcuzlpeilung' перехресне пеленгу
вання; _ргореllег т хрестовид
ний ПРОПі!.lер; _sliick " пере
хрестя 

Kriechgang тузький пролаз 
Kriegs .'. воєнний; _flieger 1Jt 
воєнний літун; _l1ugzeug n BOЄ~· 
ний літак; _liihrung ( ведення 
війни; пеuzеШісhе _liibrung , мо
дерне ведення війни; _geral 11 
воєнний лаштунок; _Iulthalen т 
воєнно-летунський порт; _schule 
, шк6ла старшин; _8ріеl n воєн
на гра 

Кгопепшцltег f воронк6ва мутра 
Krtimmung , [<ривина, закрут; _8-

radius т радіюс, луч кривини 
Коlс , п6лоз; _nablederung , амор

·,·изатор п6лозз; -Dgeslell 1t пб
ЛОЗ0ве підв633fl 

Kugel ( кулька; _Ьаllоп т сферич
ний бальбн; _druckdynamomeler n 
КУIJьковіІй динамом~тер; _іаIl-

Kurbelwelle 

schirm 1n ку левиДНИЙ летопад; 
_lesselballon 1n прив'язний сфе
ричний баль6н; _la~er n куль
кова вальниця; _schwimmer 11" 
кулевий поплавець; _vепШ ". 
кулястий хлипак; ·_харlеп 1n 

нуляста цапфа, чіп 
киы� ___ ; _anfage t споруда охо-
л6дження 

киы�гr m охолбдник, радіятор ; 
_geh3use 11 к6рпус охол6дника; 
_Ieitung , Dодопр6від системи 
охолбджуваНlIЯ; -I"egelullg f ре
гуляція охол6дника 

КііhllШlсhе , охолбдна поверхня, 
п_ охол6джування; _Іпltзlrош '" 
охолбдна повітряна струмина; 
_шапlеl 1n охол6[жуваль]ний 
плащ циліндра; _шitlеl n охо
л6дний засіб; -І"ірреп ,ІрІ холо
дильні ребра; _оуоlсш ". система 
охолбджування 

Ktihlung f охолбджування; _sregu
lіегип~ , регуляція охол6джу
вання 

Ktihlwasser n охолБДна вода, В_ 
дО охол6джування; _leilung , 
пр6від ЗИМ[іО! води; _ритре f 
п6мпа хол6дної води 

Ktihlwirkung , холбдна дія 
Kumulus rn купчасті хмари 
Kunsllllieger 111 акробат-літун; _l1ug 

1n фігурний, акробатичний літ; 
_l1ugliguren (ІрІ акробатні фігу
ри; _l1ugmaschine , маШИllа до 
акробатичних ль6тів; _flugmei
зіег m майстер акробатики; _
l1ugmeislerscbalt , майстерство в 
акроба1иці; _l1ugsegeIlIugzeug " 
акробатичний вітрун; _l1uglaug
lichkei! , акробатна здібність лі
таКа 

kuppeln прилучати 
Kuppelung ( зч(плення, злука, при
лука; _зЬеЬеl m важіль до з ч(
плювання; _sscbeibe t злучний 
диск 

КогЬеl' [<6рба; ~пlгіеЬ m кбрбова 
передача; -'1гм трамено кбрби; 
_gehause n картер к6рби; -"гор
lung t кривок6рб, коліно вала; 
_lager n головна вальниця; _
wange f щ6кd J<6рби; _wel1e f 
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колінчастий вал; bewegliche _wel
lе f рух6мий колінчастий вал; 
unbewegliche _welle f нерух6мий 
колінчастий вал; zusammenge-
5clzle _welle складовий колін
частий вал; -"ар!еп m корбовий 
чіп, цапфа 

Kurierflugzeug n кур'єрський літак 
Kurs m курс; anliegender _ сумfж
ний курс; berichtigler _ справле
ний курс; den _ korrigieren по
правляти курс; miBweisender _ 
магнетний курс; _ nehmen ВЗЯТИ 
напрям; rechtweisender _ прав
дивий курс; _anderung f змfна 
курсу; J.nzeiger m КУРСОВК8З, 
прилад вказувати курс; орІі-
8сЬет _anzeiger m Оптичний кур
совкзз; _dreieck 1t трикутник 
курсу; _geber m прилад настав
ляти курс 

kursh.lten держати курс 
Kursrechengeriil 11 прилад облічати 
курс 

KursJrichlung 
_slabilitiit 

напрям[ок] курсу; 
стfйкість курсу; 

ІаЬil нестійкий, нестанівкйй 
Lacktiberzug m лякове покритт" 
LadeJliihigkeit f вантажність; _,ш-

nung f 6твір для вантаження; 
-гаиш т поміщення ДЛЯ ванта-

Ladung f вантаж, заряд [жу 
La!elle f ляфет[а]; ст6вба 
Lage f пол6ження; апотшаlе _ не
нормальне пол6ження; gekippl~ 
_ похиле пол6ження; normale_ 
нормальне пол6ження 

Lager 11 вальниця; табо[іlр; _bock 
'lJЬ СТОЯК вальнйці; _korper m 
І<6рпус ваЛЬНlщі; -.reibung f 
тертя вальниці; _8сЬаlе f валь
ничний вкладень, вкладич; _
єсЬеіЬе f вкладень вальниці; 
_schmierung f мастило вальниці; 
-zapfen m цапфа 

Lamelle f платfвка; _nkiihler '" 
платівчастий охол6дник, радія

Lamellieren n платівкування (тор 

L 

Landen 

_5ucher m індикатор, шукач 
І<УРСУ; _weiser m указник курсу; 
_winkel ",. курсовий кут 

Kurve f віраж; крива лінія; das 
flugzeug in die _ hineinlegen 
ввести літак в віраж; hocbgehen 
іп _п підійматися по спіралі; 
bochgezogene _ КРУТИЙ віраж; 
іп die _ abrulschen сковзнути 
при віражу; іп die _ gehen пе
рех6дити в віраж; _nflug '" літ 
по кривій .лініі, криволінійний 
.чіт; gezogener _nflug m Ві~Ж 
3 підійман~ям ___ ~ __ ""? ~ Р .. _ J J 

kurzgeschl05sen короткозаМІшени <Иl1d'1"Lt":j 
Kurzsch1ttR 1П, кор6тке замикання; 

_kabel n кабель кор6ткото за-
микання 

KurzJstarl m кор6ткий старт; _
welle f кор6тка хвиля 

KiislenJschulzflugzeug плітак бере
г6вої обор6ни; _5t.!!el f еска
дрилья берег6вої обор6ни; _
slrich '" надбережжя, надбе
режна смуга 

І"шеlliет! платівчастий, шаруватий 
L"minar5lromung f лямінарна стру
мина 

Lande ... ; _ЬаЬп f смуга осі
дання, дарМа 0_; _deck па
.'уба до осідання; _!eld 11 ле
тунський майдан[ець]; _Ieuer n 
світло для осідання; _funkfeuer 
n радіоліхтар до осідання; _ge
schwindigkeil f ШВИДІ<ість осі
дання, осідальна ш-; jlal'pe f 
заставка до осідання; _kreis 'n 
к.6ло до осідання; _kreuz n осі
даль ний знar<, осідальне 4:Т»; 
_Hinge f довгота перебігу за 
осідання; _1icht nосідальне, 
причальне світло; _шаst m при
ча.,ьна щогла; _meldung f до
несення про осідання 

Ianden осідати, прича.лювати 
Lапdепn осідання; причалювання; 
висаджання на беріг 
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Land.lplatz тлетунський майд>!н; 
_priilung f Іспит осід>!ння; _рцl
ler т протиземний відпружник; 
_punkt т т6чка осід>!ння; -,"ad 
n к6лесо до осід>!ння; ..richlung 
f напрямок осідання; _зсЬеіп
werferm світломет до осідання; 
..segel n парус до осід>!ння (на 
м6рі), осідальне вітрило 

Landesgebiet n терит6рія, місце
вість 

Landest08 т п6штовх при осіданні 
Lande-T n сТ. до осідання (лі
так); ЬеlецсЬІеlеа _ освІтлене 
<Т:. до осідання 

Landeltau n причальна линва; _
Irupp т причальна команда, 
вІдділ; _verbot n забор6на осі
д>!ти; _vorтichtung t прилад 
осідати - ~a;t4 

Landezeich_n n ана«' до осідання, 
знак осідати 

Land _ _ _ суходІльний; _Шеg_r т 

суходІльний літ>!к; ~lпgЬаlеп т 
летище на суход6лі, суходІльне 
"-; _Ilugplalz т суходІльне лети
ще; _Ilugzeug n суходІльний лі
т>!к, _lIugzeugbau т бу дув>!ння су
ходІльних літакІв; _jagdeinsitzer 
односlдець-нищильник; _jagd
Ilugzeug n суходІльний нищиль
ник; _jagdstallel f суходІльна 
ескадрилья нищильників; _krieg 
т; суходІльна війн>!; _lеісы�
lIugzeug n суходІльний легкИй 
літ>!к; _lultstr_itkriilte t/pl су
ходільні повітряні сили; _шагkе 
f наземний прикметний знак 

Landung t осід>!ння; десант; _ der 
Truppe десант вІйська; glatte _ 
щасливе осід>!ння; Ьзrlе 
тверде осід>!ння 

Landungs _ _ _ _еЬ_п_ f осід>!льна 

пл6ща, рівнин>! ; _I_ld n п6л_ 
осідання; _kreuz n знак, хрест 

. (для) осід>!ння; _op_ralion f 
десантна операція; _orl m 
мІсце дес>!нту; мІсце осід>!ння; 
_рlеil m сід>!льна стрІлка; 
_рІаІх тлетунський майд>!н; 
_ prillung f Іспит осід>!ння; 
..richlung f н>!прям осід>!ння; 
_оі&,паl n сір;альн~ гасло; _81'0rn 

т леміш літака; _зl08 т 
п6штовх, удар (літака) при осі
данню; -"оп_ f сідальна смуга 

Liinge t довгота; _ d_s КоІЬеп
ЬцЬ_з довгота х6ду т6лока 

LапgsаmШ_gеп n повІльне літання 
Liings. " под6вжний; ....асЬзе t 
довжиннз, под6вжна вісь;' _deh~ 
nung t под6вжне видовження ; 
_feuer n подовжний вогонь; 
_gurl т под6вжний п6яс (по
вітроплава); _ЬаIlе f довгаста 
летfвня, галя; _Ьоlш. т по
д6вжний лонжер6н; _Iag_ f по
д6вжне пол6ження; ~аlІе t 
под6вжна лата; ..neigung f по
д6вжний схил, ухил; _n_igungs
messer m под6вжний схиломfр; 
_proliI n под6вжний пр6філь; 
-,"ірре f под6вжне ребр6; 
_зсЬпіН т под6вжний р6аріз; 
_slabililiil f под6вжна стІйкість; 
_triig_r т под6вжна б>!лка 

Langslr_cken • " " _ ; _lIug т да
лекий літ; _Ilugbool n човнолі
так до далеких ЛЬ6тів; _lІпg
z_ug n літак до далеких ль6тів; 
_пасhlЬоmЬ_г т нічний бомб0-
вІз до далеких ль6тів; _s_еПug
zeug n водолітак до далеких 
ль6тів; _sеgеШпgzеug ." вітрун 
до далеких ль6тів 

Langwelle f д6вга хвиля 
Liirmminderung f зменшення шуму 
Lasl t тягар, вантаж; konzenlrierle 

_ зосереджений вантаж; lоlе _ 
мертвий вантаж; ....ацlпаЬше t 
приймання вантажу 

Laslenllallschirm т летопад для 
вантажу; _Ilugzeug n вантажний 
літак; _schIepp_r т трактор 

Lasllliihigk_il t вантажність; -,"ацш 
т примІщення на вантаж 

Lаtt_пsШсk плата 
Laullgang т корид6р повітропла

ва; пр6хlд в крилІ; _geschwin
digkeit f швидкість х6ду, б/гу; 
_gewichl n пересувний тягар, 
вантаж; _kugeI f кулька валь
ниці; ..rad n ходове к6лесо, к _ 
підв6ззя; _radach8. t вісь к6-
л_са підв6аая; ..radbremse t 
гальма підв6ззя і ..ra4deeke f 
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покрівець гум6во! шини; _всЬіе
пе t рейка для р6абігу літака; 
_steg m міст6к в середині по
вітроплава 

Lebensdauer t тривалість (служби 
машини) 

Leck n проб6їна, витік; _dichtung 
t ущільнення проб6їнн 

lecken протікати 
Lecklsicherheit t неаат6пність; 

werden n протікання 
Lee f відвітряна сторона 
Leer __ • . .. ; .....gang тяловий 

хід; _gewicht n порожняк6ва 
вага, тягар порожняка; ..Іаиl т 
сліпий хід, біг; літ з вимкненИм 
рушієм; ..ІаиlагЬеіІ t праця аа 
сліп6го х6ду; _Iauldrehzahl t 
кількість обор6тів за сліп6го 
х6ду; _Iauldiise t порскач для 
сліп6го х6ду; _Iaulpriilung t 
випр6ба аа сліпого х6ду; _Іаиl
stellung t уставлення на сліпий 
хід, біг 

Leeseite t Довітряна сторона 
Lehrllahrt f учб6ва їада (повітро
плавом); _гаuш туміщення, 
місце для вчителя 

Leicht ... , . _ '; _Ьаи т легка 
конструкція; _benzin n легка 
бенаина; _Ilugшоtог т легкий 
летунський рушій; _lIugzeug n 
легкий літак, авієтка; ..Iandllug
zeug n легкий суходільний лі
так; _шеtаll n легкий металь; 
_шеtаllgеhііusе n картер а легко· 
го металю; _шеtаllkоlЬen 11' 
т6лок а легкого металю 

lеішеп клеlтн 
Leistung t видатиість, справність; 

_ des Motore справність рушія; 
ellektive _ дійсна, ефективна 
видатність; егllоgепе _ прак
тична справність, видатність; 
errechnete _ теоретична видат
ність; пошіпаlе _ номінальна 
потуга, міць 

Leistungs •.. , ... ; ..abgabe f ви
датність справности; ~ЬпаЬше 
f зменшення справности, убуток 
с_; _abzeichen n відзнака за 
видатність; _bedarl т вимагаиа 
1І0туга, справність; _belastung f 

обтяження відповідно до сили; 
_gewicht n вага на механічного 
коня (рушія); _grenze t границя 
потуги, справности ; _prUlung t 
випр6ба м6ці, потуги; ....,stei
gerung f абільшування м6ці, 
видатности; _wettbewerb т aMa-~ 
гання о рек6рд; _winkel m кут 
видатности; geringster _мnkеl 
m найменший кут видатности 

Leit ... , ... ; _тоЬгсЬеп n на
пр ямна трубка; -<оllе t на
прямне коліща; Jtrahlen тlрl 
керівне проміння (пеленгаційної 
стації); _strahlverlahren n сп6сіб 
керівн6го проміння 

Leitung f пр6від, провідші; bieg
ваше _ гнучкий пр6від; ы�пkеe 
_ г6лий, неіаоль6ваннй пр6від; 
_siiihigkeit f провідність, адат
ність пров6дити; elektrische -в
liihigkeit t електрична провід
ність; шаgпеtisсhе _fiihigkeit f 
магнетична провІдність; -srohr 
n трубопр6від ~ 

Leitwerk n урядження керувати; 
хвостове опірення; hochllegendes 
_ високопол6жене урядження 
керувати; unverstrebtes _ беа
косяк6ве опірення хвоста; _8П· 
schluB m закріп хвостов6го опі
рення; _аиltrlеЬ т від'ємна сила 
хвостовОго опірення; _llіісЬе t 
поверхня хвостов6го опfрення; 
_gerlppe 11- снасть хвостов6го 
опірення; _strebe f косяк хво
стовОго опірення; _widerstand '" 
6пір хвостов6го опірення 

Lenk .•. , ... ; _Ьаllоп т керу
вальний баль6н 

lenkbar керівний 
Lenkbarkeit f повор6тність, кер6-

ваність 
Lenkersitz 'l'n піл6тське сидіння, 

сідець 

Lenklgabel f внлки стер нового 
керування; _ЬеЬеl т ручк~, ва
жіль керування; _Iultschlll n 
кер6ваний, керувальний пові
троплав ; _Iultschilfer т пові
троплавець; -<ad 1~ керма, стер
нове к611еса 
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Leucht . •. світАльний ; _ЬошЬе t 
світАльна б6мба; _fallschirm m 
летопзд зі світною ракетою; 
_feuer n освітлювальний ліхтар; 
_patrone t світАльний набій; 
_pistole t ракетний піст6ль; 
-..rakete t світильна ракета; _sig
паl 11, світлове гасло 

Leuchtspur ... , ... ; _geschoB n 
дорогосвітивний набfй; -Пluпі
/іоп t дорогосвітивне стріливо, 
д_ амуніція; _patrone t доро· 
госвітАвний набій 

Leuchllurm m маяк 
Libelle t поземниця 
Lichtbild n світлАна, фотографія; 
_ац!паЬте t фотоздіймання; _<Т
kundung t фотор6звідка; _gtr1it 
n фотографічний апарат; _kam
тег t фотокамера; _maschinen
gewebr n фото,кулемет; _wesen 
n фотографія 

Licbt. .. світловий; _durcbl1issig
keit f проз6рість, проз6рнстість; 
_!ernsprecher m прилад світло· 
в6го гаслування; _kegel m сті· 
ж6к свІтла; _шаst m щогла 
ліхтар!\; _wirkung f вплив 
світла 

Iie!erfertig гот6вий до здавання 
Linienfiibrung t розмічення ліній, 
трасування 

Linksdrehung f 6берт вліво 
linksgangig вліво обор6тний що 
обертається пр6ти стрілки го· 
динника 

Links[gewinde плівий наріз; _kurve 
f лівий віраж; _Іао! m хід, біг 
вліво; _пеіguпg t нахил вліво; 
_zieben n тяготіння (літака) 

Lizenz f ліценція [лів6руч 
locker werden слабнути 
Log " siehe Luftlog n 
Looping n мертва петл!\ (рід 
Loscbfackel f вогнегасник [ль6ту) 
Loslosen " des Fabrgestells відче· 
плення підв6ззя, шасі 

Lotacbse f сторчова вісь 
IОІеп лютувати 
Lotricbtung f сторчовий напря" 
Lotung f лютування, сп6грівок; 

eleklriscbe _ електричний сп6· 
грівок 

Lultdienstzulage 

Lu!t f повітря; atmosphiiri_che -
атмосферне повітря;- lеісЬІег аlв 
_ Jlекший від повітря; schwerer 
аl __ т!\жчий від повітря 

L оlt . . . ., ....; _abfederung f 
пневматична амортизація; _аЬ
rii_tung f повітряне розбр6єння, 
р_ в повітрі; Jbrii_tungsproblem 
n проблема роззбр6єння в 
повітрі; _abwehr f повітрообо
р6на; _abwehrkanone f проти ... -
тунська гармата; JngгШ m 
повітряна атака; _anwarmung f 
підігрів повітря, підігрівання 
П_j _armee f летунська арміЯ, 
повітряна а-; _аllасМ 111 ле
тунський аташе; _au!kliirU!llg r 
повітрор6звідка; орегаІіуе 
au!klarung f оперативна повітро· 
р6звідка; tak/i_che _aufklarung f 
тактична повітрор6звідка; _зuf
_ісЬІ f летунська поліція; _ао_
trittslocb n діра для виходу 
газу; _ЬаlшЬоf m повітропри
стань, повітряний двірець; -l1аl
lоп 111 баль6н; _befOrderung f 
повітряний перевіз; _ЬеоЬасЬІег 
1n стежач в повітрі, С_ за лі
таками; _beobacbtung t повІ 
тр яне стеження; _beobacbtungs
dienst '" служба повітряного 
стеження 

Lultbild пповітряна світлина ; 
_gerat n аерофотографічний 
апарат; _kamera f повітряна фо
токамера; _karte f повітро-фо
тографічна мапа; _we_en 1t 
аерофотографія; ..zug 1n чота 
летунських фот6графів 

Luft[blase t повітряна булька, 
бульбашка; _bombenabwurf m 
летунське бомбардування; 
bremse f повітряна, пневматична 
гальма; J,rigade f повітряна 
бригада; _defensive f повітряна 
дефензива, повітрообор6нна дія; 
_dicbte t густота повітря; _dicbte
verminderung f зменшення гу· 
стоти повітря; _dienst m служба 
повітро.літання; iiberseeischer _
dienst m зам6рська служба по
вітролітання; _dienstzulage f ле
ТУНСЬІ\ИЙ служб6вий додаток; 
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_draht m антена; _druck m тиск І 
повітря; _druckbremse f пові
тряна гальма; _druckmesser 1n 
бар6метр; _druckwirkung f дія 
повітряного тиску; _еlеktгіzШіt 
f атмосферна електричність 

Liiiter m вітрогін, вентилятор 
Luщегkuпdппg f повітрор6звідка; 

_erneuerung 0[б]н6влення по
вітря; _exerlieren n летунська 
муштра, повітряна 'L; _ехрlо
siou f р6зрив у повітрі (гар
матня); _fahrer n~ повіТРОJIЇТУН, 
повітропл~вець; _Iabrerschein m 
летунський атест 

Lultlabrt f повітроліт~ння; ziviIe 
_ цивільне повітролітання ; _Ье
biirde f управління повітролі
тання ; _Iorschung f повітролі
тальні д6сліди; ~eгaI n летун
ський прилад; _indnstrie f по
вітролітальний пр6мисл; _kom
mission f летунська комісія, К_ 
дЛЯ справ повітролітання ; _kon .. 
уепІіоп f повітроліт~льна кон
венція; _Iebrgang m курс пові
троліт~ння; _medizin f летун
ська медицина; _шіпіstег m 
міністер повітролітання, М_ ле· 
тунств а; _шіпіstегіum n міні· 
стер ство повітролітання (пові
тропл~вства); _programm n про
гp~Ma (плян) повітроліт~ння; 
_technik f летунська техніка; 
_verein m повітроліпільне то
вариство; _wesen n повітро
літання 

Lultlahrzeug n літннй апар~т, лі
тальний а_; _гоПе f реестр 
літальних апаратів 

Luft[flotte f повітряна фль6та; 
_liihrerscbein m повітроплавський 
атест; _Iunker m повітряний ра
діотелеграфіст; _gaukommando n 
командування летунських 6бла
стей; _gelahr f повітряна не
безпека, повітронебезпека ; _ge
lесЬІ n повітряний бій 

ІuЩgеkііhit повітро[0]хол6джений; 
_geriistet узбр6єннй в повітрі 

LuЩgеsсЬwіпdіgkеit f швидкість 
повітряної течі!; _Ьаlеп m по
вітропристань; _ЬаозЬаН m бю-

Luftmeldewache 

джет повітряних сил; _ЬеггвсЬаlІ 
f володіння, панування в по
вітрі; _ЬоЬе f барометрична ви
сота; _ЬоЬеі! f повІтряне воло
діння; _іпlапlегіе f повітряна 
піх6та; _jagd f повІтряні л6ви, 
праця нищильників; _kampl m 
повітряний бій; J:ampliibung f 
бойова впр~ва в повітрі; _kis
sen пІр! повітряні подушки; 
_kоmmапdо n команда повітро
літальної частини; _kompressor 
m повlтряиий компресор; _kor
рег m повІтряне тіло; _korridor 
тлетунський корид6р; J:ralt f 
сила повІтря; аеродинамічна си
ла; resultierende _kralt f рівно
чинна аеродинамІчна сила; J:raft
ІеЬге f аеродинаміка; _krankbeit 
f повІтряна недуга; _kreiskom
mando ft команда повітроліталь
ної округи; _kreuzer m пові
тряний крейсер; _krieg т пові
тряна війна 

Lultkriegs . . . . . .; akademie t 
воєнно-повітряна академія; _fiih
гuпg t ком~ндування воєнно· по
вітряними сИ."ми; _Ieitung t 
командування воєнно-повітря
ними силами; _scbule f воєнна 
шк6ла летунств а; _ІЬеогіе t 
те6рія війни в повітрі, т_ по
вfтряної війни; _wafle пові
тряна воєнна збр6Я 

Lultlkiiblung f повітряне охо
л6дження, П_ охол6джування; 
_Iage f повітряне пол6ження; 
_Iandung f летунський дeC~HT; 
_Іееге f безповfтряний пр6стір; 
_Іеііег m повітряний пр6від; 
_Ieitung f повітропр6від; _Ііпіе 
f повітряна лІнія; _lосЬ n пові
тряна яма; іп еіп _ІосЬ durcb
sacken провалитися в повІтряну 
яму; _Iog пповІтряний ляr, 
IL швидкомfр; _тасЬ! f повf
тряна потуга (держава), п_ си
ла; _шапоvег пІр! повІтряні, 
детунські маневри; _шаssе f по
вітряний океан, П_ маси; _шеl
dedienst ?n повітряно-алярм6ва 
служба; _meldewache f повітря
но-алярм6ва станиця; ~іпіаІе-
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rium n повfтряне міністерство; 
--Ilachrichtendienst т служба по· 
вітряного зв'язку; _пасhгісЬtеп
personal n летунський персонал 
зв'язку; _nachrichtentruppe f ле· 
тунське вfйсько зв'язку; _пасh
richtenverkehr т праuя повІтря· 
НОГО 3В'язку; _паvіgаtіоп f по
вітронавігація; _пеtz n пові
тряна мер~жа; _ollensive f пові· 
трозачіпна дІя; _politik f пові· 
трозбр6йна полІтика; _po!izei f 
летунська полІція 

Lultpost f повІтряна п6шта, ле· 
тунська "----; _ansch!u8 т повІ· 
тро-поштове сполучення; _brief
sendung t повlтряно·пошт6ва 
служба; _dienst т повІтряно· 
пошт6ва служба; --"endung f 
посйлка повfтряною ПОШТОЮ; 
_wertzeichen n повітряно-пот
т6ва марка 

Lultpumpe t повітросм6к, пові· 
тряний СМОК, помпа; umIaufende 
- оберт6вий повІтряний смак, 
п6мпа 

Lult[raum т повітряний пр6стір; 
...recht n повітряне право; deut· 
всЬе. ...recht n HiM~ЦЬKe пові· 
тряне право; іпІеrnаІіопа!е. 
recht n міжнар6дне повІтряне 
право; ...reibung , тертя повІ· 
ТрЯ; Jeilen m пневматик; _reise 
f повІтряна п6дорож; ...rohr 
ціва ДЛЯ повітря; ~dег ппо
вІтряне стерн6; ...r!istung , по· 
вітряне абр6Єння; _sack т 
бальон~та; ~апІе , стовп~ць 
повІтря; _всЬісЬ! , повітряний 
шар; ~сЬіfl n повітроплав, ди· 
рижабль; das _schill klarmachen 
держати повітроплав ГОТОВИМ 
до ль6ту; _БсЬill "Gral Zeppelin" 
повітроплав .Граф Цепелін>; 
un_tarre. ~сЬill n нецупкйй по· 
вітроплав; ~сЬillЬав т буд6ва 
повітроплавів; _schillbesatzung t 
залбга повітроплз.ва 

Lultschiller т повітроплавець; ...... Ь. 
teilung f повітроплавний відділ; 
_Ьаtаillоп n бальон6внй бата. 
льй6н; _erBatzabteilung f кіш 
повіТРОПllавців; _gondel f гон· 

д6ла повітроплава ; ...regiment n 
бальон6вий полк; _schule , 
шк6ла повітролітання; _Iruppen 
(IР! повітроплавні війська; _we
sеп n повітроп.лавство 

Lullschil(l)[lahrl , повітролітання; 
_l!ihrer т командйр, поводар 
повітроплава; _gerippe n снасть 
повітроплава; _halen т порт 
(для) повітроплавів; _Ьаl1е f 
поВітроплзвня , елінr' для пові
троплавів; _kiirper т к6рпус 
повітроплава; _schraube , про· 
п~лер повітроплава; _system n 
сист~ма повітроплава ; halbstar
res _syslem n напівцупка кон· 
струкція повітроплава ; _verkehr 
m бальон6ва комунікація; _we
sen n повітроплавство 

Lull[scb!acht , повітряний бій; 
_schlitz т шпара для вентиляції; 
__ chraube , проп~лер, повітря· 

ний гвинт; einsl.llbare _schraube 
f переставнйй проп~лер; vier
IШgеligе _schraube , чотироло· 
патн~вий проп~лер 

Lullschraubeu . . • . .; _achse 
вісь проп~лера; _achsenrad n 
шестерня пропелер а, повітря· 
ного Гвйнту; _beschlag т за· 
кІвець л6патей пропелера; J>latt 
n л6пать пропелера; _blattbreite 
f ширина л6паті проп~лера; 
_durchmesser т пр6мір проп~ле· 
ра; _kegel m стіж6к для про· 
п~лера; -1<reis т круг 6бігу 
проп~лера; _паЬе f маточина 
проп~лера; _slrom т струмина 
від проп~лера; _wel1e , вал61( 
пропелера 

Lultschutz т повітроохор6на; ak
tiver _ активна повітроохр6на; 
passiver _ пасивна повітроохо
р6на; ziviler громадянська 
повітроох6рона 

Luftschutz ..• повітроохор6нний; 
_gerat n прйлади до повітро· 
охор6ни; _gruppe f група по· 
вітроохор6ни; _ша8паЬше , за· 
ХОДИ ДО повітроохор6ни, пові
троохор6нні з_; passive _ша8-
паЬшеп 'ІР! пасйвні заходи до 
ПОВ ітроохор6НIІ; _шіІІеl n за· 
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сіб повітроохор6нн; aktive(n)_
шіІІеl р! засобн активно! пові
троохор6ни; _organis~tion. f по
вітроохор6нна орrаН1зацlЯ, 0_ 
повітроохор6ни; _punkt m по
вІтряна база; _system n система 
повітроохор6ни; _iibung f пові
троохор6нна, повітрообор6нна 
вправа; _warndienst тостері
гальна служба повітроохор6Н.И 

Lult[sieg m nepeM6ra в повІТРІ, 
повІтряна п_; _spiihdiensl "!' 
служба патролювання в повІТРІ; 
_spiiher m д6зір повІтряного 
стеження; _врііЬРОВlеп m стІйка 
повІтряного стеження; _sperr
аы�пuпgg f група засл6нних 
баль6нів; _вреггЬаІІегіе f бате
рlя засл6нних баль6нів; _sperre 
t повітряна переп6на, загор6жа; 
_sperrgebiet n 6бшир повlтр~
ної ззгор6жі; _sport m П081-
тросп6рт, летунський сп6рт; 
_sporlverband m союз пов[тря
ного сп6рту, повітроспорт6вий 
С-; _storungen t Ір! атмосферні 
замішки; _8108 m удар повІтря; 
_8treitkriilte t Ір! повlтряно-збр6~
ні силн; angreifende(n) ~lгell
kriilte flp! атаківнІ ПОВІТРО
збр6йні сили; _зlrоm m повІтря
ний струмінь, течія; absteigende 
_вlгоше mlР! додІльні струмини 
повітря; aulsteigende _оl!оше 
mlр! догlрні струмини ПОВlт~я; 
Jlromung t повІтряна теЧІЯ; 
_Ianken n повІтряне наливання 

Lulttechnische Akademie t Повітро
технІчна Академія 

Lult[lorpedo n летунська торпеда; 
_Ігісы�гr m повІтряна лІйка; 
_Iriplyk n летунський триптик 
(стричастк6ві граничні карти); 
_tiichtigkeil f повІтряна здатність; 
_iiberfal1 m летуиська атака, .на
пад з повІтря; _ііЬегlеіепЬеl1 t 
перевага в повlтрю;_ііЬеrwасhuпg 
f повІтряне стеження, д6гляд; 

_iibung t повІтряна, lIeTYHCbl{a 
вправа 

Liillung t провітрювання; -sklappe 
f вентиляцIЙI\ИЙ,-- вітрогlнний 
хлип~к; _зlосЬ' n вентиляцІйний, 
вітрогінний 6твір 

Luft[ventil пповітряний хлип ак ; 
_verbindung t повІтряний зв' я
з6к; transozeanische _verbindung t 
заокеанська служба зв'язку; 
_verdichter m повІтряний ком
пресор; _verdriingung t вити
снення; _verdiinnung t роз
рІдження повІтря 

Lultverkehr m повітряна комуні
кація; innereuropaischer _ сере
доевропейська летунська кому
нікація; internationaler _ інтер
національний летунський рух, 
J,омунікація 

Lultverkehrs .•. , •.. ; _abkommen 
n повітрокомунікацlйний д6го
вІр' _gesel1schaft t товариство 
по~lтряноі комунікації _geselz n 
зак6н про повітролітання; _stadt 
t місто з повІтряною комуніка
цією; _slrecke t шлях повІтряної 
комунікації; _weg m шлях по
вітряної комунію~.ціі 

Lult[verteidigung t повітрообор6на, 
повІтряна обор6на; _vегlеПег
ЬаЬп m повітророзподlльчий 
фант; _wafle f повІтряна збр6я, 
повІтряні сили; _wаlfеиsсhulе t 
шк6ла зброярІв летунетва; _we~ 
m повІтряний шлях; _wehrpoll
lik t повітрообор6нна полІтика; 
_widersland m 6пір повІтря, по· 
вітро6пір; _wirbel m вихор, по
вітровир; -,іеl пповІтряна 
ціль, метА; -zug m повІтряна 
струмина 

Luv t Довlтряна стороюl 
luvwiirls до вІтру, в ст6рону 

вІтру 
L Z = Lullscbifl Zeppelln скорот: 
повітроплав .Цепелін, 
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Madenschraube t потайна шруба, 
потайний rвинт 

Magazin n викидач (бомб) 
Magnesium11egierung t аліяж ма

гнезії, сплав М_; _liсЬі n магне
зійне світло 

Magnet 111 MaГH~TO; perman"nler _ 
СТ~ЛИЙ магнет ; rotierender 
поворітнйй магнет ; -зпlаssеr 'ln 

магн~тний пускач; _anlrieb 1т 
передача, трансмfсія магнето; 
_armalur t арматура маги~то; 
_eleklromolor 111 електромагн~т
ний рушій; _le1d n MaГH~THe п6-
ле; _gehause n кор6бка MaгНt~TO; 
-!(eslel1 n ст6вба MaГH~TO 

magnetisch магнетичний 
Magnel1kerze t електромагн~тнз 

свІчка; _kompaB '"" магнетний 
к6мпас; _korper 111 тіло, к6рпус 
магнето; ....nadel t магнетна 
стрілка 

magneloe1ektrisch електромагнётний 
Magnel1slah1 111 MaГH~THa cTa,lb: 

_system n магнетна система; 
-zunder m магнето 

Mahagoni n магаг6ні (рід дерева) 
Mannschall t стрілецтво; зал6га, 
команда; _sraum m поміщення 
для зал6ги 

Manomeler n тискомір, манометр 
Manovrier1bal1asl 111 маневр6вий 

савур; _Iahigkeit t маневрен
ність, здатність маневрувати 

Manle1 '" обг6ртка; шина, обруч; 
_ktihlung t водяна обг6ртка для 

marine морський [хол6дження 
Магіпе t фль6та; _l1ieger '" мор
ський літун; _fIiegerei f морське 
летунство ; _fliegerformation t 
формація морськ6го летунства; 
_l1ugabtei1ung f відділ морсько
го летунства; -'lugchel '" на
чальник морськ6го летунства ; 
_l1ugslation t морсько-летунська 
база _l1ugwesen n морське ле
тунство ; _l1ugzeug n морський 
літак; _landl1iegerabtei1ung t су
ходільний дивізі6н морськ6го 

летунства; _lultschill n повітро
плав фль6ти; _lultstreilkrafte ОР! 
морсько-повІтряна збр6йна си
ла, морське летунство ; _lufl
walle t морсько-повітряна збр6я; 
_slation t база воєнної фль6ти 

Marlin1roheisen n мартинів ський 
чавун; ~lаЬI 111 мартинівська 
сталь 

Masclrine f машина, літак; dr.i· 
molorige _ трирушійна машина; 
zweimotorige _ дворушійна ма
шина 

Maschinen . _ . машин6вий; _l1ieger
abwehrkanone t автоматична 
протилетунська пушка 

Maschinengewehr n кулемет; Ье
wegliches _ поворушний куле
мет; dnrcb die Lultschraube schie
Bendes _ кулемет, що стріляє 
через пропелер; lеісМе. _ легкий 
кулемет; slarres _ непорушний 
кулемет; starres, fes,tes _ непо
рушний постійний кулемет 

Maschinengewehr _ . _ кулеметний; 
_abzug '" спуск овий механізм 
кулемета; _bock '" кулеметна 
устава; _drehkranz '" кулем~т"а 
обор6тниця; _drehring '" обо
р6тна устава кулемета, турель; 
_еіпЬао m уст~влення кулемету 
(в крилах, в тулубі); огtslезtег 
_еіпЬаи ,,~ нерух6ма устава ку
лемету; orlsveranderlicher _еіпЬап 
m, переносна устава кулем~ту; 
зlаггег _еіпЬа" m непорушн4 
устава кулемету; ~аНег m три
мач кулемета; _Іаоl m ціва ку
лемета; --ring m обор6тниця 
кулемета; _scbiitze 111 кулеметний 
стрілець; _sland m КУJlем~тне 
гнізд6; _Iasler m аш Sleuerhebel 
кулеметний спуск на керівниці; 
_turm 1n кулеметна вежка; VOr
derer _Iurm 111 передня куле
метна вежка 

Maschinen1gondel t гонд6ла для 
машин; _kanone f машинбва 
пушка; _krall t механІчна сила, 
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- машини; _lage f устава ма
шини; _leislung видатність 
машини; _plerdekraft f меха
нічна сила коня; _scbaden 1n 
ушк6дження апарату; _lеіІ m 
частина машини 

Maske f протнгаз!ник]; маска 
(терену) 

Massenldruck m тиск маси; _еіпЬеіl 
f одиниця маси; _erzeugung t 
масова продукція; _widerstand 
"" 6пір маси, інерція 

massieren зосереджувати, скупчу
вати 

MaBlzabl f числ6, що подає р6з
мір; ...zeichnung t рисунок з до
держанням р6змірів 

Material n матеріял; матеріяльні 
засоби; _beansprucbung f напру
га матеріялу; _ermUdung f ст6-
мленість матеріялу; _Iehler m 
rандж, хиба матеріялу 

Materialien nlр! матеріялн 
Maleriallprobe f зраз6к матеріялу; 
_ргШuпg f випр6ба матеріялу 

Maximalgeschwindigkeit f макси
мальна швидкість 

Mechanik f механіка; _ der gas
larmigen Кагрег механіка газо
ВИДНИХ тіл 

Mechaniker 1п, механік; erster _ 
(еіпег 5lаllеl) старший механік 

mechanisiert механіз6ваний 
MeereshOhe f п6зем м6ря 
МеЬг ... , ... ; _decker m бага
токрйл; _dUsenvers.ger m карбю
ратор з кількома порскачами; 
-.gewichl n зайвинний тягар; 
_leislung f зайва вир6бність; 
_leiterkabel ,t багатожильний 
кабель; _leitersyslem n СИСтема 
багато пр6водlв 

mehrmolorig багаторушійний 
Mehrphasenstrom 1n багатофаз6вий 
струм 

mehrlphasig багатофаз6вий; _polig 
багатобігун6вий 

Mehrsitzer m багатосlдець 
mehrlstielig багатостояк6вий; _Іеі

lig зл6жений, складовий 
Mehrlzweckelflugboot n човнолітак 
для рlзного ужиття; _Ilugzeug n 
літак різнор6дного призначен-

ня; _hochdecker m висококрил 
різнор6дного призначення 

Meldelabwurf m скидування зго
л6шень, донесень; ~lеНе r 
місце скидування згол6шень 

Meldung f abwerlen скидати до-
несення, згол6шення 

МешЬгапе f мембрана 
МешЬгапрпшре f мембранна п6мпа 
Мегіdіая m полуденник, півден-
ник; geographischer _ географІч
ний південник; magnetischel- _ 
магнетичний південник 

MeBlapparat m вим!рчий прилад; 
_band n рулетка; _brUcke f ви
мірчий міст6к 

Messerflug 1n «ножевий літ:. 
Me81ergebnis n результат, в"слід 
виміру, п6міру; _fehler 1n п6-
хибка п6міру; _Ilug m випр6бу
вальний літ; _genauigkeit f т6ч
ність виміру, п6міру; -.gerat n 
вимlрче приладдя; aerologisches 
_gerat n аерологІчне вимlрче 
приладдя 

Messinglblatt n мосяжний аркуш; 
_dr.htleder f мосяжна пружина; 
-.gehiiuse n мосяжна кор6бка; 
_lager n мосяжна вальниця; 
--<ohr n мосяжна рура, труба 

Me81inslrumenl n вимІрчий інстру
мент; -.keil 1n мІрний КЛИН (для 
т6чного виміру); -І.ІІ. f ви
мІрча лата; _lеіпе f вим!рчий 
шнур; _асЬеіЬе f теодоліт; _пЬг 
f вимІр чий ГОДИННИК 

Messung f виміри, 6бмір; aero
dyn.mische _ аеродинамІчний 
6бмір 

MeBveri.bren n сп6сіб п6міру; 
aeropbysikalisches _ повітрофі
зичний сп6сіб п6міру 

MeBwinkel m кутомір 
Меіаl1 ... , ... ; _Ьаи '1n мета
лева конструкція; -h.uweise f 
металевнй рід буд6ви; _Ьерlап
kung f металеве обшиття; _Ье
schl.g 1n металеве обк6в,ння; 
_beschl.gschr.ube f ок6вана л6-
пать пропелер.; ~ПrоІе f мет'
лева щІтка; _dichtung f мета
леве ущільнення; _flUgel m ме
таЛеве крил6; _flugzeug n 
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металевий літ!!к; ~UВ m мета
леве литв6, лиття; _haul f 
металева обол6на; _Ьоlш m ме
талевий лонжер6н; Jliille f 
металева обол6на 

Melallisierung f металіз!!ція 
МеlаЩkаrtusсhе f металева гІльза, 
картуша; _Iegierung f металевий 
стоп; _Iullschraube f металевий 
пропелер; .Johrholm m лонже
р6н з металевих рур; .Jumpl m 
металевий тулуб; _schraube t 
металевий пропелер; _schuh m 
металевий черевик; _slrebe f 
металевий косяк; _stiick n мета
лева частина; _iiberzug m мета-
леве покриття , 

Meleorograph m метеор6граф І 
Meleoro!ogie t метеорол6гія 
М,О_ = Maschinengewehr n куле
мет 

Мililііг , " військ6ві!й; _fIiegerei 
f військ6ве летунетво; _f1ieger~ 
kriille f Ір! військ6во-летуиські 
сили; _l\iegerschule f військ6во
летунська шк6ла; _lIugg.ral n 
військ6во-літ!!льні апарати;_lІug
Ь"lеп m військ6ве летище; 
_lIugwesen n військ6ве ле тун
ство; _lIugzeug n військ6вий 
літ!!к; _Iultf"hrl f військ6ве ле
тунетво, авіяція; _Iultlahrzeug n 
військ6вий летунський апар!!т; 
-Iultllotte f військ6ва повІтряна 
фль6та; _Iullschill n військ6вий 
повітропл!!в; _pilol 11' військ6-
вий піл6т 

mililiirwissenschaltIich військ6во-
наук6вий 

Minderungsvenlil n редукцІйний 
хлип!!к 

Mindesl[belrag m мІнімум; ~e
schwindigkeil f найменша швид
кість; _widersland m найменший 

МіпепЬошЬе t мінна б6мба [6пір 
Mineralschmiermitlel n мінер!!льна 

олІя 
Minimal[geschwindigkeit t міні

м:ільна, найменша швидкість; 
_gewicht n найменший тяг!!р; 
_Ieislung t найменша потуга, 
міць, вид!!тність; _зраппип&, f 

найменша напруга; _werl 11' 
найменша в!!ртість, мІнімум 

Міпиероl 11' від'ємний бігун 
Misch[bau m мІшана конструкція; 
_Ьеиlеl m змішувальний міш6к 
(киснев6го апарату); -І<ашшег f 
камера змІшування; -I<rallsloll 
m горюча суміш 

Mischung f мішанина, суміш; _в
уегьаllпі. n відн6шення складни
ків мішанини; _svorgang m про
цес змішування 

МШwеіsuпg f магнетний вlдхил; 
ostIiche _ схІдний магнетний 
відхил; westliche m західний 
магнетний вlдхил 

Мitlеl n засіб; середина; середня 
величина; _benzin n середня 
бензина; _deck n середня палу
ба, середня частина крила; _
decker середньокрил; Ireitragen
der _decker m вільнон6сний се
редньокрил; _druck m середній 
тиск; _eleklrode f середня елек
тр6да 

шіІІеllевl мал6і м6ці, кріпоти 
Mitlel[l\iigel m середнє крил6; 

_Irequenz t середня частота; 
_kralt f вислідна, середня сила; 
_liпіе f осева лІнія, вісь симе
трії; _motor m середній рушІй; 
_punkl m центр; _punkl der Dre
hung центр 6бороту; _punkl der 
Schwere центр тягару; _punkt 
des Druckes центр тиску; _sle!
!ung t середнє пол6ження; 
_stiick n середня частина; _welle 
t середня хвиля; _werl m се
редня вартість, значення 

MobiImachung t мобілізація 
Modell n модель, зраз6к; _llug

zeug n модельний літак; _korper 
тмодель; aerodynamischer _
_korper m аеродинамІчний мо
дель, зраз6к 

Momentan[achse t вісь моменту; 
_belaslnng t хвилеве обтяження; 
_wert т хвилева вартість 

МошепІ[аиlпаЬше t моментальна 
фотографія; ..ausgleich т ви
рівняння моментів; ..auslosung t 
хвилеве, рапт6ве розмик4ння; 
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_verschlu6 m хвил~ве, рапт6ве 
замкнення 

Мопорlап m siehe Eindecker m 
Montage t монтування; _ЬаНе t 

монтfвня, складзльня 
Monteur m монтер 
m.ontieren монтувати 
Montierlahigkeit t монтажність ; 

schneHe _ швидка монтажність 
МогєеlаlрЬаЬе! n азбука М6рзого; 
_аррага! m апарат М6рзого; 
_schrift t азбука М6рзого; 
_tasle t телеграфний ключ 
М6рзого 

Molor m рушій, мот6р; lest
stehender _ стаціонарний рушій; 
langhubiger _ рушій з д6вгим 
х6дом т6лока; lultgekiihlter _ 
рушій повітряного охол6джен
ня; den ргоЬіегеп випр6-
б[6в]увати рушій; rechtslaulender 

рушій правого обертання; 
вІаЬilег _ непорушний рушій; 
iiberspeister _ пересичений ру
шій; wassergekiihlter _ водохо
л6джений рушій 

Motorlanker m кітва рушія; _ап
lage t устава рушія; ....апlа8-
kurbel t стартер, пускова ручка, 
п_ к6рба; _anlrieb m рушійна 
передача; ....arbeitsweise t праця 
рушія; ....anlhangung t п6чіпка 
рушія; _Ьаllоп m рушійний, ке
рувальний баль6н; -Ьапmпаlег 
n зраз6к для будування ру
шіlв; _bedienung t обслуга ру
шія; jock m конс6ля, одно
спірник рушія; _drehzahl t кіль
кість 6боротів рушія; _еіпЬаи 
m вбудування рушія; _einheils
gewicht n тягар рушія на одн
ні!Цю сили; _einsteHung t ре
гуляція рушія 

МОІогепlЬаи m буд6ва рушilв, 
мот6рів; _gondel t гонд6ла з 
рушієм; _kunde t наука про 
руші!; _iiberwachung t д6гляд 
рушіlв; _werk n вир6бня ру
ші!в; _werkstatt f варстат на
прави руші!в 

Motorlerhitzung t перегрівання 
рушія; _Iliegen n мотор6ве лі
тання; _lIieger m рушійний, мо-
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тор6вий літун; _lIug m мото
р6вий, рушійний літ; _lIug
асЬпlе t шк6ла мотор6вого лі
тання; _flugschulung t навчан
ня рушійного (мотор6вого) лі
тання; _lIugzeu&, n рушійний, 
мотор6вий літак; _Іuпdашепt n 
фундамент рушія, підрушійний 
ф_; _gehause n картер рушія; 
_gerausch n шум рушія; _ge
sleH n рама рушія; _ЬапЬе t 
покриття рушія; _hersleller m 
вирібник руші!в; _kanone t 
мотор6ва пушка; Jeislung t 
потуга, видатність рушія 

шоlогlоs безрушійний 

Моlогlбl n рушійна олія, мастило; 
_ргоЬеlаиl m пр6бний пуск 
(біг) рушія; _рпmре t мотор6-

вий СМОК, п6МПЗj Jahmen 1n 
рама рушія, рамина рушія; 
_schaden 11~ ушк6дження рушія; 
_schiJd n табличка з даними 
рушія; _segler m мотор6вий 
вітрун; doppelsilziger _segler m 
двоособ6вий мотор6вий вітру"; 
einsitziger _segler m одноособ6-
ВИй мотор6вий вітрун; -"Iarke t 
сила рушія; _sleuerung t керу
вання рушієм; _stillstand m 
нечинність рушія; _8tбгuпg t не
лагода, ушк6дження рушія; _
Irager m трям рушія; _verklei
dung t покриття рушія; _уег
бluпg t перешмарування, пере
мащення рушія; _ver8uchssland 
тетація пр6бування рушіlв; 
_уогЬаи т підрушійна рама; 
_welle t корбовий вал, в_ 
рушія; Jugang m д6ступ до 

рушія; Jiindung t запаленнЯ 

Миflе t муфта, злучник [рушія 
Multiplikalor m мультиплікатор 
Miindung f дуло, 6твір, гирло; 

_sgeschwindigkeit t початк6ва, 
дулова швидкість 

МипіІіоп •. _ _ стріливний ; _kisle t 
стріливна скринька; _Іготтеl f 
набійний барабан 
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Musk_llkгaltllugz_ug т літ власни
ми силами; _lIugz_ug плітак 
порушуваний силою _мускулів 

Must_r n зраз6к, тип; _priiiung 
типова випр6ба 

Nabe f маточина; -'1l1ansch т 
криси маточини; _пlпІІ_г n уту
лак маточини; _keil 1n плішка 
маточини; _пsсhrаuЬе t нати
скний rвинт уту лки; _пlеllег 
кружало утулки 

пасhllliеg_п летіти за ким навздо
гін; _іііllеп доливати, ДОПОВ
няти; _lassen попускати, сла
бнути, ущухати (вітер) 

Nacblassen n d_s Wind_s ущухання 
вітру 

Nachllult f додатк6ве повІтря; 
_mu8terung f другісний 6'гляд 

пасЬргіііеп контролювати, випр6-
бувати 

Nachг_chnung f переліка; кон
тр6льний, перевірчий розраху

Nachrich! f вістка, від6мість [нок 
Nachricht_n ___ , ___ ; _dіепs! 111 

служба зв'язку; _kompanie t 
с6тня зв'язку; _iibermittIung f 
передавання вістей; _verbin· 
dungsv/ezen 11, зв'яз6к 

Nachschub т д6віз, поп6внення; 
_gebi_t n раМн постачання; 
_V01Tichtung f подавальний ме
ханізм 

пасhlsраппеп підтягати ; _sl_lIbar 
[в)регуль6ваний; -"І_Неп пере
ставляти, регулювати 

Nach! _ _ _ нічний; ..angrili т 

нічна атака; _aufkHirung t нічна 
р6звідка, звіди; ..апіпаЬше t 
нічна світлина, здіймання; _Ье
leuerцngsanlage f споруда для 
освітлювання летища; ~еlеисЬ
tung f нічне освітлення; _Ье
leuchlungsansalz т пристрій до 
нічн6го освітлювання; _ЬеоЬасЬ
tung t нічне стеження; _ЬеоЬ
achtungsgeschwader n нічна сте
жова ескадра; _ЬеІгіеЬ т нічний 
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Мпllег f мутра, гайка, шруба; 
_8сЬili n літакон6с[ець); _sl_lI
schliiss_1 трозсувний мутровий 
КЛЮЧ 

N 
рух, експлуатація; ~оmЬагdе
шеп! n нічне бомбардування; 
_ЬоmЬепеіпhеit f одиниця ні чннх 
бомбов6зів; _bombenl1ieg_r m 
літун нічних бомбов6зів; _Ьош
benflug т нічно-бомбард6вий 
літ; _bombenflugzeng n нічний 
бомбовіз ; ~оmЬепgеsсhwаdег 'n 
нічна бомбард6ва ескадра; _
bombenregiment " нічно-бомбар
д6вий полк; _bombenslaflel f 
нічно-бомбард6ва ескадрилья; 
_ЬотЬег 111 нічно-бомбард6вий 
літак, нічний бомбовіз ; _Ьот
ЬегвІаffеl f ескадрилья нічних 
бомбов6зів; _erkundung t нічна 
р6звідка; _fernfIug т нічний 
далекий літ; _fliegen n нічне 
літання; _fIieger тn нічний лі
тун; _l1iegeriibung f нічнолетун
ська вправа; Jlug т нічний 
літ; _flug ші! Blindgeral сліпий 
літ вночі; _flugau8riistung f ви
ряд для нічних ль6тів; _flugver
kehr 111 нічна летунська кому
нікація, рух; _glas n нічний 
бін6кль; _jagdflug т нічний літ 
нищильника; _jagdflugzeug n 
нічний нищильник; -Iandung t 
нічне осідання; -Iuftstreck_ f 
нічна повітролінія; -Iultverkehr 
т нічна повітряна комунікація; 
_unternehmung f нічне заповзят
тя; _verkehr т нічна комуні
кація, рух 

Nachvornlkippen n переверт через 
г6лову; ..ІпІ8сЬеп n висування 

Nachwirkung t післячин [наперід 
nachziehen підтягати 
Nachziindung f пізне запалення 
Nadel t ігла; стрілка; _ablenkung 

f відхил стрілки; _vепШ " 
гольчаста хлипавка; _verfahren 
11 націлювання за стрілкою 
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зблизька; --"ulkliirer m літ~к 
близької рбзвідки; _aulkliirung f 
близька рбзвіДl(а, вивІдування; 
_Iunkwellen (IР! ультра-кор6ткі 
хвилі 

Naht f шво, рубець, стик; _dich
tung f ущІльнення шва 

nahtlos безшвбвий 
narrensicher (Flugzeug) покл~дли
вий (літ~к) 

Nasenlholm m передній лонжербн; 
_klolz m HOCOB~, передкова 
кол6дка 

NаtiопаlШіtепzеісhеп n держ~вний 
Navigation f навіr~ція [знаl( 
Navigation8 ___ навіrацlйний; _апв-

riistung навіrацlйне устатку
в~ння; _iostrumeot n навіrацlй
ний інструмент; _оШzіеr m 
штурман; -'"апт m навіrацlйний 
вІдділ, примІщення 

Nebel m мряка, туман; _anlage r 
протимрякова споруда; ortsfeste 
_anlage f стала протимрякова 
споруда; _apparat m ДИМОВИЙ 
апарат; -.bildung f твбренни 
мряки, наставання м_; _ЬошЬе f 
мряковинна ббмба; _ilug m літ 
у мряці; _ilugzeug n літак до 
мряковинних заслбн; -.geriit n 
мряковинне приладдя; beweg
liсЬе8 ~етііІ n порушне мряко
винне приладдя; _Iandung f осі
дання в тумані; _шШеl n ди
мотвбрчий засіб; -schutz m дн
мова завІса; _8Іоll m димо
твбрча речовина; _wand f мря
кова аасл6на; _wolke f димова 
хмара 

NеЬепldііsе f компенаацlйний пор
(кач; _konlakt m допомічнйй 
контакт; _lager n допомічюl 
вальниця; _lпіІ f додатк6ве 
повІтря; -,"ad n допомічне кб
леса; -ring m допомічне кільце; 
_schubstange f побічний гонбк; 
_verspannung f помічний рбзча., 

Neiguog f нахил, схил, крен; 
_чmеssеr m спадомІр, крено
метр; _swinkel m кут СХИIIУ 

Nockenwelle 

Nennllei8tung f номінальна міць, 
потуга; _wert m номінальна 
величина 

Neon n небн; _Ieuer n небновий 
вогбнь 

Netz n сІтка, мережа; _hemd n 
nelzl08 без сІтки [сІтка бальбну 
Neuau8rii8tung f новоузбр6єння; 

_ der Fliegertruppe новоуабрбєн
ня летунства; _ ші! FIugzeugen 
новоузбрбєння літаками 

Neukon8!ruktion f нова конструк
ція 

Neunzylinder-Sternmotor m дев'яти-
циліндрбвий зірковидний рушІй 

Nichtlei!er тнепровідник 
Nickels!ahl т ніклева сталь 
Niederdruck m низький тиск; 

_ballonreilen т бальон6вий обруч 
низьк6го тиску; --hereilung f 
пневматик низьк6го тиску 

Niederdruckgebiet n ббласть ннзь
к6го тиску 

niederlgehen (Flugzeug) спускатися, 
знижати; _steigend додільний 

.Niele f ніт; versenkle _ ніт впотай 
nieten нютувати, заклепувати 
Niellkopl т гол6вка нlту; ~аЬІ f 

ніт6ве ШВО 
Nimbus т німб, дощана хмар. 
Nippel твідрурок, нІпель; _ver· 

bindung f получення РУР аа 
п6міччю нІпелю, відрурка 

Nitrolack т нітроляк 
Niveau n рІвень; _un!erschied т 
різниця рlвеня 

Nocken ткулак; aulgekeilter _ за
клинений кулак; _ liir Kompres
sionsverminderung f кулак де
компресора; _ ші! veranderlicher 
НпЬЬоЬе кулак із змІнною ви
сотбю хбду; schrager _ скіснйй 
кулак; verschiebbarer _ пере
сувний кулак; verslellbarer 
регулювальний кулак 

Nocken __ ., ___ ; _gehiinse n роз-
подlльна корббка (в руші1); 
_getriebe n кулачкбва передача; 
_ЬеЬеl т кулачкбвий важіль; 
-,"011. f коліща кула[ч]ка, 
_scheibe t кулачне кружало; 
_lтошшеІ f кулачкбвий барабан; 
_welle f кулачний вал6к; ver-
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schiebbare _welle кулачний 
переставний вал6к 

Nominalkralt f номінальна сила 
Nonius 'tn н6ній 
Nordpol m північний бігун 
Norm f и6рма, стандарт 
Normal _ _ нормальний; ....аlто· 

sphiire f нормальна атмосф~ра; 
_beBchleunigung f нормальне при
швидшення; _druck m нормаль· 
ний тиск; _!lug m нормальний, 
звичайний літ; _!luglage f 
нормальне пол6ження за ль6ту; 
~aBbebel m ручка нормального 
газу; _iostrument n нормальний 
інструмент; _kerze f нормальна 
свічка; _kralt f нормальна, 
сторчова сила; Juladung f нор
мальне обтяжеWLIЯ, навантажен
ня; _zustand m нормальний 
стан, пол6ження 

Not ___ ; ___ ; ~сЬве f запасна 

вісь; _ЬеЬііltег m запасний збір
ник, бак; _Ьаlеп '}n запасне ле
тище; _Iage f злиденне пол6-
ження, скрутне п_; _Iage des 
Flugzeuges вимушене пол6ження 
літака; _landehafen ·т запасне 
летище 

Ober[belehlshaber m головнокоман
дувач; _deck n горішнє крил6, 
площина; _!lіісЬе f поверхня; 
плятф6рма 

ОЬегіНісЬеп ___ , ___ , Ьеsсhаffеп· 

ЬеіІ f характер поверхні (місце
вости); _hiirtung f гартування 
поверхні, цементування; ~пЬаlt 
,,~ пл6ща поверхні; Jeibuog t 
тертя поверхней ; _veriioderung t 
зміна поверхней 

Oberfliigel m горішнє крил6; drei
teiliger _ тричастинне горішнє 
крил6; linker _ ліве ГОРІШНЄ 
крил6; _гесЬІег _ праве го
рішнє крил6; _mittelstiick n ее
р~дня частина горішнього крила 

ootlaoden осідати з конечности 
Notlandeplatz m siehe NotlaoduogB' 

platz m запасне л~тище 
Notlandung f докон~чне, приму
сове осідання; _splatz m за
пасний летунський майдан 

Not[ruf m гасло в приг6ді; _sig
оаl n гасло в..,.!Ш!!!:.WLі; _sitz m 
запасне сидіння, сідець; _ver- j 

band m п~рша перев'язка; _ver
bandsp1ickcheo n індивідуальний 
пакет 

Nul(l)linie f нулева лінія; _punkt 
тнулева т6чка; _wert тну
лева вартість 

Nur!liigel m тількикрил; _!lugzeug 
'1~ тількикрил 

Nu8baum m орІхове д~peBO 
Nutz[anweodung f практичне поу
життя; _auftrieb", корисна під'
емна сйла; _belastuog f ко
рисне навантаження; _Iast t 
корисний вантаж; _Ieistung t 
корисна видатність, дfя, міць; 
_tragfiihigkeit f корисна ван
тажність.. _wertung f оцінка 
хосенности, пожит6чности; _wi
der"tand m корисний 6пір 

о 

Ober[lunker m старший радіотеле
графіст; _Iunk(er)meister m стар
ШИЙ радіотехнік; _Ьоlш т {'О· 
рlшній лонжер6н 

oberirdisch на[д]земний 
Oberleitung t головне керування; 
повІтряна, нщдземна лІнія 

Objekt n об'єкт, пр~дмет; _gfas n 
об'єктйв 

Objektivbrennpunkt m ф6кус об'єк
тива 

Observatorium 1< обсерват6рія; 
аеrопаutisсhеs _ повітролітliльнз, 
аеронавтйчна обсерват6рія 

оffепоіУ нападний, наступний, за
чіпний 
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Оllепзіуе f зачіпна дія, офензива; 
_ zur Lult зачіпнІ діі в повІтрі, 
повІтряна офеН311ва 

Ollnungslunke(n) m Іскра розми-
кання 

Ohnehaltllug m безпеrестанний, бе
Ohr n вухо, вушко з ]упіlННИЙ літ 
01 n олІя, олива; dicklliissiges _ 

густа олІя; _аы�вB т 6твір для 
спуску олії; -3.пzug m непромо
кальний 6дяг; J>ad n олІйна 
купіль; _beh3lter m збірник 
олfї; _brenner т форсунка, при
скавка; ~dichtungsring т кільце 
для ущІльнення олfї/, _druck
messer 71~ манометр оnfї; _druck
schmierung f мащенн~. @лlєюvmід 

.. тиском 1-'.' _ tln.' .. (.~, i(~:c!#!/": 
оlеп мастит!!, шмарувати олІєю " 
Oler т мазничка ' . 
Olliiinger m масти:лол6вник, оліє-
л6вник; _fапgr1Пg т масти
лозбірн", кільце; _farbe f олІйна 
барва, фарба; _Iiller т олІйний 
фІльтр, цідило; _glas n по
казник рІвня олfї; -.kammer t 
олІйна ком6ра; _kanal т маСТI!
лопр6від, мастилопровІдний ка
нал; _kanne t ручна мазничка; 
-.kreislaul m круг[о]6біг о.,Iї, 
мастила; _kiihler т олІйний охо
л6дник, радіят6р; -1eilung t 
мастнлопр6від; _Iulldruckbrem.e 
f оліАно-пневматична гальма; 
_Iultiederung f олійно-пневма
тична амов,тиззція; _шапоmеtеr 
n манометр олії, мастила; -шо
tor т рушІй для течк6го палн
-ва; _ппl(е) f рівчач6к для оливи; 
_рllшре t п6мпа до олії; --"еіпі
ger m мастилочисник ; -хом 11, 
мастилопр6від, мастилопровfдна 
труба; Jiihrchen n рурка до 
олії; _sсhmіегuпg f мащення 
олІєю; ~рЇеgеl т рІвень олії, 
мастила; ~tоВdііmрlег m олІй
ний амортизатор; _Iank m бак 
для олП, мастила; _umlaul т 
круг[о]6біг олІ!; _verdiinnung f 

розрІдження мастила, олli; _ver
leilerhahn т олійорозподlльчий 
(рант; _warmemesser m показнш( 
температури мастила; .c.zeug n 
непромакальне плаття; .c.zul1uВ 
т д6плив мастила, олfї; .c.zuliib
rung f постачання мастила; -.zu
leitung t мастилопровІдний тру
бопр6від 

Operalїon 1 дІя, операція 
Орегаlіоп •... операційний; _basis 

f оперативна база; _ьеіеы� 11> 
оперативний наказ; .JJereich т 
раМн бойових дій; _endziel " 
остат6чна ціль дій, операцій; 
_Ield n театр, п6ле воєнних дій; 
_gebiel n оперативний 6бшир; 
_рІап 1п оперативний плян; 
_raum m оперативний рай6н; 
_Іїеlе t глибина дій, операцій 

Ordnung f лад, порядок; gelOsle _ 
розг6рнутий лад; gеііііпеlе 
розімкнутий лад; gеsсhlоssепе _ 
зімкнутий лад 

orientieren орієнтувати 
Orientierung f орієнтація; _sрuпkt 
т орієнтацІйний пункт 

Orl,an т оркан, ураган 
orten визначувати місце 
Orterkompa8 т к6мпас стежача 
Orls ... , .... ; _аы�пkuпgg t де-

віяція; _Ьеsсhаilепhеit t характер 
місцевости; _beslimmung t ви
значення місця пол6ження; _Iage 
t географІчне мІсце 

orlsveriinderlich перен6сний, пере
сувний 

Ortung t визначення географІчно
го мІсця; astronomische _ астро· 
номlчна орієнтація (за ль6ту); 
_пасh der Karte визначення 
мІсця за мапою; _ пасh dem 
Кошра8 визначення мІсця за 
к6мпасом; --sgeriit n навігацІйні 

Osl(en) т схід [приб6ри 
oslwiirts на схід 
Оzеапll1iеgег т [за]океанський лі, 

тун; _flugzeug n океанський 
літак 
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Packung f набивання, пакування 
Palisade f палісада (на палубі лі· 
такон6сця) 

Раппе t ушк6джеиня, псування 
рушія 

Panoramenkammer t панорамна фо· 
тоюімера; _bild n світлина па
норамної фотокамери 

Panzer т панцер; _ЬошЬе t пан· 
церна б6мба; _f1ugzeug n пан· 
церолітак, опанцер6ваний літак; 
_gescb08 n паицеробlйний гар· 
матеиь; ~аЬеl n ш\нцерний 
кабель, трос 

Panzerung t опанцер6вання 
Papierstreilen т папер6ва стяжка 

(в регістрацІйних апаратах) 
Parabel f параболя; _fJIigel т 

парабо.лlчне крил6 
Parakautschuk т кращий рід 
кавчуку 

ParaHe1lkriifte t/p! рівноБІжні сИ· 
ли; _kurven 'lР! рівноБІжні 
кривІ 

ParaHelogramm '" der Kra!te пара· 
ле ло гр ам сил 

ParaHelschaltung f рівноБІжне злу· 
чення 

Parasolllugzeug " парасолекрил 
Parsevalllultschiff n повітроплав 
Парсеваль; _schraube f м'ягкий 
проп~лер Парсевйля 

Passagier т пасажир; _f1ugzeug n 
пасажйрний літак; -І'зum m па
сажйрна кабіна, помІщення 

Patrone f наБІй 
Patronen ... набійний; _ausstojJ. 

rohr n викидач гільз; _зuswеrfеr 
m викидзч вистрілених гільз; 
_auszieher т викидйч; _Ieder t 
пружина бойов6го шрубака; 
_gurt т набlйна стрІчка; _gurt. 
abfiihrung f відвІд наБІйної 
стІчки; _gurtzufiihrung t на[по]· і 
давальна стрІчка; дов6дження І 
наБІйної стрІчки; _ЬUlзе т па· І 
бlйна гІльза; .JDagazin n мага· : 
зинна кор6бка для на(і6їв; І 

_trager т бойовий шрубак; 
_trommel f наБІйний барабйн 

Pauspapier n воскІвка 
Pedal nступатень ; _steuerung f 
ножане керування 

РеП ... , '" ; _anlage f пеленга· 
цlйна устан6ва; _apparat т пе· 
ленгатор; _ЬошЬе f повітро,на· 
віrацlйна б6мба 

реПеп пеленгувйти, бр йти пел~нг 
РеПег т радіоrоніом~тр, пеленга· 
тор 

Peil!gerat n пеленгацlйні приб6ри; 
_kompa8 т к6мпас до пеленгу· 
вання; _rabmen m пеленгзцlйна 
рама; -"ignal n радіогйсло для 
пеленгування; -"tation f пелен· 
гацlйна, радіогоніометрична стй, 
ція; _steHe f пеленгацlі\ний 
пункт; _strahlen т/р! пеленга· 
цІйні лучІ 

РеПuпg t пеленгування; magnetische 
- магнетична пеленгація 

Pei1verfahren n пеленгуваННЯJ ви
значення мІсця ззчерками 

Pendel т маятннк; _ansschlag m 
амплітуда г6йдання маятника; 
_geschwindil(keit t швидкість г6Й· 
дання; _bohenmesser m маятни
к6внй бар6граф 

pendeln гойдйтнся, хитатнся; Ьіп 
nnd her _ гойдйтися взад і 
впер~д 

Pende11neigungsmesser т маятник6· 
вий, крен6метр, схиломfр; ~аЬ .. 
шеп~ випр6б[уваль]ний стан6кЬ' '. 

Pendelung t коливальний рух, гои-т У'ц,.. І 
дання маятника І 

perloriert продіравлений, продір· 
к6ваннй 

Periodenzahl f числ6 перІодів, ча· 
стота 

permanent постІйний, сталий, три· 
Persenning f брез~нт [валий 
Personal n персонал; artilleristi· 

sches _ артилерІйний персонал; 
_ der Flakartillerie персонал 
протилет~нської артил~рії; _ der 
LultnachГIchtentruppe персон4л ле· 
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тунеького вІйська зв'язку; lIiе
~endes _ літальний персонал; 
fliegerlechnisches _ летунсько
технІчний персонал; _st3rke f 
der Lultwafle особ6вий склад 
летунства 

Personenllultverkehr m пасажир на 
комунікація в повІтрі; _verkehr 
'" пасажирний рух, комуніка
ція; iiberseeischer _verkehr m З3-
м6рська пасажирна комунікація 

Р.Ігоlеотmоlог m нафтовий рушій 
Pfeilform f стріловидна ф6рма 
ріеilfогmі2' стріло видний 
Pferdekraft f механІчний, паровий 

кінь; _slunde f година меха
иічної сили 

pferdesHirke f паровий, механІч
ний кінь; eflektive _ дІйсна кІн· 
на сила 

Pllichtlandung f обов'язк6ве осі· 
Plosten m сторчовий стояк [дання 
РlгорІеп m клинтух, затичка 
Phase f фаза, період 
РЬоІоlеіпЬап m устава фотокаме

ри; _Ilugzeug n літак для фото· 
графічного знимання; _gramme
Ігіе f фотограметрія; ..graph m 
Фот6граф; _graphie f світлина, 
фотографія; _kopieren n фото· 
копіювати; _шеtеr n фотометер; І 
_рІаНе f фотографІчна плита 

РіІоІ m s. Flugzeugliihrer '" піл6т; І 
aktiver _ чинний піл6т; апlота· 
tischer _ автоматичний піл6т; 
_ЬаНоп m піл6тний баль6н 

Ріlоlеп ... піл6тний; _bekIeidung f 
убір піл6та; _priilung f піл6тний 
іспит; _sc]leїn m свід6цтво на 

./. звання піл6та; _5сЬоlе f піл6тна 
fч;uц( шк6ла, IIL піл6тів 

'Рігооеltе f пірует; викрутас 
Pilolrohrchen n ціва Піт6, труба 
Піт6 

РІап m плян; ~оlпаЬте f здій· 
мання місцевости 

рlапеп ПрО6ктувати, плянувати 
planieren плянувати, вирівнювати 
PIanierung f плянування [до рlвеня 
Planiibung f аплікаційна вправа, в_ 
Рlаltе f плита [на мапі; 
Pla!zlllug m літ над летищем, 
льою!льний л_; _ЬоЬе t висота, 

P05tllugzeug 

що на ній л6пае баль6н; --1"egen
wolke f купчасто·дощева хмара; 
-I"unde f довкІльний літ 

Pleuelsiange f гон6к; Doppel-T-_ 
двоте6вий гон6к (на вигляд 
двох «Т»); gefiihr!e _ побічний 
гон6к; ьоы�e _ порожнявий гон6к 

PleueIstangen ... , ... ; _lоВ '" 
нога гонка; _kopl '" гол6вка 
гонка; _Iager n вальніщя гонка; 
_schalt m стрижень гонка 

РІиnєсЬег m пур нач 
PlusleIektrode f додатни:! елек· 
тр6д; _роl m додатний бігун 

Pneumatik f пневмаТИКJ пневмз
тична шина 

pneumatisch пневматичний 
Роl m бігун, п6люс; верхня ча· 
стина баль6ну; ark!ischer 
північний бігун, п6люс; negaw 

Ііуег _ від'ємний бігун; _abs!and 
твІддаль п6між бігунами; _ап· 
ker 1n кітва з бігунами 

РоІ"ге. t полярна крива 
Polarkurve f крива поляри 
Polflieger 1n полярний літун 
Polizei . .. поліцІйний ; _flug т 

поліційний, доз6рний літ; _flug· 
wache t летунськополіційна ста· 
ниця; _flugzeug " поліцlЙdИЙ 
літак, л_ для поліційних цІлей 

PoIschuh 1n бігун6вий черевик; 
lаmеlIiегіег _ платівчастий бігу· 
н6вий черевик 

Pols!ersitz т подушк6вий сідець 
Рог!іоn f даванка, пайка 
Porzellan n порцеляна; _isolalor 1n 
порцеляновий ізолятор • 

Роsаuпеnflііgеl 1n телескопІчне 
крил6 

Positions ... , ... j _bestimmung t 
визначення м(сця; jaterne t па· 
зиційний, б6ртовий ліхтар; 
liсЬ! n позицlйне свІтло (на лі
таку вночІ) 

positiv додатній, позитивний 
Pos! . .. пошт6вий; _abwurfbeuteI 
т міш6к для скидування ле· 
тунеької п6шти; _laIlschirm 1n 
летопад до скидування п6шти; 
_Ilug 1n пошт6вий літ; _Ilugver
kehr т пошт6во,комунікацlйний 
рух; _flugzeug n пошт6вий лі· 
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так; _Iultverkehr т пошт6во-по
вітряна комунік~ція; -l'aum т 
приміщення иа п6шту; _sack т 
міш6к на п6шту; -sack abwerfen 
скидати міш6к З п6штою 

Роtепz t ступінь, показиик сту
пеня 

РгаЩапzеіgег т показник тиску 
газу в обол6ні; _lІіісЬе t відби
в[аль]на поверхня; _hOЬе t ви
сота нап6внення (баль6ну); _
lultschill n ж6сткий повітроплав, 
п_ м'ягк6ї системи; halbstarres 
~пlІвсЬill n півж6сткий повітро
плав ; _winkel т кут відбивання 

Prazision f т6чність, визначність, 
прецизія; _sinslrumenl n преци
зійний інструмент 

pressen гнітити, угнічувати, штам· 
пувати 

РгеВlпlt t стиснуте повІтря; _ап
lasser m пневматйчний стартер, 
пускач; JпtгіеЬ 111,. пневматична 
передача, пуск стиснутим _по
вітрям; _lІавсЬе t баль6н із сти
снутим повfтрям; _hammer m 
пневматичний м6лот; _Ieitung t 
трубопр6від стиснуто го повітря 

Primiirkabel n первинний кабель; 
Jраппппg f первинне напружен
ня; -strom m первинний струм; 
_wісkluпg t первинна 6бвитка; 
_wіdегstапd т первинний 6пір 

Ргіпzір n принціп; Archimedisches 
_ право Архімеда 

Ргіsmепzіеllегпгоhг n призматичний 
мірник 

Ртіуаl ___ приватний; _lIugplatz т 
приватне m!тище; _l1ugzeug n 
приватний літак; _wasserlJugzeug 
n приватний водолітак 

РтоЬе[lаЬгl f пр6бний літ; _lJug т 
пр6биий літ; _lJugergebnis n ви
слід [ви]пробного ль6ту; _Іапl 
т пр6бний пуск, біг (рушія) 

ргоЬіегеп пр6бувати, ви_, про
віряти 

РгоЬіетЬаЬп т контр6льний грант 
Ргоlil 1t пр6філь, вид зб6ку; 

dгuсkpuпktlеslеs _ пр6філь із 
сталим центром тиску; gewiilb
lео _ вигнутий пр6філь; 8сЬпеl-

'ео _ швидкий пр6філь; зутше
IгізсЬез _ симетричний пр6фіпь 

Ргоlil ___ , __ '; --'lullrieb т пі-

д'ємна сила пр6філя; _eigenschalt 
t якість пр6філя 

ргоlШегl профіль6ваний 
РгоlЩmеssuпg t вимір пр6філя; 

_sammlung t зБІрка пр6фіпів; 
_веЬпе t тятива П'р6філя; _!іеlе 
t глибина пр6філя, крила; _wi
dersland т пр6фільний 6пір; 
...zeichnung t рисунок пр6філя 

Projektion t проєкція; hOТlzonlale 
_ горизонтальна проєкція; J
еЬепе t _ПЛ6.з." ~l)ойєкцgі.. _skom
раН т п)50єкцІИни к мпас 

РтореIlег т s_ Lullschraube f про
пелер, повітрошруба; den _ апl
ziehen накрутити пропелер; _ 
шіl unveranderlicher Sleigung про
пелер із незмінною вfдстанню; 
_ шіl veranderlicher Slеіguпg про
пелер із змінн6ю вІдстанню; 
zweilliigeliger _ дволопатневий 
пропелер 

PropelIer , , " пропелерний ; _апlгіеЬ 
т пропелерна передача; --'lпз
gleichung t зрівноваження про
пелера; _ЬаЬп t крутІння, обер
тання пропелера; _beschlag т 
закlвець л6паті пропелера; _
ы�ll� 1t л6пать пропелера; _blall
Ьгеіlе f ширина л6паті пропеле
ра; ~ock т кремпіль пропеле
ра; _bremse f гальма пропелер.; 
_bruch т злам пропелер а; _
decke t покривець, накрив про
пелера; _durchmesser m попе~ 
речник пропелера; -1taube t ков
пак, накрив пропелера; _ЬпЬ т 
крок прош!лера; _паЬе f ма
точина прош!лера; _паЬеnzарlеп 
т цапфа маточини пропелера; 
_schaden т ушк6дження пропе
лера; _schlagen n биття пропе
лера; Jchliiplung f ковз, к6в
зання пропелера; --sleigung f 
відстань пропелера; _оlгаы� m 
течія прош!лера; _welle t вал 
пропелера 

Ргорогlіоп f проп6рція; ЬагшопівсЬе 
гармонІйна проп6рція; slelige 

_ стала проп6рція 



proportiona\ 73 Quertrager 

proportional пропорціональннй 
РrіЩflпg т [ви]пробний літ, ВИ
пр6бувальний л_; _Іашре f кон
тр6льна лямпа; _оrdпuпg f liir 
LnltlahrtgeriH інструкція для ви
проби лІтного приладдя; _pro-
10koH n проток6л випр6би; _
spannung f пр6бна напруга; 
-"tand т стан6к для випр6би; 
__ іеНе f liir Lultiahrzeuge ви-

пр6бня лІтних апаратів 
Priiiung f випр6ба, перевІрка; 

Іспит; ашtliсЬе _ уряд6ва вн
пр6ба; вІаіівсЬе _ статична вн
пр6ба; ІесЬпівсЬе _ технІчна ви
пр6ба 

Priiiungs ••. , ... ; JJelund т 
проток6л, результат випр6би; 
_bericht т звіт, справ6здання з 

випр6би; _Ilug m випр6б[уваль]
ний літ; -"1ethode f сп6сіб 
випр6би; _vorBchrilten flp! при
писи, н6рми про випр6бу; 
~еugпів n свід6цтво випр6би 

Priiiwerte тlР! дані випр6би 
Psychrometer n психрометр, воло
РоlваІіоп f пульзація [гомІр 
PI.lsalor m пульзатор 

Роmре f п6мпа, емок; Jlgehiiuse n 
кор6бка, к6рпус п6мпи; _nklappe 
f хлипак п6мпи 

Punktlandung f осідання на визна
чений пункт 

Pulzllappen т тряпка до чищення; 
_werg 1~ ганчfр'я, кл6ччя до 

чищення; -zeug " приладдя до 
Pyramide f піраміда [чищення 

Q 

Quadralkeil m квадратна плІ шк а 
Qualilikation f кваліфікація, ви
начення придатно сти 

Quаliшt_l_tаhl т високоякісна 
сталь; ~аЬI f характеристика 

qualmen димити, чадІти [якости 
Quecksilber n живосрІблина, ртуть; 

_baromeler n ртутннй бар6метр; 
_kontakt т ртутна д6тичка; 

-"апlе f стовп6к жив6го срІбла 
Quer ... поперечний; .....achse f по
перечна вісь; .....апвісЬ! f попереч
ний вид; _balken т поперечна 
балка; _belastung f навантажен
ня на одиницю поперечного 
перерізу; _bewegnng f попе
речний рух; JJruch т попе
речний злом; _laBer f поперечне 
волокн6; _Ieder f поперечна 
пружина; _Iestigkeit f 6пір зги
ну в поперечнім напрямку 

qnergerippl з поперечними ребрами 
Querlkeil т поперечний клин; 

_kralt f поперечна сила; _Iage f 
поперечний крен (літака); _Iastig
keit f тяготlння на крил6; _Іеівlе 
f поперечна планка; _шошеп! n 
поперечний момент (сили); -пеі
gung t поперечний схил, наХИЛ; 

_neigungsmesser т поперечний 
кантомІр, крен6метр; _prolil n 
поперечішй пр6філь; ...rippe f 
поперечне ребр6; ...ruder n пО
перечне стерн6, елер6н; _апв- Ї 
gleichendes ...ruder n компенс6ва'" 
ний елербн; IinkeB ...ruder n лlве'~ - І ' •.• ) 'о< 
крильце; oberes Juder n го- r. ..... ~)tц'(l 
рlшнє, верхнє крильце; recbios . 
...ruder n праве крильце; untere. 
...ruder n долІшнє крильце; ...ru- rr 
derlliicbe f П1іВf1РХНЯ елер6на; 
...ruderfliicbenin а т пл6ща еле- '} 
р6на; ...ruderholm т"JГomll'ep6H 
елер6на; ...ruderkabel n трос 
елор6на; ...rudertiele f глибина 
елер6на; _всЬісЬ! f поперечний 

qnerscbneiden рІзати вп6перек [шар 
Querscbnitt т поперечний переріз; 

_!lіісЬе f пл6ща поперечного 
перерізу; _Іоrш f ф6рма попе
речного перерізу 

Querlspant т поперечка крила, 
шпанговт; _вlаЬіlitіі! f попе!>ечна 
стІйкість; _stange t поперечна 
тАчка, штанга; _steuer 11 ПQпе
речне стерн6; _strebe t попе
речний косець; _iriiger т папе
І><!чний трям 
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R 

Raa f рей 
Rad n к6лесо; gelriebenes _ тяжне 
к6лесо; _асЬве t вісь к6леса; 
_beweguog f коловий, оберталь
ний рух; _Ьгешsе f гальма ко
ліс; hydrauli"cbe _Ьгешsе f гі
дравлічна гальма коліс; _biichse 
t колісний утулок, букша; 
_druck т тиск к6леса (на 
рейку) 

Raderlka"leo т І<ор6бка зубчастої 
передачі; _ореісЬе f сприха, 
слиця к6леса , 

Radlfahrge5telI n колісне підв6ззя; . 
_Ielge f 6бід к6леса; _lIugzeug" , 
літак з підв6ззям; _gabel f ВИ'Ч-І 
ка к6леса; _gabellager n валь
НИЦЯ, суглуб колісн6і вилки 

гаdіоgопошеlгіsсh радіогоніоме- ' 
тричний 

RаdіоlkошраВ т радіок6мпас 
Radlkulenllugzeug n літ/к з під
в6ззям на колесах J пол6ЗЗХj 
_Iaodung f осідання на ко
леса; _паЬе f маточина к6леса; 
_reifen m колісна шина; _всЬаl
ter m поворітнйй вимикач; 
_schuh т гальмовий черевик; 
_sporn 7n колісце лемеша; _
"pur f пр6слідок коліс; від
даль п6між колесами; _steuerung 
f колісне керування; _Ігош
шеl f колісний барабан; _ver- ! 
kleidung f окриття коліс ' 

Rаhшеп т рама; кістяк; -"пlеппе f 
рамова антена; -гірре f рамове І 
ребр6, нервюра; -..spannlurm т; 
рамковий кабан; _5рапl т рам
ковий шпанговт 

Rakele f ракета; griine _ зелена 
ракета; rot. _ черв6на ракета; 
_btilse f ракетна гільза 

Raketeolsatz т ракетний склад; 
_.tock т хвіст ракетн 

Rand т край, кант, окрайок; 
_Ieiste f бокова лиштва; _wider
sland т індуктивний 6пір; 
_wirbel т вихрова струмина 
(від краю крила) 

Rapiditiil хуткість, навальність 
Rasaoz f наземність 
ra5cblaulend швидкорушний, хутко
Ra.pel f дерець, рашпіль [хідний 
Rauch ... димовий; _ЬошЬе f ди-
мова б6мба; _enlwickler т ди
мотв6рник, димогенератор; _еоl
wicklung f димотв6рення 

raucberzeugeod . димотв6рний 
Rauchliahoe f стовб диму; _ga5-
lешрегаluг f температура димо
вих газів; _geschoB n ДИМОВИЙ 

гаисы�.s бездимний [гарматень 
RаuсЩmаskіегuпg f димове ... аску
вання; _meldepalrooe f гаслоди
мОвий набій; _оlео т димниця; 
_rakele f димова ракета; _5аlІ 
ДИМОВИЙ склад; _schirmschieBen 
n стріляння щоб витворити 
дим; _schleier т димова засл6-
на; _spurgeschoB n дорогодим
ний набій; _spurmunitioo f до
рогодимне стріливо 11. _wolk"b f 
димова хмара) w; \lNWW>.{ 

Raum т пр6стір, місце, 6б'ем, 
приміщення; bestricheoer _ об
стрілюваний пр6стір; еіпеп _ аЬ
lliegen облетіти пр6стір, рай6н; 
_bild n стереоскопічна світли
на; _Ьildаulпаhше t стереоско
пічне здіймання; _bildkammer f 
стереоскопічний фотоапарат; _
bildmessung f стереофотограме
трія 

raumen звільняти ЩОСЬ) чйстити 
(місце); евакувати 

Raumlgehalt т місткість; _Iultscbiil 
" стратосферний повітроплав; 
_шаВ n міра міСТКОСТИJ ~МКОСТИ 

Raupe f плазун 
Raupenantrieb т плазун6вий хід 
Raveling f струмина за корм6ю, 
водопр6слід 

Reaktioo f протидія, реакція 
Reaktions . __ , _ .. ; _druck rn 
реакція 6пору, протичинний 
тиск, 6пір; _Ieder f вирівняльна 
пружина; _шоtог треактивний 
рушій; _priozip 1~ принціп ре-
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активностн; ....zirkulation f реак
тивний 6біг, циркуляція 

Rechnungslgeschwindigkeit f швид
кість розрахування ; _giplelhobe 
f математична, розрах6вана 
ст~ля 

Rechteckfliil!"ell1b прямокутне крил6 
Rechtsldrall 1n праве обертання 
(проп~лера); _drebung f правий 
п6верт; _gewinde n права rвин
това нарізь; _kurve f правий 
віраж; _Іапl 1n правий біг 

rechtslanlend з правим бігом, 
вправо обертальний 

Rechtsneigung f нахил, схил вправо 
rechtstreteo натиснути на правий 

ступатень 
Rechtslwicklung f 6бвитка з пра
вим ходом; -zieben n тяготfНI-ІЯ 
прав6рvч (літака) 

rechtwinklig прямокутний 
Redan 1n редан 
Red'Jktioo f зм~ншення, спр6щення, 
Reduktor 1n редуктор [редукція 
Reflektor m відбивач (світла), ре-
Фл~ктор 

Rellex 1n відбиток, відблиск, від
свfтлення; _visier n відбивний 
мірник 

regelbar регулювальний; що до
пускає регуляцію 

Regellhahn 1n кран регулятора; 
_Іеіпе f регуляційна линва; 
_schraube f регуляційна шруба 

Regelung f регуляція; selbsttatige 
_ автоматична регуляція 

Regelventil n регуляційний хлИпак 
Rеgепlшеssеr 1n дощомір; _wolke f 
дощова хмара 

Rеgішепtsшаsсhіпепgеwеhrzug m der 
Lultabwehr полкова кулем~тна 
чота (для) повітрообор6ни 

Region f 6бласть, сф~ра 
Registrier ___ , ___ ; _apparat 1n 

реєстрівний апарат; _Ьаllоп '" 
реєстрівний баль6н; _werk n 
реєстрівнйй механізм 

Regler 1n регулятор 
Regulator '" регулятор 
Regulierldiise f регуляційний пор-

скач; _fahigkeit f регуль6ва
ність, придатність до регуляції; 
_lаІіе f регуляційна Jlінійка; 

_всЬтапЬе f регуляційна шруба 
ReguIierung f регулювання; шесhа

пізсЬе _ механічне регулюван
ня; selbsttiitige _ самодіяльне 
регулювання, автоматичне р_ 

I?eibsatz 1n терк6вий склад 
i?eibung f тертя; gleitende _ тертя, 

J<6взання; rollende _ тертя (за) 
кочення 

Reibungs _ _ _, _ _ _; _arbeit f 
праця тертя; _Ьrешsе f тертьо-
ва гальма; _lІіісЬе f пов~рхня __ ,}" 
тертя; _getriebe n тертьова ne- _/" 
редача; _kraft f сила тертя; _
sсЬеіЬе f тертьовий диск, кру
жало; _уетlпвІ 1n втр:!та (через) 
тертя; _widerstand m 6пір тертя; 
~аЬI f сучинник тертя 

Reichs _ . _, ___ ; _luftfаhrtшіпіstе-

rium n HiM~ЦЬKe міністерство 
летунства ; _Iuftschutz m дер 
жавна повітроохор6на (В Німеч
чнні); _lultschutzbund 1n держав
НИЙ повітроохор6нний союз; _
lultschutzverband m союз пові
троохор6ни (В Нім~ччині); _ве
gelflugschule f державна шк6ла 
вітрун6вого літаюія 

Reichweite f радіюс діі, досяж
ність; _ des Leuchtleuers дал~
кість ВИДНО СТИ маякі:1 

Reifbildung f тв6рения Інею 
Reifen m 6бід, 6бруч, колісна 
шина; _wulst m погрубшеНIІЯ 
шини 

Reihen ___ , ___ ; _abwurl m се-

рійне бомбометання; _Ьаи 1n 
серійне будування; _bild n 
маршрутна світлина ; _bildgerat 
n фотоапарат для маршрутного 
здіймання; _Ьildkашmеr f фото
апарат для маршрутного здій
мання; _bildner '" фотоапарат 
для маршрутного здіймання; 
_Іепет n ч~рга вогнІ!>; _flul:zeug 
n серійний літак; _lolge f по
слід6вність, черга; _шоі:оr m 
одноряд6вий рушій; _шоtоr шit 
hiingenden Zylindem одноряд6вий 
рушІй з перев~рненими цилІн
драми; _priilung f серІйна ви
пр6ба; _wurl m серlйие бом 
бардуваНIfЯ 
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Reise ••. , ••. ; Jlugboot ппо
дор6жній човнолітак; _f1ugzeug 
n пасажир ний літак; _geschwin
digkeit f подор6жня швидкість 

Rei81bahn f розривн~ пол6тнище 
(баль6ну); _Iestigkeit f 6пір 
пр6ти р6зриву; _Іеіпе , венти' 
лева, розривна линва; _всыitz 
трозривний 6твір 

Rеklашеflug т реклямний літ 
rekognoBzieren [роз ]вивІдувати 
Rekord . " рекорд6вий; -1>еstiш-
шuпg f постан6ви щ6до рек6р
дів; _flug т рекорд6вий літ 

Rekrutenfliegerschule f летунська 
шк6ла рекрутів 

геlаlіу відн6сний, релятивний 
Relalivbewegung f відн6сний рух 
Relativiliil f відн6сиість, релятив, 
rешопlіеrеп ремонтувати [ність 
Rешопtiегuпg f рем6нт 
Renn ... , .,. ; _eindecker "Ь пе w 

регон6вий однокрил; _Ilug m 
перегон6вий літ; _Ilugzeug n 
перегон6вий літак; _kerze t 
свІчка для швиДкорушних ру. 
ші!в 

Reparalur f полагода, поправлен
ня, направа; _werkslalt f ре
м6нтннй варстат 

reparieren направляти, полаг6джу
вати, репарувати 

Reproduklion f репродукuія 
Reserve . . . , . . .; _ЬеЬііltег 11! 

запасний бак 
Reservell1ul(zeug ;, запасний лі
так; _fiihrer m запасний піл6т; 
_шоtоr т запасний рушІй; _віІ" 
т ззпаснйй сїдець; _wasserbe
Ьаltег т запасний бак на в6ду 

Resislenz f активний 6пір 

~ 
~eslstrom т останній струм 
,-7I(esulta е f вислідна 
1'·~eHH " ... , ..• ; -1>001 l' рятів

~ н ч6вен; _geral n рятівн~ 

~ 
риладдя; _giirlel т рятівний 

п6яс; Jing т рятівн~ к6ло 
Richtlanlenne f напрямна aHT~Ha; 

_lеы�гr т п6хибка при нацІлю
ванні; _fernrohr n оптичний 

~ 
мІрник; -І:lао n зірна труба; \-t1 . J<reis т артилерlйна бус6ля; 

ll.7ш{,SСhіве f механІзм lІацlJlЮ
~ ... 4t 

вання; -",ошевt n напрямний 
MOM~HT; _ровlев т напрямний 
пост, маяк 

Rісhtuпg f напрям[ок] 
Rісhluпgs .•. , •• ,; _ііпdегuпg , 
змІна напряму; --"nlage f пелен
гаторна устава; _anzeiger m 
показник напряму; _Ьевtіш
шuпg f визначення напряму; 
_feuer n шляхове освІтлення; 
_gro8e f напрямна величина; 
_borer m звуко-ул6влювач, під
слух6внй апарат; _!іпіе f лІнія 
напряму, нацІлювання ; _punkl 
т ,орієнтацfйннй пункт, п_ 
напрямку; _stabililiit f стІйкість 
напрямку (ль6ту), напрямна <=-; 
_вІаlіоп f пеленгаторна радІо· 
стація; _wechsel т змІна на
прямку; _winkel т кут ІІа
пр ямку, нацfлювання; --Zeichen 
n тичина; напрямний Зllак 

Riesenll1ugzeug n велет-літак; 
_Iultschilf n повітроплав-вели· 

Ri11e t жолоб6к, борозна [кан 
Ring т кільце, обруч, к6ло; 
шпанговт (повітроплава) ; _diise 
f кільцев~ сопл6; _Іаllsсhігш т 
летопад кільцевбго вигляду; 
_kausche f кільцеве очало; _Іеі
tung f кільцевий трубопр6від; 
_шuНег f кільцева мутра; _пulе 
і кільцевий жолоб6к, rapa; 
_sашшlег т кільцевий колеК
тор, збірник; _sсhшіlruпg f 
кільцеве мйщення; -schwimmer 
m кільцюватий поплавець; _sitz 
т кільцевидний ciд~ць; -"раН 
т кільцевий JIЮЗ; _visier n 
кільцевий мІрник 

Rіппе f канава, рівчач6к 
Rippe f ребр6 (крнла) ; lаl8сЬе_ 
фалшиве ребр6; -пguгl т п6яс 
ребра, нервюри; _пgп8 т лит
в6 з ребрами; _пkііhlеr т 
ребристий охол6диик, радіятор ; 
_пгоhг n ребриста труб4; 
_пslеg т стІнка ребра, lІервю' 
ри; -пuшгі8 т 6брис ребра, 
щрвюри 

Rippung f ребристість 
Rіzіпusоl прпцина, рпцин6ва олІя 
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Robolerl1ugzeug n роб6т-літак 
(без піл6та, кер6ваннй з землІ 
за п6міччю радіо) 

Roh _ .. , ... ; _guшші r. сира гу
ма, каВЧУI(; _шаlегіаl псирий 
матеріял; _іН n ропа 

Rohr " цІва; рура, труба; ge
zogeoes _ цільнотягнена труба, 
рура; _аоааlІ m патрубок; _ао
асы�66 m прилук а трубопр6во
ду; _bekleiduog f обшиття тру
би; _bogen m КQліио труби; 
_ЬгосЬ m р6зрив труби 

rііhrеоfбгшіg трубкуватий 
Rohrenlleiluog f трубоп;>6від; 
_шііоd1Шg f 6твір труби; дуло 
цІви 

Rohrgeriisl n руровий кістяк, 
снасть 

Rоhrlhоlш m трубчастий лонже
р6н; _kiihler m трубчастий охо
л6дник, радіятор ; _Ieituog f 
трубопр6від; _шuПе f злучна 
муфта для труб, рур; Jelbung 
'; тертя в трубах; -вlгеЬе f 
трубчастий косяк; ~Шсk " 
патрубок; _verslopluog f засмІ
чення труби; _weite f калІбер 
гармати, ціви; _welle f трубча
стий вал6к 

Rohslofl m сирий матеріял 
Rоllсuшulus m хвиляста шаро
вато-купчаста хмара 

Rolle f кот6к,· коліща; переверт 
через крил6; gesleuerle _ кер
м6ваний переверт через крил6; 
ungesleuerle _ некерм6ваннй пе
реперт через крил6 

Rollen n т6чення; перек6чування; 
_Iager n коточк6ва вальниця 

Rollerlaubnis f д6звіл котити (по 
летищі) 

Rollleld n п6ле к6чення; _grenze 
f границя п6ля к6чення 

Rolling f переверт на крил6 
RоЩsсhlitlеп m санки на коліща
тах; _slrecke f вІддаль, пр6й
дена літак6м по землі; _weg 
n' дор6га к6чення 

Rose f румбlвка (к6мпаса) 
Rosl m [і]ржа 
rosten іржавіти 
rostlrei шасhеll очистити від іржі 

Rostlpapier n шмерrелевий папІр; 
_всьісы� f шар іржІ; ~сЬоІІ m 
охор6на перед іржею 

rostsicher захищений від іржІ, 
вільний від іржі 

Rosttriiger m rратчастий зв'язень 
Rotatioo f обертання, ротація 
Rotatioos . .. обертальний; _асЬае 

f вісь обертання; _Ьеwеg1Шg t 
обертальний рух; _l1іісЬе f по
верхня обертання; _indikalor m 
показник кІлькости 6боротів; 
_kegel m стіж6к обертання; 
_шоtог m ротаційний рушій 

rotieren обертати, крутити 
Rotor m р6тор (обертальна ча
стина машини); -'1nla6welle f 
передатний вал р6тора; _Ьгешsе 
f гальма р6тора; _fliigel m 
л6пать ротор-пропелер а; _ПU
gеlhоlш m лонжер6н л6паті ро
TOp,-пропелера; _lIugzeug " р6-
тор ний літак; _gabel f вилка 
ротор-пропелера; _kopl m го
л6вка ротор-пропелера 

Rottenzahl f кІлькість рот, рядів 
Roule f курс, маршрута; -'1аоl
паhше f маршрутне здіймання 

Riick ... , ... ; -'1nsicht f вигляд, 
6браз ззаду; J>ewegung f обо
р6тний рух; _driingung f ун6-
шення; _drehung f обертання в 
противну ст6рону; _druck m 
звор6тний тиск, реакція тиску 

Riicken ... , ... ; _Iallschirm m 
наплечний летопад; _llіісЬе f 
задня поверхня; -Іlо: m літ 
горІлиць; _l1uglage f пол6жен
ня до ль6ту горІлиць; _flugver
gaser m карбюратор до ЛЬ6ту 
горілиць; _gurt m наплечні ре
мені, попруги; _lеЬпе f спина 
сидІння; _trudeln n спіраля 
горІлиць . 

"iickentrudelo виконати звор6тну 
спіралю 

Riickenwind m ходовий вІтер; 
_lапd1Шg f осідання за вІтром 

Riicklllug m поворітний літ; _gang 
m уоп festigkeit зменшення 
тривкости, мІцности; _Iage f 
задне пол6ження (центру тяга
ру); -Іаи! m задній хід, пово-
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р6тний хід, біг; _Ieitung f зво
р6тний відвід, проведення; 
_шarsсh m поворітний марш, 
літ; _шеldеsіgпаl n звор6тне 
гасло; _ртаll m сп6взник, ри
кошет; _sаugршnре f відсисаль
иа п6мпа; _schlag m звор6тиий 
удар; _schlagventil n звор6тний 
ХЛИШ\К; _8itz m a~ДHe сидіння, 
сідець; -spiegel m дзеркало до 
стеження взад; _strom m ЗВQе 
р6тний струм; _trieb m чоловий 
6пір; _Iriltwinkel m кут ун6-
шення 

Riickwarts ___ , ___ ; _gang m хід 

взад, задній хід; -stallelung t 
ешелонування в глибину, розта
шування приступками взад; 
_wirkung t протичин, реакція, 
звор6тна дія; -ziindung t зво
р6тний спалах 

ruckweise поривча[с]то, присми
ком 

Ruder n стерн6, весл6; _achsrohr 
n трубчаста стернова вісь; 
_ausgleich m компенсатор стер
на; _ausschlag m п6верт весла; 
_ЬооІ n весловий ч6вен; _Пасhе 
t поверхня веСла 

rudеrfOrшіg веслуватий 

RuderІ ЬеЬеl m важіль стерна; 
_kabel петерновий Кабель, 
ТрОС; _шоmепt n момент ве
сел; _wirkung t дія весел 

Rul ___ , ___ ; _signal n поз6вне 

гасло; Jeichen 1~ поз6ВНИЙ J ви
кличний знак 

Ruhellage t пол6ження в спочин
ку; _paus. t павза, перерва; 
_punkt m т6чка спок6ю, спо
чивку; т6чка оп6ри; -zustand m 
пол6ження в спочинку 

Rumpl m тулуб, гонд6ла літака; 
gewickelter _ монолітний т~луб; 
zweileiliger _ двочастк6вий ту
луб 

Rumpl _ _ _ тулубний; _anschlu6 m 
вузол [за]прикріплення до ту
луба; -зпsсhlu6stiiсk n ушко 
вузла прикрІплення до тулуба; 
_ausschnitt m виріз тулуба для 
каБІни; _ао6епзеіІе f з6вніuІНЯ 
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сторона тулуба; JJekleidnng f 
покриття тулуба; JJeleuchlung f 
освІтлення тулуба; JJe.cblag m 
закрІплення, закІвець тулуба; 
_bock m кабан; _boden m дно 
тулуба; -Ьтеіlе t ширина ту
луба; _decke f стеля тулуба; 
_ende n хвостова частина ту
луба; _endspanl m хвостовий 
шпанговт тулуба; ....endleil m 
задня частина тулуба; -'eld n 
вІдруб тулуба; _l1асЬепіпЬаlt m 
пл6ща поверхні тулуба; _l1ug
zeug ,~ тулубний літак; ~erippe 
,~ скелет, снасть тулуба; ~e
riisl n кістяк тулуба; _Ьаоl t 
обшивка тулуба; _ЬііЬе t ви
сопl тулуба; _hоlш m лонже
р6н, підвалина тулуба; -'<поlеп
punkt m вузол тулуба; _l1inge t 
довгота тулуба; _шаsсЬіпе t 
тулубний літак; _шittеltеіl m 
середня частина тулуба; _ober
.еіlе t верхня сторона тулуба; 
_querschnitt m пр6філь тулуба; 
-I"iicken m хребтина тулуба; 
_seilenwand t бокова стіна ту
луба; _spanndraht m натяжний 
дріт тулуба; _spitze t носова 
частина тулуба; _slrebe f стояк 
тулуба; geneigte _strebe ПОХИЛИЙ 
стояк тулуба; senkrechle _strebe 
сторчовий стояк тулуба; _uшrі8 
m 6брис тулуба; _unlerseile t 
спід тулуба; _verstarkung t 
зміцнення тулуба; _vorderspant 
11> передній шпанговт тулуба; 
_werk n тулубна система, тв6-
риво 

Rund . _ ., . __ ; _Ьаllоп m окру
ГЛИЙ баль6н; _Ieder t округла 
пружина; _lIug m круголlт, 
ОКРУЖНИЙ літ; geschlossener 
_l1ug m зІмкнутий круголіт; 
_lIugbeslimmung t постан6ва 
відн6сно круголь6тів; _lunk m 
радіо-повідання; _Iunkslorungen 
(lрl замішка радіо-повідання; 
_gang m кружний хід; _ЬеіІ t 
округлість; _Iaulen n кружний 
рух, біг; _зеН n кругла линва; 
_зІаЬ m округ ЛИЙ стрижень, 
прут; _streckenl1ug 11> круголіт 
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на вІддаль; -zange , кругло
губці 

Ru6 щ сажа; _abscheidung , осі
дання сажі; _bildung , тв6рен
ня сажі 

rusten збро!ти, узбр6ювати 
Riist[gewicht n тягар з лаштун
ком (літака), вирядннй т_; 

sacken провалюватися (В пові-
тряну яму), тратити швидкість 

Sackflug щ кабрір6ваний літ 
Saitendraht щ дріт до струн 
Salonbruch щ незначний, сальон6-
вий злом 

s 

Ваlуе , випал; _nleuer n вог6нь 
випалам 

Sашшеl[kоhlе , збиральна вугли
на; --,"аuш m резервуар, збір
ник; --'"ing щ збиральне кільц~ 

Sашшlеr щ акумулятор; elektri
scher _ електричний акумуля
тор; _balterie f акумуляторна 
батерlя 

Sand __ • пісковий;; _baHast щ 
савур з піску; JJelastung f об
тяження піск6м; _probe f ста
тичне випр6бування піск6м; 
_sack m міш6к з піск6м 

Banitiits . .. санітарний, здоро
вницький; _dienst m санітарна, 
здоровницька служба; _l1ug
zeug n санітарний, здоровниць
кий літак 

Sauerstolf _ _ _ кисневий; ..apparat 
m кисневий апарат; ..аtшuпgs
geriit n кисневий віддих6вий 
апарат; _dosierung , регуляція 
припливу кисня; _l1авсЬе f ба
ль6н з киснем; _gehalt m кІль
кість кисня; -/(erat n кисневий 
апарат 

Saug .. " __ .; _druck m тиск 
смоктання; _diise f всис[аль]не 
сопл6; _ЬоЬе , висота всм6кту
вання; _hub m всм6ктувальний 
хід; --krіішшеr m всис[аль]ний 
трубопр6від; _lиlІ f вснс[аль]не 
повітр,\; _рuшре f всисна п6м-

Schaltwirkung 

kашшеr f ком6ра на збр6ю 
Riistung f збр6ення; збр6я; ар
матура; ~ЬаиеЬаlІ m Сіюдж~т 
на цілі збр6ення 

Rutsch m сп6взання (літака); 
.JІЗсhе f поверхня к6взання 

Riittelbewegung f струсний рух 

па; --,"ом n вснсна рура, ціва; 
~еіІе f вснсна сторона, задня 
сторона пропелер а ; _takt m 
всиснйй такт; _ven1il n Беи
с[аль]ний хлипак; _wirkung t 
дія всм6ктування; _wirkung der 
Schraube підсм6ктування про
пелера 

schaben [с]шкре5ати, стругати 
Schaber m шабрування 
SсhасhЬrеttlоrшаtіоп f лад шахі-

вн~щі 
SсhііdlіпgsЬеkашрluпg винищу-
вання шкідникІв 

Schaichenwolke f купчасті ба
ранці; grobe _ висококупчасті 
хмари; turшаrtigе високо
купчасті баранці 

Schiilerwolken 'ІрІ баранцІ 
ВсЬаll . .• звуковий; _batterie f 
звуковимІрна батерlя; _ы�сьh 
n мембрана; бляха для гаслу
вання; _dіішрlеr m глушн
звук; _dіішрluпg f глушення 
шуму; _dose f мембрана ко
р6бка; _ше6Ьаltеrіе f звуковн 
мірна батерlя; _шебstеНе f зву
ковимІрний пункт; _шеВtruрр m 
звуковимірна команда, ланка; 
_шеssuпg f звукоміряння, зву
кометрія; _шеВvеrlаhrеп n сп6-
сіб міряння З3 п6міччю звуків; 
---.richten 11, націлювання за зву
ком; --,"ohr n рупор; _sender m 
слух6во-гасловий прилад 

schallsicher звуконепрониклнвнй 
Schal1[signal n слух6ве гасло; 

_signalisation f слух6ве гаслу
вання; _Іорl щ глушник; _weHe 
f звукова хвиля; _wіrkuпg f 
дІя г6мону, г6лосу 



Schalter 

8chalter m вимикач (всіх р6дів) 
8сhаЩslеНе t місце злучення; 

_Іаlеl t розподільна д6шка 
8chaltung t пере[в]микач 
8chalung t обшиття, оббиття; па
лублення 

Scharllabstimmung t TOHK~, т6чне 
настр6€ння~ _einsteHung t т6чне, 
різьке уставлення 

scharlschieBen г6стро стріляти 
8charnier псустав; _hebel m су
ставний важіль 

8chattenlllugzeug n 6брис літака; 
~іВ m нарис, силу~т 

Schaulel t л6пать, лопат[к]а; 
_druck m ТИСК на л6пать; _ge-
8chwindigkeit t швидкість л6па
ті; Jad n JIопатневе колесо, К_ 
з л6патями; ...radllugzeug n ло
патоколісний літак; ...radpumpe t 
відосередк6ва п6мпз, емок 

Schauflug m публичний, прилюд-
ний літ; akrobatischer по-
казний акробатичний літ 

Schaumloschapparal твогнегасник 
піною 

Scheibe t мета, ціль; шайба, 
щитик; unrunde _ овальне кру
жало, шайба; _nlrellbild" еліпса 
р6зсіву 

8cheinlanlage t фалшива споруда; 
_batterie t фалшива батерlя; 
_lIughalen т фалшиве JI~тище, 
летунський порт 

Scheinwerfer m світломеТj _ fiir 
flugpHitze летищевий світломет; 
_ mit Linse світломет із с6чкою; 
_ тіІ 8piegel світлом~т із дз~р
калом; rotierender _ ·ротацlЙНИЙ 
світломет 

Scheinwerfer . о. світлометний; 
..ableilung t світлометний від
діл, команда; -з-рраrаtur f сві
тлом~тна апаратура; _batterie t 
батерія світлометів; _ЬеlеисЬ
tung f світлометне освітлення; 
_gehause n кожух світломета; 
_gerat " світлом~тне приладдя; 
_kegel m етіж6к світлометз, 
світлометний "--; _Іатре' t сві
тлометна ЛЯМПЗj -I"ing m Кільце 
світломета; _spiegel m світло
метНИй рефл~ктор, дзеркало 

80 Schlauch 

ScheHe t ярм6, хамут 
Schichlwolke t шарув~та хмара; 

hohe _ високошарувата хмара 
Schiebelensler " засувне віки6 
8chieber т сувак; з~сувка; Juft
ротре f суваІ<6ва повітряна 
п6мпа; _spiegel '" дзеркало су
вака; _visier n висувний мірник 

8chiebewind т ходовий вітер 
Schierluch n легка парусина 
Schie81bude t стрільниця; -/:38 " 
отруйна речовин~ до гapM~THiB; 
_plalz т стрільбище; _pulver " 
стріливний п6рох; ...richtung t 
н~прям стріляння; _scheibe t 
мета, влуча (гал.); _Іаlеlп flpl 
таблиці стріляння; _iibung t 
вправа в стрілянні; _versuch т. 
спр6ба стріляння; _weite t да
лекість стріляння 

Schiffslllugzeug n корабельний лі
T~K; _pllegelruppe t команда 
обслуги повітропл~ва 

Schirmleindecker т парасолевидний 
однокрил (вис6ко уставлені кри
ла); _kappe t парасолеве пО
лотнище 

8chlachl _ .• штурмовиіі, бойовий; 
_alarm т бойовий алярм; _Ield' 
" п6ле б6ю; das _Ield raumen 
лишати, покид~ти п6ле б6ю; 
_lIieger m штурмовий літак; 
_lIugzeug n штурмовий літак; 
_geschwader " штурмова еска
дра; _ordnung t бойовий поря
док; _8lаflеl t шурмов~ еска
дрилья 

Schlailraum т спальна кабіна; 
_8essel т крісло до спання 

Schlag ..• , _ .• ; _bolzen '" удар
ник; розбив~ч; _Ieder t бійна 
пружина; _Iestigkeit f 6пір на 
удар; _Iliigelllugzeug n у даро
крил, крилоударний літ~к; _-ge-
8chwindigkeit t швидкість удару; 
....ziinder т уд~рний зап~льник 

Schlangenrohrkiihler т змійкуватий 
охол6дник, радіятор 

Schlauch т кишка, PYK~B; 8chlan
genlormig geliihrler _ змійкувато 
виведена кишка; JlOol n гум6-
вий ч6вен; зulы�sьагеss -1>001 " 
надимальний ч6вен (~ гуми); 
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_muП. f злучна муфта, рура; 
_verbindung f злучна трубка 

8chlechtwetterllandediensl m служба 
осід~ння зз погйної пог6ДИj 
_Iandung f осідання за неспри
ятливої пог6ди; -zone f смуга 
поганої пог6ди 

8chleier m засл6на; _wolken "рl 
перовйдно-шаровиті хмари 

всы�ifеe f петля; стяжка; _ aus
fiihren про!ви]вести петлю 

всы�і!епn n шліфування; _!lug m 
фігурний літ, мертва петля; І 
umgekehrler _f1ug m перевернена 
мертва петля; verdrehler _!lug m 
перекручена мертва петля,петля 
з перевертом через крил6; 
_kurve f мертва петля 

8сhlеЩkоhlе t вуглина розподіль
ника; -,"ing m каблучка, кільце 
колектора; _sporn m хвостовий 
леміш 

всы�ррp ... , ... ; _апlеппе f зви
сна антена; _!ahrl f літ на га
лівній линві; _f1ug 111 буксирний 
літ; _!lug!ernsprechanlage f теле
ф6нна споруда до буксирного 
ль6ту; _!Iugzeug n буксирний 
літак; _haken m буксирний гак; 
-kra!1 f тягова сйла; _segelflug 
m голівний, буксирний літ (ві
труна); _.еП n буксир; _Iau n 
галівна линва; іш _Іац на бук· 
сир!; іп. _Iau пеЬшеn взяти на 
буксир; _versuch m буксирна 
пр6ба 

8chleuderlflugzeug n катапультиий 
літак (викйдуваний катапуль
тою); _kra!1 f відосередк6ва 
сила 

Schleudern n шпурляння, катапуль
тування 

Schleuderlprii!ung f динамічна ви
пр6ба пропелера; _pumpe f від· 
осередк6ва п6мпа; _schmierung 
f відосередк6ве мащення; --
81arl m катапультний старт 

Всhlitlеп m rриндж6ли; _bremse 
гальмові санки 

Schlitzldiise f сопл6 з щілиною; 
_!eder t пер6 із пр6різом; _!lіі
gel m крил6 із щілиною; _kol
benring m толок6ве кільце із 

Dtsch.-ukr. УІ 

8сhпеШеuеrkапопе 

щілиною, розрізне толок6ве к_; 
schrager _kolbenring m скісне 
то.лок6ве кільце з щілиною; 
_schraube f шруба з пр6різом; 
_weite f ширина rари, люзу 

Schlosserei f слюсарня 
Schlupl m ковз пропелера 
Schmelzpunkl m т6чка топ!ння 
Schmiede f кузня 
schmieden кувати 
Schmiedestiick n виков 
Schmiegsamkeil f гнучкість, подат-

ливість 
Schmier. . .• . .. ; -hiichse f ма
зничка 

Schmiere f мастило, мастильний 
матеріял 

Schmierlkann_ f ручна мазничка; 
_Ieilung f мастилопр6від; _lосЬ 
n 6твір до мащення; _mal_rial 
n мастило, шмарувало, мастиль
ний матеріял; ~іНеl n засіб 
до мащення; _<51 n шмаровило, 
мастило; _presse f прилад до 
шмарувйння через тиск; _рцтр_ 
f олійний СМОК, п6мпа; Johr
сЬ_n n рурка до олії; _810П m 
мастило, шмаровило 

Schmierung f мащення, смаруван
ня; 8еlьsшitigе _ автоматичне 
смарування 

Schmirgel m шмерrель; ~einen n 
шмерrелеве полотн6 

lichmirgeln шмерr.лювати, ЧИСТИТИ 
шмерrелем, шкрябати, дряпати 

Schmirgelpulver n шмерrелевий по
ВсЬпаНе t пряжка [рош6к 
schnal1en застібати, запинати 
Schnallgurl m прив'язний ремінь 

з пряжкою 
Schnappdeckel m пружинна п6-
кришка, покрива 

&сЬпарреп заскакувати (зазубець) 
Schnapp!eder f заскочна пружина 
Schnecken ... , _ .. ; _getriebe n 
безкрайшруба; -,"ad n шнековий 
триб, шнек 

Sсhпее:Пugzеug '~ сніголітак, літАк 
на п6лозах; _ku!e f п6лоз; 
_sporn m сніговий леміш 

ВсЬпеll ... , ... ; _ausliisung f 
моментальне вимкнення; _feuer .. 
kanone t швидкострільна пушка; 
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_lIugzeug n швидко лІтний літак; 
_jagdeinsitzer m швидко літний 
односlдець-нищильник 

Schnelligkeits ___ , ___ ; Jnzeiger 
m показник ШВИДКОСТИ; jon
kurr_nz f змаг[ання] в швидко
сти; Jekord m рек6рд в швид
костІ; Jеkогdшаsсhіпе f машина
до змагів у швидкості 

Bchnellaufeod швидкорушний, хут
кохідний, прудкобlглий 

SсhпеЩроstflugzеug n швидколІтний 
поштовий літак; _verkehrsllug
zeug n· швидко лІтний пасажир
ний літак; -.Ziindschnur t БІк
фордів шнур 

SсhоіЩеЬепе t пл6ща перерізу; 
_lІ3сЬе t поверхня перерізу ; 
_punkt m т6чка перерізу 

SсhоВlfаllsсhігш m наколіиний ле
топад; _kіssепfаllsсhігш m наКо
лІнний летопад 

Schott n siehe Schotte t 
Schotte t (Каттег Ьеі Schwimmer

f1ugzeugen) водонепрониклива пе
реділка (поплавця) ; wasserdichte 
_ водонепрониклива переділка 

SсЬоЩlukе f водонепроникливий 
люк; _spant m шпанговт водо
непроникливої переділки 

Sсhгііglаulпаhше t скісна світлина; 
_Шісhе f иахилена поверхня; 
_lag_ t похиле пол6ження; _\age 
des F\ugzeuges похиле пол6жен
ня літак;:1 

Schriigung t скіс, скіс6к 
Schriinkung f перекіс; _ der Rol!en 
перекІс коліщат; _swinke\ m 
кут перек6су 

Schraube t шруба ; пропелер; Аг-] 
сhішеdіsсhе _ Архімедова шру
ба; gegenliiufige _ пІР! про- І 
тивнобlжні пропелери; шеhгllii
gelige _ богатолопатневий про
пелер; цпуегоІеl!Ьаге _ штивний 
пропелер; уеГ8Іеl!Ьаге_ пропелер 
з перестав[люва]ними л6патями 

Schrauben _ . _, . _ .; _aofiigung f 
злука за п6міччю шруб 

schraubenartig tвинтуватнй, tвин-

товий І 
Schraubeolbeschlag m закlвець про-

ш!лера; JJeweguog t рух про-

пелера; _les8elflugzeug n прив'яз
ний гелік6птер; _fIieger m гелі
к6птер; _I!iigel m л6пать про
пелера; _lIugzeug n гелік6птер 
(хід літака); _gaog m хід про
пелера; _gewinde n tвинтова 
різь; _kralt t тяг пропелера; 
_Iandllugzeug n автожиро ; ~иІ
Іег f шрубова мутра; _оаЬ_ f 
маточина пропелера; _рuшр_ t 
шрубовий смок, п6мпа; _оІ_і
guпg f устан6вний кут л6па
тей; _strahl m повІтряна стру
мина за пропелером; _stгош m 
течія повІтряного струму; _w_lIe 
t вал6к пропелер а 

Schraub_. m s. Schraubenflugzeug 'Il 
Schreibtischflieger m бюрковИй лі
тун 

Schub m зсув; к6взання; .-bewe
guпg f к6взання; _lеО8lег 11 
висувне вікн6; _le8tigkeit f 6пір 
пр6ти зсуву; _kraft t зсувальне 
зусилля; _БсЬгаиЬе t шт6вхаль, 
ний пропелер; _slaoge f гон6к 

Schul . _. учб6вий, вишкільний; 
_арр"гаІ m учб6вий, вишкільний 
апарат; .-ЬошЬе t учб6ва б6м
ба; _llug m учб6вий, TpeHiHt6-
вий літ; _f1ugboot n учб6вий 
човнолітак; _lIl1gplatz m учб6ве 
m!тище; _f1ugz_ug n учб6вий, 
треніНІ'6вий літак; zweisitziges 
_flugzeug учб6вий двосlдець, у_ 
двоособ6вий літак; _gerat n 
учб6ве приладдя; _\andung t 
учб6ве, шкільне осідання; _ша
schioe f учб6ва [ви]шкільна ма
шина 

Schulterdecker m свобіднон6сний, 
рівнотулубний однокрил 

Sch иВ _ . ., ...; _beobachtung f 
стеження за вогнем j _bereich тn 
досяжність, 6бсяг ВОГНЮ; _еЬепе 
f горизонтальна пл6ща стрілян
НЯ; _еlешепtе nlр! елементи 
вогню, стріляння; _feld n п6ле 
6бстрілу; _geschwindigkeit t 
швидкість стріляння; _liпіе f 
траєкт6рія, лlніц ль6ту (гар
матня); Jichlung f напрямок 
стрІлу, стріляння; _Іаlеl f та
блиця стріляння; _walle f стрі-
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ливна збр6я; _weite ( до
н6сність, далекість п6стрілу; 
аоВег _weit< ( п6за д6сягом 
вогня; _winkel m кут націлю
вання; _wolke ( хмаринка р6з
риву (гарматня) 

Schutz . _ ., _ .. ; _апеІгісЬ m 
захисне забарвлення; _bemalung 
(захисне забарвлення; _Ьгillе 
t запобіжні окуляри 

Schiitzensitz m сідець, сидіння 
стрільця (на літаку) 

Scbutzliarbung ( захисне забар
влення; _fIieger m сторож6вий 
літун, літак; _Пugzеug n охо
р6нний літак; _glas n захисне 
скло; _giirtel m охор6нний 
п6яс[ок]; _jagdilugzeug n охо
р6нний нищильник; _maske f 
протигаз[ник]; ....ma8nabmen (Ір! 
охор6нні заходи; passive _шаВ
паЬшеп пасивні охор6нні захо
ди; _пеtz n захисна сітка; _оЬ
jekt n бор6нений об'єкт; ~оЬг 
n запобіжна труба; ~сЬісЬІ f 
захисний шар; _staHel f по
вітроохор6нна ескадрилья; _уег
klеlduпg ( запобіжне вкриття 

Scbwacbstrom m слабий струм 
Schwacbung ( ослаба _ 
Schwaden •.. , •.. ; _scbicht ( за-
побіжний шар протигаз[иик]а; 
_schieBen n хемічне стріляння 

Scbwalbennester nlр! ластівочі 
гнізда 

schwankend коливальний, хиталь
ний, нерівномірний 

SсЬwапkuпg ( коливання, хитання 
(стояка); _ des Flugzeuges ко
ливання літака 

Schwanz m хвіст; _llасЬе ( по- І 
верхня хвоста; хвостове опірен
ня; _ilosse ( хвостовий пли
вець 

sсhwапzlаstіg (літак) з хвостовим 
тягот{нням 

Scbwanzlastigkeit ( тяготіння на 
хвіст 

scbwanzlos безхв6стий 
SchwanzІ schwimmer m 
поплавець; _sporn m 
леміш; _trager m 
зв' язень літака 

хвост6вий 
хвост6вий 
хвост6вий 

Schwimmbal1e 

Schwarm (2 Ketten) m рій (чотири 
до п'ять літаків); -1<еil m три
кутник р6ю; -1<оlопп< ( кол6на 
р6ю (літаків); _winkel m гусак 
р6ю 

Scbwebellahigkeit ( здатність удер
жатися в повітрі; _geschwindig
keit f швидкість потрібна для 
піддержання літака в повітрі 

schweiJ!en зварювати, спогрівати 
Schwei8en n зварювання; elektri

sches _ електричне зварювання 

Schwei8ung f спогріття; autogene 
_ автогенне зварювання, спо
гріття 

Scbwenkung f п6верт; п6мах 
Schwer ... тяжкий, важкий; ~сЬве 

f вісь через центр тягару; _Ьеп
zin 11. тяжка, важка бензина 

Schwere f тягар; сила тягару, оди-
нйця ваги; _ des Anlauis труд
ність пуску (пустити) в рух 

schweriallig неповор6тливий, важ
кий 

Schwerilugzeug '" тяжкий, важкий 
літак 

schwerlliissig густий 
Schwerlkralt f сила тяготіння; _іН
тоІог m рушій тяжк6го пали
ва; _punkt m центр, т6чка тя
жости; _punktverlegung f пере
міщення центру тяжости 

schwersiedend трудно-закипний 
Schwimmanker т плавзльна кітва 
Schwimmer m поплавець; der _ ist 

ersoilen поплавець зат6нув; kn
geli~rmiger _ кулевидний попла
вець 

Schwimmerlachse f плавальна вісь; 
_атрЬіЬіе f поплавцева амфі
бія; _Пugzеug n поплавцевий 
літак; _gehause n поплавцева 
камера; _gesiell n поплавцеве 
шасі, зв'Я:зень поплавцевого 
шасі; ..haut ( обшиття поплавця; 
_kammer f поплавцева камера; 
_паdеl f редан поплавця; _wa
gen m поплавцевий віз 

Schwimm .•. , ... ; _Iahigkeit 
плавальна златність, плавучістЬ; 
_giirtel m рятунк6вий п6f!С; 
_Ьаllе f плавна галн.. 
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Schwimmigkeit f пла[и]вучість 
Schwimm[linie f водокрес; .-1еІ

tuogsgeriit n рятівниче прил~ддя 
до пливання; _sack m надйм~ 
ниl! ч6вен; _werk n уряджен
ня до пливання, поплавцеве 
шасІ; _weste f пл~вальна камі
зелька 

Schwioge f крил6; помах6ве кри
ло (орніт6птера) 

Schwingen n поперечне J(ОЛИХ~Н
НЯ, хитання; _асЬве f вісь по
перечного хит~ння 

schwingend колив~льний 
Sсhwіпgео[Шеgег '" орніт6птер; 

_f1ug '" літ п6махом крил; 
_flugel '" махальне крил6; 
_f1ugzeug '~ помахокрил (рід лі
така) 

Schwingung f коливання, рух впе
ред і взад; auwachseode 
ростуче коливання; aperiodische 
_ неперіодичне колив~ння; elek
Irische _ео рІ електричні коли
вання; gediimpfte _ притлумлене 
коливання; glеісhzеШgе _ео рІ 
одночасні коливання; kontinuier
liсЬе _ео рІ непереривні КОJШ
вання; ungediimplte _ неугам6-
ване коливання 

Schwioguogs _ • о. колив~льниl!; 
_amplitude f амплітуда коли
вання; _gebilde n колив~льниl! 
6брис (радіо) 

Schwung '" р6змах, п6мах 
See . о. морський; -'lulkliiruog f 
морська р6звідка, вивідка 

Seeaulkliirungs .. О, ••• ; _drei-
.itzer '" трисlдець для мор
ськ6! р6звідки; _eiosilzer '" 
односlдець для морськ6і р6з
відки; _зlаllеl f морськ6·роз· 
вlдча ескадрилья 

See[ausrusluog f морське устат
кування (літака); _bombeoslal
lеl f MOPCbK~ бомбард6ва еска· 
дрилія; _eigeoschalten flpl мо
морепл~вські якості 

seeliihig морепл~вниl! 
See[liihigkeit f морепл~вність; _Ше

gerei f морське летунство ; 
_Шеgегstаffеl f MOPCbK~ еска· 
дрилья; _f1ughafeo 111 морськ6· 

летунський порт; _f1ugslation f 
водолітак6ва стзція, с- водо
літакІв; _llugwesen n морське 
летунство ; _flugzeug n водо' 
літак, МОРСЬКИЙ літак; _fronf .. 
slalfel t лінІйна MopebK~ еска
дрилья; _gang 111 морське 
хвиюв~ння; _ЬоЬе f виеот~ над 
п6земом м6ря; _jagdllugzeug n 
мореькиl! нищильник; ..kашрf
f1ugzeug n морський бомбовІз ; 
_Iultslreitkriifte (IР! морсько·по, 
вІтряні збр6йні сили; _Бсы�сьІt f 
морський бій; _Шсhtigkеіt t 
морепл~вність; _warte t мор
ebK~ метеорологІчна ет~ція 

seewiirts в ет6рону м6ря 
Seezeicheo n буя на м6рі 
Segel n п~рус, вітрило; _Шеgео n 
безмотор6ве, віТРУl!6ве літ~н, 
ня; _Шеgег rn вітрун6вий, без· 
мотор6вий літун; _Шеgегеі f 
безмотор6ве, вітрун6ве летун, 
ство; _fliegerlager n т~бір без· 
мотор6вого (вітрУ.н6вого) ле
тунетва; _Шеgегрtlоt т вітру
н6вий піл6т; _Шеgегlгеffео n 
імпреза безмотор6вого летун, 
ства 

Segell1ug т вітрун6вий літ; dyoa
шіsсhег _ динамІчний літ вітру· 
на; _beweguog f [по ]рух вітру· 
на; _geliiode n терен для без· 
мотор6вого (вітрун6вого) лі· 
т~ння; _шоdеll n модель вітру' 
H~; _plalz rn летище для вітру
нІв; _rekord т д6сяг вітрунlв; 
_schuluog f навч~ння літати 
вітрун6м; _veraostaltung f ім
преза безмотор6вого летунетва; 
_verein m товариство беЗМDТО
р6вого летунства ; _wetlbewerb 
т змаг~ння вітрунlв; -zeug n 
вітрун, планер; unbemanntes 
-zeug n вітрун без зал6ги; 
-zеugшоdеll n модель вітруна, 
безрушІйного літак~ 

Segelleiowaod f парусина 
Segeln n вітрув~ння 
Segelschleppflug т буксирний літ 
літун~ 

Segler т о. Sege1l1ieger т без· 
рушІйний літун, літ~к 
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Sehlachse , оптична вісь, вісь зб
ру; _Ield n пбле збру; ~lOгі
zonl m видимий ббрій; _probe 
t визначення на бко; _8chiirle 
, бйстрість збру; _winkel m 
кут збру, збрення 

SеіdепhіШе , шовкова оболбна 
Seiher m цідило, фільтр 
SеП n линва, канат; _aulhiingung 

, прикріплення линви; _durch
hang m обвисання линви; _IiiЬ
rung8rolle t напрямне коліща 
линвн; _kauscbe t очало линви; 
_priilung , випрбба линви; _геі
bung , тертя линви; _.pannung 
f напруга линви; _slarl m 
старт за п6міччю линви; _ітош
теl f линвовий барабан 

БеНеп ___ , ___ ; _аы�пkuпgg , 
боковий відхил, деривація; 
_ы�сьh n бокова бляха; _hock m 
боковий стояк; _druck m боко
вий тиск; _Поssе , боковий ста
білізатор, сторчавий кіль; _gleil
ПОБsеп 'ІрІ бокові І(овзні ста
білізатори; _kralt , бокова си
ла; _kraltachse , вісь боковбі 
сили; _kiihler m боковий охо
лбдник, радіятор ; _Iandung f 
осідання 3 ун6шенням, 0_ на 
56ці; _lеitШісhе , вертикальне 
опірення; _Ieilwerk ,. уряджен
ня боков6го керування; doppel
lео _Ieitwerk n подвійне уря
дження боков6го керування; ge
lеШе. _Ieilwerk n роздільне 
урядження боков6го керування; 
_lісЬІ n боковий вогбнь; _то
шепІ n поперечний момент обер
тання; _пеіguпg , боковий на
хил; ...richlung t бокове наці.qю
вання; Juder n бокове стерн6, 
с.. напрямку; allsgezacktes ...rllder 
n зазубрене стернб напрямку 
(з зубринами, щербинами); _гп
derl1iiche f поверхня стерна на
прямку; ...ruderkabel n трос 
стерна напрямку; ...rulsch m бо
ковий сковз; Jchwimmer 7n бо~ 
ковий поплавець (під крилбм); 
_steuer n напрямне стернб; 
_sleuerausscblag m боковий від
ХИJ\ стерна; Jleu,rer m стерник 

85 Sicherheit 

напрямку; -"Ieuerhebel тважіль 
бічнбго стерна; _steuerung t бо
кове стернування; _Iriltwinkel 11> 
кут боков6го унбшення; _ver
besserung ,. поправа на унбшен
ня і деривацію; _ .. erbiiltnis n 
видовження КрИЛ; _wind m бо~ 
ковий вітер 

sektorlOrmig вирізк6вий, вирізка
видний 

Sekundiir _ • _, • _ . ; _Іоll , додат

к6ве повітря; _slrom т другі
сний струм; _wicklung , дру
гісна, вторинна 6бвитка; _wjder~ 
stand т вторинний, другісний 

Sekundenuhr 'секундомір [6пір 
Selbst ... , ... ; _anlasser m авто
матичний пускач; _ausgleicbung 
f автоматичне вирівняння; _аив
losung , автоматичне розчіплення 

selbslbewegend саморушний 
Selbslerregung t самозбудження, 

самоіндукція 
selbstlabrend самоlздний, само-
рушний 

Selbsllinduktion , самоіндукція, са
мозбудження; _kiihlung f само
[о ]хол6дження; _<Нег m прилад 
до автоматичного мащення; _
Бсhlu8vепti1 n автоматичний хли
паl(; _sleuerung , автоматичне 

керування 

selbsttiitig самодіяльний, автома
тичний 

Selbsllverteidigung , самооборбна; 
_ztindung f самозаймання. са· 
мозапзлення 

Sender 1n висилач; передавач; _ 
und ЕmрПіпgеr т прийм;1льна і 
в"силальна радіостація; _welle f 
ХВИЛЯ ВИСИ,lнільної стаціі 

Sendeslation , висилальна стація 
Senkrechtlaulnabme f сторчов:! сві
тлина; _kralt , сторчова сила 

Seri'nlbau 1n серійна буд6ва; 
_l1ugzeug n серійний літак, JL 

серІйної буд6ви 

Sicb.rer m запобіжнИІ' 
Sicherheit t (іm Luitverkehr) на-

дійність, безпека (повіТРОlIі-
тання) 
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Sicherheils ... , ... ; _einrichlung f 
захисне, ззбезпечне урядження; 
_!aklor m сучйнник безпеки, на
дійности; _geral n захи,"-нАпЕ.,И
ладдя; _grad". ступ,-н;:;-надТl!но
СТИ, СУЧИННИК безпечности ; -~ 
giirlel m охор6нний п6яс, (урт; 
_koeffizienf 1n сучинник, співчин
ник певности; _vorschri!ten Гlрl 
приписи безпечно сти ; ~аЬI f 
сучинник безпечности, надІй
ности 

Sicherung f запоБІжник; захист 
Sicherungs ..• , ..• ; _bolzen m 
захисний прог6нич; _drahl m 
контр6льний дріт; _!eder f запо
БІжна пружина; _kabel n захи
сний трос, кабель; _шuttеr f 
нонтр-мутра; _seil n запобіжна 
линва, охор6нний трос 

Sicht f вид, видність; anB_r -
п6за кругом видности; оЬпе _ 
на сліпо 

Sicht]barkeit f видність; _erknndnng 
f зорова р6звідка; _Ield n п6ле 
видности 

Sichtigkeil f м6жність зоров6го 
стеження 

Sісhl]шоgliсhkеit f проникливість 
для з6ру; _verhaItnisse nlрl ум6-
вина ВИДНОСТИ, 6гляду; _weite t 
далекість ВИДНОСТИ ; -zeichen n 
ОПТИЧНИЙ знак, гасло 

Signal n гасло, знак; _ zпш Stop
Іеп гасло для перервання вогню; 
_apparal m гасловий апарат; 
-Ьаll m .гасловИЙ баль6н; _еіп
richlung f гаслове урядження; 
_f1agg_ t гаслова, майва, фляга; І 
_geral n прилад до гаслування ; 
dreifarbiges _geral n трибарвий 
гасловий прилад; _Ьпре t гасло
вий гуд6к; _Іашре f гаслава 
лямпа; -Пlаst m гаслова щ6гла; 
_palrone t гасловий набій; _ra
kele t гаслава ракета; _schuB m 
гасловий п6стріл; _spruch m 
донесення дане гаслами; _lисЬ 
n гаслове пол6тнище; _verbin
dnng f гасловий зв'яз6к; _vor
richlung t гасловий пристрій; 
_vorschrilt t інструкці>l гаслу-

Spannung 

вання; _werler тракетниця; 
_wesen n гаслівництво 

sіпkПіеgеп спускатися 
Sink]geschwindigkeil f швидкість 

опадання; _sicherheil f непото-
Sirene f сирена [пальність 
Sitz m сидІння, сідець; _fаllsсhігш 

m сідцевйй летопад; ~l3сЬе t 
поверхня сидІння; _lІасЬе f еіпеа 
Уепtilа поверхня хлипак6вого 
сідла; _gleiler m планер, вітрун 
із сідцем ДЛЯ піл6та; --kissen .. 
fаllsсhіrш m летопад до си
дження; _raum ~n мІсце для си
дження 

Slip m сліп, сковз на крил6 
Sockellfliegerabwehrkanone f проти
летунська пушка на тумбі j 
_scheinwerfer m світломет на 
тумбі 

Sollbruch"lelle f предвиджене місце 
зл6му 

Sошшегllпgрlап m літн!й пля!! 
ль6тів 

Sonder .•. спеціяльний; _fernsprech
Ilelz n осІбна телеф6нна Mep~
жа; _f1ug m осІбний, спеці!tль
ний літ; _lIngzeug n осібний 
літак, спеціяльний тип літака; 
_Іур m спеціяльний тип 

Sonnenpeilung f пеленгування за 
с6нцем 

Spahdien"1 m доз!рна служба 
spahen визирати, виглядати, сте
жити 

Spahkorb '" кіш до д6зору, сте
ження 

Spalt m щІлина, розк6лина, ЛЮІ<; 
_f1tigel трозрізне крил6; _ver
kleidung t обшиття щілини 

Spann ... , ., . ; _band n натяжна 
стяжка; _bock m кабан (до 
закрІплення крил); _drahl т на
тяжний дріт; _gewichl n про· 
тивага; _kabel n натяжний ка
бель, линва; _krafl f сила 
пружно сти ; ~сhlоВ n стягіль; 
_schraube f стяжна шруба; _seil 
11. натяжна линва; _tau n на
тяжна линва; _turm тІ кабан; 
_slrebe f стояк кабана 

Spannung f напруга; _"шев"ег m 
вимірник напруги, вольтом~тр 
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Spa~nweite t р6змах крил; ЬаlЬе _ 
Пlвр6змах крил 

Spant '" б6тя, шп~нговт; _ы�сьh n 
металеве !lОКРИТТЯ шш1нгоиту; 
_bogenproill n пр6філь дуги 
шп~нговту 

Sp.rflng m літ з [за]дросель6ва-
ним рушієм 

Spatziindnng t спізнене запалення 
Speiche t спиця, шпиця 
Sperr _ .. , '" ;_ь.1l0П m засл6н
ний баль6н; _bo]zen m гальмо
вий прог6нич; _Iener n засл6н
ний вог6нь; _Iliegen n літ~ння 
для засл6нювання; _lIug m за
сл6нний літ; _gebiet n забор6-
нений пр6стір; _ЬаЬп m зами
к~льний кран; _haken m за
скочка, з~щіпка; _ho]z n пла
ниця; фор нір ; _bolzbauart t 
форнірна конструкція; _bolz
bekleidung t форнірне обшиття; 
_holzbeplankung t форнірне об
шнття; _holzlliigel m форнірне 
крил6; _holzrumpl m фор нір ний 
тулуб; _klinke t з~скочка зА
щіпка; _lieht n світлова ~epe
п6н,; _liпіе t лінія переп6ни; 
--1"ad n заск6чнИІ<, заск6чний 
триб 

-Sperrung t бльокувАння, затирАння 
Sреzіаlllщ~zеug n спеціяльний літАк 
Spezilikation t специфікАція 
Spiegel m дзеркало; поверхня течі; 

_bild n відбиток дзеркала; 
_gleichbeit f симетрія; _reflektor 
m дзеркальний рефлектор 

Spielraum m люк; відступ 
Spiral .. , спірАльний; ....ablederung 

f пружинний амортизАтор 
Spirale f спірАля; іп der _ Шеgеп 
виконати спіралю, летіти в С_ 

Spiral[leder f спірАльна пружина; 
_lIug m спускАння спір Алею, 
спіральний літ; _gleitllug m ві
трун6вий літ по спірАлі 

Spiritus m спирт; denaturierter -
денатур6ваний спирт 

Spitzen[elektrode f гострозакінче
ний електр6д; _Ieistung f гра
нична потуга рушія; _всЬгапЬе t 
гострозак(нчена шруба 

Splint m зl1волічка, ль6ник, 
шплінт 

Sl'litterbombe f скалкавА, розпри
ск6ва б6мба 

splitterlrei безскалк6вий 
Sporn m леміш хвостА; _bremse t 
гАльма з лемішем; _Iedernng t 
,мортизАтор леміша; ~сЬоЬ m 
черевик леміш а 

Sport . '. спорт6вий; _Шеgеп n 
спорт6ве літАння; _lIieger m 
спорт6вий літун; _flugwesen n 
спорт6ве летунство ; _lIugzeug n 
спорт6вий літак 

Sprech[lunk m радіотелеф6н; _ІгісЬ
Іег трупор 

Spreng ... , ... ; _ЬотЬе t фу
г;!сна, розривна б6мба; -.gela
Ііпе f дщ,"міт; _gescho8 n роз
ривний г,рмАтень; _korper m 
розривнА шАшка; _Iadung f 
розривний заряд; _О) n нітро
гліцерин.; _punkt m т6чка р6з
риву; _sloll m розривн~ речо
вина; _trich1er m лійка від 
р6зриву; ...ziinder m запАльник 

Springen n стрИбання 

: Spritgemisch n суміш 
Spritzdiise f розп6рскув,льне со

пл6 
Spritzer m розп6рскув,ч; бризки 
Sргuпglаllsсhігш тлетопАд, па· 
рашут, протипАд 

Spulenanker т кітва з 6бвиткою 
Spur[breite f відд'ль п6між к6-

лесами, ширина пр6слідку; -.ge
scb08 n дорогосвітивний г,рмА
тень; _Iager n уп6рна вальниця 

Staat т держАва; lultgeriisteter _ 
узбр6єна в повітрі держАва, 
повітроузбр6єна д_; _sllughalen 
т держАвне летнще 

stabil стійкий 
StаЬШsаtоr m стабілізАтор 
StаЬШsіегuпg t стабілізАція; _В-
Шісhе f стабілізнА поверхня; 
_sllosse f стабілізАтор (літак) 

stаЬШta! f стійкість; statische -
статична стійкість; Jbedingung 
f ум6вина стійкости; _sgrenze f 
границя стійкосТІ! 



5ta"el 88 5tаuffеrЬuсhзе 

5ta"el f ескадрилья, летунська 
с6тня; ешел6н; _аulзtеlluоg f 
лад ескадрильї; ешелонування 

stallelformig cxiдцeB~TO розташ6-
ваний 

5tal!ellroot f двошерег ескадрильї; 
au!geloste _ розІмкнений дво
шерег ескадрильї 

5tа"еllkашр! rn бій ескадрильї; 
_kapitao rn командир ескадри
льї; _keil rn клин ескадрильї; 
_koloooe f кол6на ескадрильї; 
aulgeloste _koloooe розІмкнена 
кол6на ескадрильї; _kolonne aus 
КеНеоliоіen кол6на лан6к в ше
регу; J:oloooe lioks (гесЬІо) ко
л6на ескадрильї влІво (впр~во); 
_liпіе f л~ва ескадрильї, лад 
фр6нтом ескадрильї; ...!"еіЬе f 
ескадрйлья гусак6 .. ; _Ііеlе f 
глибин~ ешел6ну, вІддаль п6-
між літаю1ми в ладі 

5tafleluog f східчастість, yeille
лон6вання (літакІв); _ des оЬе
reo FlUgels східч~стість горІ
шнього крила; _ des uпtеrеп 

FlUgels східчастість спіднього 
крил~ 

51affelwiokel rn кут, ключ еска
дрильї 

51аы�ьlесьh " сталев~, аркушева 
бляха; _dгabl rn сталевий дріт; 
_drahlseil n линва із сталев6го 
др6ту; _eleklrode f сталевий 
електр6д; _Ьоlт ". сталевий 
лонжер6н; _шаgпеt m сталевйй 
магнет; -rohr n сталева рурка; 
...!"ohrgerUsI " кістяк сталевих 
рур; ...!"оЬпошрl rn стаJlе.ИЙ 
тУ.,уб; _rohrstiel rn сталевии 
стояк; _seil n сталева линва; 
_trager rn сталева б~лка; ...;zy
lioder rn сталевий цилlндер 

5lатшосЬіІ! n корабель-база 
5lашр!асhзе f вісь под6вжного 
хитання 

5lашр!ео " под6вжне колихання 
Sfand Іn СТОЯН; пол6ження; _dauer 

f тривалість служби; _fезtіgkеit 
f стійкість, опірність перед пе
ревертання,,; -І:І.. " мірне 
СК.'10 

standha!1 стійкий; стаціонарний 

5tandlhaho rn (рант рlвия; _шо
lог rn сторчовий рушій з Ba_~H
ком під циліндрами; _ort m 
мІсце пост6ю, розташування; 
_punkt rn т6чка з6ру, п6гляду; 
_Уівіет n сталий мірник 

5tаrkзtгоmlеituоg f пр6від вет,-
кого струму 

зlarг цупкий, жорсткий, штивний 
Starrheil f цупкість, ж6рсткість 
5tarrluflschifl n повітроплав uуп-

к6ї конструкції 
5tart rn старт, підліт; gleitender _ 
старт на п6лозах; steiler_ 
стрімкий старт; _аоlао! rn р6з
біг перед стартом; -'lrl f рід 
старту; _ЬаЬо f смуга старту, 
підль6ту (на летищі) 

slarlhereit гот6вий до старту, го-
т6вий до підль6ту 

51arlbereitschaft f гот6вість до 
slarteo стартувати [старту 
51arter 1n стартер 
startfertig гот6вий до старту 
5tartlgeschwiodigkeit f швидкість 

підль6ту, старту; _gewicht " 
вага при старті; _hakeo 1n 

стартовИй гак; _kalapulte _пjР! Д • ~ 
катапульта до старту; ~IО1еі=..l.41"l,,, 
лінія старту; _шаппsсhаlt f J 
стартовий вІдділ, команда; 
_ordoung f стартовий лад, поря-
док; _prU!uog f випр6ба стар-
ту; ...!"ichtung f напрямок стар-
ту; _ring m стартове кільце; : 
_всыitеоo 1n (риндж6ли ката- if, • і 
пульти; _зеil " стартова линв'!' ';J,щ ." 
_slrecke f довгота р6збігу; _ver= ' . 
Ьоl " забор6на старту; _ver
ЬаltпіБве пІР! ум6вини старту; 
_vorgang m перебіг старту; 
_wagen 1n CTapTOB~ колісниця 

51аІіоо t стація, пункт; шеlеоrо
logische _ метеорологІчна CT~
ція 

slalisch статичний; _ Ьезlіmml 
статично· визначений 

51aloskop " статоск6п 
5Іаl1 m напір (води); _ЬаЬп f па
русина за кораблем для осідан
ня ВОДОЛітаКf

t 5tauflerbuchse f мазни.ч ка ШТ~В-
фера ' 

~л7;с,{; 



Steckdose 89 вІорреп 

Steckdose f в_, пРиlтичк6ва ро-
зета, втичкбве гніздце 

BIe~~e. ?" в_ пРиlтичка, штепзель 
Ste,l'gke,t f цупкість 
Steig ___ , •. _; -Ьо f догlрний 

п6рив вІтру; _liihigkeit f під
летність, швидкість підіймання; 
_Ilug m підлітання ; -.geschwin
digkeit f підлітна швидкість; 
_hOЬе f стеля (літака), найви
ща вис6кість ль6ту; _kralt t 
під'ємна сила; dynamische _kralt 
динамічна під'~мна сила; _Іеі
stung f підіймальна потуга 

Steigung f вІдстань (пропелер а) ; 
_smesser m указник підль6тної 
швидкости; _winkel m кут пі~ 
діймання, нахилу 

Steiglvermogen n спром6жність 
летіти вертикально, сторч6во; 
~еіІ f час підль6ту 

StеЩlеuеr n звислий вог6нь; _Ilng 
'Jn свічка, стрімкий літ; _kurve 
f прямовисний віраж 

Sternl1ug m 'літ по лІнії зІрки 
.ternlormig зіркуватий, зірчастий 
Sternmo~or m зірчастий рушій; 

lultgekiihlter _ повітрохол6дже
ний зірчастий рушІй; was.er
gekiihlter _ водохол6джений зір
частий рушІй 

Sternwarte f астрономІчна обсер
ват6рія 

Stener n стерн6; doppeltes _ по
двІйне стерн6; einzelnes _ поє-
динче стерн6; entlastetes 
аблекшене стерн6; _ausschlag m 
відхилення стерна 

Steuerharkeit t кер6ваність 
Steuerbordau8enl1iigel m праве кр"
Steuerer m веслівник [л6 
Steuerlliihigkeit t повор6тність; 

_Iehler m п6хибка керування 
(п6хибка піл6та); _Шісhе t 
стернова поверхня; ~erat n 
механізм керування; automai:i-
6ches -.gerat автоматичний ме
ханІзм керування; _ЬеЬеl m 
стер новий важіль; _kabel n 
линва стернування; --,<піірреl m 
важіль керування; _kralt t сила 
керув ання; --'<пr. m пр актичний 
курс 

Steuern n керування, стернуван
ня; rnckartige. _ поривчасте ке
рування. 

Steuerlrad n штурвал, керма, 
стерн6; --,"оllе f (liir КаЬеl) 
напрямний к6ток, коліща; _sack ",~ .. ...Р. •. .) 
m B~ міш6к (повітро-~ 
плава); -Баиlе f постава, стояк 
стерна; _6еН ~,.I'!І,,~,а.?п,!;рна 

Steuerung f !А~~р'УвМfiYя~игtrерну
вання; doppelte _ подвІйне 
стернування; einfache _ оди
ничне стернування; _swіпkеl rn 
кут відхйлення стерна 

Steuerwelle t розподІльчий, ку
лачний вал6к; _пkаstеп т ко
р6бка розподІльчого валка 

Steuerwerk n система керування 
Steward m штевард 
StichbaIIon m бальон-з6нда (для 
метеорологІчних цІлей) 

Stiege f східець [жень 
ВІіеl m стояк (в тулубі); стри
Stiellendbeschlag m черевик стоя-

ка; _kпоtепрuпkt 1n вузол при
крІплення стояка; _paar n па
ристі стояки; ausgekreuztes 
_paar паристі стояки навхрест 

SШt 1n загвіздок; konischer _ 
конІчний загвіздок; _schraube f 
шрубовий загвіздок 

Stillult t безвітря 
Stirn t чол6; _druck m чоловий 

тиск; _Шісhе t чолова пл6ща; 
_kапtе t передній окрайок; 
_kiihler m чоловий охол6дник, 
радіятор ; --'<urbel t чолова к6р
ба; --'<iste f передня планка, 
рейка; _motor 1n носовий ру
шій; _seite f носова сторою\; 
_widerstand m лобовий 6пір 

ВlоlІ '" тканина, матерія; JJand 
n полотняна лента; _bekleidung 
t полотняне покриття 

stollbespannt обшитий матеріею 
StоЩЬеsраппuпg t обшиття мате
рією; _iiberzug 1n полотняний 
покрівець; _umwicklung t 6б
витка з матерії, тканини 

Stoplbiichse t защlльник 
stopfen затикати; набивати (щось) 
зІорреп застаНQВЛ{IТИ, стоп6РИТІ\ 



Stoppuhr 90 stuгzЬошЬег 

Stoppuhr f секундом!р 
Sttiruog, f ушк6дження, перешк6-

да; замішка, завада; _еn pl 
(Funk) замішки (в радіо); _ео 
рІ аш Ziinder завада запаль
ннка 

SІ08dашрlег m відпружник, амор
тизатор 

SI0811angvorricblung f відпружни
к6вий прилад; _Iesligkeit , 
6пір на удар; _kralt f ударна 
сила, "- удару; _slaoge f стри
жень хлипакз, замикальний ва
жіль; _wind m поривчастий 
в!тер 

вlгаil тугий; _gespannl тугонатяг
нений; -ziehen туго натягати 

Slralegie , стратегія 
БlгаlоврЬаге f стратосфера; ипlеге 

_ підстратосфера; _пЬаllоо m 
стратосферний баль6н; _nllug 
m літ в стратосферу 

Slraloslal m стратостат, стра
тосферний баль6н; _gondel 
гонд6ла стратостата 

БlгеЬе f косяк, стояк 
БlгеЬеп ... , ... ; _abstand m 

віддаль п6між косяками; _an
зсы�88 m закр!плення косяк!в; 
_glocke , черевик косяка; _kopl 
m гол6вка косяка; _kreuz n 
діягональні І(ОСЯКИ; _зсЬиЬ m 
черевик косяка 

Slrecke f віддалення; durchllogeoe 
_ перелечена в!ддаль 

Slrecken ... , ... ; _beleueruog f 
освітлення шляхів; _feuer n 
шляховий ліхтар, маяк; _lIug 
1n літ на віддаль; _geschwindig
keit , лін!йна, маршрутна швид
кість; _karle , маршрутна мапа; 
_verkehr m комунікація на 
в!ддаль 

Slreckuog , видовження, про_, 
зд6вження 

StгесkvегЬіШпі. " відн6шення 
трь6х вимірів 

Streicbkontakl m ковзна д6тичка 
Slreilenkiihler m платівчастий ра
діятор 

Streitkralle 'ІрІ узбр6єні силн 
Strenlllache f пл6ща розсівання; 

_lIugzeug n ПQвітрох~м!чний "і-

так; _garbe , сніп траєкт6рій; 
_kegel m стіж6К, к6нус роз-

Slreuung ., р6зсів [ль6ту 

Streuvorricbluog f розпор6шувач 
Strom m струм; den eleklrischeo _ 

оіІоеп перервати електрострум; 
gleichgericbteter _ випрямлений 
струм; _аЬоеЬшег m збірник, 
колектор, струму; _bild n дія
грама, 6браз струму; _erzeuger 
m джерел6 струму 

Slromkreis m 6біг струму; ge-
schlossener з!мкнутий 6біг 
струму 

Slromlioie , лінія струму; _пlогш 
f краплевидна ф6рма 

stromlinieolormig аеродинамічно-
го, краплевидного вигляду 

Stromllinienkorper m краплевидне, 
обтічне тіло; _Iosigkeit , від
сутність струму; _шеssег там
перометр ; _quelle , джерел6 
струму; _.атшlег m колектор 
струму; _schwaokung , коливан
ня струму; _starke f сила 
струму 

Slromuog f струмина, струя; aul
steigeode _ догірна струмина 
(повітря); geslorle _ порушена 
струмина 

Slromuogs ..• , ... ; _geschwio
digkeil , швидкість течї! стру
му; _lеЬге f аеродинаміка, нау
ка про струмини; ехрегішеоlаlе 
_Iehre der Lult досвідна, експе
риментальна аеродинаміка; ver
suchsma8ige _lеЬге експеримен
тальна аеродинаміка; ....richlung , 
напрям[ок] струмини; _verlei
luog , розподільник струму 

БlоіепіаllзсЬігш m східчастий лето
пад, протипад 

Stuodeolgeschwiodigkeil f швидкість 
на годину; _Ieisluog f годинна 
видатність (праці); _verbrauch m 
годинний р6зхід 

Slulung f вишиня (відступ п6між 
літаками щ6до висоти) 

Slurz '" падання; -bock m кабан 
літака; _bombenangrill m бом
бова атака падальним ль6том; 
_ЬОШЬеГ m бомбовІз (дл!! па-
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дального бомбардув>lння; _Ilug 
m п>lдальний літ, нурковий JI-;. 
_Ilug mасЬеп вик6нувати п>lдаль
ний літ; _fluggeschwindigkeil t 
швидкість падзльного ль6ту; 
_Iluglage t пол6ження в п>lдаль
нім ль6ті; _Ьеlm m шол6м пр6-
тн п>lдання; _kаmрШіеgег m 
нуркове бомбард6ве летунство ; 
_kаmрШugzеug n нурковий лі
т>lк; _kamplgeschwader n полк 
нуркових бомбов6зів; _kampl
gruppe t дивізі6н нуркових бом
бов6зів 

Sturzlkamplslallel f ескадрилья нур
ковйх бомбов6зів; -"рігаlе f 
спускання спір>lлею 

Slulzen m п>lтрубок, насад 
sшtzlрuпkt", т6чка оп6ри; _strebe 

t підп6ра, пІдпірка 
Siidpol т полу дне вий бігун, п6люс 
Summer m пйщик 
Symmetrieachse t des Flugzeuges 

вісь симетрії літака 
Synchronisalor '" синхроніз>lтор 
Sychronisierungsvorrichlung t син
хронізацІйний прйлад (до стрі-
ляння через пропелер) 

т 

Tacholgraph m тах6граф, само
ПИСНИЙ тахометр; _шеtеr пта
хометр, лічильник 6боротів; 
_meterantrieb m перед>lча лічиль
ника 6боротів 

Tagangrill m денна атака 
Tagbomben . _ ., ... ; _еіпЬеіІ t 
одиниця денних бомбов6зів; 
_Ilug m літ денних бомбов6-
зів; _flugzeug n денний бомб0-
віз; _geschwader n ескадра ден
них бомбов6зів; -<egiment n 
полк денних бомбов6зів; _slal
lеl t ескадрилья денних бом
бов6зів 

Tagbomber m о. Tagbombenllug
zeug n денний бомбовІз 

Tageslleistung f денна вир6бність, 
ефіціентність; _slule t п6правка 
на атмосферний вплив; _уег
brauch m добовий р6зхід 

Takelage t. такеляж 
lakeln осн>lщування 
Takt '" такт; loler _ мертвий такт 
Tangente t TaHreHTa 
tangential тангенціяльний, дотич
ний 

Tangentiallbeschleunigung t TaHreH
ціяльне пришвидшення; _bewe
gung t тангенціяльний рух; 
_kralt t танГенціяльна сйла 

Tank m збірнйк, бак; _ЬеЬііltег m 
цистерна 

Tanken n наповняння б>lків, збір
ників 

Tankschaden т ушк6дження збір-
ника 

Tankslel1. f налнвня, наливнйй 
Tapezi.r.re; f тапетня [пункт 
Tarnlanstrich т маскувальне ма-
лювання, фарбування; _deck. t 
маскувальний кйлим; _disziplin 
f маскувальна дисциплІна 

tarnen маскувати, уневиднювати 
Tarnlnetz n маскувальна сІтка; 

_trupp m маскувальна ком>lнда 
Tarnung t маскування; _ aul der 

Erde наземне маскування; сЬе
mische _ хемfчне маскування 

Tarnwesen n масківництво, маску-
вання 

Taubenlgasschutzkiste f газонепро
никливий кіш (для голубів); 
_post f голубина п6шта 

tauchen поринати, зануряти 
Tauchen n поринання, зануряння 
Tauchlschmierung f шмарування, 
занурянням; _schwimmer т по
плавець; _stHt 1n шпень пли
вака (в карбюраторі) 

Tauchung f занурення, зануряння; 
_вliпі. t лІнія занурення 

Теil m частйна; begehbarer _ ча
стина конструкції для х6джен
ня; _abriistung f частйнне роз
абр6єння, р6збір; _bild n акре-
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мий 6браз, світлина; _kralt f 
складова сила; _ladung t ча
cTиHHe навантаження; _slrecke t 
дільниця; _widerstand m частин· 
ний 6пір 

Telegraphie f телеграфія; drahtlose 
_ бездрот6ва телеграфія 

TelIerlring m плоске кільце; _Іго
deln n плоска спіраля; _vепШ" 
плескатий вентиль 

Temperatur f температура; almo
spharische _ атмосферна темпе
ратура; _аы�lI m падання тем
ператири; _unterschied m рІз
ність температури 

Terminbeobachtung t періодичне 
стеження 

ТеггаіпІ beschallenheil f ум6ви по-
земелля; _karte f плян місце

terrassenlormig східчастий [во сти 
Theodolit m теодолІт 
Thermik f терміка; _segellIug m 
термІчний вітрун6вий літ 

Thermitbrandbombe f термІтна за-
пальна б6мба 

Thermobarograph термобар6граф 
Thermoskop n термоск6п 
Тіеl ___ , _ .. ; -'lnllug m низько-

лfr, НИЗЬКИЙ літ; -зпgrifl m 
приземна атака (літакІв); -"п
grilfsllugzeug n літак до при
земних aT~K; _decker m низько· 
крил ("рила під тулубом); Ігеі
tragender _decker m вільнон6сний 
низькокрил ; _druckgebiet n 6б
шир низьк6го тиску; _druckzen
Ігош n центр низьк6го тиску 

Tielenlruder n стерн6 глибини; 
_steuer 11. стерн6 глибини; 
_steuerung f керування стерна
ми глибини 

!іеlег gehen знижувати 
Тiellllieger m літак, що низько 
летить; _Пиg т невис6кий літ, 
низьколІт; _lIughohe t висота 
низьколь6ту, низьк6го J1ь6ту; 
_gang m осідання; _Iage t 
низьке пол6ження центру тягару 

Tischlerei t столярня 
T-МОІог '" рушІй на вигляд >1'. 
Todessturz '" смертельний випа-
док, аварія 

Tonnengehalt m місткість, тонаж 
Торр твершина щ6гли 
Torpedo __ ., _ .. ; торпедний; 

_bombenstallel f ескадрилья тор
педних бомбов6зів, торпедо
н6сців; _dreisitzer m торпеД0· 
н6сний трисlдець; _lIugzeug n 
торпедон6сець, торпедон6сний 
літак; _trager m торпеДQн6сець; 
_zweisitzer 1n торпедон6СНИЙ 
двосlдець 

Тогоіоп t т6рзія, [пере]І<ручення; 
_sarbeit f роМта т6рзії, кру
чення; _serscheinung f з'явище 
т6рзії 

torsionslesl забезпечений пр6ти 
т6рзії 

Torsionslkralt t сила [пере]кру
чення, т6рзії; _versuch m пр6ба 
на кручення, т6рзію 

Torsionswinkel т кут перекручу
вання 

Totallbeschleunigung f п6вне при
швидшення; _gewicht n загаль
ний, п6вний тягар 

Totllage t пол6ження на мертвій 
т6ЧЦI; _punkl т мертвий пункт, 
т6чка; оЬегег _punkt m горішня 
мертва т6чка; unterer _punkt 'Уn 
нижня мертва т6чка; _punktIage 
f пол6ження на мертвій т6чці; 
_punktztindung f запалення в 
мертвій т6чці; -І'аиш т del' 
Stromung мертвий пр6стір в 
струмині; _stШе t мертва тиша 

Тоог t 6борот 
Тоогеп __ ., ... ; _lаl1 т змен
шення, падання кількости 660-
ротів; _lIugzeug n туристичний 
літак; ~аЬl t кІлькість 6боро
тів; --Zahler m лічильник 660-
ротів 

Trag . _ . носнИй; -"chse f опірна, 
носна вісь; _ЬаЬге f н6ші; 
_deck " носна поверхня' _deck
ktihl.er т крилевий охо'л6дник, 
раДI!\ТОР 

Tragerbau т зв'язень, ферма 
tragliihig тривкий; здатний нести 
(щось) 

Tragllahigkeit f вантажність; _llасЬе 
t НОСНа поверхня; ledernde 
_Шісhе f пружинисте, гнучк~ 
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крил6; versleHb_re _Шісhе f пе
реставне крил6; verwindbare 
_lliісЬе f нерек6шувалыle крил6 

ТгаgШісЬеп ___ , ... ; _gerippe 
nlрІ ребра ІІОСНИХ "рил; _іпЬаІІ 
m пл6ща ІІОСНИХ поверхней ; 
....kiibler m охол6дник, радія тор 
в крилі 

Traglliigel m носне крил6; oberer 
_ горішнє крил6; unlerer _ до

лішнє "рил6; ~сЬsе f вісь нас
них крил; _befestigung f прикрі
плення носних "рил; ausklink
bare J>еlеstiguпg f відчіплю
вальне прикр1плення "рил; _ge
rippe n снасть, кістяк крил:і; 
_ІЬеогіе f те6рія носних крил 

Tragbeit f інерція; _skrall t сила 
інерції _шошепІ n момент інер
ції 

ТгаglЬоlш m НОСНиЙ лонжер6н; 
....kabel n носний трос; _krafl f 
[під]носна сила, підіймальна 
с..; аегоdупашіsсЬе _kraft f 
аеродннамічна підносна сила; 
aeroslatiscbe _kraft f аеростатич
на підносна сила; _kгаftvегшіп
derung f зменшення носн6ї си
ли; _lager n носна вальниця; 
_scbraube f носннй пропелер; 
_scbraubenllugzeug n s. Trag
schrauber m; _schrauber m авто
жиро (рід літака); _schrauber 
aul SсЬwішmегп автожнро на 
поплавцЯ:х; -веіl n ноена линва; 
_vermogen n пон6сність. ван
тажність; _weile f радіюс дП; 
_werk n носні урядження (лі
така), кор6бки "рил; шеЬгвlіеli
geB _werk n багатостояк6ва 
конструкція "рил; _werkbau m 
конструкція кор6бки крил; _wir
kung f носна спосІбність, дІя; 
-"арlеп m чіп валка 

Irainieren тренувати 
Тгаіпіпg n тренування; -skursus 

m "уре тренування 
Тгапепgаs n слізний газ 
Iriinken нап6ювати 
Triinkungsmittel n засіб для на
п6ювання 

Transportflugzeug- n траспорт6ВИЙ 
ІІітак 

Truppenl1iegerBlaffe\ 

Trapezfliigel m трапезоподlбне 
крил6 

Tre" ..• , ... ; _bild n 6браз 
влучень, п6цілів; _wahrschein .. 
licbkeil f правдоподlбність п6-
цілі В, влучень 

Treib ... , "'; _апkеr m плавна 
кітваі _eis n плавний літ; ~aa 
n горючий, рух6вий газ; _kraft 
f рушна сила; _вlо" m паливо 
для рушіlв внутрішнього го
рІння; _sloffbebiilter m збірник 
палива 

Trennung-swand t переділка; bori
zonlale _ горнзонтальна пере
ділка 

ТгеlЬеЬеl m ножаний важІль 
тгісы�гr m лІйка; lоlег _ мертва 

лійка; _Ield n лійк6вище 
TrieblgaBzeIle f бальонета горю
чого газу; _werk n порушне 
урядження (рушІй, пропеllер); 
_werkschaden m ушк6дження по
рушн6го урядження 

Тгі!1 t ун6шення, дрейф 
Triplyk n триптик; _іпЬаЬег m 
властитель триптика 

ТгіІІЬеЬеl 111 ножаний важіль 
Trockenelement n сухий елемеНТ 
Тгошшеllkііhlег m охол6дник, ра-
діятор на вигляд барабана; 
_тоlог m рушІй на ВИГІІЯД ба
рабана 

Tropenktibler m тропічний охол6д
ник, радіятор 

Iropfenlormig краплевидний 
Тгорlеп ... , ... ; _Iorm f кр ~
плевидна ф6рма, вигляд крапЛІ; 
_ргоfil " краплевидний пр6філь 

Troposphiire f тропосфера 
Trudeleigenscbalt f спос!бність ви

вести спір:іЛЮ 

Trudeln пспіраля, рід ль6ту; aUB 
dem _ berauslangen вивести лі
така із спіралі; inв _ geralen 
перейти в спіралю 

Irudelsicber надійний пр6ти спі
ралювання 

Trupp m ланка; команда, відділ 
Truppen .. , військ6вий; _Шеgег

slaffel f ескадрилья військ6во-
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го летунства _transporteur m 
військ6во-трансп6ртний літак j 
_transportflugzeug n військ6во
трансп6ртний літак 

Tiichersignalisiernng t гаслування 
полотнищами 

Tuchzeichen n знак полотнйщем 
ТогЬіпепlапігіеЬ m турБІнний ру-

Oberlansirengung f перенапруга, 
перевт6ма; _blickaulnahme f 
орієнтаційна світлинз, ЗНЯТОІ{ j 
_deckung t на[по]криття; _druck 
m - понадатмосферний, зайвин
НИЙ тиск; _druckanzug tn внео
колітний 6дяг; _druckbehiilter m 
бак з паливом у стиснутім ста
ні; _druckventil n запобіжний 
хлиш!к; _Іаll m ю!скок, наглий 
напад 

ііЬегllаllen нападати (несподівано); 
_fIiegen перелітатн 

Oberll1iegen n переліт границі, пе
релітання г_; _lIug m переліт; 
_lIugverbot n забор6на перелі
тати; _lIugzone t з6на перель6-
ту; _lгасы� f зайвинна клажа, 
злишній вантаж 

ііЬегШllеп переповнятн 
Obergang m перехід; _ ао. dеш 
КорШug zuш horizonfalen tlug 
збільшування швидкости порн
нанням) перехід 3 пздального 
ДО горизонтального ль6ту; 
_sшusіег n перехідний, посеред
ній тип; _8verkehr m транзит
ний рух 

Oberlgewichi n перетяження; 
_gгuпdkuгs m курс відн6сно 
землі; _guB m перелив 

iiberhitzen перегрівати 
Oberhitzer m перегрівник 
Oberbitzung f. перегрів 
ііЬегЬоlеп (Мо!ог) переглянути 
(щодо справности) 

Oberlkiiltung f переохол6дження; 
-1adung t. перевантага; пере
зарядження; _Iandllug m дале
кий переліт; _Iandllugzeug n лі
так до далеколь6тів 

шій, двигун; _gebiiuse n к6рпус 
турбіни 

Тuгш m вежка; drebbarer _ пово
рітна вежка 

Typenlbochsigescbwindigkeil f най
більша швидкість як6гось типу; 
_priilung f типова [ви]пр6ба 

туро. m тип 

u 
iiberlas!en перевантажувати 
Oberlastung t перевантйга 
Oberlegenbeit f вищість, перевага, 

_ іп der Lul! перевйга в повіТРl 
ОЬегпаЬшеlllug m приймйльний літ 

(в часі приймйння); _priifung f 
літна випр6ба за приймйння 

ОЬегпаhшsоflizіег m приймйльний 
старшинй 

Oberlolung f довільне мащення, 
рясне М_; _priifung f провірна 
випр6ба, провірка 

ilberraschen наск6читн, заск6чити 
Oberrascbungslaugrilf m несподі
ваний наскок, напад, атака; 
_gelahr f небезпека наглого нй
паду 

Oberschlag m (Looping) мертва 
петля, ль6пінІ'; _ Ьеі der Lan
dung переверт через ніс при 
осіданню; _ іп der Lult пере
верт через ніс у повітрі; _ ііЬег 
den Fliigel переверт через крил6 

iiberschlagen перекидйтися, пере
вертатися 

Oberlschreitung f перехід через 
границю; перевищення; _schu8 
m лиш6к, зайвина 

iiberschwemmen заливати 
Oberseelflugzeug n заокеанський 

літйк; _Iuftverkehr m зам6рська 
летунська КОМУFJікзція 

ОЬегsе!ZUiПgsgеtгіеЬ" n передйтннй 
механізм 

Obersichtslpunkt m ~тежовйй пункт; 
_skizze f загальна схема, крокі 

Oberspringen n перескйкування 
Oberlragungslweite t віддаль пере

дачі; _welle f передйтний вал6к 
Obe~lverdichiung f надмірний стиск; 

_wachungsllieger m сторожевий 
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літак; _wachungsllugz,ug n сто· 
рожевий, патрульний лїт4к; _
wachuIIgsgeriit n контр6льний 
прилад 

и·ВооІ n (= Unterseeboot n) під· 
в6дний ч6вен; _Ilugzeug плі· 
так на підв6днім ч6вні; Jer-
8tor'l' m нищильник підв6дних 
ч6виів 

Obungs ... , ... ; _ЬотЬе f б6м, 
ба для вправ; _einsitzer rn 
учб6вий односідець; _!allschirm 
'" учб6вий лето пад, протипад; 
_lIug m тренін(6вий, заправний 
літ; _flugzeug n треніНtовий, 
заправний літак; _kleinsegellIng. 
zeug n учб6вий вітрунець; _se· 
gеЩugzеug n учб6вий вітрун 

Uhrzeigersinn m напрям стрілки 
годинника; gegen den _ пр6ти 
стрілки годинника; іт _ за 
стрілкою годинника 

Ultrаkurzwеllепgеrііt nультрако, 
роткохвилевий апарат 

Umdrehung f 6борот; _еп р! іп 
der МіпиІе кількість 6боротів 
за мінуту; _sanzeiger m лічиль· 
ник 6боротів; _sgeschwindigkeit 
f швидкість обертання; _skreis m 
der Lullschraube к6ло описане 
пропелером; _smesser т лічиль
ник 6боротів, тахометр; _smotor 
m ротаційний рушій; -'!zahl f 
кількість 6боротів 

Umfапg '" 6бвід(к6ла); _sgeschwin. 
digkeit f періферна, окружна 

umfliegen облітати [швидкість 
Umformer m трансформатор 
Umhiillung f обол6на, 6бвитка 
Umkehr f звор6тний рух, п6ворот 
Umkehrlbarkeit f поворітність; _-
рuпkt m т6чка зв6роту, мертва 
т6чка 

пmkірреп перекидати[ся), переки· 
нути(ся) 

Umkippung f перекидання, пере· 
вертання 

umklappbar пере(Від)киднАй 
ишlаи! m обертання, 6борот; 
циркуляція; _ gegen den Uhr
zеіgеrsіпп обертання пр6ти 
стрілки годинника; _ іш Uhr
ze1gersinn обертання за стріл' 
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кою годинника; _шоtог m ро
таційний рушій; _ришре f цир· 
куляційна п6мпз, емок; _!сЬшіе
rung f обіг6ве мастило; ...ziihler 
m лічильник кількости 6боро· 
тів; -"еі! f час одн6го 6бороту_ 

Umrапduпg f обрамування; _вlеи .. U . 
" обгранич(уваль)не світло ~A 

umschalten перемикати IJ 

UmschaIter m перемикач 
UmschaItungshebel m важіль пере· 
микання 

Umschaltventil " перемикальний 
ХJJипак 

Umschulmаsсhіпе f перевишкільна 
машина 

Um"turz m переворот, падання, 
розбиття 

Umzingelung от6чення, окру' 
ження 

uпаusgеgІісhеп незрівноважений 
unausgesetzt безперервно 
опЬетапп! без зал6ги 
Unbestiindigkeit f непостійність, 

несталі сть 
Unbestiindigkeitszone f з6на непо· 

стійности 
ипЬевІітшІЬеі! f невизначеність; 

statische _ статична неозначе· 
ність, неокресленість 

undicht нещільний 
undulatorisch хвилевидний, хви· 
лястий 

uпdurсhdrіпgliсh непроникливий 
uпепНавtеt некомпенз6ваний 

unentziindbar незав6гнювальний 
Uпlаll m нещасний випадок; _ver-

hiituпg f запобігання випадкам, 
відвертання нещасть 

Ungleichformigkeitsgrad m ступінь 
нерівномірности 

Universalgelenk " карданова злука 
uпkепtеrЬаr неперекидний 
uпlепkЬаr некер6ваний 
unrund ОВЙЛЬНИЙ 
Unrundheit f овальність 
unsichtbar невидний 
UпsісhtЬаrmасhuпg f присл6ню· 
unstabil нестійкий (вання 
Unstabilitiit f нестійкість 
unstarr М'ЯКЙЙ 
unsymmetrisch несиметричний 
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Unterbrecber m переривник, пере- долІшня попруга; ~апІе f до-

ривйч; _ашЬо6 m ковй[д]ло пе- лlшній окрййок 
реривника; -I:ehause n к6рпус Unterkunftsraum m сх6ваНJ{а, при-
переривача; _Ьатшет m мало- мfщення 
т6к переривника; _ЬеЬеl m ва- Unterlseeboot n підв6дний ч6вен; 
жіль переривника; -1<ontakt rn _.eite f d_. Ртоfilз нижня сто-
д6ТИJ{ переривника рона пр6філя; _station f під-

Unterlbrechung f перерва; _deck n стація 
нИжня поверхня, площина; -- Untersuchung f до[роз]слlджу-
druck m низький тиск, депресія; вання, оглядини; fliegerarztliche 
_druckhammer rn ком6ра змен- . а . я ини' 
шеного тиску повІтря; _IШgеl - ле:ГУН.СЬКО-ЛІК PCЬ~I огл Д , 
m нижнє крilл6; Iinker _lIiigel qn.ntltatlve - кІЛЬКІсне дослі-
m ліве нижнє крил6; rechter дження. . 
_lIiigel m праве иижнє крил6; Unterw.sserlsplegel. m нИж!,IИ pl
zweiteiliger _lIiigel m двочастин- вень води; _~ell m П1дв6дна 
не нижнє крил6; _lІііgеlшшеl-1 частина (ВОДОЛ1такй) 
stiick m середня частина ни- Unterweisung f поучення, інструк
жнього крила; -.geslell n під- Untiichtigkeil f непридатність [ція 
в6ззя, підТ6ка, шасІ; -.gurl rn fUпzuvеrЧssіgkеit f ненадійні~ть 

·'Ht~'Jj}i{,lli~·'. n,,'tЦ, 
V 

Vakuum n порожня; _рuшре f по
рожня-смок, вйкуум-смок 

Vаrіошеlеr n варіометр 
VепШ n хлипйк; аutошаlіsсЬеs 
самодІяльний хлипйк; entl.slel_. 
аulошаtisсh_s _ зріВlІовйжений 
самодіяльний хлипак; gesteuertes 
_ нерівний хлипак; hііпgепdе _е 
р! звис[йль]ні вентилі 

У_пtil.lіоп f провІтрювання; _з
kamin m вентиляційна труба 

VепШ .. '; _erh_bung f підіймйння 
хлипакй; _erollnnng f відкриття 
хлипакй; _I_der f хлипак6ва 
пружина; _lІапвсЬ m криса хли
паюі j _gehause n хлипак6ва кО
р6бка; _Ь_Ь_І m вйжіль хлип'
ка; _ЬпЬ m підняття хлипака; 
_kegel m стіж6к хлипаю!; _ketfe 
f хлипак6вий ланцюж6к; _Іеіпе 
f линва хлипаю!; _schall tn 
тягель хлипакз, бил6 х _; _8itz 
m гиізд6 хлипакй; -silzllache f 
роб6ча поверхня хлип а,,:! ; _
stang' f стрижень хлипаю!, за
мик:!льний в:!жіль; _8І088,1 m 
підшт6вхувач вентиля; _1_II,r 
m тарІлка хлипаю! 

V,nturildiise f сопл6 Вентурі; 
IrОШl'еlе f трубка Вентурі 

Veranderliche f змІнна величин:!; 
unabhangige _ незалежна змінна 

Vеr.пk_ruпg8Iша8t m прич:!льна 
щ6гла; _8еН n причальна линва 

V,rband8 ... ; -'lтl f рід об'ед
нання; _fIiegen n літання в 
об'єднанню; _Ilug m літ в 
об'єднанню 

Verbindung f зв'яз6к; _halt,n 
держати зв'яз6к; _ber8tell,n 
установити зв' яз6к 

Verbindungs ... ; _beschlag m 
злучний заківець; _I.chw,rk n 
зв'язень (лучнть крилз з хво
ст6м); _lIieger m літун для 
зв'язку; _flug 111. літ для зв'я
зку; _lIugzeng n літ:!к ДЛЯ зв'я
зку; _Ieitung f злучна провідня, 
пр6від; _шitt,1 n з:!сіб зв'язку; 
_posten m стІйка ДЛЯ зв'язку; 
_st'g m злучний м6стик; _slr,be 
f злучний стояк; _stiick n злуч
на ланка; _welle f злучний вз
л6к 

V,rbrauch '" спожиток, зужитку
вйння, р6зхід; _ pro PS-Slund, 
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р6зхід на кІнську силу в го
дині; -зlа_t f тягар зуживаннх 
защ\сів; _spriilung f пр6вlрка 
р6зходу, зуживання 

уегЬгеппеп згорати, згорІти 
Verbrennung f горІння, згорання; 
всЬоеНе _ швидке згорання; 
tra2'e _ повільне згорання; ип
vоІІkоmшепе _ нецілковите зго
р >Іння; vоНkоmшепе _ цілковите 
згор>lння 

Verbrennungs •.. ; _geschwindigkeit 
f швидкість горІння; _kашmег 
f камера згор>lння; _kraftma
schine f рушІй внутрішнього го
рІння; _lцІІ f повІтря потрlбн, 
до горІння; _шо!ог m середо
пальний рушІй; _prodnkte n/рl 
продукт згорання, залншк6ві 
добутки; _prozeB m процес зго
рання; -,"iickstande m/р! залиш
ки згор>lння; _Iakt m такт зго
рання; _tешрегаtur ( темпера
тура згорання; _vorgang 1n про
цес згорания 

Vегdашрluпgs[kііhluпg f охол6джу
вання вйпару; _warme t тепло
та випару, випар[6в]ування 

verdichten згущати, кондензуМти; 
ущільняти 

Verdichter m нагнІчувач, [<омпре
сор 

Verdich!uog f компресія; стиск; 
ущІльнення 

Verdichtuogs .. _; _grad m сту
пінь стиску; _hub m хід стиску; 
_гаuш m ком6ра стиску; _takt 
1n такт стиску; _уегЬаltпіе n 
ступІнь стиску 

verdrangen випирати 
verdrehbar поворітнitй 
УегмеЬгоЬг n поворітна рур., 
труМ 

Yerdrehung f с[пере]кручення; _в
lestigkeit f 6пір [с]крученню; 
_sшошеп! n момент [сІкру
чення; _swinkel m кут (с кру
чення 

Verdunkelung f затемнення 
vereisen ледfти, обмерзати 
Vereisung f оледlння, обмерзання; 

_sgelahr f небезпека оледlння 

Dtsch.-ukr. УІІ 

Verengung f der Diise звуження 
сопла 

vcrlliegen, sich заблудити u ль6ті, 
в повІтрі 

Verfliichtigung f випаР[6в]ування 
verlolgen пер'еслlдувати 
VerlolgungB : .• ; _fIieger m пере-
слlдувальний літун; _flug m пе
реслlдувальний літ; _jagdlIug
zeug n переслlдувальний ни
шильник 

Verlormung f деформація 
vergasen перетв6рювати в газ, 
карбюрувати 

Vergaser m карбюратор; gesteuerter 
_ механічний карбюратор; 8еlЬеІ
tatiger _ автоматичний карбю
ратор; _brand '" пожежа в 
карбюраторі; _deckel m вІко, 
п6кришка карбюратора; _diise f 
порскач карбюратора; -.gehause 
n кор6бка, к6рпус карбюрато
ра; _beizleitung f трубопр6від 
карбюратора; ~а_сЬіпе f кар
бюраторний рушІй; _шоtог '" 
рушІй із карбюр>lтором; _regu
Iierung f регуляція карбюр>lто
ра; _schwimmer 111- поплаВець 
карбюратора; _vоrwагшuпg t пі
дlгрів карбюратора 

Verga_ung f карбюрація; _sluft f 
карбюр6ване повІтря 

VergroBerungsapparat 1n по біль-
шувальний апарат 

Verjiingung f т6ншання, вузьмина 
Verkehrs _ .. , ., _; _Ьеstішшung t 
комунікацІйна постан6ва, при
пис; _fIieger m комунікацІйний, 
пасажирний літун; Jliegerschule 
f шк6ла пасажир них літунІв; 
_lIug m комунікаційний, паса
жирний літ; _lIugplatz m ко
мунікаційне летище; _lIugzeug 
n комунікаційний, пасажир ний 
літак; _Iandeplatz m горо
ж>lнське летище; -зісhегhеіt f 
безпека комунік>lції; _vorschrilt 
f комунікаційний припис 

verkleiden обшивати, личкувати 
Verkleidung f обшиття, окриття; 
обтік атель ; stгошІіпіепlогшіgе _ 
аеродинамічне обшиття, обті-
катель; troplenproliIformiJ:e 
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обшиття краплевидного пр6-
філю; _sgerippe n кістяк, 
обшиття обтікателя 

Verliingerung f про[ви]д6вження; 
_ der Коlоппе видовження (мар
шов6ї) кол6ни 

Vегшеssuпgsllugzеug " літак для 
фотограметричного здіймання 

Vernebelung , задflмлювання, 
затьмарення; _ аи. der Lult за
димлення з повітря; _sllugzeug 
n літак до задимлювання 

Vernebler m розп6рскувач 
vernickeln ніклювати 
Verpackung , пакування, за_ 
Verpackungs ___ , __ '; _Ьііllе 

пакунк6ва обг6ртка; _sack m 
пакунк6вий міш6к; au8erer _sack 
т верхній пакунк6вий міШ6к; 
inllerer _sack m внутрішній па
кунк6вий міш6к 

Verpllegungsllng m літ для за
провіянт6вання, ПfохаРч6вання 

уегриНеп спалах[ув ати, хутко 
згоряти 

Verpuflung , спалах; _sprozeB m 
процес спалаху, швидк6го зго
рання 

уеттіррІ ребр6ваний 
уепоВеп чадІти, задимлювати 
Versagen n осічка, відм6ва (в ро-

66ті); _ des Ziinders осічка за
тільника 

Vегsашшluпg f зб6ри, збірка 
Verscbleierung , засл6на; oflensive 

_ активна засл6на 

Verscbleppung , загайка, загаення, 
відтягання; _ de. Ziindzeitpunk
tes загаяння моменту запалення 

Verschlu8 m зам6к, замикальний 
механізм; _kappe , запірний 
хлипак; ~сЬгаиЬе , зап6рна 
замикальна шруба 

Verschwindelahrgestell n втягальне, 
втяжне підв6ззя 

verspanni з р6зпірками 
Verspannung , р6зпірка; _ іп tlii

gelrichtung р6зпірка в напрямку 
І{рила; _sbeschlag m окуття для 
р6зчалу; _sdraht m р6зчальний 
дріт; _skabel n р6зчальний ка
бель 

98 Verieiler 

verspannungslo. без р6зпірок, без 
р6зчалу 

Vегsраппuпgsшаsі m кабан для 
р6зчалу 

verspHnten загвіздити 
VerspHntung t загвіздження 
Verstiindigungsgeriii n порозумів-

ний, гасловий апарат; elekiri
scbe. _ електричний, гасловИй 
апарат 

Verstiirkungs[blech n бляха для 
зміцнення; -"ірреп 'ІрІ укріпні 
ребра 

versieilen робити стійким, цупю\м; 
додавати цупко сти 

Versieilung , цупка закріплина, 
закріпа 

уегоіеНЬаг рух6мий, переставний, 
регуляційний 

veTsieHen переставляти 
VeTsieH .. _, _. _ .; _lIosse , ре

гуляц(йний стабілізатор; _шо
шепі n регуляційний момент; 
_""'от m сервомот6р; _ргоlil n 
змінний пр6філь; _ртореllег m 
пропелер З перестав ними л6-
патями; _schraube , регулівна 
шруба, гвинт; _вігеЬе , регуля
ційний КОСЯІ< 

verstreben скріплювати косяками, 
додавати цупкости 

verstrebt косяк6вий, 3 косяками, 
3 І{осяками, стояками 

Verstrebung f зміцнення косяка
ми, стояками 

Versuchs .. _, _. _ ; _ansialt t ви
пр6б [ув аль ]на устан6ва; аего
dупашіsсhе .....anslalt , аеродина
мічна ляборат6рія; _ausliihrung 
1. переведення [с]пр6би; _ergeb
Пls n результат, вислід с[ви]пр6-
би; _Ield n д6свідне п6ле; _lIug 
111 спр6бний літ; _flugzeug 11 
д6слідний літак; _siand m ста
н6к для випр6би; _vorbereitung 
, пригот6ва для переведення 
[ви]спр6би 

Verieidigungswalle , обор6нна 
збр6я 

Veri_iler m розподільник; _deckel 
m покрив а, накрива розподіль-
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ника; _klєшшє t затискdч роз· 
подільника; -.ІІоы�є t вуглинd 
розподільника; _всЬєіЬє t кру· 
жdло розподільника; _sеgше1l1 
n сегмент розподільника j _sek
tor т C~KTOP розподільника; 
_welle t розподільчий вал6к 

Verteiluog t розподілення; _SSУ8tеш 
n сист~ма розп6ділу 

Vertikal. .. вертикdльннй; _аоє· 
шошєtег n сторчовий вітромір, 
анемометр 

Vertikale t прямовис, простовис, 
сторчовd лінія 

Vertikallentferoung t der fliigel 
сторчовd віддаль крил; _1I08se 
t сторчовий стабілізdтор; _wiod· 
Ьб t вертикdльний удар вітру, 
шквал 

Verwertuog t der Lultbilder роз· 
шифрування повітросвітлин 

Verwiodung t перек6шення, косо· 
б6чення; перекручення 

Verwindungsll<abel n линва косо· 
б6чення, перек6шування; _klappe 
f елер6н кособ6чення 

Verwundetenllugplatz т санітарне 
летище 

Verzerrung викривлення світ-
ЛИНИ 

Verzogerung f загаювапня, спо· 
вільЯ:нння; _Bziinder 1n запаль
ник із загаювачем 

Verzweiguog t розгалузок, р6з· 
гілок 

V·fогш·Моtог т рушій виду 
.фаве 

V·fоrш·stiеl т стояк на вигляд 
>фаве 

УіЬгаІіоо t вібрdція, коливdння, 
др6гання 

Vibrator т вібрdтор . 
Vielldecker т багатокрил; _sltzer 

ТІ> багатосlдець 
vierllliigelig чотиролопатне~и~; 
_шоtогіg чотирорушійний; _sltZJg 
чотиросідц~вий 

VіеrtаktlЬеnzіnшоtог т бензиновий 
чотиротакт6вий рушій; _шоtог 
т чотиротакт6вий рушій; _die· 
sеlшоtог т чотиротакт6вий ру. 
шій Дизеля, дизель 

Vіегzуliпdегшоtог т чотироцилін· 
др6вий рушІй 

Visier n мірник, прозірник; ор· 
tіsсЬез _ оптичнИй мірник; _Ієго· 
гоЬг n оптичний мірник; _уог· 
richtung t націльний пристрій 

У·МоІог т рушій вигляду >фаве 

Vogelllug т пташиний літ 
Volksllugzeug n люд6вий літdк 
VоЩdгuсk т п6вний тиск; _gas 
. n п6вний газ; тіІ _gas lliegeo 
летіти на ;,І{16вний газ«; _gasflug 
m літ при п6внім газі; _gas
lаиl т біг при п6внім гdзі; 
_Іазl t п6вна 6бтяж, вантага; 
_Ieislung t п6вна видdтність, 
потуга; -гірре t суцільне ребр6 

Vоluшеn n 6бсяг, 6б'ем 

Vorausllug т випередний літ 
уогьеlеы� тупередний накdз 

Vorder ... , ... ; -"osicbt t ВІІД 
зп~реду; _hоlш т передній лан· 
жер6н; _kaote t передній 
окрайок 

vorderlastig 3 тягот(нням на ніс, 
г6лову 

Vordriicken n dєз Ноhеnstеuегз від· 
тиснення важіля вис6тного стер
на 

voreilen випереджати, переганяти 
Voreiluog t випереджан"я; _swio· 

kel m кут випереджання 

Vorhalteo n випереджання (при 
стрілянні на рух6мі цілі) 

УогЬаltе ... , ... ; _wiokel т 
кут випереджання 

Vorberrschalt t іо der Luft панівн" 
володіння в повітрі 

Vorniiberkippen n пер~верт ч~р'ез 
г6лову (літака) 

vorniiberkippeo перехитнутися че· 

рез гблаву J ніс 

Vorratsbehalter т запас6вий бак 

Vorlstecker т затичка; _trieb m 
допередня сила; _warmer ~i~
гріватель ; _wагшuпg f ПlдіГРIВ 

v' ~,t ~tr'" . 
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Vorwartsbewegung f рух впер~д; 
_ des Flugzeuges рух літака впе
p~д 

Vorwartslgang m хід впер~д; _ge
scbwindigkeit t поступна швид
кість 

Vorziindung f запалення 
V -Stellung f пол6ження подібне 
до .фав«; _ der Fliigel пол6-
ження крил подІбне до .фаве 

V-Stiel m стояк вигляду .фаве 
V-Slrebe f косяк вигляду .фаве 

w 
Waage f терези, вага; aerodyna
шіsсhе _ аеродинамічні терези 

Waagerechtlllug m горизонтальний 
літ; _geschwindigkeit f горизон
т::ільна швидкість; _komponente 
t горизонтальна складова (напр. 
сила); _Iage f горизонтальне 
пол6ження 

Wabenkiihler m щільник6вий, во
щин6внй радіятор 

Walfe f збр6я; _ des RаllШ •• 
збр6я пр6ст6ру; _ngattung t 
рід збр6ї; _пgаttuпg t der Lult
walfe рід збр6і летунства 

walzen вальцювати 
Wandern n des Dгuсkшittеlрuпktеs 
пересування центру тиску 

Wandung f стінка 
WаrшЬіеgергоЬе f [ви]пр6ба зги
нати в нагрІтім стані 

Warme f теплота; -'lbluhr f те
пловfддзння; видавання, відвід 
тепла; _aufwind т т~плова лі
діймальна сила; _ausdehnnng t 
тепловий р6зшир, роширяння; 
_ausdeh,ungskoeffizient m сучин
ник р6зтягу через нагріття; 
_ausniitzung f тепловикористан
ня; _зustаusсh m тепловиміна; 
_bedarf m потрібна кількість 
тепла; _behandlung t теплоВИй 
обробІток; _betrag m кількість 
тепла; _duгсhgапg m теплопро-
відність; _еіпhеіt f кал6рія, 
одиниця тепла; _entzug m 
тепловfддання; позбавляння, 
втрата тепла; _erzeugung f 
теплотв6рення; _gradmesser тn 
термометр; -.kapazitiit f тепло~м
ність; _krаltшаsсhіпе f тепловий 
рушій, двигун; Jiinge t кіль- І 
кість тепло!; JеіШіhіgkеіl f 

тепловпровlдність; _шесhапіk f 
термодинаміка; _шеssеr m Ka~ 
лориметр; _verlust m тепло· 
втрата 

Wагmlеіш m клей до склеювання 
на гарячо 

Wаrшluftfrопt f фроит теплого по
вітря 

Warn ... , ... ; _gerat 'n гасло
вйй прилад; _шittеl n гасловий 
засіб; _lIetz n мережа (проти
летунської) служби трив6ги; 
_8lеllе f гаслова, остерігальна 
стійка 

Wагпuпgsdіепsl m служба запоБІ-
гання, алярм6ва С_ 

Warnzeichen n остерігальний ЗlIак 
Warte f вежка, стежова станиця 
Wartung f піклування; _ еіпев 

F1ugzeuges піклування літака; 
_sbedarl m потреба піклуваНIІЯ, 
чйщення 

Wasser ... , ... ; _аы�8ьаьпn m 
фант для спуску води; _ЬаllавІ 
m водянйй савур; _ЬеЬaJlет m 
водянйй бак; _Ьгешsе f гідра
влічна п6мпа 

wasserdicht непромокальий, водо
неПРОНИКJlИВИЙ 

Wasserldichtigkeil f водонепронй
кливість; _druck", гідравлічний 
тиск; _durchlassigkeit f водо
проникливість; _f1ughafen m во
долетище, летище на водІ; 
_f1ugplatz m морське летище, 
аеродр6м; _f1ugwesen n морське 
летунство; _f1ugzeug n водолі
так ; _f1ugzeuggestell n редан 

wassergekiihlt водохол6джений 
Wasserlkiihler m водянйй радія
тор ; _kiihlung t водяне охол6-
джування; _Iandflul:zeug n су-
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ходlльно-в6дний літак; _Iandung 
t водоосідання ; _Ieicbtllugzeug 
n водолітач6к; _шапtеl "n ВОДЯ· 
на обг6ртка; _тапlеl des Ver
ga"ers водяна обгортка карбю
ратора 

wassern водувати, 
в6ду 

осідати на 

Was"erlpumpe t водяний 
п6мпа; ...ruder n водяне 
стерн6; _аlоll m в6день; 
сао n водневий газ 

емок, 

весл6, 
_оlоІI-

Wasserung f водування 
Waoserverdriingung t вод06бсяг 
Wasserverkehroflugzeug n пасажир-
ний водолітак 

WechselJslrom m змІнний струм; 
_уепlll n перекидний хлип аК ; 
_wirkungsgeselz n зак6н дІЇ і 
протидії 

Weg т дорМа, шлях, траект6рія 
WeglfaH т прилин (рушія); вИбу
ток; _rei8en n des Fahrges1"ells 
відlрвання підв6ззя; _weiser .. 
8chuB т оріентацlйннй п6стріл 

Wehrmacht f збр6йна сила; _lеіІ 
т частина збр6йної сили (вІй
сько, летунетво, фль6та) 

Wei8lbirke t береза, берIЗІ<а; _
ы�сьh n БІла бляха; _gu8 т 
БІлий стоп, металь ; _шеlаН n 

Weisuog f вказІвка [бабІт 
Weite f вІддаль, далекість; ши
р6кість 

weilerfliegen летІти дальше, про
Довжати літ 

Weilllug m далекий літ, JL на 
вІддаль; zuш _ slarleo старту
Вати до дальшого ль6ту; ~аЬI 

f сучинник далекого ль6ту 
Weitsichtigkeit t далекий вигляд 
weilspurig ширококолІйний 
We\lblech n хвиляста бляха 
We\le f вал, вал6к; хвиля; Ьіес
аате _ гнучкий вал; elektro
magoetische -'l f Ір! електро
магнетні хвилі; gekriiplle _ ко
лінчастий вал; steife _ негнуч" 
кий вал; _eiosleHuog f уста
влення на довготу хвилі; _п
IІцс m хвилястий літ 

wеllепlііrшіg хвилястий, брижу
ВаТИЙ 

WeHenlhals m шийка вала; _Iaoge 
f довгота хвилі; _шеssеr m хви
лемІр, вимірник хвиль; _telegra
рlliе t радіотелеграфія; _Іеlе
рЬопіе f радіотелеф6нія 

wеШg хвилястий 
WeltlultlrUsll10g f світове повІ
тряне збр6ення; _verkehr m сві
ТОВа повітрокомуиікація 

Wеltrаuш т всесвітній пр6стір, 
всесвІт; _schillahrt f міжпла
нетна комунікація 

WеЩrеkоrd т світовий рек6рд; 
...rUslung f світове збр6єння 

Wendelachse t des F1цgzeuges вісь 
п6верту літака; _neigung f на
хил при зв6роті; _punkl m зв о
р6тний пункт; т6чка п6верту; 
_vorrichlung t поворітнйй при
стрій; ..zeiger m показниК п6-
вертів 

wendig повор6тливий, поворітний, 
маневр6вий 

Wendigkeil t маневр6вість; по
ворітність 

Wendung f віраж, nOBoplT, зв6рот 
Werbeflug m агітацІйний реклям
ний літ 

Wеrllkошрапіе f с6тня (для обслу
ги) корабельні 

Werk ___ , __ . ; _eioflieger т зда-
вець літаків; фабричний літун; 
_lIugplalz т фабричне лети ще ; 
_шеі"lеr m старший майстер; 
_slall f майстерня; --'!tattllug т 
варштатний літ; ..zeugkasleu т 
струментова скринька; ..zeug
lаосЬе f струментова т6р6а, т_ 
на справйлля 

Werlung f 6цін[ка], визначення; 
_.Iormel f ф6рмула для 6цlнки 
(літака); _szahl t оціночний 
сучинник 

Wettbewerb m змагання, к6нкурс; 
au" dem _ ausscheiden вих6дити 
із змагань; Ilugsportlicher 
летунсько-спорт6ві змагання 

Wetter n пог6да; diesiges _ прн
хмарна, тьмяна пог6да; JJera
luog f дораджування в справі 
погоди; _ЬегісЬ! т метеороло
гічні від6мості; _beoliindigkeit f 
сталість пог6ди, с..атмосферного 
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виливу; _diensl m MeTeopo~o
гічна служба, с- пог6ди; _еlП" 
ІlиВ m вплив пог6ди; _еlешеоlе 
nlрІ елементи пог6ди; _lаЬое t 
флюtер; _flugzeug n метеоро
логІчний літак; _karle t метео
рологІчна мапа; _kuode t метеО
рол6гія; _Iage t атмосферні 
ум6вини; lаЬіІ. _Iag. t хиткий 
стан пог6ди; _sacЬverslaodige(r) 
тn метеорол6г; _signal n метео
рологІчне гасло; _sla!ioo t ме
теорологІчна стація; _sleHe t 
ПУНКТ метеорологічної служби; 
_Irupp m метеорологІчна ко
манда; _umscы�gg m нагла змІ
на пог6ди; _vorЬersag. t передба
чення пог6ди; _warte t метео
рологlчиа стація; -zug m ме
теорологІчна чота 

W.ltflug m літ для змагання 
Wick.lf.der t спіральна пружина 
Wickluog t 6бвитка; prlmar. _ 
первинна, первісна 6бвитка; 
sekundiir. _ другі сна 6бвитка; 
_saolaog m початок 6бвитки 

Widerslaod m 6пір (повІтря); indu
zi.rl.r _ індуктивний 6пір; оШz
Iicber _ корисний 6пір; scbad
Iicber _ шкідливий 6пір 

WiderslaodslacЬse t вісь чолов6го 
6пору; _arbeit f праця 6пору; 
_beiwerl m сучинник чолов6го 
6пору; _fiiЬigkeil t опор6вість; 
_llасЬе t поверхня 6пору; -.ge
selz n зак6н 6пору; _Шlt1еlрuоkl 
m центр 6пору; _шошеоl n мо
мент чолов6го 6пору; _vегшоgео 
1t опор6вість; _wert твеличина 
6пору; ~аhJ t сучинник 6пору; 
_zuоаhше t зБІльшування 6пору 

Wішреl m майва, вимпел 
Wind m нІтер; ablaodiger _ від
бережний вІтер; aullaodiger _ 
відм6рський вІтер (дує від 
м6ря); _аЬflиВ m обтікальність; 
_аоlаН m напір вІтру; ....aozeig.r 
m вітровказ, показник вІтру; 
_ЬО f п6рив, удар вІтру; _dr.i
eck n трикутиик вІтру; _druck 
m тиск вІтру 

Winde f катеринка; _ IUг die Ао
lеоое антенова катерннка 

WindeinlaB m вітроприймач 
Windellrupp m вІдділ, команда ка
теринки; _wagen т віз із ка
теринкою 

WiodlfiicЬer m вітрогІн; _НіЬосЬеп 
n флю(ер, вітровказ; _lаОІ: m 
вітрол6вник; _Iliigel m МЛИl~6к; 
~еsсЬwіпdіgkеit t швидКІСТЬ 
вІтру; _gеsсЬwіоdіgkеitsшеssег m 
вітромІр, анемометр; _kашшег f 
аеродинамІчна ком6ра; _kanal 
m аеродинамІчна труба; _kaoal
versucЬ m випроба в аеродина
мІчній труБІ; _kralt t сила вІ
тру; _шеssег m вітромІр; _шеВ
geriil n прилад до мlрення силн 
і напряму вІтру; _шеssuпg .r 
вимір сили вІтру; _шоlог m вl
тровий рушІй, двигун; _шііы�п-
Ilugzeug n _іеЬе .Tragschrauber m 
автожйро; _radbremse t МЛИН
кова гальма; -1"аdсhеп n вітря
ч6к; ..rаdgеsсЬwіоdіgk.itsшеssег 
m вітрякуватий вітромІр; _го_е 
f млинк6вий навертальник, р6за 
вітрІв; _sack m вітровказ, май
ва; beleuchleler _sack m освІтле
ний вітровкзз 

windscЬnittig вдатно-обтічний; _ 
verkleideo обшивати обтікателем; 
- уегосЬаlео обшивати обтіка-. 
телем 

WindscЬulz m захисний пристрій 
пр6ти вІтру; _scЬeibe f вітровий 
даш6к 

Wiodlsliirke f сила вІтру; _sliirkeo
шеssег m вітромІр, анемометр; 
_о!іllе f безвІтря, штиль; _sloB 
m п6дмух вІтру; _slгош m 
струмина вІтру; _lгеіЬрuшре t 
вітряний емок; _уегЬііІІпівве пІр! 
вітровІ ум6вини; -zeiger m ане
м6граф 

Wiokel m кут; oegaliver _ m від
ємний кут; ро"Шvег _ додатній 
кут; _bescы�uoiguogg f вугловl! 
пришвидчення; _gescЬwiodigkeit 
f кутова швидкість; _ЬеЬеl 1n 
кутовий важіл'Ь 

Wirbel m вихор, буревій; _асЬее f 
вісь вихру; _bilduog t вихро' 
тв6рення; _Iaden m повІтряна 
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струмина, вихрове пасм6; 
Шісhе f вихрова поверхня 

wirbeIlrei невихр6вий 

Wirbelllreiheit f відсутність вихру; 
_lеЬге f вихрова те6рія; _ре- І 
riode f вихрова пері6да; _8lгаВе 
f ВИхрова дарМа; _вlгош m 
ВІІхрова струмина; _stromung f 
вихрова струмина; _уегlивІ '" 
втрата через вихротв6рення; 
_wind m вйхор 

сної дії; _schieBen " дійсний 
вогонь, стріляння на поразку 

Wirlschaltlichkeit f господарність, 
економічність 

Witterung f пог6да; повітря 
Willerungsleinwirkung f вплив по
г6ди; _sland m стан атмосфери, 
пог6ДИj _uшsсhlаg m Нагла 
зміна пог6ди; _vегЬ1Шпіssе nlрі 
метеорологІчні ум6ВИІ-ІИ 

Wirksamkeit f діяння, дійсність; 
strategische _ стратегічне діяння 

Wirkung t чин, дія, ВПЛИВ; mora~ 
liвсЬе _ моральна дія, чин, 
вплив 

Wirkung8 ... , ; _ЬегеісЬ '" 
6бсяг дП, радіюс дП; _ЬошЬе f 
фугасна б6мба; _Ield n п6ле 
дії; _grad m сучинник кори-

X-Achse f вісь іксів 
K-formig на вигляд еХ. (украІн· 
ського х) 

X-МоІог 111 рушш на вигляд 
укра!нського ех> 

y-Iormig що має вигляд укра!н
ського <у» 

Урегіl n іприт 

Zahigkeit f в'язкість, тягучість; 
~аЬI f сучішник в'язкости 

Zahl f числ6, нумер; ипЬепаппІе_ 
незнане, невід6ме числ6; ип
gerade _ непаристе числ6 

Zahlwerk n лічильник 
Zahn ... , ••. ; _kranz m зубча
тий 6бід; _Іиl! f гра, mЬка 

х 

Wolkenlaufwind m хмарова догірна 
струмина; _bildung f тв6рення 
хмар; _f1ug m літ у хмарах; 
_Іогш t вигляд, ф6рма хмар; 
---"опе t з6на хмарности 

Wrack n р6збиток (літака, ч6вна) 
Wurf '" кидь; _ЬаЬп f траєкт6рія 
киненого тіла; _geschwindigkeit 
f швидкість кидання; _lеЬге f 
балістика; _weite f далекість 
киді; _winkel 11/ кут кидання 

X-Stiel m стояк вигляду украІн
ського «х» 

X-Strebe f косяк на вигляд 
украінського «х» 

у 

z 

Y-Stiel m стояк на вигляд украІн
ського «у» 

Y-Strebe f косяк на вИг .• яд украІн
СЬКОГО «у> 

(межи зубами шестерн!); _rad'" 
триб, зубате к6лесо; _rad
gerausch n шум із шестерні; 
-radpumpe f трибовий смак; 
_segmentbogen '" зубчатий сег
мент; _stange f зубчата планка 

Zapfen m чіп, цапфа; .-kragen m 
зщ<райок, закраєць цапфи 
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Zapfstel1e f наливня 
Zeichen n знак; taktisches _ так
тичний знак; _ zur Landung знак 
осідання; _ЬаI10П m гасловий 
баль6н; _gеЬеlашре f гаслова 
лямпа; _gеЬuпg t гаслування; 
akustische _gebung t слухове 
гаслування; optische _gebung t 
зорове гаслування 

Zeiger m стр!лка, показннк 
Zeil t час, пора; abgesloppte 
позначений час секундом!ром; 
_dauer t тривалість; _еіпЬеіl t 
одиниця часу 

zeilen хронометрувати, зазначу
вати час 

ZеЩgеwіпп m вигра часу; _Іап! 
m біг часу; _таВ n темпо 

zeitmaBig своєчасно 
Zeit[messer m хрон6метр, вим!р
ник часу; --""hше t хрономе
траж; -'1еhшег m хронометра
жист; Jiinder m часовий за
пальник 

Zel16 t ком!рка; бальонета пові
троплава 

Zel1en _ _ _, _ _ _; _drachen m 
(Каstепdгасhеп) скриньковий змій; 
_kiihler m комірчастий охол6д
ник, радіятор ; _schaden m 
ушк6дження клітини; -"Ііеl m 
стояк кор6бки; -,,1011 m тканина 
бальонет; ~lгеЬе t косяк ко
р6бкн (двокрила); _vегsраппuп!:, 
f р6зчал кор6бки крил 

Zellhогп n целюль6їд 
Zel1uloidhanbe t целюль6їдна к6-
пула 

Zеlthапgаг m брезент6ва лет!вня 
zementieren цементувати 
Zешепlіегuпg f цементування 
Zешепlslаhl m цемент6ва сталь 
Zentrale f централя, база; цен-

тр альна л!нія 
Zentralkohle t центральна вуглина 
zentrifugal відосередк6вий 
Zentrifugallkra!t f відосередк6ва 

сила; _рпmре t відосередк6ва 
zentripetal доосередк6вий [п6мпа 
Zепtrіреdаlkгаlt f доосередк6ва 

сила 
Zentrum n центр; geistiges _ des 

feindes духовий центр в6рога; 

шаtегі_lІеs _ des f_indes мате
ріяльний центр в6рога; шогаl;
sches _ des feindes моральний 
центр в6рога 

Zерреlш m цепел!н (німецький по
вітроплав); -апgгiff m атака 
повітроплава .Граф Цепелін.; 
_'uftsсhШ n повітроплав «Цеп.
лін> 

Zerdrehung t кручення, скручу
вання 

Zerdriickungslestigkeit t 6пір пр6ти 
сплющення 

Zerkleinerung f др6блення, дрІб
нення 

zerlegbar розбірний 
Zerlegung f розбирання; аналІза; 
демонтаж; _ der Кгаltе роз
л6ження, Р.Dзп6діл сил 

Zerplalzldruck m тиск р6зрив} 
(баль6ну); _ЬоЬе t висота р6з 
риву 

zerquetschen роздушувати, ро, 
плющувати 

ZerreiВl'estigkeit t 6пір пр6ти 
р6зриву; _шаsсhіпе f машииа 
для випр6би р6зриву; _ргоЬе t 
[ВИ]ПР6ба р6зриву 

Zerstiiuber m розп6рскувач (течі); 
прискавка; _dUse t порскач; 
-гоhг n труба-розп6рскувач 

ZегstiiuЬuпg f розп6рскування 
Zегstoгuпgskгаlt t руйнацІйність, 
руйнац!йна сила 

Zicl<lackrohrkiihler m вильний охо
л6дник, радіятор 

Ziehstange t тяга 
Ziel n ціль, мета; gehend_s_ 
рух6ма ціль, мета 

Ziel ... , • _ . ; .JInflug m налІт на 
ціль; ~lОшЬе t нац!льна б6мбз; 
_darstel1ung f мета; _еіпУівіегеп 
n наведення на ціль, націлю
вання; _erkundung t вислІджу
вання цlлів; _lегnrоЬг n МіРНИ~
к6вий далековид; _f1ug m літ 
до мети; _gerat n ,wНИК6.р.ц 
прилад; optisches ....gerat n оп-
тичний мJE.нуК6виЙ нрилад; -'ап- , 
duпg t ОСІдання до мети, на 
предвиджене мІсце; _Iandungs
ргВlпп&" f Іспит осідати на пред-
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виджене місце; _vorrichlung 
мІрник, прозlрннк 

Zirkulation f круго6біг, циркуля
ція; _sgeschwindigkeil f швид
кість круго6бігу; _ssсhшіеruпg f 
обіжне, циркуляцІйне машення; 
_sslгошuпg f циркуляцІйний, по
тІк, струмина; Jlheorie f те6рія 
циркуляції 

Zirroslralus m шаруваті баранцІ 
Zivil ___ , ... ; -'lieger m цн-

вІльннй, горожанський літун; 
_fliegerschule f горожанська ле
тунська шк6ла; _lIugregisler n 
регІстер приватних літакІв; 
_lIugwesen n горожанське ле
тунство; _lIugzeug n горожан
ський літак; _lIugzeugbau m бу
дування приватних літакІв; -'ult
lahrt f громадя!!ське, приватне 
повітролітання (лету!!ство); _рі-
10І m горожанський піл6т; _рі
lotenschule f горожанська шк6ла 
піл6тів 

Zollflughalen m митний летун
СЬКИЙ порт, летунська митниця 

Zone f з6на, рай6н; beeinllu8te 
з6на впливу; durchwirbelte_ 
завих6рена з6на; geliihrliche_ 
небезпечна з6на; neutrale 
невтральна з6на, смуга; ІОІе_ 
з6на м6вчання (радіо); verbotene 
_ заказана, забор6нена з6на 

Zulahrt f д6їзд 
Zullu8 m д6плив 
Zug m тяга, тягл6 (к6ні); тяг 

(повІтря) 
Zugiinglichkeit f доступність 
Zugllestigkeit f 6пір на р6зтяг; 

_kralt f тягова сила; -"гаltшеs
еег m динамометр для виміру 
сили тягу; _kraftwinkel m кут 
тягу; geringster -"raftwinkel m 
кут найменшого тягу; _propeller 
m тягнівний пропелер; Jchraube 
f тягнівний пропелер; _seH n 
тягова линва; _stange f тяг; 
Jliirke f сила тягу; _start m 
старт за п6міччю тягу 

Zuladung f до обтяження, КОРИСНИЙ 
вантаж 

zuliissig допустимий 

Zulаssuпg f д6пуст; Jpriifung f 
випр6ба в часІ приймання 

Zuleitung f пІдвід, підв6дження; 
живильний пр6від; _skabel n 
кабель живильного пр6воду; 
~гоЬг n ЖИВИлЬНИЙ трубопр6від 

Zuluft f доплив6ве повІтря 
Zііпdlапkег m кІтва магнету; .-ар

рагаІ m прилад до запалювання 
zUnden запалювати, зав6гнювати 
Ziinder m запальник; _ шіt Ver

zogerung провол6чний запаль-
ник; _ оЬпе Verzogerung негай
ний запальник 

Ziind ... , ... ; _Iahigkeit f за
палью! здатність; _Iiihigkeit f 
des Fuпkепs запальна здатність 
Іскри; _lolge f черга запалу; 
_Iunke(n) m запальНі! Іскра; -.ge
schwindigkeit f швидкість запа
лення; ~еЬеl m важіль запалу; 
jebelfeder f прижнна важіля за
_палу; ~аЬеl n пр6від запалу; 
_kabelschutzrohr n запобіжна 
труба (кожух) запальн6rо пр6-
воду; -"арзеl f пlдпаль!!а юlп
суля 

Ziindkerze f під[за]пальна свІчка; 
уегоНе _ намащена свІчка 

ZііпdkегzепlаЬЬгапd m внгар за
ш!льн6ї свІчки; .-auge n 6твір 
запальної свІчки; _dісhtuпg f 
ущІльнення запальної свІчки; 
_elektrode f електр6да запаль· 
ної свІчки; Jsolator m ізолятор 
запальної свІчки; _korper m ті
ло ззшlльноі свічки 

Ziindlleislnng f видатність запалу; 
_шаgпеl m запальний магнет; 
_шаgпеlо n магнет запалюван
ня; _шоmепt n момент запален
ня; _шошепlеіпslеlluпg f регуля
ція моменту запалення; _punkt 
m момент, точка ззші.лення; 
_рuпklvегstеlluпg f регуляція аа
палення; .Jakele f запальна ра
кета; .Jegelung f регуляція за
палення; _schalter m запальний 
вмиюіч; _segment n сегмент за~ 
палення; _вІіІІ m запальний 
шпень 

Ziindung f заш\лювання, під",!
лювання, запале!!ня; richtiglc_ 
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правильне запалення; verschleppte 
_ ззбарене, загаяне запалення; 
vorzeitige _ передчасне запа
лення 

Ziindungs ___ , ___ ; _aussetzer m 
пр6пуск запалення; _umschalter 
m· перелучник, перемикач; _ver· 
zug nt опІзнення запалу 

Ziindl verstellhebel m важіль ре
гуля:ціі запалення; _verteiIer 'tn 
розподільник запалення; _vor
richtung f пристрій до запален
ня; _warme f теплота запален
НЯ; _warmegrad m температура 
запалення 

zurechtlinden, sich орієнтуватися 
Zurechtlinden " орієнтація; _ іт 

Geliinde орієнтація в місцевості 
Zuriickschlagen " відбивання, від
биття 

Zuriistung f устаткування 
Zusammenbau 111 монтування, МОН
тйж 

zusаmmеll:drіісkеп стискати; _ge
setzt зл6жений, складний; _Ьап
gend супряжений; _IOlеп злю
т [6в ]увати, спогрівати; _passen 
припас[6в]увати, добирати, па
сувати разом; _schrauben згвин
чувати, зшруб[6в]увати 

ZnsammenlschweiВen " звар. С1l6-
грівок; _setzung f зл6ження, 
складання; склад; -.:ziehen n des 
Schraubenstrahls стиснення стру
мини пропелера 

Zusatz ___ , ___ ; _belastung f до-

датк6ве обтяження, наванта
ження; _ЬепzіпЬеhііltег m додат
к6вий збірник бензини; _kiihler 
m додаТІ<6вий охол6дник радія
тор; _lпlІ f додатк6ве повІтря; 
_Iultregulierung f регуляція до
датк6вого повІтря; _oflnung 1 
додатк6вий 6твір; _tank m до
датк6вий бак 

Zustand т стан, пол6ження; Ье
lа.lеІег _ стан за обтяження; 
unbelasteter _ стан без обтяжен
ня, вантаги; _sргШung t пере
вірка стану в даний момент 

Zustrebekralt t доосереДІ<ова сила 
Zulat t д.6мішка 

Zuverliissigkeit t надІйність; іесЬ
nische _ технічна надійність 

Zwanglaullehre t кінематика 
Zwangsllandeplatz rn примус6вий 
летунський майдан; -Iandung t 
примушене осідання 

Zweckausriistung f спеціяльний, др-
цІльний виряд 

Zwei ___ , ___ ; _bootlIugboot n 
двочовн6вий ЧQвнолітак; _boot
lIugzeug " двочовн6вий водолі
так; _decker m двокрил; _lасЬ
врпlе t двосекцІйна шпуля; _Іпп
kenanker m двоіскр6ва кІтва, к_ 
двоіскр6вого магнету; --'unken
шаgпеtzііпdег m двоіскр6ве ма
гнето; _Iunkentziindung f подвІй
не іскрове запалення 

zweiholmig дволонжер6нний 
ZweimotorenlIugzeug " дворушІй
ний літак 

zweimotorig дворушІйний 
Zweiradlabrgestell " двоколісне 

підв6ззя 
zweiІ radrig двоколісний; -.reihig 
дворяд6вий, двошерег6вий 

Zweilrumplilugzeug n двотулубний 
літак; -schwimmerllugzeug" дво
поплавцевий літак; _schwimmer
system " двопоплавцева систе
ма; _sitzer m двосlдець 

zweisitzig двосідцевий, двоособ6-
вий 

Zweilspannung f другісн, напруга; 
_stieler m двостояк6вий літак 

zweistielig двокосяк6вий 
Zweistulenmotor rn двосхідчастий 
рушІй 

zweitakt двотакт6вий 
Zweitakt m двотакт; _benzinmotor 

m двотакт6вий бензинорушІй ; 
_motor m двотакт6вий рушій 

Zweilwicklung t другісна 6бвитка; 
-zylinderblock m циліндр6ві 
близнюки, подвІйний цилlндер 

Zwillings ____ lIak t в_ ZwilIings-
Iliegerabwehrkanone '; _Ilieger
abwehrkanone t протнлетунські 
пушки-близнюки; _maschinenge
webr n кулеметні близнюки; 
_motor m подВ6єний рушІй; 
_vergaser m парний, двійний 
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карбюр~тор; Jiindung подвІй-
не зашілення 

Zwischen ... , .... ; _gas n про
мІжний газ; _Iage t проміжне 
пол6ження; _Iandeplalz m про
мІжний летунський майд~н; _Іап
dung t промІжне осід~ння; _гаот 
m пр6міжок, інтерв~л; _ring m 
промІжний шп~нговт; -,"ірре t 
промІжне ребр6; _sliick n про
міжна частина, вставка 

Zyklone ( ЦИКЛ[Ь]6Н 
Zyklus m цикль 
Zylinder m цилlндер; вібл6; Ьап

gende _ р! виснl цилІндри; lоіІ- , 
gekiihlter _ повітрохол6джений 
цилlндер; quergerippler _ цилlн
дер з поперечними ребрами; 
slehende _ р! стоячі цилІндри; 
wassergekiihlter _ водохол6дже-

ний цилlндер; _ іп V-form ци
лІндер на вигляд букви .фаве 

Zylinder _ .. , ... ; асЬве t вісь 
цилІндра; _block m цилІндровий 
бльок; _boden m дно, днище 
цилІндра; ~оhгnng ( поперечиик 
цилІндра; _dichlung t щільник 
цилІндра; _durchmesser m по
перечник цилІндра; _llansch '" 
криси цилІндра; ~Шlе ( к6в
занка цилІндра; _ЬаоЬе t гол6в
ка цилІндра; _ЬоЬгаот m 6б'єм 
цилІндра; _іпЬаlt т 6б'єм ци
ліндра; _kopl m гол6вка цилІн
дра; _шапlеl т обг6ртка ци
ліндра; -.raum 111 6б'єм цилІн
дра; ~еіЬе f шерег, ряд, ци
лІндрів; -,"ірреп (Ір! ребра ци
лlндра; _schmierung ( м~щення 
циліндрів; _уо!итеп 11, мІсткість 
цилІндра; _waud f CTiH~ цилІн
дра; _zahl ( кІлькість цилІндрів 





Др уга части на 

Українсько -німецький 

Летунськнй словник 

Zweiter Теil 

Ukrainisch -deutsches 

Fliegerworterbuch 





vз.варія Todesslurz m 
vIIBie[T]Ka КIeiIL, Leichtl!lugzeug n 
vaBioHaBT (прЙ.чад) АУіопаиl m 
vaBioHaTOP (прилад) АУіопаІог m 
,авіопошта Fliegerposl t 
,"авіошкола Fliegerschule t 

, авіятор Avialiker m 
'" авійція Fliegerei (, Flugwesen n; 

військова "- МіІШігluftfаhгt f 
vаВТОбуксир Auloschlepp m 
,автожиро Tragschrauber т, Wind

mtihlenfIugzeug n; "- на поплав-
цпх Tragschrauber т аи! Schwim
тетп 

автоматичннй sеlЬsttiШg, аиlота
tisch 

агресивннй, зачіпний aggressiv 
~. аГресор, напасннк Angreifer т 
'> адсорбція Adsorplion t 
" аеро " "" (в зложеннях) Аего""" 
аерографія Aerographie f 
аеродииаміка Slromungs_, Luft
kгаЩlеhге (, Aerodynamik - (; 
досвідиа "- ехрегітепlаlе Slro
mungslehre t der Luit; експери
ментальна "- versucllsmaBige 
Aerodynamik (; прикладна"- ап
gewandte Aerodynamik t; теоре
тична "- Iheorelische Aerodyna
mik t 

аеродинамІчний aerodynamisch 
аеродром, летище Fluglplalz т, 

_feld n; морський "- Wasser
flugplalz т 

аеРоlкартбграф, _мапограф Аего
kartograph т 

аеРоlкартографlя, _мапографія 
Aerokarlographie t 

аероклюб, летунський клюб Аего
klub т; німец~кий "- Aeroklub 
т уоп Deulschland; український 
"- ukrainischer Aeroklub m 

аеролімнологія Aerolimnologie 
аерологІчний aerologisch 
аеролбгія Aerologie t 

А 
,) , 

іІ' 
,/аерометрія АеГОП1еІгіе f 
""аеромеханіка Aeromechanik 
аеронавт Аегопаиl т 

с аероплЯн. літак Flugzeug n, Аего-
рlап т 

"'аеростат, бальон Ballon т, Аего
с,аеростатика Aeroslatik t [slal m 
- аеротехніка Aerolechnik f \. 
-аерофотііграфl"!r-I::1І!tЬildwеsеп '" 
асбест Asbesl т 
азбука- Мбрзе Morselalphabel ", 

_schrift t 
академія Akademie {; ВОЄННО-ПО
вІтряна "- Luftkriegsakademie (. 
повітро-технlчна"- luftlechnische 
Akademie f 

акробатика Akrobalik І; безру
шійна "- molorlose Akrobalik (; 
летунська а_ Flugakrobatik f 

акробат-літун Kunslilieger т 
акумулятор Sammler т. Akkumu"" 

іаlог т; електричннй а... elek-
Irischer Sammler т; допомічний 
"- HilfszelIe f 

акція. дІя Aktion t 
<lліяж магнезії Magnesiumlegie

rung f 
-алюміній Аlитіпіит n; аркуше

вий "- Аlитіпіиты�сьh n 
алюмініювати aluminieren 

..... лярм. тривога Аlагт т; бойо
вий а_ Schlachlalarm т; летун
ський "- Fliegeralarm т; фал
шиоий "- blinder Аlагт т 

алярмувати аlагтіегеп 
альбумін АlЬитіп n 
~аматор-літун Herrenflieger т 
_амббна Каnzеl (; задня "- Heck

kanzel (; носова "- Bugkanzel f 
-амортизатор. відпружник SloB

diimpfer т; "- гондолн Оопdеl
риНег т; гумовий"- Оиттіl
sloBfiinger т, Jederung t; а_ ле
меша Spornfederung І; олІйний 
"- OlsloBdampfer т; "- пблоза 
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Kulenablederung (; пружйнний 8- електричиий гасловий 8- elek-
Spiralablederung f tJ::isches Verst1indigungsgerat n; за-

-амортизація, підресорування АЬ- хисний віддиховий 8- АІет-
lederung (, Amortisation (; олlй- schutzgeriit n; кисневий 8- Sauer-
но-пневматична 8- Ollultfede- stofflgerat n, ....аррагаІ т; кисне-
rung (; 8- підвоззя Fahrgestell- вий віддиховий 8- Sauerstoll-
lederung (; пневматична 8- Luft- atmungsgerat n; літальиий 8-
abfederung (, pneumatische Fede- Flugapparat '", Lultfahrzeug n; 
rung f 8- Морзе Morseapparat т; 

- амортизований abgefedert освІт лювальиий 8- Beleuchtungs-
- ампером~тр Strommesser т, Ат- аррагаІ m; підслуховий 8-

регетеІег n НогсhlаррагаІ т, _gerat n; по-
амплітуда Коливаиия Schwingungs- бlльшувальиий 8- VегgгБВегuпgs-

amplitude (; 8- коливания маят- аррагаІ т; порозумfвиий 8-
ника Pendelausschlag т Verstandigungsgerat n; регІстра-

амуніція, стрІлив о МипіІіоп (; до- ційний 8- льоту Flugregistrier-
рогосвітивна 8- Leuchtspurmuni- аррага! m; реєстрІвний 8- Re-
Ііоп (; скйд[уваль]на 8- Abwur!- gistrierapparat т; світлогасловий 
типШоп f "- Blinkgerat п; ультра-ко-

- амфібія, водоз~мець (суход. лі· роткохвил~вий 8- Ultrakurzwel-
т<lк) АтрЬіЬіе (, АтрЬіЬіит п; lengerat n; учБОвий, вишкІльний 
поплавц~ва 8- Schwimmeramphi- 8- Lichtbil<L., Bildjgerat n 
Ьіе (; човнова 8- ВооlатрЬіЬіе f апланат Арlапаl т 

аналІза Zerlegung (, Analyse f аерометр Dichtungsmesser т, Агао-
- анемограф Windzeiger т теІег n; бензиновий 8- Веnzіп-
анемологlя (наука про рухи по· ргії!ег т 

вітря) Anemologie f аркуш ... ; МОСяжиий 8- Mes-
-анемометр, вітромІр Windmesser singblatt n 

т, АпетотеІег п; вертикальиий арматура, узброення АгтаІиг (; 
8- Vertikalanemome!er п; дистан- "- MaГH~TY Мagne!arma!ur (; 
цІйний 8- Fernanemometer n світ лом~тиа 8- Scheinwerferappa-

аllемоскоп Anemoskop n ratur f 
- анемо-тахометр АпетоІасЬотеІег n армійський (В зложеннях) Агтее ... 
-aHT~lIa АпІеппе (, Luftdrah! т; ба- -армія Агтее (; зачlпиа повІтряна 

льонова 8- ВаllопапІеппе (; 8- Angriffsluftarmee (; летун-
висна 8- Hangean!enne (; зви- ська, повітряна 8- Lultarmee f 
сальна "- Бсыlррап!еппеe (; -артил~рія АгtШегіе (; оборонна 
[на]літакова "-- Fliegerantenne (; "- АЬwеhгагtШегіе (; протиле-
напрямна 8- Richtan!enne (; тунська 8- FlaL, Fliegerab-
приймальна 8- Empfangsan!enne wеhгlаг!Шегіе f 
(; рамо ва 8- Rahmenan!enne (; аспіратор Aspirator т 
стала 8- Festantenne f аспірація (штучне охолоджуван-

ант~новий Ап!еппеп. . . ня повітрям) Aspiration f 
антициклон Antizyklone f -атака, наступ Angriff m; бомбова 
апарат АррагаІ т, ОегаІ п; аеро- "- Bombenangriff m; 8- бомбо-
фотографІчний 8- Lultbildgerii! возів Bombeniїberlall т; від-
п; військово-летунський "- Мі- п~рти 8-У Angrill т abwehren; 
lШі.гlulllаhгzеug п; військово-лl- 8- групою, в рою Angrill т іт 
тальний 8- Mili!iirlluggeriit n; Schwarm; дал~ка 8- Fernangrifl 
газо зварний 8- OasschweiВappa- т; д~ниа 8- Tagangrili т; а_ 
га! т; гасловий а... Signalapparat досвіта Dammerungsangrill т; 
т; гlроскопиий 8- Кreiselgerat "- зблизька Nahangriff т; ле-
п; димовий 8- Nebelappara! т; ТУНСbl(а "- Fliegeranl:rifl т; 
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"ес"одlвана L Oberraschungs- ~ ськнй L Luftltihrerschein т; пl-
апgгШ т; L нищильників ]agd- л6тний L Flugftihrerschei" 1/!; 
angrifi т; нІчНІ! L Nachtangriff повJтроплавськнй L Fiihrerscheil1 
т; повІтряна L Luftangrilf m; m iiir Luftfahrzeuge 
ПРНЗ~Мllа L (літаків) Tiefangriil атляс летнщ Atlas m der Flugp1atze 

атакувати, настуш!тн angreifen 1т тмосфера Atmosphiire t; иормаль-
- аташ~ Attach~ m; летунсьний L на L Norma1atmosphiire t . 

Luftattache m атмосферlннй, _ичннй atmosphii-
aT~CT Attest ", Schein "'; ле тун- атрапа Attrappe t Irisch 

,бабІт \VeiBmetall -n 
багато І бlГУНОВий,_полюс6вий mehr

polig 
-багатокрил Уіеl_, Mehrldecker т, 

Оірlап m 
.- багато І рушfйний, _мотор6внйmеhr

motorig 
.багатосlдець VieL, Mehrlsitzer m; 

бомбард6внй б':" Kampljmehr
sitzer, _vielsitzer m 

багатостояк6вий mehrstielig 
багаТОфаз6вий mehrphasig 

- база Basis f; б_ военно J фль6тн 
Marinestation t; конденсапійна 
б_ Kondensationsbasis t; летун
сьно-корабельна б_ Flugzeug
muttегsсhШ n; м6рсьно-летУн
сьна б_ Marineflllgstation f; 
оперативна б_ Operationsbasis {; 
повІтряна б_ Lultschutzpunkt m 

базовнй basisch 
_ бак, резервуар Behalter m, Tank 

т' бензиновий б_ ВеnzіпЬеЬііl
te~ tn; бензиновий б_ із само
т6кою Fallbenzintank "'; водяиий 
б_ WаssеrЬеhіШеr m; газовий 
б_ Gasbehalter т; головний б_ 
�-!аирІЬеЬаает т; б_ для олП, 
мастила Oltank m; б_ для па
лива Betriebsstofftank m; додат
к6внй б_ Hilfs_, Zusatzltank m; 
допомlчнйй б_ I-!i1fsbehalter т; 
б_ жнвильннй самот6кою Раll
tank т; запас6внй б_ Reserve_, 
NoC, Vorratslbehalter т; ном
пензаційннй, внріВНЯЛЬНIІЙ б_ 
Ausg1eichsbehiilter m 

баласт, сзвур BaHast т 

Ukr.-dtsch. УІІІ 

Б 

-балдахин (о верхнім "рилі) Ваl
dachin m 

балісти"а Bal1istik t, Wurllehre f 
б3л"а Trager т; двотеувата б_ 

I-Trager m; "оробчаста б_ 
Kastentrager т; под6вжиа б_ 
Langstrager m; "оперечиа б_ 
Querbalken "'"; 'сталева б_ Stahl
trager m 

uаль6" ВаНоп т, LultbaHon т, 
Aerostat т; без"ерм6вий, вlль
иий б_ РгеіЬаllоп т; безсіт,,6вий 
и_ netzloser ВаНоп т; вlльииfl 
б_ Freilllug]ballon m; вlльиий 
б_ без сіт"н netz10ser FreibaHOI1 
m; гасловий б_ Signa1_, Zei· 
chenlbaHOI1 т; гарячо-повІтря
ний б_ ІіеШ1ultЬаllоп т; гумо
вий б_ ОиmmіЬаll0П m; б_ з 
ІІнснем Sauerstof(f)fiasche f; за
сл6нний б_ Sperrballon m; змlй-
116виil б_ Drachenballon т; 
знизити, спустити б_ Ваllоп т 
einholen; б_ з6нда (метеороло
гія) Stichballon т; lІерувальний, 
рушійний б_ LenL, МоІогlЬаllоп 
"'; о"руглий б_ Rundballon т; 
піл6тнніІ б_ Рі10ІЬа1l0П т; 
польовий б_ Fe1dballon т; при
в'язний б_ Fesselballon т; ПРI1-
в'язний сферичний б_ Kugel
lesselballon m; реєстрlвниil б_ 
Registrierballon т; стратосфер
ний б_ Stratosphiirenballon "'; 
сферичиий б_ Kugelballon т 

бальон~та ВаllопеН t, Luftsack m, 

І 
Gaszelle t; б_ ГОРlЬЧОГО газу 
Triebgaszelle (; б_ повіТРОПJIава 
Zelle f 



? 
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бальон_IВ_н_я ____________________ 1_1_4 ______________________ б_іч_Н_"_ц __ я 

бальонlвня. галя для баЛЬОНіВl безпечний від бомб bombenlfest, 
ВаllопЬаllе f _sicher 

бальоновий Ваllоп безlрушійний,,_моторовий motor1os 
бальоноводlй, пілот бальону Ва1- безскалковий splitterfrei 

lonltihrer т безстукітний k10pffest 
бальонозиавство Ballonwesen .,. -безстукітність Klopffestigkeit f 
бам бус Bambus т ~езхвосТllЙ schwanz10s 

- барабан Tromme1 (; гальмовий 
б_ Bremstromme1 (; колісний б_ езхвостокрил schwanzloses Flug-
Radtromme1 (; кулачковий б_ безшвовий nahtlos [zeug n 
Nockentromme! (; линвовий б_ безшумний gerausch10s 
Seiltromme1 (; набійний б_ Ми- бензина Веnzіп n; буровугляна 
nilions_, РаІгопепlІготте! f б_ Вгаuпkоh!епЬепzіп n; важка 

r - баранці Schaferwo1ken (IР!; 811СО- б_ Schwerbenzin n; легка б_ 
І кокупчасті б_ turmarlige БсЬіі- Leichtbenzin n; середня б_ МіІ-
І ferwo1ken (IР!; купчасті б_ teibenzin n 
\ Schafchenwo!ke (; пеРllаті б_ беllЗІІноlвкаЗІІИК, _мІр Benzinmes-

Cirrusfaden тIР!; шаруваті б_ ser т, Brennstoffvorratsanzeiger т 
Cirrostralus т бензинопровід Benzin1eitung (; між-

. - бар6грам Barogramm n літаковнй б_ (за ль6тv) Ве-
_---барОграф' ВИСотоп"с Нбhепsсhгеі- triebsstollleitung f -

ber, Barograph т; маятниковий.ll бензиноl рушій, _мотор Benzin-
б_ Репdе1hбhепmеssег т motor т; двотактовий б_ Zwei-

барометр Luftdruckmesser т, Baro- taktbenzinnlOtor т 
meler n; б_ анероїд Aneroid- .J·бензиносхОвище Betriebsstoffbehii1-
ВаготеІег n; ртутний б_ Queck- І бенз6л Вenzin n [Іег '" 
slIberbarometer n 1 береза WeiВbirke f 

бароскоп Baroskop n І' , ' 
батальйОн ВаІаillоп n; баЛЬОНОВИ:1 беРІЛІЙ Вегуllшm n . 
б_ Luftschifferbataillon n би~да, стрІчка Вап~ n, Вшdе (, 

батерія Ваltегіе (' акумуляторна ДlЯгональна б_ D13gona1band n 
б_ Akkumu1ator~"-, samm1er l-1 биття пропелера Propellersch!agen n 
balterie (; анодна б_ Anoden- бастрі сть зору Sehschiirfe f 
Ьаltегіе (; б_ заслон них бальо- бігун, полюс Ро! т; від'ємний б_ 
нів Luftsperrbalterie 'і' звукови- І Rec11ts1auf "'; б_ часу Zeitlauf т 
мірна б_ БсЬаll[теВ balterie (; і бігун, полюс Ро1 т; від'ємний б_ 
протилетунська б_ F1ug_, Flie- І negativer Ро1 т, Minuspo! '"; 
gerlabwehrbatterie (, F1akbatterie додатний б_ P1uspo1 т; б_ 
1; протилетунсько-світлометна елеюромагнета Fe!dpo! т; пів-
б_ F1akscheinwerferbalterie (; б_ нічний б_ Nordpo! т, arktischer 
світлометів Scheinwerferbafterie (; Ро1 т; полудневий б_ Stidpo1 
фалшива б_ Scheinbatterie f m; протилежний б_ Gegenpo1 m 

безвихровий wirbelfrei бій Катр! т, ОеІесЬ! n; б_ есна-
безвІтря БІillиІІ f, Windstille f І-дри Geschwaderkampf т; б_ ес-
бездимний rauch10s ' кадриль! Staffe1kampf т' зу-
бездоганннй, безвадний feh!erfrei стрічний б_ Begegnungsgef~cht 11; 
-безкрайшруба Schnec~engetriebe f морський б_ Seesch1acht f; на-
безосевий, безосьовии achslos земний б_ Erdschlacht (; пові-

- безпека (повітролітання) Sicher- І тряний б_ LufC, Fliegerlkampf m 
Ьеі! f (іт, Luftv~rkehr); б_ в бінокль Fer"-, Doppellglas 11; 
льоті F!ugslcherhЄlt (; 6_ кому- І нічний б_ Nachtg1as n 
lІікації Verkehrssicherheit t ~бічниця БеіlепflасЬе f; задня б_ 

безпере равно unausgesetzt ! (крила) End1eiste f 



близнююі ... 115 
близиюки ... ; кулеметні б_ Zwil

lingsmaschinengewehr n; цнлін
дрові б_ Zweizylinderblock m 

близькІсть N1ihe (; б_ (до) землі 
BodeIL, Erdln1ihe f 

блнск Blitz m; б_ вогню Реиег
.blitz m; б_ пострілу Реиег
erscheinung f 

блнскавичник Blitzableiter m 
_бляха Вlecb n; алюмінlfiна б_ 

Аlитіпіитыlсьh n; аркушева б_ 
Stahlblech n; БІла б_ WeiВblech 
n; бокова б_ Seitenblech n; 
б_ для гаслування Schallblech,,; 
б_ для змІцнення Verst1irkungs
ыlсьh n; сталева б_ Stahlblech n; 
б_ східця АиltгіІІыlсьh "; хви
ляста б_ Wellblech n 

бльок Block m; двоцнлlндровий 
б_ Doppelzylinder m; цилІндро
вий б_ Zylinderblock m 

БЛЬOl'ування Sperrung f 
боєздатний gefechlsliihig 

_ бомба ВотЬе (; блискавичио-свl

тивиа б_ Blitzlichlbombe (; гА
зова б_ Gasbombe (; димова б_ 
Rauchbombe (; б_ для вправ 
Obungsbombe (; запальна б_ 
Brandbombe (; крапльовидна б_ 
tгорfепfбгтіgе ВотЬе (; летун
ська б_ Fliegerbombe (; летуи
ська гАзова б_ Fliegergasbombe 
(; мІнна б_ МіпепЬотЬе (; 
мря"овинна б_ Nebelbombe (; 
націльна б_ Zielbombe (; пан
церна б_ Panzerbombe (; повl
тро-навіrацlйна б_ РеilЬотЬе t; 
розривна б_ Sprengbombe t; 
світильна б_ Leuchtbombe t; 
скалковА б_ Splitterbombe t; 
с((идатн БОмБи ВотЬеп tlp! аЬ
werlen; термІтна запальна б_ 
Thermi!brandbombe t; торпедо
видна б_ tогреdоfбгтіgе ВотЬе 
t; учбова б_ Schulbombe t; хе
мІчна б_ Kampfs!olfbombe t; 
фугасна б_ Wirkungsbombe t 

бомбардування Bombardierung (, 
Bombardemen! n; б_ брнзантннм 
стрілив ом Brisanzbombenabwur! 
m; газоотруйне б_ Gi!tgasbom
benabwur! m; летунське б_ 
Bombenabwur! m, LuftЬотЬеп-

І abwur! m; нічне б_ Nachtbom
benabwur! m; серІйне б_ Reihen

І wur! m 
бомбардувати bombardieren 

і
ОМБОВИЙ ВотЬеп ..• 
омбовІз ВотЬег m, Bombel1llug
zeug "; дворушійний б_ zwei
mo!origer ВотЬег m; денний б_ 
Tagbomber m, Tagbombenflug
zeug "; морський б_ Seekampf-

І 
flugzeug t.; нічний б_ Nachll
bombenflugzeug ", _ЬотЬег m; 
однорушійний б_ einmotoriger 

~ 
ВотЬег m; б_ падального бом
бардування Slurzbomber m 

бомбомет Bombenab\'/ur!vorrich-
tung f 

!-бомбометання,бомбардування Вот-
benlwerlen ", _wur! m; серІйне 
б_ Reihenabwurf m 

~омбометник Bombenwer!er m 
-борозна Юllе t 
-борт, окрайок Вогд m 
..зовнішній б_ АиВепЬогд m; лІвий 
-б_ Backbord m 
брак AusschuB m, Mangel m 
бракувати Jlusmus!ern 
-брандшпант Brandspant m 
брезент Persenning t 
-бретналь Bretfnagel m; гальмовий 
_б_ Bremssporn m 
~ригада Brigade t; б_ нишилыl--

І "ів ]agdbrigade t; пов!тряна б_ 
-бризки Spritzer m [Lultbrigade t 
~pYCOK, ди ль воы�e t 

І
}будування Ваи m, Baulichkeit t; 

б_ б"льонів ВаllопЬаи m; б_ 
летопадів Fallschirmbau m; б_ 
літакІв Flugzeugbau m; б_ літа
кових мод.лів Flugmodellbau m; 
б_ летунських рушіlв Flugmoto
гепЬаи m; б_ нишильників ]agd
Ilugzeugbau m; б_ повітропла
вів LuftschilfbaH m; б_ приват
иих літакІв Zivilflugzeugbau m; 
б_ рушіlв Мо!огепЬаи m; се
рІйне б_ SerieIL, Reihenl Ьаи ІІІ; 
б_ суходІльних лІтакІв Land-

I

llugzeugbau m 
'/буксир SchlepplseiI ", _Іаи "; 

взкти на б_ ins Schlepptau пеЬ
теп; на буксирІ іт Sсhlерр!ац; 
літаковий б_ Flugzeugschlepp.m 
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булька (на водІ) BI.se (; повІтря
на б_ LultbI.se f 

<,буревій WirbeI m 
'бурун Br.ndung f 
-бурчання Вгпттеп n; б_ прош!

лера Вгиттеп n der Lultschraube 
буря Gewitter 11 

_ 6ус6ля, кб мп ас BussoIe (, Кот· 

~ 

.:И.НIі(J. , 
~~ 

,вага Waage (; е!!сплуатаЦIі!~~_ 
(літака) BetrieDs!ast Т; в":-КОН
струкцli Baugewicht ,,; мертва, 
вдасиа в_ Eigengewicht n; в_ 
палива Brennstof!gewicht n; пн
т6ма в_ sреzШsсhеs Gewicht n; 
порожняк6ва в_ Leergewicht n; 
в_ при старті Startgewicht n 

- важіль НеЬеІ m, НашL, РиВI
ЬеЬеІ т, КпіірреІ m; в_ бічи6го 
стертІ 5eitensteuerhebeI m; в_ 
бомбов6го запобlжии!!а ВотЬеп
cntsicherungshebeI "'; в_ бомбо
мета Bombenabwurlhebe! m; бом
бометииі! в_ стежача ВотЬеп
abwurfhebeI m des Flugzeugfilh
гегв; в_ вентиля УепШЬеЬеІ m; 
ВlІлкуватиі! в_ ОаЬеІЬеЬеІ "'; 
IІИМИЮl.льниЙ в_ Ausrilckhebel m; 
випускнйй, РОЗТ8иральннй в_ 
AusIaBhebeI "'; внрі8няльнні! 8_ 
AusgIeichshebeI т; 8_ внс6тного 
газу Hohengashebel т; в_ вмн
юlння Einrlicker т; гаЛЬМО8ЙЙ 
В_ BremshebeI т; в_ (до) 
зчіплювання KuppeIungshebeI т; 
В_ др6селя DrosseIhebe! т; за
МІІЮ\ЛЬННЙ в_ УепtiI_, Бі061-
stange (; в_ запалу ZilndhebeI 
т; в_ керування Bedienungs_, 
Lel1klhebeI т; колінчастнй в_ 
КпіеЬеЬеІ т; кулачк6вий В_ 
NockenhebeI т; иутовйй в_ Win
keIhebeI т; ламаний в_ Knick
ІlеЬеІ т; ножанйй в_ Тгеі_, 
ТгіЩhеЬеІ т; в_ нормального 
газу NormaIgasIlebe! т; в_ пере
Мllюlння UmschaltungshebeI т; в_ 
переРИВНllиа UnterbrecherhebeI т; 
в_ пришвйдшування Besch!euni-

в 

раВ т; артилерійна б_ Richt
kreis т 

буя (на м6рі) Seezeichen n, Воіе f 
бюджет Haushalt т; б_ повІтря
них сил Lulthaushalt т 

бюр6 Вііго n; І<онструицlйне б_ 
Konstruktionslabteilung (, Ьііго '"' 
б_ руху Betriebsabteilung f 

gungshebeI 1/1; пусиовйll в_ Ап
ІаВЬеЬеІ "'; в_ регуляції газу 
Gashebel т; в_ регуляцlі запа
лення ZilпdvегstеllhеЬеl т; роз
дільний в_ AuslOsehebe! т; роз
мииальний в_ АЬгеіВЬеЬеІ т; 
В_ ручн6го иерування КпіірреІ
steuer n; спусиовйll в_ (куле
мет) AbzugsgeIenk n; стерновйй 
в_ Ruder_, Steuerlhebel m; су
ставний в_ ScharnierhebeI т 

вакуум Vakuum n; В_ пбмпа Уа
kuumpumpe f 

вал WelIe 1; гнучкйі! в_ biegsame 
WelIe (; иолінчастиі! в_ ge
kroplte WeIIe (, ')(}(urbeIweIIe (; 
негнучийll в_ steife WeIIe (; не
рух6миІІ, иолінчастий в_ ипЬе
wegIiche KurbelweIIe (; пере
датннlі в_ ротора '1'Rotoranla6-
welIe (; в_ пропелер. у.РгореlIег
welle (; рух6миll иолінчастиі! в_ 
bewegIiche KurbeIwelle (; сила
довйй иолінчастиі! в_ zusammen
gesetzte KurbeIwelle f 

вал6и WeIIe (; головний в_ ~Iaиpi
betriebswelle (; злучниll в_ Уег
bindungsweIIe (; иулачний в_ 
Nockenwelle (; І<улачний пере
ставнйі! в_ verschiebbare Nocken
weIIe (; передатниll в_ ОЬегіга
gungswelle (; в_ пропелера 

-( [Lult-) SchraubenweIIe (; розпо
дільчий в_ VerteilerweIIe (; 
трубчастий в_ 'RohrweIIe (; тя
говйі!, напрямнilй в_ )'\ntriebs
weIIe f 

вальнйця Lager ", AchsenIager n; 
відп6рна в_ DruckIager n; вну
трішня в_ InnenIager n; гладка 
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IL Oleit1ager 1t; головна в_ 
Hauptlager n; IL ГОНК;! Рlеиеl
lager n; допомічн;\ в"':' Neben
lager n; в_ картера Oehause_, 
Karterllager n; KiHц~"a в_ End
lager n; ковзнонбсна в_ Orund
gleit1ager n; в_ коліснбі ВИЛНlI 
Radgabellager n; коточкбва в_ 
RoHenlager n; кулькова в_ Ки
geHager n; мосяжна в_ Messing
lager n; носн;\" в_ Traglager n; 
носна кулькqва в_ Orundkllgel
lager n; поч'іпна в_ Hangelager 
n; в_ толокбвого швбріllЯ Коl
benbolzenlager n; упбрна' IL 
Spurlager ! n; упбрно-кулькова 
в_ Dгuсktшgеllаgег n 

вальцюватн wiilzen 
вантага, вантаж Last (; пбвна в_ 

VoHas! f 
вантаж Last " Ladung (, РгасЬІ

sttick n; бомбовий в_ ВотЬеп
Iast '; злишній в_ ОЬег!гасl1І f; 
зосер~дженнй в_ konzentrierte 
Las! (; корисний в_ ')lNu!zlas! f, 

jZuladung t; максимальний в_ 
,:Hochstlas! f; м~ртвий в_ !о!е 

Las! (, :,ВIin~lIas! f; пересувний 
в_ Laufgewlch! n; пбвннй в_ 
Oesamtlas! f; цілковитий в_ Clе
sam!zuIadung f 

вантажність Au!nahmL, Lade_, 
Lastlfiihigkei! f, Traglvermogen n, 
_!ahigkeit '; корисиа в_ Nutz
!ragfiihigkeit f 

j варібметр Variometer " 
варстат \Verkslatt f; летунськ!!й 
_в_ Flugzeugwerkstatte (; в_ на

прав!! рушіlв Motorenwerkstat! t; 
ремонтний в_ Repara!lIrwerk
s!at! t 

вартість Wert 111; найменша в_ 
МіпітаІ_, Kleinsl!wer! т; нуле
ва В_ Nullwer! т; середня в_ 
Mit!eI\vert 111; хвнлева в_ Мо
mentanwert п!, 

вахляруватий, в!"луватий !acher
lormig 

1 вбириик Filtervorsa!z т, AtemliI!er 
тln . 

вбудуваиня (рушія в літак) Еіl1-
Ьаи т; в_ збрб! ЕіпЬаи т уоп 
WаПеп; в_ рушія МоІогеіПЬац 

т; в_ фотокамери ЕіпЬаи т der 
Jjchtbildkammer 

вбуд[бв]увати (рушІй в літак) еіп
Ьаиеп, еіптопііетеп 

ввбдження до летівн!, ан(ару 
Einhal1en n 

вводити, приймати на узбрбення 
einftihren 

в(винчувати einscl1fauben 
вдатно-обтічний windschnittig 
ведення Fiihrung f; в_ війни 

Kriegsliihrung (; модерне в_ 
війни neuzeitliche Kriegsfilhrung (; 
прямолінійне в_ Oeradeftihrung т 

вежка Тигт т, Warte t; куле
метна в_ Маsсhіпепgеwеhгtuгш 
т; обертальна в_ DгеЬІигт т; 
передня кулеметна в_ vorderer 
Maschinengewehrturm 1т; пово
рітна В_ drehbarer Turm т, 
Drehkuppel t; стежова В_ (на 

і: 
літаку) Коп!гоlltигт т 
елет .... , .... ; В_ бомбовіз 
"OroBlbomher т, _bombenflug
r zeug п; в_ літа" OroB_, Riesen:

'- Ilugzeug n; пасажирний С_ лі
Tal( OroBverkehrsflugzeug n; в_ 

- човноліта" OroBflugboot n 
веЛllчина ОгоВе f; змінна В_ Уег

anderliche t; напрямна В_ ЮС!1-
!ungsgroBe (; номІнальна в_ 
Nennwert 111; незалежна змінна 
В_ unabhiingige Veranderliche t; 

'f.. IL. бпору Widerstandswert 111; 
середня в_ МіІ!еl n 

-<-вентнлятор, вітрогін LШtег '" 

І вентиль Ventil n; автоматичний 
IL SelbstschluBventil 11; в_ ба-

І льонети Balionettventil ,,; бальо
нбвий В_ Ballonventil ?!; вітро-

І 
гінний в_ LіііШпgsklарре (; ви

)<.ПУСІ<НИЙ в_ AnlaBventiL~) Лиs-

[
І slromventil ?!; вихипнїїіі b_-ЛUs-
риНуеп!і! n; ВПУСКНИЙ в_ ЕіпІ.13-
уеп!і! n; вснс[аль]ний в_ Ап
saug_, Sauglventi! ,,; газовнй в_ 
ОаБуепІіl n; головний В_ Наир!-
уепti1 n; гольчастий в_ Nadel
уеп!іl ,,; запірний в_ Absperr
уепШ n, Verschl tl13kappe {; запо
біжний в_ Uberdruckventil n; 
запобіжний B~_ ИРJlла Fliigel
sicnerneitsklappe t; зВис(аЛЬ)1І1 



:в~ен~т~и=л=ь~ __________________ ~1_1_8 ___________________ в~и_з __ на,чення 
вентилі hiingende УепШе Пlрl; вигляд Ansicht {, Aspekt m; аеро-
З80р6тний в_ Riickschlagventi! п; динамІчного вигляду stromlinien-
зрІвноважений самодІяльний в_ f6rmig; аптероlдиий в_ (ко· 
entlastetes autom.tisches VепШ п; р6тша сторона крил на переді) 
керівний В_ gesteuertes УепШ п; apteroider Aspekt m; далекий в_ 
нонlчний в_ КеgеlvепШ п; куліі- Weitsichtigkeit {; в_ крил РІіі-
стий в_ Kugelventil п; плеска- gelform {; криловидний в_ 
тий в_ ТеlIегvепШ п; перевер- (д6вша сторона до переду) 
нутиl! в_ Hangeventil п; пере- fIiigelf6rmiger Aspekt m; крапле-
нидииl! в_ Wechselventil п; пе- видиого вигляду stromlinienf6r-

~ 
ремиюІльний в_ Umschaltventil mig; в_ краплі Jropfenform {; 

с. - п; пусковий_.в_........АпlаВvепti1 п; иа вигляд .х. x-f6rmig; в_ 
1А ~. реГУЛЯЦlifиИіі в_ RegeTven1iI п; хмар Wolkenform f 
V редукцІйний в_ Кlарреп_, Міп- ви[за]гнутий gekriimmt 

derungslventi1 п; самодІяльний виготовити, злагодити anfertigen 
В_ automatisches Уепtil п; спусн- вигра часу Zeitgewinn m 
ний в_ AblaBventil n вид[ність] БісЬІ {; в_ зпереду 

верства БсЬісЬ! {; гранична в_ Vorderansicht {; поперечннй в_ 
.------: Grenzschicht f Queransicht f 

вертнкальний, сторчовий УегІі- 'І видавання тепла Wiirmeabfuhr f 
kal. . . видатнн, витрати ... , ... ; експлуа-

/"" верхІв'я пернатнх хмар Cirrus- тацlйнl в_ Betriebskosten рІ 
kopf m видатнІсть, справність Leistung ';-

_вершина Gipfelpunkt m; ,,_ щ6глн вимагана в_ Leistungsbedarf m; _ 
_ Торр m годинна IL. (праці) Stunden-

___ верш6н траЄl!т6рli (ль6ту) Flug- leistung '; денна в_ Tagesleistung 
bahnscheitel m {; дійсна в_ elfektive Leistung {; -

~весл6 Ruder п; водяне в_ \V.s- ефективна в_ effektive Leistung 
serruder n {; в_ запалу Ziindleistung {; 

веслуаатнй ruderl6rmig корисна в_ Nutzleistung '; в __ 
вживання ОеЬгаисЬ m; практичне ль6ту Flugleistung..-t; в_ машини _ 
В_ Nutzanwendung t Maschinenleistung {; найменша 

взаємнІсть Gegenseitigkeit 1 в_ MinimalIeistung '; номіналь- ,-
взаємодія, взаємочин Beeinflus- на в_ Nennleistung '; п6вна в __ 

sung f Volleistung {; практична в_ ег- _ 
взаємозамінний austauschbar, ge- flogene Leistung {; в_ рушія Мо- ~ 

genseitig auswechselbar torleistung '; в_ сили КгаН-
взаемозамінність Austauschbar- leistung {; теоретична в_ еггесЬ- ~ 

keit f пе!е Leistung f 
./ взірець літаюl Flugzeugmuster n водність Sichtbarkeit {; в_ землі 
, вйбір[ка] AusschuB 1п (з літака) Erdsicht {; в_ З лі-

вибувати, вих6дити ausscheiden така Fliegersicht '; п6за круг6м 
віібух Explosion f видиости аиВег БісЬІ f . 
вибухати explodieren видовжеиня, зд6вження Streckung __ 
вибух6вість Explosionsiiihigkeit f " Verliingerung '; в_ (маршо-
ви[роз]ваитажування Abladung {; в6ї) кол6нн Verlangerung f der 

IL. (висаджування) Ausladen n Коlоппе; в_ крила FШgеlsсhlапk-_ 
ви[роз]вантажуватн aus_, ablladen ЬеіІ (, Seitenverhiiltnis п; в_ по-
вивітрювання Entweichung f І верхней Flacllenverh,iltnis п; по-
внгар запальної свічки Ziindker- д6вжне IL. Langsdehnung f 

zenabbrand m визначення ErmittIung f, Wemmg 
вигин крил ~rdrehung f {; аналітичне, математичне в_ 
вигладжувати gliitten ~ гефпегіsсhе Ermittlung t; 11_ 

FE~;'c:~}-
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віддалІ Festlegen n der ЕпНег
nungen; в_ географІчного мІсця 
Ortung f; графІчне в_ zeich
nerische Ermittlung 1; в_ мІсця 
Positionsbestimmung f; в_ місця 
ПОЛОНlення Ortsbestimmung f; в_ 
на око Sehprobe 1; в_ напряму 
Richtungsbestimmung f; в_ при
дат,юсти Qualifikation f 

- викндач (збр6я) Patronenauszieher 
т; (бомб) Magazin n; в_ 

--еомб БоmЬепmаgаzіп n (іт Flug
zeug); в_ гІльз PatronenausstolJ
гоЬг n; в_ вистрlлених гІльз 

--I?atronenauswer!er m 
виклик Апги! m; в_ телефоном 
виков Schmiedestiick n [Регпги! m 
використання Ausnutzung f, Уег-

wertung f; в_ висиаженого газу 
. .---Abgasverwertung f; в_ місце

вости Geliindeauniltzung f 
викочувальиий, викотний aus!ahr-

Ьаг 
викривлення (світ лини) Verzerrung 
.-Виліт Ausflug m [1 
вилітати ausfliegen 

_вилка ОаЬеl 1; в_ "олеса Rad-
gabel f; в_ ротор-пропелер а 

___ RotorgabeI t; В_ стериового ке
- рування LenkgabeI f 
вилкуватий gabelformig 
вилучения, виділення (хомія) Aus-

scheidung 1 
вимацувати, намацувати abtasten 
вимнкання (рушія) Abstellen n 
вимикати аЬ_, auslschalten, abstellen 
вимикач Schalter т, Ausschalter т, 

Abstellvorrichtung t; важільиий 
_ в_ HebeIschalter m; -дистаицlй

ний в_ Fernausschaltung f; пово
рітний в_ Radschalter m; подвій
ний в_ Doppelschalter m 

вимір Abmessung f; барометричний 
/" "- Багоmеtегmеssuпg t; в_ про

__ філю Profilmessung t; в_ СИЛИ 
~ вІтру Windmessung t 
вимІрник Messer m; в_ йонізації 

Jonisationsmesser т; в_ напруги 
Spannungsmesser 1'n; В_ ун6шен" 
ня (літаюl вІтром) Abdriingungs
messer rl1; в- часу Zeitmesser 11t; 
Н_ ХВІІЛь Wellenmesser m 

мпел WimpeI т ~
имкнення (елек, струму) Abschal
tung f; моментальне В_ Sсl1Пеll
aus\Osung f 

винищування шкіДlшlliв Sch1id
lingsbekiimpfung f 

виображення місцевости Geliinde
darstellung t 

випадок Раll т, ипіаll m; нещас
НИЙ в_ ипіаН т; нещасннй в_ 
літака Flugzeugungltick n; го
ЛОВНИЙ в_ вантаги НаирІЬеlа

випал Salve f [stungsfaII т 
внпар [ов ]ування VегШісhtіguпg t 
випарювати[ся] abdilnslen 
випереджання Voreilung f; (при 
стрілянню на рух6мі ulлі) УOl'-

випереджати уогеіlеп [halten" 
випирати verdrangen 
виплив AusfluB m; наглий в_ газу 

Gaseinbruch m 
випливати, винуряти аиіІаисЬеп 
випорожнювати (баль6н) entleeren 
ви[с]правляти berichtigen ---___ _ 
випроба Priifung f; В_ видатности 

Leistungspriifung f; В_ гальмової 
потуги (рушія) Бгеmsргiifuпg І; 
динамічна в_ пропелера 5chleu
derprilfung {; в_ згину Biege
ргоЬе f; в_ зужиття бензини 
БепzіпvегЬгаuсllsргiifUl1g t; в_ зу
життя палива БгеппstоffvегЬгаuсh
priifung f; в_ лаштунку Aus
rilstungspriifung t; в_ линви 
Seilpriifung f; літна В_ Flug
versuch m; в_ матеріялу Mate
rialpriifung f; П_ на стиск Druck
versuch т; В_ нових літаКІВ 
Einfliegen n; в_ обтяжу Ве
lastungsprilfung t; в_ палива 
БгеппslоffvегЬгеппргilfuпg f; пе
редавальна в_ (матеріялу) ЛЬ
nahmepriifung f; пропірна в_ 
Oberprilfung t; в_ розриву Zer
reiВpriifung f; серійна В_ Reihen
ргШипg f; В_ старту Startpril
!ung 1; статична в_ slatische 
РгШuпg (; статична п_ піском 
Sandprobe t; технІчна В_ tech
nische Priifung f; типова в_ 
Musterpriifung f; тривала В_ 
Dauerprobe t; урядова в_ атl
liфе Prilfung 1 
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випробия Priilstelle f; в_ лІтних 
апаратІв Priifstelle f liir Luftiahr-

випробувати nachpriifen [zeuge 
_вішростування Auirichten n; в_ 

лІтака Aufrichten n де. FIugzeuges 
_ випручения, випручуваиня Aus-

brechen n 
випуклІсть, роздутість Ausbauchung 
_ (; в_ крила FliigеІwБІЬuпg f 
випуск AusIaB m; в_ (газу, пари) 
Аusstrбтuпg (; в_ газу (з 
баль6ну) AbbIasen n 

випускати, спускати (газ, в6ду) 
abblasen 

вирахування розмlрlо Dітепsіопs
виріб Hers!ellung f [berechnung f 
вирібник Hers!eller m; в_ рушilв 

Motorhersteller m 
вирів[няль]ний AusgIeiCh(s) ... 
вирІвняння AusgIeich m; в_ (лі· 
така при осіданні) Ausschweben 
"; в_ (поверхні) Ebnul1g {; 
автоматичне IL SeIbs!ausgIei-

- chung (; в_ моментів Мотеп!
ausgIeich m; в_ тиску Druck

__ ausgIeich m 
вирlвнятн (поверхню) еЬпеп 

_ вирІвнювати (літак) fangen (еіп 
вирізковий sеktоrfбгтіg [FIugzeug) 
виробність ... ; зайва в_ Mehr

Ieistung f 
виробня Werk "; летунсьна в_ 

FIugzeugfabrik (; в_ летунських 
рушilв FIugzeugmo!orenfabrik f; 
в_ літанів Flugzeugwerk n; в_ 
рушіlв Motorenwerk " 

,/ виряд Ausriistung (; доцільний в_, 
спеціяльний в_ Zweckausriistung 
f; інструмеllтальний в_ ins!ru
mentaIe Ausriis!ung f; лІтановий 
в_ FIugzeugausriistung (; суча
сний в_ літана neuzeitIiche FIug
zeugausriis!ung f 

висилач Sender m 
висисати, висмоктувати (повітря) 

evakuieren 
вислід Ergebnis ", ErfoIg m; в_ 
виміру, поміру MeBergebnis n; 

_ в_ пробиого льоту ProbefIug
ergebnis n; в_ розвід ни AufkIii

--- rungsergebnis "; в_ спроби Ver
suchser15ebnis " 

висліджування цlлів ZieIerkundung " 
вислідна ResuItan!e f ?~ ~IГ . 
вненага EntIadungJ ?''Lf 
виснаження Abnutzung' 
виснажник (елек.) Funkenableiter _ 

m; іскровий в_ Funkenstrecken- _ 
abIeiter m 

внений, lІідчlпний hiingend 
внеокочутливий hochempfindIich 
висота Нбhе f; барометрИчна в_-

Lufthбhе f; відносна в_ reIative_" 
Нбhе f; IL всмоктування ~aug-~
hбhе (; загальна, повна в_ Ое
sат!hбhе f; в_ зіскоку (з лето
падом) АЬsргuпghбhе (; в_ ізди 
(баль6ном) Fаhгthбhе (; в_ льо-
ту FIughбhе (; в_ льоту бомбо
возів Flughбhе f der Bomber; в_ 
мІрника Аufsаtzhбhе (; в_ над 
поземом моря Sееhбhе (; Нбhеп
Iage f; найвища в_ льоту S!eig
hбhе (; найвища в_ підльоту 
hбсhstе FІughбhе f; в_ наповиен-
ня (баль6ну) Ргаllhбhе (; в_ 
низького льоту Тіеfflughбhе (; 
в_ під'ему крил (орніт6птер) 
FIiigeIhub m; IL початку па- _ 
дання Fаllhбhе (; в_ розриву_ 
ZеrрІа!zhбhе (; в_ скидання АЬ- -
wuгfhбhе (; в_ толока КоlЬеп- -" 
hбhе (; в_ тулуба Ruтрfhбhе (;"" 
В_ х6ду Oang_, нuы�бhеe f 

висококрил Hochdecker ,n; вІльно
носний IL freitragender Hoch-
decker m; косяк6вий в_ abge
"!геЬ!ег Hochdecker m; в_ рІзно
родного призиачения МеЬг-
zweckehochdecker m; чистомета-" 
левий в_ OanzmetaIIhochdecker m 

висотомІр Нбhептеssеr m; аку
стичний akustischer Нбhептеssег '" 

висотопис, барограф Нбhепsсhгеі-_ 
ber '" 

виступ (в похід) Aulbruch "'; 
в_ нрнла FliigeIvorsprung 111 _ 

висування наперед Nachvorn-
" ru!schen " 
витвІр електричности Elektrizi
витворець Anker m [ta!serzeugung f _" 
витворюваиня газІв En!wicklung f 
ви тиснення повітря Lultverdran-
gun~ r 
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_вЙтік (газу, пари) Ausstromung f; 
в_ газу Oasver!ust m 

витрата УегЬгаисЬ m; ,,_ газу 
Oasverbrauch' m; в_ eH~pгii, 
праці Arbeitsverbrauch т; в_ пil.

~ива Brennstofflaulwand т, _ver
,', _'- brauch т, в_ сили КгаНаиl-

\L~) ~ wand 1n 
,!і1 витягати (на суходІл) aulsch!eppen 
~ L --:#~ фото-світлии BiIdaus
, • вифрезувати auslriisen [wertung f 

~вихлип Auspuif т' вільний в 
Ігеіег ~uspul! т;' приглушениЙ 
в_ gedamplter Auspull т 

виХлипати auspulfen 
ВИХ липини Auspullgase nlр! 
вихлипний Auspull , , , 
вихоплювати (літаю!) herausfangen 

~ИХор W,rbe! т, LufC, Kreise!_, 
~ Wirb~!lwind т; підіймати в_ 

__ аulWlгЬеlп 

вихротворення Wirbelbildung f 
вишиН>'і (вІдступ п6між літаками 
щодо висоти) Stufung f 

вишкіл Ausbildung f; летунський 
lL f!ug_, fliegerlausbildung f; 
пілотний в_ Iliegerische Ausbil
dung f 

вишкІльний, учбовий Ausbildungs .. , 
виштовхнути, внкндати аusstоВеп 
вищІсть Ober!egenheit f 
виявлення (світлин) Entwicklung 
внявляти (світли"и) entwickeln 
виявник (Ф6то) Entwickler m 

./ вібратор УіЬгаІог m 
, "вібрація УіЬгаІіоп f; обертальна 

,в_ Dгеhsсhwіпguпg f 
вібрування Drehschwingung f 
відбер~жннй (вІтер) аыlпdіgg (Wind) 
відбивання, відбнття АЬ_, Zu-

riick І schlagen n 
,_відбиватнся, рикошетувати аЬ-

, ргаllеп 

відбивач стрілеи (для стріляння 
через пропелер) ОеsсhоВtбtег т, 
Abweiser т 

вІдбиток Abzug т, Rellex т; в_ 
дзеркала ,Spiegelbild n 

вІдблиск Reflex т 
вІдбіг гарматнів, стріл~н Abwei

chung f der Oeschosse 
відвертання нещасть I)nlallver-

!liltung f 

відворот АЬdгеhеп " (des flug-
zeuges) 

відв'язувати, вІдривати ablВsen ...... 
відгвинчуватн los_, ablschrauben 
віддалення Епtiегпuпg f; В_ крил " 

fliichenabstand т 1= 
вІддаль Weite f; визначАти в_ 

(на око) Entiernung f schi!tzen; 
в_ від землІ Bodenabstand т;, 
В_ колІс підвоззя fаhгgеstеlI-
spurweite f; в_ мІрникА Aufsatz
entiernung (; найБІльша в_ по
стрілу OesamtschuBweite (' огни-
щ~ва в_ Brennweite f; B~ пере-
дачі Obertragungsweite (; пере- , 
лечена в_ durchllogene Weite (" r'" 
в_ поміж бігунами POlabstan<f#." '-"" 
т; В_ поміж колесами Spur-'-
breite (; в_ поміж "рилами 
fliigelabstand т; в_ поміж кося- -
"ами Strebenabstand т; СТОР- -
чова lL крил Vertika!entiernung 
f der fliige! 

вІддІл (команда) Тгирр- т; В_ 
(дивізі6н) Abteilung {; бальонО
вий в_ ВаllопІгирр т; в_ бойо
вих літаКів Kampfabteilung (; 
вивантаж[уваль Іний в_ Auslade
kommando n; газовий в_ Oas
Ігирр m; в_ катеринки Winde
trupp т; летунський в_ flieger- " 
abteilung (; в_ морського ле
тунства Marinellugabteilung (; 
навігаційний в_ Navigationsraum 
m; навчальний бомбардовий в_ 
Bombenlehrkommando n; в_ ии
щильників ]agdfliegerabteilung (; 
польовий летунський В_ feld
hangar m; польовий повітропла
вннй ~ feldluftschiflerabteilung 
(; ПОВІтроплавннй В_ Luftschit
ferabteilung (; причальний В_ 
Landetrupp m; в_ протилетуи
ських кулеметів flakmascllinen
gewehrabteilung (; світлометний 
в_ Scheinwerferabteilung (; стар
товий lL Startmannscha!! f 

віддих АІет m 
вІдзаражування Entgiftung f 
відзнцка Abzeichen n; в_ за вн-
датність Leistungsabzeichen n; 
летунська в_ fliegerabzeic\J.en 11; r 
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летунська державна в_ Hoheits-

-r- -abzeichen n der Luftwaffe; пl
{;yi~ лотна в_ FIUj~:zeE8'abzeichen п
~ідКиД1ітн (теХНІка) aulklappen 

відкндний klappbar, ausklappbar, 
відкинутн abklappen [ausschwenkbar 
відкрнття Aufdeckung (; в_ вен

тиЛІ' Vепti1егбlfпuпg f 
г) _ відламатн крнло (осідаючи) аЬ-
, montieren 

1 ~ відлахмІчення Entriimpelung t 
відлнвати gieBen 
відліт Abflug "', Abfahrt f 
відлlтатн abfliegen 
вІднют[ов]уватн аЬпіеІеп 
відмова (в роботі) Versagen " 
відмонтуватн, вlдламатн крило 

abmontieren 
- відморськнй (що дує від моря) 

auflandig 
відноснІсть RеlаtіvШit f 
відношення Verha1tnis ,,; в_ ас
пектів, виг лядів Aspektverha!tnis 
n; В_ складникfв мішанини 
Mischungsverhaltnis п; в_ трьох 
вимІрІв Streckenverha1tnis " 

,"'- від6мості ... ; метеорологічні В_ 
Wetterbericht '" 

відосередковнй zentrilugal, auBer
mittig 

відпружннк StoBdampler "', Pulfer 
"'; гумовий в_ Gummipuffer т; 
протиземний в_ Landepulfer т 

відрнс[ов]уватн abzeichnen 
,....вІдруб ту.луба Rumplfeld " 
вlдснсатн аЬsаugеп 
відспотворення (світлини) Entzer

rung f 
- відстань (пропелер а) Steigung (; 

в_ пропелера Propellersteigung (; 
в_ пружинн Federweg т 

відсутнІсть Abwesenheit t; в_ ви
охру WirbeIlreiheit (; в_ струму 
о Stromlosigkeit t 

~ відтинок ... ; кормовий в_ Heck-

w:} 
відтиснення Abdrangung f [zeHe f 

(відтІснити, відпихати abdriingen 
l'J;!\ /-1ilдтягаиня Verschleppung f 

/'\ о відхил, ухил A~nei!J"ung t; Abw~i-
~)\ '> - chung (, DеklшаtlOП (; боковий 
') в_ Seitenablenkung (; боковий в_ 

- стерна Seitensteueranschlag m; 
західнllІ магнеТНlІй В_ west-

~ liсЬе MiВweisung (; в_ компаса 
.І KompaBablenkung t; магнетний 
В_ MiВweisung t; в_ стрілки 
Nadelablenkung (; схlдніІІ ма
гнетний в_ бstliсhе MiВweisung t 

відхилення ... ; в_ І<омпаса Pebl-./ 
weisung (; магнетичне в_ та- / 
gnetische Abweichung (; в_ стер
на Steuerausschlag т 

вінчеплення пlдвоззя Lоslбsеп " 
des FahrgestelIs 

вІдчІплювач бомб, відчіпник Aus- ..-
108er m, BombenauslOser т 

вlдшруб[ов ]увати, відrвинчувати 
abschra иЬеп 

віз Wagen "'; в_ із катеринкою 
Windewagen m; поплавцевий в_ 
Schwimmerwagen т ...... 

війна Krieg т; повітряна в_ Lult- -
krieg -m; суходІльна в_ Land
krieg т 

військо Truppe (, Heer "; бальо
иове в_ Ballontruppe (; летун
ське "- Fliegertruppe t; летун
ське в_ зв'язку Luftnachrichten
truppe '; повітрооборонне в_ 
Flugabwehrtruppe (, повітроплав
ні віЙСЬІ<а Luftschiflertruppen t ІР І 

військовий МШtаr •. , Truppen .. , 
Heeres •. 

Військово-науковий mi\itarwїssen
schaltIich 

вікно Fenster "; висувне Br 
Schiebelenster "; відкидне в 
Кlapplenster "; засувне в 

віко DeckeI т [Schїebefenster 
вІльний від струсу erschiitterungs-

Ireї 
вільність прольоту DurchfIugsfrei
вільноносннй freitragend [Ьеі! f 
віраж Wendung t, Kurve '; в_ з ___ 
підійманням gezogener Kurven
flug -m; Крутий в_ hochgezogene 
Kurve (; лІвий в_ Linkskurve f; 
переходити в в_ іп die Kurve 
gehen; правий в_ Rechlskurve f; 
В_ при заверті Kehrkurve f; 
прямовисний в_ Sjeilkurve t; 
сковзнути при віражі іп die 
Kurve abrutschen 

вІстка, відомість Nachricht f 
вістун ... , хмаровий в_ бурі 

Gewitterwolke f 
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вісь Achse f; в_ боков6ї сили 
/7 __ Seitenkraftachse (; вертикальна в_ 
О( о Нбhепасhsе f; ві\гнута в_ ge

kfOpiiёAchse f; в_ вихру Wir
beiachse f; вІльна в_ !геіе Achse 
(; гнучка, елястична в_ еlа
stische Achse f; головна в_ 

_ інерцП Haupttriigheitsachse f; в_ 
_ дзМн Kreiselachse (; днферен

ціяльна в_ Dilferentiaiachse f; 
допоміЧllа в_ Hilfsachse (; в_ 
др6сельно! заслІнки Drosselklap
penachse f; задня в_ НіпІег
achse (; запасна в_ Notachse f; 
зІгнута в_ підв6ззя geknickte 
FahrgesteIIachse (; в_ Іксів х
Achse (; в_ к6леса Radachse (; 
в_ к6леса підв6ззя Lauirad
achse f; в_ коордннат Achsen
kreuz n; в_ кружlння Rolations
achse f; в_ літака Fiugzeugachse 
f; в_ ль6ту F1ugachse (; в_ мо
менту Momentanachse f; напрям
на в_ Fiihrungsachse (; нерух6-
ма в_ fesle Achse (; в_ носних 
крил ТгаgПііgеlасhsе (; в_ обер
тання Dгеішпgsасhsе (; в_ 660-
роту Drehachse (; опірна, НОСна 
в_ Tragachse (; оптична в_ 
optische Achse f, Sehachse f; в_ 
передачі Antriebsacnse (; в_ 
підв6ззя FahrgesleIIachse f; в_ 
під'емно! силн Auftriebsachse f; 
в_ підіймальноі сялн Aullriebs
achse (; плавальна в_ Schwim
merachse (; в- п6вороту літака 
Wendeachse f des Flugzeuges; по
д6вжна в_ Langsachse f; в_ по
д6вжного хитання Stamplachse (; 
поперечна в_ Querachse (; в_ 
поперечного коливання Schwin
genachse f; пор6ЖllЯ в_ НоЬ1-
achse (; в_ пропелера Luft
schraubenachse (; в_ р6звнлки 
Oabe1achse f; в_ руху Bewe
gungsachse f; в_ снметрії МіІ
tеШпіе f; в_ симетрП літака 
Symmetrieachse f des Fiugzeuges; 
в_ стерна Drehachse f des 
Steuers; сторчова в_ Lot_, носы�
achse (; в_ суг л6ба Oe1enkachse 
{; в_ трансмlcіі Antriebsachse (; 
трубчаста стернова в_ Ruder-

achsrohr n; фалшива в_ la1sche 
Achse f; в_ цилІндра Zylinder
achse (; в_ чолов6го 6пору 
Widerstandsachse t 

вІтер Wind т; боковий в_ Seiten
wind т; відбережний в_ аЬ1ап
diger Wind т; відм6рський в _ 
aullandiger Wind т; до вІтру 
(в сторону вітру) 1uvwarts; їз
довий, попутній в_ Fahrtwind 
т; летовий в_ F1ugwind т; по
ривчастий в- StoBwind т; при
земний в_ Bodenwind т; супро
тивний в_ Oegenwind т; хо
довий в_ Schiebc, Riickenl
wind т 

вітрило Sege1 11; осідальне в_ 
Landsege1 n 

вітровказ Windlsack т, _іііЬпсЬеп 
n, .-anzeiger m; освіт лений В_ 
Ье1еисЬІеlег Windsack т 

вітрогІн, вентялятор Liifler т, 
РосЬег т, Windfiicher т; всиснilй 
в_ ЕпtlШlег т 

вітрол6в[ник] Windfang m 
вітромІр Windlgeschwindigkeitsmes-

8ет т, -"1esser т, _starkenrnes
ser т; вітрякуватий в- Windge
schwindigkeitsmeser "'; сторчо
вий в_ Vertika1anemomeler n 

вітропрнймач Windein1aB т 
вітру вання Sege1n n; круте в_ 

slei1er 01eilf1ug т; пол6жисте 
в_ llасЬег Oleitflug '" 

вітрун SеgеШugzеug n; акроба
о тичний в_ Kunstflugsegelllugzeug 
n; В_ без залоги unbernanntes 
SеgеШugzеug n; в_ великої ви
датности Носh1еіstuпgssеgеШug
zeug n; двоособ6вий мотор6-
ВИЙ в_ doppe1sitziger Моlог
segier т; малий в_ Kieinsege1-
flugzeug n; мотор6вий в_ Мо
torseg1er т; одноособ6вий мо
тор6внй в_ einsilziger Моlог
seg1er т; учб6вий в_ Obungs
segelllugzeug n 

вітруиець К1еіпsеgеШugzеug "; 
учб6вий в_ Obungsk1einsegei-
Ilugzeug n 

вітряч6к Windradchen n 
віялуватий fасhегlбгmіg 
в'їдатися, протравляти iilzen 
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вказІвка Weisung (; '"_ вlдхилу 
Dеkliпаtiопsпаdеl f 

вкладати hіпеіпlеgеп 
вкладень вальницl Lagerscheibe f 
вкриття ... , запоБІжне в_ Schutz-

verkleidung f 
властивість Еіgепsсhаlt (; аеро-
динамІчна в_ aerodynamische 
Eigenschaf! f 

власти тель триптика Triptykinha
ber т 

влаштування Einrichtun~ (; BH~-
трішнє в_ Inneneinrichtung f 

влучання АнltгеПеп n 
влучати aultre!!en 
вмикати einschalten 
вмикач Einschalter т; запальний 
в_ Zііпdsсhаltег т 

вмІст газу Gasinhalt m 
вмlстище для газу Oasraum т 
вмонтувати einmontieren 
вогнегасник Feuerloscher т; В_ 
пІною Schaumloschapparat т 

вогненебезш!чниil !euergefiihrlich 
вогиеlтривкий, _стійкий feuerlbe

standig, Jicher 
вог6нь Feuer n; боковий в_ Sei

ІепliсЬІ n; в_ випалом Salven
leuer n; дlАсниА в_ Wirkungs
schieBen n; засл6нниА в_ АЬ
wehr_, Sperrl!euer n; звиСЛИй в_ 
Steilfeuer n; лет~нськиА в_ (на 
летищі) Flug!euer n; межовиil 
IL (летища) Orenzlicht n; нео
и6виll в_ Neonfeuer n; иепере
ривниА в_ (кулемет) Dauer!euer 
n; под6вжниА В_ Langsfeuer n; 
п6за д6сягом вогню auBer 
SchuBweite (; припинйти IL ті! 
dem Feuer auihoren; пушк6вий 
в_ Kanonenfeuer " 

вода до охол6джування Kiihlwas
в6деиь Wassersto!! ІІІ [ser n 
водоземець, амфІбія АтрЬіЬіе (, 

Amphibium n 
воДокрес Schwimmlinie f 
водолетище Wasserflughalen ІІІ 
водолІтак SeL, Wasserlilugzeug n; 
двопоплзвцевий в_ Оорреl
sсhwіmmегПugzе"g n; двочовн6-
виА в_ Zweibootf1ugzeug n; 
одночовн6вий в_ Einbootflugzeug 
,,; "Рсажйрииll в_ Was5erver-

kehrsl1"gzeug n; приватиио в_ 
Privatwasserfl"gzeug n; розвІд
чий в_ Aufklarungsseef\ugzeug n 

водолітач6к Wasserleichtflugzeug n 
водоиепроиикливий wasserdicht 
водонепроиикливість Wasserdich-

tigkei! f 
вод06бсяг Wasserverdrangung f 
водоосlдаиия Wаssегlапduпg f 
водопр6від Wasserleitung (; в_ 
системи охол6джуваиня Kiihler
leitung f 

водопроникливість Wasserdurchl1is
sigkeit f 

водопр6слід10К] Kielwasser ", Ra-
veling f • ./ 

водохол6джений wassergekiihlt .~ 
водування \Vasserung (, Anwas
водувати wаssегп [sern n 
воєнний Kriegs ... 
вол6гість Feuchtigkeits~ehalt ІІІ 
вологомір, гігр6метр Feuchtigkeits-

І messer т, Psychrometer n 
волокн6 Faser (; поперечие в_ 

Querlaser f 
вольт6метр Spannungsnlesser т 
вор6та летівні Flughallentor " 
воскіВI{а Pauspapier " 
впасти иа иlс kop!stehen .. ~ 
вписания Eintragung f 
вплив Wirkung (, Einwirkung (, 
ЕіпПuВ т, ІпПuеnz (; аероди
намІчний в_ aerodynamische Ве
einflussung (; гіроск6пннй в_ 
gyroskopischer ЕіпПuВ ІІІ; МО
ральннА в_ moralischer Einl1ul1 
т; в_ пог6дн WittегuпgslеіпПulJ 
т, _einwirkung (; в_ світла 
Lichtwirkung f 

вправа Obt\og (; аплікацІйна в_ 
P1aniibung (; IL В стрІлянні 
SchieBiibtlog (; в_ на мапІ Рlао
ubung (; нlчно-лет~нська в_ 
NасhШіеgегііЬuпg (; повітряна, 
летунська IL Luftiibuog f; по
вітроохор6нна в_ Luftschutz
iibuog f 

впуск ЕіоlаВ 111; в_ пари Оатр!
впускатн eio1assen [еіпlаВ m 
всесвІт Weltraum 111 

вснсання, пІдемоктування Aosau
gen 71 
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ВСІшітн, всмокт[ув ]ати алsаugел 
вставка Zwischenstlick n 
всюдиізний gеlіілdеgііпgіg 
втома, стомленІсть (металю ) Er

lahmung f 
втрата Yerlust m; В_ висоти 

Hohenverlust m; В_ догlрноl 
струмини АufwіпdаЬлаhте f; В_ 
на гІстерезІ Hystereseverlust "'; 
В_ на охолоджуванню Abkiih
lungsverlust m; В_ підіймальиоl 
сили Auitriebsveriust m; в_ 
тепла Wiirmeenlzug m; В_ через 
тертя RеіЬuлgsvегіusl m; В_ 
швіІДКОСТИ Geschwindigkeits! ver
lusl m, _abnahme f 

гавба НаиЬе (; летуиська г_ Flie
ger!haube f, _heim m 

газ Gas n; бальоиовий г_ Fiill_, 
Ballon!gas n; бойовий г _ KampL, 
Gi!t!gas n, Kampfslofi m; ви
пускати г_ (3 бальонів) аьы�-
sел' вИsнажений г_ Abgas n; 
вис~коmтннй Г_ Нбhепgаs n; 
вихлипний г_ AuspufL, Ab!gas 
n' відрОблений Г_ AbfluВgas n; 
вільний вІд газу gasfrei; водне
вий г_ Wasserstoffgas n; горю
чий г _ Heiz_, Вгепл! gas n; гри
мучий г _" Knallgas n; етильовИЙ 
г_ Athylengas n; летіти на 
»повиий газ. ті! Yo\lgas fliegen; 
паливиий г_ Belriebstoflgas n; 
перетворювати в г_ vergasen; 
повннй г_ Yollgas n; проміЖиий 
г _ Zwischengas n; руховий г_ 
Treibgas n; свІжий г _ Frisc!ї
gas n; середиій г_ Halbgas n; 
слlзиий г _ Tranengas n; ,Фосге
новий бойовий r _ phosgenartiges 
Kampfgas n 

газобальон Gasflasche 
газогенератор Gaserzeuger m 
газозбірник Ваllопатте f 
газоліІІ Gasolin n 
газомір Gasomeler n, Gas!uhr " 

.....zahler n 

г 

втрачання (висоти літака) Abgiei
lеп n 

вуг лик ... , дотичковий В_ Коп
!aktkohle f 

вуг лина ... , збиральяа в_ Sam
melkohle f; в_ РОЗІІодlльника 
SchleiL, Yerleiler!kohle f; цен
тральна в_ Zenlralkohie f 

вузловий КпоІеп .•• 
вузол Knolenpunkt m; в_ прикрІ
плення стояка Stielknotenpunkt 
m; в_ тулуба Rumpfknotenpunkt 

вухо Ohr n [m 
вшруб[ов]увати einschrauben 
в'язкість Zahigkeit , 

газопровІд Gasieitung (; "уско
вйй г _ AnlaBgasieitung f 

газонепрониклнвий gasfest 
газопрониклнвість Gasdurchiassig-

keit f 
газотвореиня Gas!en!wickiung " 
• _erzeugung f 
газощІльнІсть Gasdichtigkeit f; г_ 
запальио! свІчки Gasdichtigkeit f 
der Ziindkerzen 

газуватнй gаsfбnnіg 
га.< Haken m; буксирни!! Г_ 

Schiepphaken m; спускиий Г_ 
Abzugshaken m; стартовий г_ 
Slar!haken m 

гакІвник Aufhakvorrichtung f 
галузь промисловости Industrie

zweig m 
галя Наllе f; г_ иа баnЬОІІИ Ваl

ionhalle f; плавна г_ Schwimm
halle f 

гальма Bremse Г; аеродинамічна 
Г_ аегоdулатіsсhе Bremse Г; 
атмосферна г _ atmospharische 
Bremse f; гакова г_ Hakenbremse 
f; гІдравлІчна Г_ hydraulische 
Bremse f; гІдравлІчна г_ колІс 
hydraulische Radbremse (; елек
трична г_ eiektrische Bremse Г; 
г_ з колодкою Kiotzbremse Г; 
г _ з лемlшем Spornbremse Г; 
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Alarmsignal n; оптичне г_ Sicht
zeichen n; осlдаnьне г _ Lan
dungssignal 11; пізнав аль не, прн
KM~THe г _ Erkennungssignal n; 
[по]зовн~ г_ Rulsignal n; Т_ 
почннати Anlangszeichen n; ручн~ 
г_ Handsignal n; світлов~ Т_ 
Leuchtsignal n; CnYXOB~ г _ Sch~\l
signal n; г_ трнвоги, алярму 
Alarmsignal f; г _ укінчення 
алярму (повітрооборона) ЕпІ-

г _ І!оліс Radbremse '; колодкова І 
г_ Backenbremse '; млинкова г_ 
Windradbremse '; олIЙllО-ІІнев
матична Г_ Olluftdruckbremse '; 
пасова Г_ Bandbremse '; г_ 
ІІідвоззя Fahrgestellbremse '; по
вітряна, пневматична Г_ atmo
spharische Bremse " Luftbremse f; 
Пllевматична г _ Druckluftbremse 
'; Г_ ПРОІІ~лера Propellerbremse 
(; г_ ротора Rotorbremse t; 
ручна Г_ Handbremse (; тертьо
ва г - Reibungsbremse f 

, warnungssignal n 

І гаслування Zeichengebung t; зо
POB~ Г _ optische Zeichengebung f; 
г_ полотнищами Tiichersignali-

гальмовий Brems ... 
гальмування Bremsung f 
гальмувати bremsen, hernmen 

--Гангар, летlвня Hangar т, Flug_, 
Flugzeugihalle 1 

ганчірка до чищення Putzlappen т 
гармата Oeschiitz n; бортова г_ 

Bordgeschiitz n; летунсьна Г_ 
Fliegergeschiitz n; протибальоно
ва г_ Ballonabwehrgeschiitz n; 
протилетунсьна г_ Flieger_, 
F\uglabwehrgeschiitz "', Lultab
wehrkanone f 

гарматень OeschoB n; внбуховнй 
г _ ExplosivgeschoB n; внпадно
внй Г_ Blindganger т; днмовиif' 
г _ RauchgeschoB n; дорогосві
тИвний г _ SpurgeschoB n; за
пальний г _ BrandgeschoB ,,; пан
цеРОбійний r _ PanzergeschoB n; 
протибальоновий г _ Ваllоп
geschoB n; розривний г _ Spreng
geschoB " 

гарматник Artillerist т; ,._ про
тилетунськоі артил~ріі Flieger
abwehrartillerist т 

гармаТ0 літак (узброений в гар-

sierul1g f; слухов~ г _ akustische 
Zeichengebung f, Schallsignalis~

г~лій Не1іит n [Ііоп f 
геліокоптер Hubschrauber т; Schrau

benllugzeug n; г _ з подвійнимн 
проп~лерамн Doppelhubschrauber 
т; прнв'язний г_ Schraubenles
sеШugzеug n 

генерал Оепега! т; г_ Інжен~р
летунства Fliegerche!ingenieur т; 
г _ летунства Fliegergeneral т 

генератор ОепегаІог т 
герметичнІсть Abdichlung t 
гирло Milndung f 
гігрограф Hygrograph т 
гігрометр, вологомір Feuchtigkeits-

messer т, аспіраційний г _ Aspi
rationshygromeler n 

гІгроскопічність Feuchtigkeitsaul-
nahmel3higkeil f 

гідронаnіюм Hydronalium n 
гільза НШsе n; MeTan~Ba г_ Ме

tallkartusche f; набійна г_ Ра
tгопепhШsе f; раи~тна г_ Rake-

гіроскоп Kreisel т [tепhШsе f 

'!.Q. ,L'. онія Einklang т :=
матку) Kanonenllugzeug n 

~<Jl> гартування пов~рхні Oberllachen-

гістер~за Hysterese f 
глибина Тіеlе f; г _ елерона Quer

rudertie!e f; г_ ешелону Stalfel
Ііе!е '; г_занурення Eintauchtie!e 
f; г_ крила Fliigeltiele f; г_ опе
рацій Operalionstie!e f; г_ по
верхней (крил) РlасЬепІіеlе f; 
г_ профІлю Ргоlіltiеіе n 

"'-" .. І' \ . гартувати harten [hartung f 
гаслівництво Signalwesen n 
гасло Signal n; г_ в пригоді Notl

ruf т, Jignal n; ВИКЛИЧН~ Г_ 
Anrulsignal n; відтривожне г_ 
Enlwarnungssignal n; зворотне г_ 
Riickmeldesigual n; напрямн~ г_ 
(в повітряній комунікації) Ап
steuerungssignal n; метеорологlчие 
Т_ Wettersignal n; иатривожне Т_ 

глісер Оlеі!ЬООІ n 
глушенн~ Dampfung f; Г_ шуму 

Schalldamp!ung f 
г пушник Оатрlег m, Oerausch

dampler т 
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гніздо Nest n, Sitz т· г_ вентиля горизонтальний Horizonta\ 
Ventilsitz т; ворои~че г_ Кга-
he.nnest n; кулеметне г_ Maschi- горіння Verbrennung f 
l1engewehrstand т; ластівочі г_а горловина (отвір наповняти збір-
Sсhwа\Ьеппеstег nlpl; г_ тряму, ник) EinguB т, ЕіпІііlltгісЬІег m 
сволока Ba\kenkammer f горщик Тор! "'; вихлипний ._ 

гнітити, угн!чувати pressen Auspulftopf т 
гнучкий, згииальний bieglbar, _sam 
гнучкість Schmiegsamkeit f горючість Brennbarkeit, Епtflатт-
година Stunde (; г_ льоту F\ug- barkeit f 

stunde (; г_ механічноі сили господарність WігtsсhаШісhkеіt f 
Plerdestunde f гострозубці ВеіВ_, КпеЩzапgе f 

годинняк Uhr {; бензиновий г готовий ferlig; ,.- до здавання 
BenziIL, Brennstoff[uhr (; борто: lieferfertig; г_ до праці, ек-
вий г_ Borduhr (; вимірчий г_ сплуатаціі betriebs!ertig 
МеВиЬг готовість Bereitschaft (; алярмова 

гойдаиня маятника Pendelung f г_ A\armbereitschaft (; бойова 
гойдатися pende\n г_ Oefechtsbereitschaft (; г_ дії 
голова. .; г_ косяка S!reben- Be!riebsbereitschaft (; г_ до від-

kop! "'; г_ цилІндра Zy\inderi- льоту РаьгьегеіІвсЬа!! (; г_ [доІ 
ЬаиЬе {, _kop! m оборони, оборонна г - Abwehr-

головка ... ; г_ гонка Pleue\kopf ЬегеіІвсЬаі! {; г_ [до] льоту 
m; г_ ніту Nietkop! "'; роз- І F\ugberei!scha!t f; г_ [до] стар-
двоєна г_ Oabelkopf т; г_ ро- ту Startbereitscha!t f; г_ експлуа-
тор-пропелера Ro!orkop! m таціі Ве!гіеЬвЬегеіІвсЬаlt f 

головнокомандувач ОЬегЬеіе\l\В- гра Spie\ n; BO~HHa гра Kriegs-
ЬаЬег т градус Orad т [вріе\ n 

голуб ... ; пощтовий голуб ВгіеІ- граната Огапа!е f; протибальо-
!аиЬе f нова г_ Ballongrana!e t 

голубник Taubenans!alt f· військо-J границя Orenze (; г_ вядатности 
,~~ вий г _ Brieftaubenanstait t Leistungsgrenze f; г - вlдхилу 

гондола Оопdеl f· Ї--=-:ДJЇямаШЙІГ Aussch\agbereich т; г_ крила 
Маsсhіпеngопdеl' f; г_ з руші~м Fliige\dicke n; г_ лети ща F\ug-
Motorengonde\ (; зовнішня ру_ hafengrenze f; г - поля кочення 
шійна г_ AuBenmotorgonde\ f; RoJlfe\dgrenze f; г_ похибки 
кома!'дна г_ Fiihrergonde\ f; РеЬ\ег~г~nzе f; г_ пружно сти 
г_ ЛІВОГО рушііі Backbordmotor- Е\аstшtаtsgгеnzе f; г_ пружину-
gonde\ f; г_ літака Rumpf m· вання Federungsgrenze f; г_ стlй-
однорушіііна г_ Einmotorengondel КОСТІІ Stabilitiits~re~ze. f; г_ 
f; Г_ повітроплава Lu!tschiffer- швидкости Оеsсhwшdlgkеltsgгепzе 
gonde\ f; г_ стратостата S!ra!o- груборІнний dickwandig [f 
s!atgonde\ f група Огирре f; г_ заслонних 

гонок Рlеиеl_, Schublstange f; го- бальонів Lultsperrabteilung (; г_ 
ловНий г_ Hauptschub_, НаирІ- н"щильників jagdstaffelgruppe f· 
pleuellstange f; двотеовий г_ (на г_ повітроохорони Lu!tschutz: 
вигляд двох .т.) Оорреl-1- и" О [ 
Pleuelstange f· побічний г Ne- групов " rtlppen . . . gruppe f 
benschubstange' f· порожніів-;й г_ груш[к]уватий Ьігпеп!бгmіg 
ьоы�e Pleuelstange f грянути, спасти abstiirzen 

горизонт Horizon! т, Oesichtskreis гудок Нире f; гасло вий г_ SignaI
т; гіроскопний г-< Кгеіое\Ьогі- гук вибуху ОеІопаliоп f [Ьире f 
zon! т гума Оитті n; сира г_ Rohgummi n 
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гусак, , " ",; г _ ланкн (трн-
літакової) Kettenreihe (; г_ лан
І/И вліво (вправо) КеltепгеіЬе 
links (rechts); г_ рою Schwarm
winkel m 

гаидж Fehler m 
rapa Nute (; І/ільцева r _ Ring

пutе (; r_ на толоці КоlЬеппиІе f 
rBHHT Schraube (, Oewinde n; (_ 
водовідвlдного отвору Entwas
serungsschraube (; ДОТНЧl/овиА 
(_ Kontaktschraube (; затрllмниА 
(_ Klemmschraube (; защlльний 
r_ Dichtungsmutter (; lІаТИСI/НИЙ 
r _ УТУЛI/И Nabenschraube (; по
вітряииА r _ Lultschraube (; 
потаАниА r _ Madenschraube (; 
регулівниА r_ VersteJlschraube (, 
установний r _ EinsleJlschraube f 

Гвинтовиіі schraubenarlig 
reHepaTOp Stromerzeuger т; до
помічний r_ НШsstгоmегzеugег m 

Гліl/ОЛЬ Olусоl n 
rpaHT НаЬп т; бензиновиА (_ 
Вепzіпhаhп т; ВИПУСl/нйА r_ 

r 

густий (теч) schwerflUssig 
густота Dichtigkeit (, ОісЬІе (; г_ 
газу Oasdichte (; r _ пари 
Dampfdichte (; г_ повітря Lult
dichte f 

Entieerungshahn т; дрбсельний 
r _ Drosselhahn т; запірнйА (_ 
Absperrhahn т; І/оитрбльний (_ 
РгоЬіес, КопlгоЩhаhп т; оліllо
розподlльчиА r _ ОlуегlеilегЬаЬп 
т; одноходбвиА (_ Einweghahn 
т; повітророзподільчий (_ Luit
уегlеilегЬаЬп т; пожеЖний (_ 
Brandhahn т; (_ рІвня Stand· 
ЬаЬп т; розподlльчиll (_ Веп
zіпvегlеiluпgshаhп т; СПУСl/lаль]. 
нМ (_ Аыlвьаьпn т; СПУСI/ аль]· 
ний r _ тиснення DruckablaBhahn 

Гратник ОіІlег n [т 
гратчастиА gitterartig, ОШег", 
Гринджбли Sch1itten т; r_ І/ата· 
пульти Slarlschlitten m 

гудзнк Кпорі т; (_ ВИМИl/ача 
Konlaktknopf т 

д 

даванка Dosis (, РогІіоп f; д
бензини ВепzіпlOгdегuпg f 

далеl/ість Weite (; д- ВИДІІОСТИ 
Sichtweite (; д- ПИДНОСТИ маяю!. 
Reichweite f des Leuchtfeuers; д_ 
ізди Fahrweite (; д- ю{ді Wurf
weite (; д- льбту Fluglweite (, 
_епНеl'пип!\, (; д- "альбту Еіп
dringungstlefe (; д_ пострілу 
SchuBweile (; д_ стріляння SchieB-

далеl/обачення Fernsehen n [weite f 
далеl/ОВИД Fernrohr n; міРНИl/бпиА 
д- Ziel!ernrohr n 

далеl/омір Absland-. Dislanz_, 
Entfernungslmesser m 

далеl/ОРОЗВідковнй Fernaufklarungs 

дані випроби РгШwегlе тlР! 
даШОI/ Windschirm т; вітровliil д_ 

Windschulzscheibe f 
двері тиг (; д- І/абlни КаЬіпеп-

liiг (; СІ/ладнІ д_ Юаррtiiг f 
двигіт ErschUtterung f 
двигун Кгаll-, АпtгіеЬslmаsсhіпе f 
двlрець, ВОl/зал ВаЬпЬоІ' т; ле-
тунсы/АA д_ Flugbahnhof т; 
повітряниll д- Luftbahnhof m 

двобігунбвиА, ДВОПОЛЮСОВIjIl dop-
pelpolig 

двобlА, поеДИНОI/ Еіпzеlkаmрf m 
двовгнутиll bikonkav 
двоlвигнутиА, _ОПУІ/лиll bikonvex 
двоколlсниА zweiradrig 
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двокосяковий zweistielig 
двокрил Zwei_, Doppelldecker m; 
бомбардовий д- Kampfdoppel
decker m; двостояковий д_ 
zweistieliger Doppeldecker m; д_ 
з косяю\ми verstrebter Doppel
decker m; д- З розпірками уег
spannter Doppeldecker m; мно
гостояковий д_ mehrstieliger 
Doppeldecker m; нормальний д_ 
постаlег Doppeldecker m; одно
стояковий д_ einstieliger Doppel
Doppeldecker m; одностоякови!і 
д- з розпірками einstieliger уег
spannter Doppeldecker m; стежо
вий д- BeobachtungsdoppeIdecker 
m; східчастнй д_ (горішні кри
ла більші) gestaffeJter Doppel
decker т; ЧlІстометал~вий д_ 
ganzmetalliger Doppeldecker m 

двокрилий dорреШugеlig 
двокрилля DорреШugеl m 
ДВОJlонжеронний zweiholmig 
двоіособовий, _сідцевий zweisitzig 
двораменний doppel.rmig 
двоl рушійний, _моторовий zwei

motorig 
дво І рядовий, _шереговий doppeI_, 

zwei І reihig 
_двосідець Zweisitzer m; бомбар

довнй д_ K.mplzweisitzer m; ~ 
ннщильник, нищильний д_ ).gd
zweisitzer m; розвідчий д_ Аиі
kHirungszweisitzer m; торпедо
носний д_ Torpedozweisitzer 111; 
учБОвий д_ zweisitziges Schul-

двоп\кт Zweitakt m [flugzeug n 
двота,повий zweitakt 

~Gотулуб[ник) Doppelrumpf '" 
двошерег ... ; д- ескадрильі Stal

lеНгоп! (; розімкнений д_ еска
дрііллі аulgеlбstе Staflelfront t 

девіиція, відхил АЬwеісlшпg (, 
Orts.blenkung t 

деклінація Deklination t 
деКО'lПресор Dekompressor '" 
дельта-металь DeJtametall 11 
демаскувати demaskierel1 
демобілізувати demobilmachen 
демонтаж ZerIegung t 
демонтувати demontieren 
дензиметр Dichtigkeitsmesser m 
день летунства Flugtag т 

Ukr.-Dtsch. ІХ 

департамент летунства DepaTte
теп! 11 Шг FIugwesen 

депресія Unterdruck т, Depression f 
дерево ~Iolz 11; несуковате д- ast

Ireies Holz 11; оріхове д- NuB
Ь.ит т; чорне д_ ЕЬеnhоl. tl 

деренчати, дзеленькотіти klappern 
держава Slaat m; повітроузброєн, 
д- Iuftgerilsteler SI.al m 

державка бомб ВотЬепsшtzе (; 
держак бомб (на літаку) ВотЬеп

trager m; універсальний д- бомб 
Іші versaler Bombentrager m 

деривація SeilenabIenkung t 
десант Landung (; д_ війська 

Landung f der Тгирре; летун
ський д_ Luftlandung f 

деталь, подрібність Einzelheil f 
детектор Detektor m 
детонація, гук вибуху Detona

lіоп f 
деформація Verlormung (, Рогт

апdеrtшg f 
дефензива Defensive (; повітряна 
д- Luftdefensive f 

де[роз )шифрувати епtzШеm, епl
schliisseln 

джерело Quelle (; д_ сили Кга!!
quelle (; д_ струму Stromlquel!e 
(. _erzeuger m 

дзеркало Spiegel m; бортове д_ 
Bordspiegel "'; д_ за~увки Schie
berspiegel m; літакове д- (сте
жити назад) Flugzeugspiegel '" 

дзига Kreisel "'; 
дивізіон Ableilung (; д- бойових 

літаків Kamplableilung (; д-
60мбовозів Катре, ВотЬепl
gruppe (; д- важкої протиле
тунської артилеріі schwere Рliе
gerabwehrabteilung '; д- легкої 
протилетунської артилеріі leichle 
Fliegerabwehrabteilung (; д_ ле
туиства Fliegergruppe (; д_ ни
щильників ]agdgruppe '; д_ 
иурковнх 60мбовозів Sturzkampf
gruppe (; д_ протнлетунської 
артилерії Fliegerabwehc, Flak!
abteilung (; д- протнлеryнськнх 
світлометів Fliegerabwehr_, Flakl
scheinwerferabteilung (; д- роз
відчого летунства Aufkl1irungs
gruppe (; д_ стежних літакІв 
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F1iegerbeobachtergruppe {; Д- сто
рож6вого летунства БеоЬасh
tungsgruppe f 

дизель Oieselmotor т; чотиротаи-
т6вий д_ Viertaktdieselmotor m 

дим Rauch m; випусю,ти д_ аЬ
ДІІМИТИ quаlшеп [ыlsепп 
димнйця Rauchofen m 
димовий Rauch ... 
димо:генератор, _тв6рнии Rauch-

entwickler m 
димотв6реиня Rauchentwicklung 
димотв6рний raucherzeugend 
динаміт Sprenggelatine f 
динамічний dynamisch 

оо динамо Оупато f 
динамо-машина, динамо Оупато 

{; пуснова д- AnlaBdynamo f 
динам6метр, силомір Dynamometer 

'11.; гальмовий д_ Bremsdynamo
теІег n; нульновий д_ Kugel
druckdynamometer 11; ПРУЖИННИЙ 
д_ Federdynamometer 11 

динамометричний dynamometrisch 
дир~ктор Oirektor т; д- летнщ 

Flugplalzdireklor т; д_ летун
сьного п6рту Flughafenverwalterm 

дирижабль, повітроплав Lult-
schiff 11 

ДИСІ! Scheibe {, Oiskus m; злучний 
д- Kuppelungsscheibe {; регуля
ційний д_ Einstellscheibe {; тер
тьовий д_ Reibungsscl1eibe r 

дислокація Oislokation f 
дистанція Aufsatzentfernung f 
дисципліна Oiszip1in {; масну-
валиш д- T.rndisziplin r 

дифер~нція ОШегепz f 
дифузія Oiffusion f 
дифузор Oiffusor m 
дільниця TeiIslreckc {; д_ Micц~

ВОСТІІ Oeliinde.bschnitt т 
ді6птер Оіорlег 11. 

дІя, анцін Орег.lіоп {, Aklion {; 
Wігlшпg {; д- n~сел Riickwir
kung (; д_ всм6итування Saug
wirkung {; гіроск6пна д_ Кгеі
selwirkung {; д- г6лосу, г6мо
ну SchaIlwirkung {; зав6гню
вальна, запальна д_ Бгапd
wirkung {; зачіпна д_ Offensive 
{; зворОтиа д_ Rilckwiirlswir
kung {; моральна д_ moralische 

Wirkung {; носна д- Tragwir
kung {; повітрозачіпна д- Lult
offensive '; повітрообор6нна д_ 
Lultdefensive {; повітряна д
Fliegertiitigkeit {; д_ повітря
ного тиску Luftdruckwirkung (; 
подвійна JJ- Ooppelwirkung '; 
д- струсу Erschiitterungswirkung 
{; д_ тиску Oruckwirkung {; 
хол6дна д_ Kiihlwirkung f 

діяrоналя Oiagonale f 
діяграма струму SlrombiId 11 
діямагн~тний diamagnetisch 
дІяння Wirksamkeit {; стратегІчне 
д- strategische Wirksamkeit f 

діяфраrма (фото) Бlепdе f 
діяфраrмування Abblendung f 
діяфраrмуватн abblenden 
днище, ДІЮ Boden m; олив'яне 
д- БlеіЬоdеп m; д_ човна ОІеіІ
boden т 

дно. о .; вгнуте д- т6лока kon
kaver Kolbenboden m; випукле 
д- т6лона konvexer Kolbenboden 
m; плоске д- т6лона flacher 
Kolbenboden m; д_ т6лока КоІ
benboden m; д- тулуба Rumpf
boden m; д_ човна БооtsЬоdеп 
m; д_ циліндра Zylinderboden m 

добирати (разом) zusammen!assen 
довгота Liinge {; д- ль6ту Fahr

da иег {; д- пер~бігу (осідальо 
ного Літака) Auslaufslrecke {; 
д- р6збlГУ AnroIl_, Slartlstrecke 
{, Anlaufliinge {; д- тулуба 
RuтрШіпgе {; д- хвилі WeIlen
liinge {; д- х6ду т6лона Liinge f 
des Kolbenhubes 

довжина ... ; загальна д_ Ue
samtliinge {; д_ пере коту , пе
ребігу AusroIlstrccke f 

д6віз Nachschub т, Heranfiihrung f 
д6гад Annahme f 
догlРНIІЙ aufsleigend 
д6[на]глнд Aufsicht '; д_ рушilв 

Motoreniiberwachung f 
д6говlр Abkommen 11; повlтро
номунікацlйннй д_ Luftverkehrs

додатній positiv [abkommen 11 

додаТОІ! Zulage {; летунськнй д
Fliegerzulage {; летунськнй 
служб6Вий д_ Luftdienstzulage f 

додільний аЬ_, niederl steigend 
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Д"звіл Er!aLlbnis (; д_ котити (по 
летищі) Roller!aubnis t; д- ле
тІти F\uggenehmigung t; д_ иа 
приліт Einflugerlaнbnis t; д_ 
стартувати Freigabe t; д_ пові
тряного ст~ження Luitspaher m 

д"їзд Zulahrt t 
ДОІ! Dock m; зав~сти в д_ еіп-

docken 
доливати, доповняти пасhfіїНеп 
д"літ Anflug m; д- до л~тища 
долі пІти heranfliegen [Einfliegen n 
д" .. ішка, примішка Einmischung t, 

Zutat t, Веіmепguпg t 
дон~сення Meldung t, Berich! m; 
д_ дане гаслами Signa!spruch m; 
д- про літ F!ugmе!duпg t; д
про осідання Landeme!dung t; 
скидати д_, зголошеиня Меl
dung f abwerfen; скид[уваnь]не 
д_, згол"шення Abwurfme!dung f 

_ ДОо!іPlження Zulаduпg -1'---,--
-іоосередк"вий zепtгіре!а! 
Д"плив ZufluB m; д_ оnіі, масти
ла O!zufluB m; д_ палива l:Iе
!riebss!olfzufuhr t 

допуст Zulassung t 
допустимий zuIassig 
;l\ор"га Weg m; JlЙхрова д- Wir
, be!straBe t; д- /дОJlЬ"ТУ, прн-

ль"ту Апflugwеg 7n; д_ збли
ження Anmarschweg m; д_ к,,
чення Rollweg т; д_ льоту 
F!uglweg т, _strecke (; д_ льо
ту баnьону ВаllопЬаhl1 t; д
осідання Landebahn (; д_ під
х"ду Апmагsсhwеg т; д_ пр,,
бігу nітака Aus!au!bahn; д_ 
розгону An!aufstrecke t; д_ руху 
llewegungsbahn (; .д_ руху тіла 
Bahnachse (; д_ сиnових ліній 
Kraftlinienverlau! m; стартова д_ 
An!au!bahn (; д_ т"nока Коl
benweg 11> 

доручення розвідати Au!kНirungs
auftrag m 

досвід б"ю Каmрfегlаhгuпg f 
- д"слід Forschung (, ЕхрегітепІ n; 

аеродинамічний д_ aerodynami
sche Forschung (; повітроnіталь
ний д_ Lultf.hгtlогsсh"пg f 

дослІджування Untersuchung (; 
кІлькісне д- quantitative ип!ег
suchung f 

достава, подавання F5rderung t, 
Lielerung f 

достосувати, до лаштувати einpasscn 
доступ Zugang m; д_ до рушія 

Motorzugang 1n; д_ свіжого по
вітря Frisch!uftein!ritt тn 

доступність Zuganglichkeit f 
д"сяг вітрунів Segel!lugrekord m 
досяжність Reichwei!e (; д_ вогню 

SchuBbereich 11> 
Д"ти:к, _чка Kon!akt 11>; відри
вальннй д- AbreiВkontak! "'; 
д_ перерив ник а ипІегЬгесЬег
kontak! 11> 

д6тич){а . .. , ... ; віднидна д_ 
Abklappkontakt m; ковзиа д_ 
Streichkontakt m; ртутна д_ 
Qttecksilberkontakt m 

дотичиий tangentia! 
д"шка Вгеl! п; арматурна д_ 
АгтаІиг_, ОегаІеlЬгеl! п; роз

'[ подlльна д_ Schalttalel (; СТРУ
M~HTOBa д_ Ins!rumentenbrett п, 
Oeratetafe! f 

, дощомір Regenmesser 
'драбина Leiter (; складна д_ 

дрей"ування Оїегеп n [КIapp!eiter f 
дрейнувати gieren 
дрейф Trilt f 
дрІблення, др"бления Zerk!eine

rung t 
дріт Oraht "'; ант~новий д_ Ап

tennendraht "'; г"лий, неізоль,,
ваний д- b!anker ОгаЬІ m; д
до п"чіпки Aufhangedraht "'; 
д_ до струн Saitendrah! m; кон
тр6льннй д_ Sicherungsdraht m; 
натяжний д_ Spanndraht "'; на
ТЯЖНИЙ д_ ту луба Rumplspal1n
draht m; оплітати др6том еіпеп 
ОсаЬІ bespinnen; підтримlувальj
ннй д- F angdraht m; р"зчальний 
д_ Yerspannungsdraht m; стале
вМI д_ Stah!draht 11>; СТРУННИЙ 
д_ KJaviersaitendraht ?n 

дроселювання Orosselung f 
дроселювати drosseln 
дросель Orosse! (; циліндровий 
д_ Ot'osse!7ylinderschieber rn 
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дрючок Кпіірреl m 
дуло Miindung (; д_ ціви Rohren
думка Oedanke '" [miindung f 
дуралюміній Duralumil1 It 

ебоніт Hartgummi It, ЕЬопі! It 
евакуація, ОПОРОШllеНIІЯ Abschub 

"', Evakuicrung f 
еваl{увати аЬsсhіеЬеп, rзuтеп, eva~ 

kuіегеп 
економічність Wirtschaftlichkeit f 
еКСПJlуатація ВеІгіеЬ In, ОеЬгаисЬ 

'1>; нічна е_ Nachtbetrieb m 
експльодувати explodieren 
екстраструм Extrastrom m 
ексцентрик Exzenter In; кулачко-
вий е_ Daumen 11> 

ексцентричний exzentrisch 
ексцентричність ЕxzепtгіzШ;,t f 
електрйчність Elektrizitat f; атмо-
сферна е_ Lultelektrizitat f 

елеl(ТРОД Elektrode (; гостроза
кінчений е_ 5pitzenelektrode (; 
додатний е_ Pluselektrode (; 
е_ запальної свічки Ztindkerzen
elektrode (; ізоль6ваннй е_ iso
lіегІе Elektrode (; сталевий е_ 
5tahlelektrode 1; середній е_ 
Mittelelektrode (; електродн сві
чок Kerzenelektroden flpl 

електроліт Elektrolyt m 
елентромаrнет Еlеktгоmаgпеt 1n 
еЛСI(Тромаrнетний magnetoelektriscll 
електромонтер Elektrikcr m,; літа-
копий е_ Flugzeugelektriker '" 

електро:мотОр. _рушій Elektro-
П1оtог rn 

електрон (металь) Elektron It 
електрорушій Elektromotor In 
електрострум Elektrostrom In; пе-
рерватн е_ den elektrischen 5trom 
6і!пеп 

елемент. подробиця Еlетеп! "; 
е_ ВОТЮО, стріляння Sсhu!Зеlе~ 
шепtе "IPl; е_ конструкції Коп
struktionselement 11.; елементи ПО~ 
годи Wettcrelemente "ІрІ; сухий 
е_ Trockeneiement It 

дутина. дут лииа Hohlung f der 
KurbelweIle ' 

дух Ocist In; зачіпиий д_ offen
siver Oedanke In; леТУІІСЬКИЙ д
fliegerischer Oeist In 

Е Q_~Л~' 

елерои Querruder Н; ~ ваний е_ аUS~I.і<~~ndе~МП~ 
ruder n; е_ І(осо\lенняer
wind"ngsklappe (; по~шJ.Й 
e_~1t 

елінr;' галя НаІІе (; е_ для по
вітроплавів LuftschiffuaIIe f 

еліпса Ellipse f; е_ розсіву 5сЬеі-
benlreflbild It 

елястичний elastisch 
емалювати. склицювати етаїШегеп 
енергія Energie (; кінетична е_ 

kinelisclle Energїe (, Bewegungs
energie f 

еитузіяст • • • • _ • '; е_ ле тун-
ства Flugbegeislerle(r) m 

есенція, , " "'; грушкова е_ 
Вігпёl 11 

ескадра (лад у попітрі) Ocschwa
der "; е_ бомбовозів ВотЬег_, 
Bombenflugzeugl geschwader n; е_ 
двосідців-иищилыlківB ]agdzwei
silzergeschwader n і е_ денних 
бомбовозів ТаgЬошЬепgеsсllwаdег 
"; е_ літаків Flugzeuggeschwader 
11; е_ НИЩИЛЬJlиків ]agdgescI1wa
der n; нічна бомбаРД0 ва е_ 
Nachtbombengeschwader m; нічна 
с,ежова е_ Nachlbeobachtungs
gcschwader "; розвlдqа е_ Лu!
kНirungsgeschwader "; стежова е_ 
Beobachlungsgeschwader "; штур
мова е_ 5chlaclltgeschwader It 

ескадрилья (організація) 51аНеl 1; 
артилерійна е_ Artillerieslaflel (; 
е_ багаторушійних бомбовозІв 
mehrmolorige Bomberslallel (; е_ 
берегової оборони Kiislen,taf!el 
і; е_ бойових односідців Катрl
einsitzerslaffel (; е_ бомбов6зів 
ВоmЬеп_, BomberlslaHel (; е_ 
віilСЬКОВОГО летунства Тгирреп
fIiegerslaffeI (; е_ гуськом 5І.!-
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felreihe (; е_ д~нних бомбов6-
зів Tagbombenslaffe\ (; лінійна 
морська е_ 5ееІгопlБlаПе\ f; е_ 
літаків F\ugzeugslaffel f; мор
ська е_ 5eefliegerslaffe\ f; мор
ська бомбард6ва е_ 5ееЬотЬеп
slаПо\ f; морська е_ НІІЩЙЛЬНН
ків F\ollenjagdslaffe\ (; м6рсько
розвlдча е_ 5eeaulkliirungsslaffel 
f; ннщильна е_ jagdslalfel (; 
е_ нічних бомбов6зів Nacht
bomberslalfe! f; нічно-бомбар
д6ва е_ Nachlbomberslalfe! f; е_ 
нуркових бомбов6зіп 5lurz
kampfslalfe! f; повітроохор6нна 

ємність Fassungsvermogen n 

живосріблина Quecksilber n 
жнльник, кабель КаЬе! n 
жироск6п Gyroskop n 
жироректор Gyroreklor m 

є 

е_ Schulzslaflel (; р6звідча е_ 
Auikliirungs_, ЕгkuпdLшgs[s!аffеl f; 
супровідна е_ піх6ти Іп!ап!егіе
fliegerslaffe! (; стежова е_ Бе
obachlungssla!!el f; суходІльна 
е_ нищйльииків Lal1d-]agdslaflel 
(; е_ торпедних бомбов6зів, 
торпедон6сів Torpedobomben
sla НеІ (; штурмова е_ 5сы�сьІ--

ешел6н, розряд 5lа!!еl f [sla!!el f 
ешелон6паний geslaffelt 
ешелонування 51affelaufslelltlng (; 

е.., в r либину Riickwartsslaifelttng f 
ефіціентність Leislung f; денна е_ 

Tagesleis!ung f 

І 
жолоб6к Rille '; кІльцевий ж_ 
Ж6рстї{іСТЬ 5!аггЬеі! f [Ringnule f 
жужелиця, вlпса Abbrand m 

з 

забарвлення Беmаluпg f, Anslrich 
m; захисне З_ 5chulzlans!rich т, 
_bema!ung f, _farbung f 

забезпечения перед б6мбамн Flie
gerbombensicherung f 

заблудити в повітрі, в ль6ті sich 
verfliegen 

забор6на УегЬо! n; з_ осідати 
Landeverbo! n; з_ перелітати 
Oberflugverbo! n; з_ CTapTYBaТlf 
5!аг!уегЬоl n 

заfна]вантаження Aufladung f 
за!на!вантажувати aufladen 
завдання Aufgabe f; з_ до роз-
відання Atlikliirungsaufgabe (; 
ст~жове з_ БеоЬасhluпgsаufgаЬе f 

завихоріння Aufwirbe!ung (; п~р
вісне з_, початк6ве з_ Еlетеп
larwirbe! m 

І
завихоритися aulwirbeln 
зав~дувач raHra~oM Hallenmeis!er m r1 
заВІса .• "' ••• , димова з_ ~ ( 

schulz m 
завішення Aulhangung f; з_ бомб 
БоmЬепаufhiiпguпg t 

за[під]вішувати aulhiingen 
зав6гнення вис6коі иапруги НосЬ-

spannungsziindung f 
заволічка 5рliп! m 
завчасність вихлипу Friihauspulf m 
загаєння, загайка Verschleppllng t 
за[прн]гальмувати anbremsen 
загасати erlOschen 
загаяння моменту запалення Уег-

schleppung t des Ziindzeitpunktes 
загаю вання Verzogerttng f 
загвІздження VerspIintung f 
загвіздити versplin!en 
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загвіздон Stift т; но нічний з_ 
konischer Stift т; з_ толоно
вого кІльця Kolbenringsicherung 
f; шрубовий з_ Stiftschraube t 

загорожа Sperre t; повІтряна з_ 
Luftsperre f 

загроза Bedrohung f; летунська 
з_ Fliegerbedrohung f 

-----за:цимлення, затьмарення УегпеЬе
lung f; з_ з повітря Vernebelung 
f at!s der Luft 

задимлювати, затьмарювати ver-
пеЬеlп, verruBen 

задн~h!~ 
~ина-lJБегsсhu8 m 
займання, запалювання Entziin

dung f 
/ занівець Beschlag т; вузловий з_ 

/ Knotenbeschlag т; злучний 3_ 
Verbindungsbeschlag т; з_ ло
патІ проп~лера Lultschraube,,--, 

. Propeller[beschlag т; 3_ тулуба 
Rumplbeschlag m 

занлепувати nieten 
заклинувати kei1en 
зако!! Oese!z п; 3_ дП І протн
дП Wechselwirkungsgesetz ,,; з_ 
опору Widers!andsgesetz " ; з_ 
подlб!!ости Ahnlichkeitsgesetz п; 
з_ притяган!!я Anziehungsgesetz 
11; з_ [про] повітролітання 
Lultverkehrsgesetz n 

,анраець, за "райок цапфи Zapfen-' 
kragen '" 

занриття вІд лlтанlв FIiegerdeckung f 
закріп хвостового опірення Leit

werkanschlu8 m 
занрlпа Vers!eifung f . 
закрІплення Festigung f; зовнішнє 

AuBenbeschlag т; з_ косянІв 
StrebenanschluB m; з_ носяками 
Fliigelabstrebung f; 3_ лонжеро
на Holmanschll1B m; подвійне 
суглОбне з_ Doppelgelenkkuppe
lung f; суставне 3_ Anlenkung f 

занрlпляти festmachen 
за[о]круглений abgerundet 
закрут Kriimmung f, Knick m 
заливати iiberschwemmen 
залитий, затоплений erso!!en 
залишки згорания Verbrennungs-

гіісkst1шdе т(рl 

за"ізо бsеп п; кlтвове з_ Anker
eisen 11-

залога Mannschaft f; з_ (літака, 
баль6на) Besatzung f, Bemannung 
(; без залоги ипЬеmаппІ; з_ 
літака Flugzeugbesatzung (; 3_ 
повітроплава Lllftschiffbesatzung f 

заложення, догад АппаЬmе f 
залоцмаиеиня (літака на летнще) 

Hereinlotsen n (des Flugzeuges) 
залоцманити hereinlo!sen (еіп Flug

zeug) 
замикання SchIieBen п; корОтне з_ 

Kurzschlu8 m . 
замір льоту Flugvorhaben n 
замішна (в радіо) Stбгuпgеп f(pl 

(Funk); атмосферна з_ Luft
stбгuпgеп f (рІ; з_ радlопові
дания Ruпdfuпkstбгuпgеп flpl 

замниения, занlичення AbschluB m; 
раптове з_ MomentverschluВ '" 

замовлення літанlв Flugzeugbestel
lung t 

замон SchloB ", VerschluB т; з_ 
понрівця Kappenverschlu8 т; з_ 
толокового кІльця Kolbenring
schloB n 

замряновинеиня Einnebelung f 
З3МРЯUОВИНИТИ еіппеЬеlп 
замша Fensterleder n 
занурення, зануряння Tauchung f, 
занурятн !auchen [Tauchen n 
запакування Verpackung f 
запалення Ziindung f; 3_ елентро-
батерlею Batterieziindung (; зав
часне з_ Fгііhzііпduпg (; загая
не з_ verschleppte Ziindung (; 
iCHpOB~ з_ Funkenziindung (; не
правильне з_ Fehler_, Fehl[ziin
dung (; передчасне з_ уог
zeitige Ziindung (; пlзне з_ Nach
ziindung (; подвІйне З_ Zwi1-
lings_, Doppel[ztindung (; подвій
не ICHpOB~ 3_ Zweifunkenz!indung 
(; правильне з_ richtige ZUl1-
dung (; 3_ рушІя Mo!orziindung 
(; спlзнене з_ Spatziindung f; 
упер~дне 3_ Vorziindung f 

за[під]палювання Ziindung [; 
свічнове з_ Kerzenziindung (; з_ 

, через вІдрив AbreiВziindung t 
! запалювати, завогнювати ziinden, 
І епС 
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запальний, горючий en!ziindlich, 
Brand ... 

~пальник Ziinder 111; бомбовий з_ 
JWmbenziinder m; дистанційний 
3_ Brennziinder m; В(ВИНТНИЙ 3_ 
Einschraubziinder т; 3_ із за· 
гаювачем Verzogerungsziinder m; 
негайний з_ Ziinder m оЬпе Уег
zogerung; проволбчиий з_ Ziin
der m ті! Verzogerung; розрив
ний з_ Sprengziinder m; у дарниА 
з_ Aufschlagziinder m; часовий 
з_ Zei!ziinder m 

запальність, горючість En!zund
lichkei! f 

запас Уогга! m; з_ бензини Веп
zinvorra! т; з_ бомб ВотЬеп· 
vorrat т; 3_ газу Oasvorrat 111.; 
з_ тривкости Bruchsicherung f 

запинати schnaIlen 
запобігання випадкам ипіаIlуег

hiitung f 
запобіЖНI!К Sicherung (, Sicherer m; 
іскровий 3_ Funkensicherung (; 
3_ проти кбвзання Olei!schu!z m 

заповзяття Wagnis 'n" Unterneh-
mung (; зачіпн~ з_ Апд-гiffs
"n!eгnehmung (; нічн~ з_ Nach!
un!ernehmung f 

запружинити, підресорувати щось 
запрягати anspannen [аЬfеdеrп 
запускання (пропелера) Anwerfen 
запускати anIassen, anwerfen [n 
ззпусюіч Anwurfmo!or m 
заряд Ladung (; розривний з_ 

Sl1гепд-lаduпg f 
засіб Мі!!еl n; активний оборби
иий з_ ak!ives Abwehrmittel n; 
з_ активиої повітроохорбни ak
!ives Luftschutzmittel n; аморти
заторннй з_ FederungsmitteI n; 
вогнегасний з_ FeuerlOschmittel 
,,; гасловий з_ Warnmittel n; 
дим отв бр чий з_ Nebe!mitte! n; 
з_ до клеення КlеЬтіІІе! n; з_ 
до мащення Schmiermilte! n; з_ 
зв'язку Verbindungsmittel n; з_ 
[для) напбвнювання Trankungs
шittе! n; 3_ насбчування Іт
pragnierungsnlitte! n; оборбнний 
3_ Abwehrmilte! n; охолбдний 
з_ KUhlmilte!l1; 0_ перевбзу Ве-

!бгdегuпgsшіltе! n; 3_ повітро
охорбни Luftschutzmitte! п; 3_ 
прбти замерзання Oefrierschu!z
тіtlе! n; 3_ ст~ження ВеоЬасЬ
tungsmilte! n 

заскакувати (зазубець) sсhпарреп 
засклення (кабіни піл6та) Ве
засліплювати blenden [glasung f 
заСJ{6чити iiberraschen 
заскбчник, заскбчний триб Sperr

rad n 
заслбна Schleier т, Verschleierung 

(; а!!тивиа з_ .offensive Уег
schleierung (; димова з_ Rauch
schleier m; др6сельна з- Drossel
klappe {; мрякова з_ Nebe!wand 
(; 3_ пернатих хмар Сіпus
schirm 1n 

засмІчення труби Rohrverstoplung f 
ззсм6ктування Ansallgen n 
заставка до осідання Landeklappe f 
застіМтн schnallen 
засувка Schieber m 
за[при)т~"нення Verdunkelung t, 

Abblendung f 
затемияти, діяфраrмувати blenden, 

abb!enden 
затикати stopfen; гермепt.чно 3_ 

abdichten 
затинання маточини (пропелер а) 

Festfressen n der Nabe 
затинатися (механізм) lestfressen 
за[приlтискати klemmen 
затиск[ач) Кlетте (; з_ роз
подІльника Verteilerklemme t; з_ 
свічки Kerzenklemme t 

заТИЧIШ Vorstecker т, Рlгорlеп "'; 
з_ крана HahnwirbeI '" 

затулка Кlарре (; дрбсельиа з_ 
Oasdrosse! t; зат~мнюваль .. а з_ 
(фото) ВІепде f 

затримка АпЬаlt '" 
затримування швидкости АиіЬеЬеп 

n der Oeschwindigkeit 
захищений geschutzt 
захмарення BewoIkung f 
заходи MaBnahmen f Ір!; оборбнні 

3_ AbwehrmaBnahmen f ІрІ; охо
рбнні з_ SchutzmaBnahmen f ІР!; 
пасilвиі оборбнні 3_ passive АЬ
wеhrшаВпаhшеп f IрІ; пасивні 
охорбнні 3_ passive Schu!zmaB-
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nahmen f ІрІ; повітрооборонні 
з_ LuftschutzmalJnahme f 

захоруваиня від газу Gaserkran
kung f 

зачеплення Eingrif! т; централь
не з_ сил zentrischer Kraft
angrilf m 

зачіпати, зачепити einhaken 
зачіпатися (триб6к) eingreifen 
зачіпний aggressiv, offensiv, Ао
защільнений gedichtet [griffs ..• 
за[у]щільнення Dichtungf, Abdich-

tung f 
защільник Stoplbiichse (; з_ фо
токамери KammerverschlulJ т 

защіпка Sperr!haken т, -"linke f 
збитнся (з дорогн) abkommen 
(уот Wege) 

збільше!ння, _ування VergrolJe
rung f, Sleigerung '; з_ видат
ностн Leislungssleigerung (; з_ 
об'єму InhaltsvergrolJerung '; 
з_ опору Widerslandszunahme '; 
з_ підіймальноі сили Auflriebs
vermehrung '; з_ тиску Druck
anstieg т; з_ тягар:у Gewichlsl
erhohung f; _vermehrung '; з_ 
профілів Profi1sammlung f 

збірник ВеЬііltег т, Tank т, Коl
leklor т; з_ беизини Веnzіп
ЬеЬііltег т; додатк6внй ._ бен
зини Zusalzbenzinbehiilter т; га
зовий з_ Gasbehalter т; голо
вний з_ Haupttank т; живильний 
з_ самотокою Fal1l behiilter т, 
_ЬсnzіnbеЬііltег т; запасний з_ 
NoL, HiIIs!behiilter In; з_ оліі 
01ЬеЬіі1tег т;з_ палива ТгеіЬ
slol'-, ВгеппslоЩ ЬеЬііltег т; з_ 
стр:Уму Slromabnehmerm; з[прн]
ближання Anniiherung (; з_ в 
бою Anniiherungsgelecht n 

збори Versammlung f 
збочення .. О, ••• ; з_ (від по· 
взятого К:УРСУ) Ablenkung f, 
ОеУіаІіоп f; самовІльне з_ (від 
нормальної дор6ги) Abstecher т 

збр6єння Riistung (; повітряне з_ 
Luftr!istung f; світове з_ Welt
r!istung f; світове повітряне з_ 

зброfти r!islen [Weltlultriistung f 
зброя Wal!e (, Riislung (; бом
бова з_ Bombenwalle t; вlй-

CbK6bo-повітряна з_ Heereslu!t
wal!e f; вогнепальна з_ Feuer
wafle (; зачіпна з_ Angriffs
waffe (; зачіпна повІтряна з_ 
Angriffsluftwafle (; морсько-по
вітряна з_ Marinelultwal!e f; 
оборонна з_ Abwehc, Verteidi
gungslwalle (; повітряна з_ Lu!t
waffe f; повітряна воєнна з_ 
Lultkriegswaffe (; з_ простору 
Wa!!e f des Raumes; ручна стрі
ливна з_ Handfeuerwaffe (; стрі
ливна 3- SchulJwa!fe f 

звар[ювання] SchweiВen n, Zusam
menschweiIJen ".; ам6"і3іі\4!i'Jtіі~~еи.і 
aulogene SchwelBung f; елек
тричннй з_ elektrische Schwei-

зварюватн schweiВen [Bung f 
звільняти щось raumen 
звіт з внпробн Priilungsberichl nt 
зворот Wendung f 
зв:Уження порскача Verengung 

der Diise 
звуког л:Ушник Schalldiimpfer т 
звуко!міреиня, _метрія Schallmes-

sung f 
звуконепроникливий schallsicher 
звукоуловлювач Richtungshorer т 
зв'язеllЬ ОіІІег n; rратчастий З_ 

ОіІІег! werk 1t, _balken т, Rosl
triiger т; rратчастий з_ літака 
Oitterschwanzlriiger т; дере
влirний з_ Holzfachwerk n; з_ 
поплавцевого шасі Schwimmer
geslell n; хвостовий з_ Оіtlег
schwanz m; хвостовий 3_ пітана 
Schwanzlriiger т; з_ що л:Учнть 
крила з хвостом Verbindungs
!achwerk n 

зв'яз6к Verbindung " AnschluB т; 
гасловИй з_ Signalverbindung f; 
з_ гол:У6иною поштою Вгіе!
laubenverbindung f; держати з_ 
Verbindung f Ьаltеп; зоровий з_ 
Augenverbindung f; повітряний 
з_ Luftverbindung f; трійковий 
з_ Dreierverband т; установити 
з_ Verbindung f Ьегеlеllеп 

згармонізувати іп Einklang bringen 
згин . .. , ... ; ПОД6ВЖний згин 

згинання Knickung f [Knick 111 
згинати, гнути biegen 
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зголошеиия Meldung (; летуиське 
з_ Fliegermeldung f 

згорання Abbrand т, Verbrennung 
(; з_ електродів підпальноі 
свІчки Abbrand т der Kerzen
elektroden; неповне з_ ипvоll
kоmmепе VегЬгеппuпg (; повІль
не з_ trage Verbrennung '; 
повне, цілковите з_ vollkom
тепе VегЬгеппипg t; швндк~ з_ 
schnelle Verbrennung f 

згорати, згорlтиvегЬгеппеп; швидко 
з_ verpullen; 

згущ[ув ]ати verdichten, kondensieren 
з(винчувати zusammenschrauben 
здатний lahig, brauchbar, verwend-

bar; з_ до льоту flugl1ihig; з_ 
ш!стй щось tragf1ihig 

здатність Fahigkeit (; З_ дО льоту 
FIug[fahigkeit (; _vегmбgеп n; 
запальиа з_ Ziindlahigkei~ (; за
пальна з_ Іскри Ziindl1ihlgkeit f 
des Funkens; кл~йна з_ КlеЬ
kralt t; З_ літуна Fliegertaug
lichkeit (; ~маневрувати Ма
Пбvгіегfаhіgkеit (; плавальиа з_ 
Schwimmfahigkeit (; повІтряна 
з_ Lulttiichtigkeit (; з_ прово
дити Leitungsfahigkeit t 

зд~ржувати hemmen, zuriickhaIten 
здібність Tauglichkeit (, Fahigkeit 

(; акробатна з- літака Kunst
lIugtauglichkeit t 

здіймальний abnehmbar 
здіймання (терену) Aufnahme (; 
маршрутне з_ Routenaulnahme t; 
з_ місцевости Oelandeaufnahme (; 
нічне 3_ Nachtaufnahme (; сте
реоскопічне 3_ Raumbildauf-

здобуток Ergebnis n [nahme f 
здобич ВеиІе (, Ausbeute t 
зІскок, зlстриб Absprung т ----
,зіркуватий, зірчастий stегпfбгmіg 

/ зістрелення AbschieBen n; з_ літа
ка AbschuB m (des Flugzeugl's) 

зістрелити аЬsсhіеВеп 
, злагода Einrichtung f; освІт лю

вальна з_ Веfеuегuпgsеіпгісhtuпg t 
\.. злагодити anlertigen 

злам, перелlм Bruch т 
злишок сили KraftiiberschuB m 
злітати (вниз) hегuпtегfliеgеп 

зложений mehrteilig, zusammen
gesetzt 

зложення Zusаmmепsеtzuпg f 
ЗЛОМ Bruch m; незначний, сальо
новий з_ Salonbruch т; попе
речний з_ Querbruch т; з_ про
пелера Propellerbruch т 

злют[ов]увати zusаmmепlбtеп 
злука Kuppelung t 
карданова з_ Uпіvегsаlgеlепk n; 
кінцева з_ EndverschluB т; 
шворінева з_ Bolzenverbindung f 

злучник Ми!!е f ___ .. 
змагання Wettbewerb т; з_ бальо-
нів Ballonwettlahrt (; з_ '" 
швидкостн SchneIIigkeitskonkur-
renz (; з_ в льоті Flugгеппеп n; 
з_ вітрунІв Segelflugwettbewerb 
т; виходити із змагань aus dem 
Wettbewerb т аussсhеіdеп; ле
тунське з_ Fliegerwettkampfe 
т/р!; летунсько-спортове з_ 
flugsportlicher Wettbewerb т; з_ 
про рекорд Leistungswettbewerb т 

зменшення, спрощення Rеduktiоп 
f; з_ видатности Leistungs
abnahme (; з_ густоти повІтря 
Luftdісhtеvегmіпdегuпg (; з_ кіль
кости оборотів Tourenfall т; 
з_ міцности Riickgang т von der 
Festigkeit; 3_ носноі силн Trag
kraftverminderung f; 3_ підій
мальноі сили Auftriebsverminde
гuпg f; з_ тягару Oewichts
abnahme (; з_ шуму Larmminde
rung f 

змій, літавець Dгасhеп т; З_ для 
повітряних спостер~жеиь ВеоЬ
achterdrachen т; прив'язний з_ 
Fеssеldгасhеп т; скриньчастнй 
з_ ZellelL, Kasteol dгасhеп т 

змІна Апdегung (, Wechsel т; з_ 
курсу Кuгsапdегипg (; з- лети
ща Flиghаlепwесhsеl т; нагла 
3_ погоди Wetter_, Wіttегипgsl
umschlag т; з_ напрямку Rich
tungs[wechsel т, .Jiпdеruпg (; 3_ 
поверхней ОЬегllасhепvегапdегипg 
f; з_ тривкостн, видеРЖ110СТИ 
Fеstigkеіtsvегапdегипg (; з_ тя
гару Oewichtsveranderung (; з_ 
ходу шруби Dгаllапdегипg (; з_ 
ширини Вгеіtепапdегung f 
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зміняти аы�sепn 
зміцнення Verstiirkung (; ._ кося
ками Verstrebung (; з_ тулуба 
Rumplverstiirkung f 

змбга стеження ВеоЬасhtuпgsmбg
lichkeit f 

знак Zeichen n, Signal 1~; ви
кличний. позбвниіі з_ Rulzeichen 
n; да[ва]ти з_ abwinken; ден
ний оріентацlйний з_ Kennzei
сЬеп n Ьеі Tag; державний з_ 
(літака) Nаtiопаlitііtеп_. Hoheitsl
abzeichen '»; звуковий з_ Ног
zeichen n; наземний ПРНl/метний 
з_ Lапdmагkе (; напрямний з_ 
Rісhtuпgszеісhеп '»; нічний оріен
тацfйннй з_ Kennzeichen n Ьеі 
Nacht; оптичний з_ Sichtzeichen 
n; ~ідальний З_ Landekreuz n; 
з_ осідання Landungskreuz n; 
остерігальний з_ Warnzeichen n; 
пізнавальний, оріентаційний З_ 
Kennzeichen n; 3_ полотнищем 
Tuchzeicnen 11,; прнкметний З_ 
Erkennugsmarke (; радієвий з_ 
Funkzeichen n; регістрацlйниіі з_ 
Eintragungszeichen n; 3_ роз ... 
пізнання Erkennungszeichen n; 
тактичний З_ taktisches Zeichen 
n; умбвний з_ Kennwort n 

знижуватися, спускатися absteige11, 
tieier gehen 

знимання АЬпеЬтеп n; прббне ._ 
протигаз[ник]а Absetzprobe f 

збна Zone (; з_ впливу beeinfluBte 
Zone (; заборбнена з_ уегЬоlепе 
Zone (; завихорена з_ durcll
wirbelte Zone (; з_ мовчаиня 
(радіо) lоіе Zone (; небезпечна 
з_ geiiihrliche Zопе (; невтраль
на з_ пеuігаlе Zone (; з_ непо-

йонізація Jonisation f 

ігла Nadel f 
ідея летунства Fluggedanke m 
ізобара !sobare f 
ізолятор Zііпdkегzепіsоlаіог m; пор-

стійности Unbesiiindigkeitszone (; 
з_ перельбту EilL, Oberlllug
'опе (; усталеиа з_ прильбту 
lesigelegie Einllugzone (; з_ 
хмарности Wolkenzone f 

збрення Anvisieren n 
зорити anvisieren 
зосереджувати. скупчувати mas

sieren (Тгирре) 
зпазбк Musier ", Modell 11; аеро
дннамІчний З_ aerodynamischer 
Моdеllkбгрег m; відливний з_ 
OuBmodell n; з_ літака Flugzeug
musler n; з_ матеріялу Material-

зрив Oelonation f [ргоьУ' 
зрівняння сил Kraltgleichung f -
зрівноважений (стерн6) ausgeglic еп 
зрівноваження Enllastung (. Aus-

wiegen "; з_ пропелера Рго
pellerausgleichung (; з_ тягару 
Oewichlsausgleich m 

зрівноважlувати. _ити auswiegen 
(еіпеп Ваl1оп), [aus ]Ьаlапсіегеп. 
enllaslen 

зрівноваж[уваль ]ник Balacierbock m 
зріст швидкости Oeschwindigkeils. 

zunahme f ' 
зсуватися. сковзати (на крил6) аЬ· 

ruischen 
зудар Апрг.ll m; з_ літакІв Flug

FlugzeuglzusammensioB 
зужитк6ванн" УегЬгаисЬ тn 
1УЖИТТЯ УегЬгаисЬ т; з_ бензини 

Benzinverbrauch 111.; з_ палива 
BeiriebssiolllverbrJIuch т, _аи!

зу[при]пиняти апЬаНеп [wand т 
зусилля Kraitaulwand m;~ocy-
~альн~\- Schubkralt f~'Vi. G.},,~ .• - СІ}» 

зчшлення 'Кuрреluпg f 

й 

з'явище тбрзії Torsionserscheinung f 

целяновий і_ Porzel1anisolaior rn 
ізоляція !solierung (, Isolation (; 
лоснякбва і_ Olimmerisolation f 

ізольбваIlНЙ abgeschlossen 
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ізохроиииl! isochron 
іЛЮМінатор (вікно літака) Виll

auge n 
імпреза безмоторового летунства 

Sege1lfJiegertreffen n, _ilugveran
staltung f 

індикатор Kurssucher "', Indikator '" 
індуктований induziert 
індуктор Induktor '" 
індукція Induktion (, Erregung (; 
магнетична і_ magnetische Induk
Ііоп (; остаточна L гетапепІе 
Induktion (; статична L Іп
l1иеnz f 

інерція Tragheit (, Massenwider
stand '" 

інженер Ingenieur m; бортовий і_ 
повітроплава Fahringenieur "'; і_ 
сотннк летунства Fiiegerhaupt
ingenieur m 

інспекція Inspektion (; і_ повітро
плавних військ Inspektion f der 
Luftschiffertruppe 

інсталяція Installation f 
інстнтут Institut n; аеродинаміч

ннl! і_ Institut n liiг Aerodynamik; 
і_ для повітрофотографування 
Institut n liiг Luftbildwesen; ме
дичний L летуиства Institut n 
Шг Flugmedizin 

інструктор Instrukteur "'; летун
ський і_ Fliegerinstrukteur m; пі
лотний і_ Fluglehrer m 

інструкція Unterweisung (, Bedie
nungsvorschrift (; і_ гаслування 
Signalvorschri!t (; і_ для виу
життя (експлуатації) Betriebs
leitung (; і_ про лаштунок Aus-

І 

rUstungsvorschrift (; L ужиття 
Gebrauchsanweisung f 

інструмент Instrument n, ОегііІ n; 
астрономічні Lи astronomische 
Instrumente пІр!; бортовий і_ 
Bordinstrument n, Bordgeriit іІ; 
вимірчий L MeВinstrument n; 
дистанційний вимірчий і_ Fern
instrument n; навігацlйний і_ Na
vigationsinstrument 11;, nautisches 
Instrument n; нормальний і_ 
Normalinstrument n; прецизій
ний і_ Prazisionsinstrument n; 
реестрівний, самописний і_ аиl
zeichnendes Instrument " 

інтенсивнІсть Intensitiit f 
інтервал Zwischenraum '" 
інтерференція (крил і пропелера) 

Beeinflussung f 
іперит Урегі! n 
іржа Rost m; захищений від іржі 

rostsicher; очистити від іржі 
ros!!rei тасЬеп 

іржавіти rosten 
іскра Funken "'; запальна L Аг

beitsfunke "'; L розлучання (за 
перериву електроструму) АЬгеіВ
fuпkе m; і_ розмнкання О!!
nungsfunke m; запальна і_ ZUnd
lunke '" 

іскрування Funkenbildung f 
іспит Prtifung (; кваліфікаційний 

і_ Еіgпuпgsргtifuпg (; і_ льоту 
FlugpriНung (; і_ осідання Lan
dungspriНung t; пілотний L 
РіlоtепргіНuпg t; психологіч
ний і_ psychologische Eignungs
prillung t 

їзда Fahrt (; ї_ бальоном ваl10П-1 Lehrfahrt t 
lаl1Г! (; довготривала ї_ Оаuег- Іздомір Fahr!messer m 
fahr! (; ї_ на висоту Нбhепfаhгt їдкий, роз'їдний a!zend 
(; учбова Ї_ (повітроплавом) 

кабан Rumpfbock m, Spannturm m; 
к_ до закріплення (крил) Spann
bock m; IL до розчалу Verspan
nungsmast m; к_ крил FШgе!-

к 

І 
spannturm "'; к_ літака SturL
bock m; рамковиli IL Rahmen
spannturm m 

кабель, жильник КаЬе! n; амор" 
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тнзаторннй к- Abfederungskabe! 
n; багатожильний к- МеЬг
leiterkabe! n; головний иосний к
Haupt!ragkabe! n; гумовий к
Gummikabe! n; к- ЖІІВИЛЬНОГО 
проводу Zu!eitungskabel п; за
ХИСНий к- Sicherungskabel п; к
короткого замиюlння Kurzschlu6-
kabe! п; натяжнйіі к- Spann
kabel n; носний к- Tragkabe! п; 
панцериий к- Panzerkabel n; 
первинннй к- Primarkabe! п; 
підтрим[уваль Іний к- Fangkabel 
п; пусковий к- Anla6kabel п; 
розчальннй к- Verspannungskabe! 
n; к- стерна иапрямку Seiten
ruderkabel п; стер НОвий к
Ruderkabe! n 

каБІна КаЬіпе f; к- високольот
ННХ ДОСЛідів HohenlIugkabine f; 
к- ДЛЯ пасажирів F!uggastabteil 
m/1t; к- літака F!ugzeugkabine f; 
пасажирська к- Passagier_, Oa!tl
гаит т; пlлотна к- Fiihrerstand 
т; к- радіотелеграфІста Funk
kabine f; спальна к- Schla!rat,m 
т; к- стежача Beobachterraum т 

кабрірування (літаю!) В_итеп n 
кабрірувати sich аи!Ьаитеп 
каВітація Kavitation f 
кавчук, снра гума Rohgummi fl, 

Kautschuk т; кращнй рІд к-у 
Parakautschuk т 

калІ бер гармати, цlвн Rohrweite f 
калібрування Kalibrierung f 
калориметр Wirmemesser т, Ка-

іогітеІег n 
кальорlя Wirmeeinheit f 
кальоромір Heizwertmesser т 
камера Каттег f; бляшана IL 

Blechkammer f; внсотна внпроб
на к- Hohenpriilkammer f; "
горlния Brennkammer f; "- зго
рання Verbrennungskammer (; к
змfшування Mischkammer (; "
низького тиску Hoheokammer (' 
поплавцева к- Schwimmerlgehius~ 
п, _kammer (; "- стиснення 
Kompressionsraum т 

камізелька ••• , ••• ; плавальна 
к- Schwimmweste f 

канава Rinne f 

І 
канал КапаІ m; випускний к- Aи~

trittkana! т; гумовий к- Оиттl
kanal т; мастилопровlдиий к

канат Seil n [Olkanal m 
кант КапІе f, Rand m 
капіnl,рність Kapilarwirkung f 
каплевидний trop!enlormig 
капсуля Kapsel f; пlдпалью\ к

Ziindkapsel f 
каптур НаиЬе (; летунський к
КорlЬаиЬе f 

караБІн Karabinerhaken m 
карбюратор Vergaser m; автома
ТИЧНИй к- sеlьsшitigег Vergaser 
m - внсотнніі к- Hohenvergaser m; 
м~ханlчний к- gesteuerter Уег
gaser m; парний, двійник к
Zwillingsvergaser т 

карбюрація Vergasung f 
карбюрувати vergasen 
кардан Kardangelenk n _ 
картер (рушія) Karter т, Gehause 
п; "- корби Ku~belgeh~use п; 
к- редуктора Getrlebegehause п; 
к- рушія Motorgehiiuse n 

картуша Kartusche (; металева к
Metallkartusche f 

касарня Kaseroe (; летунська IL 
Fliegerkaserne f 

касета (фото) Kasset!e f 
касетотрнмач Kaset!enhalter т 
катапульта Katapult п; "- до 
старту Startkatapult n 

изтапультни){ ... t ••• ; n:ітак6-
вий IL (корабель з катапуль
тою) Flugzeugschleuder f 

катапультування Schleudern n 
катапультувати sсh!еudегп, katapul

tieren 
катастрофа Katastrophe (, Un

gliicksfall m; "- літаю\ Flugzeug· 
sturz т 

катеринка Winde f, Au!ziehwinde t; 
антенова "- Antennenwinde (; IL 
прнв'язного бальону Fesselballon· 
winde f 

качка-літак Entenllugzeug n 
кваЛіфікація Quаlilіkаtiоп f 
керівнИй !епkЬаг 
керма LenL, Steuerl rad n 
кермуваиня Fiihrung t 
керованість Steuerbarkeit f 
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керуваllНЯ Steuern n, Steuerung f; 
автоматичне "- Selbststeuerung f; 
"- важілем KniippeL, Hand
hebeIlsteuerung f; внутрішн€ "
Іппепstеuегuпg f; головне "
Oberleitung f; диференціяльне 
к_ DilferentiaIsteuerung f; "- кер
мою Handradsteuerung (; колІсне 
І<_ Radsteuerung f; "- крилами 
FliigeIsteuerung (; к_ лІтака, 
пlлотування Flugzeugsteuerung f, 
Fiihrul1g 1 des Flugzeues; "- льо
том FIugsteuerung 1; "- на вІд
даль Fегпllепkuпg f, -steuerung 1; 
к_ на висоту Нбhепstеuегuпg f; 
ножане "- PedaIsteuerung (; по
двійне к_ DoppeIsteuerung 1; по
рflвчасте к_ ruckartiges Steuern n; 
к_ рушієм Motorsteuerung 1; "
стернами глибини Тiefensteuerung 

кивнути abwinken [1 
кидь Wurf m 
кйдим ... , маскувальннй "- Tarn

decke 1 
Ішнжал DоlсЬ m; летунськиli к_ 

Fliegerdolch m 
кисневий Sauerstoff ... 
кfJшка Schlauch т; гумова к_ 

Ournrnischlaucll "'; зміііковато ви
!!едена "- sсhlапgепfбгrnіg ge
liihrter Schlauch m 

кіль (водолітака) ЮеІ m; стор
човий "- SeitenfIosse 1 

кілЬІ<ЇСТЬ AnzahI 1, Quantum n; "
кисня Sauerstoffgeha\t "'; "- обо
ротів Urndrehungs_, TourenlzahI (; 
максимальна "- оборотів Нбсhst
drehzahI 1; иайвища "- Моро
тів НбсhsttlrndгеhuпgszаhІ f; "
оборотів рушія Motordrehzahl (; 
потрібна "- тепла Wiirrnebedarf 
'ІІІ; к_ рядів Rottenzahl f; "
савуру Ballastrnenge f; "- тепла 
Warrnelbetrag т. _Hinge f; "
течива Fliissigkeitsrnenge (; IL 
хбдів t-ІuЬzаhІ f; ,,_ цилІндрІв 
ZylinderzahI 1 

І<іль6метр Юlоmеtег n; пролече
ний к_ geflogenes Ki10rneter n 

кільце Rіпg 1>1; допомічне "
Nebecring "'; "- дбтички Коп
taktring m; ексцентрикове к_ 
Exzenterring '" ; защlльие к_ 

Dichtungsring т; збиральне "
Sarnmelring m; "арданове "-
Kardanring m; "- колектора 
Schleifring m; коиусие "- Кеі1-
ring m; мастилозБІрне "- 01-
fangring m; напрямне "- Fiih
rungsring "'; плос"е "- TeHer
ring "'; поворітне "- OIei!ring 
m; повстяне ,,_ (для ущільню
вання) Fi\zring "'; розрізне то
локбве "- Sch\itzkolbenring 1>1; 
"- світломета Scheinwerferring "'; 
стартове "- Star!ring "'; "- тб
лока Kolbenring '" 

"інематика Zwanglauflehre 1 
кінець крила Flilgelende n 
кіно-теодолІт Кinotheodolit '" 
кІнчик Spitze (; вилковий "-

Gabelende n; задніli "- Heck
spitze f; "- крила FШgеlsрitzе f 

кінь ..• , ... ; механічний, паро
вий "- Pferdelkraft f. _s!arke f 

кістяк Geriis! n, Rahrnen "'; де
ревляний "- Holzgerilst n; к_ 
кілю Юеlеgгilst n; "- крил 
Fliigelgerippe n; носний "- Trag
gerippe n; к_ повітроплава Luf!
schiffgerippe n; руровий "- Rohr
gerilst n; "- сталевих рур S!ahl
rohrgerilst n; "- ту луба Rurnpf
gerilst 1t 

кітва Anker "'; бальоиова "- Ва1-
Ionanker m; двоіскрова "- Zwei
lunkenanker "'; "- динамомашиии 
Dynarnoanker "'; дбнна "- Orund
anker "'; "- з бігунами РоІ
anker m; "- з об виткою Spulen
anker "'; земляна "- Erdanker 
m; nедова IL Eisanker т; Н_ 
магнету Ziindanker "'; яерухбма 
к..:. s!abiler Anker "'; плавиа К_ 
Schwirn11L, Treiblanker "'; рух6-
ма "- bewegIicher Anker 1>1; к_ 
рушія Motoranker m 

кіш Korb "'; Ersa!zbatai1lon n; 
бальоновий "- Ballonkorb m; 
"- до д6зору. стежения Spah
korb m; газонепроникливиli К_ 
(для голубlв) Taubengasschu!z
kiste (; летунський к.. FIi.eger
ersa!zab!eilung (; "- ПОВІТРО
плавців Lultschifferersatzab!eiIung 
f; "- стежача Beobach!ungskorb 
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клеfти !еітеп 
клей, карук Lei-m >n; альбумін6-
вий IL А!Ьитіп!еіт >n; хол6д
инй IL Каltlеіт >n 

клин Кеі! >n; IL дивізі6ну Огир
penkeil >n; К_ есюідри Oeschwa
derkeil m; к_ ескадрильї БІа!!е!
kei1 т; IL n~ННИ, ланковий К
Kettenkeil >n; мірний IL (для 
т6чного виміру) Mel3keil >n; 
поперечний IL Querkeil >n 

клинуватий, клиновидиий keilf6r
клітина Zelle f [mig 
кл6ччя до чищення Putzwerg n 
клюб ... ; летунський IL FIieger-

k!ub >n 
ключ Schliisse! 111; Winke! >n; к_ 
ескадрнллі S!a!fe!winke! >n; IL 
ланки, ланковий к_ Kettenwinke\ 
>n; розсувний мутр6вий "-
Mutterstellschliisse\ 111; телеграф
ннй IL М6рзе Morse!aste f 

клямра Кlaттeг '; IL для п6чіп
ки Auihiingebiigel >n; к_ під
чіпн6і вальниці Hangelagerbiigel '" 

){ляса ... ; IL великости GгБВеп~ 
klasse f 

книга ... ; бортова, літак6ва к_ 
БогdЬuсh " 

кобилиця (підстава) Босk '" 
кова[д]ло АтЬоl3 "'; IL пере
ривника Un!erbrecheramboB '" 

J<6вз[ання] Ru!sch "'; боковий к_ 
Ausru!schen n 

к6взальний О\еі! ... 
н6взанка ... ; всувальна Il_ цп

лfІfДра Einsatzfiihrung '; IL ци
ліндра Fiihrungsfliiche " ZyIinder
gliitte f 

к6взання Schub "', Schubbeweg"ng 
'; IL (літака) ОlеіІеп n;бокове 
к_ seitliches Abru!schen n; IL на 
крил6 Abru!schen n; IL пропе
лера Propellerschliipfung '; уми
сне IL gewolltes Abrll!schen n 

ковз[а]ти, ковзнути gleiten, ЬіпаЬ_ 
код Code '" 
кожух світ ломета Scheinwerier

gehiiuse n 
колектор Kollek!or "'; вихлипний 

IL Аusрuifsашmlег "'; кільцевий 
IL Ringsamm!er "'; к_ струму 
Stromlsammler >n, ....аЬпеЬтег '" 

к6песо Rad n; внутрішне IL 
Innenrad n; IL гіроск6па Кгеі
se\rad n; IL до осідання Lande
rad n; доп омічне IL Nebenrad 
n; зубате IL, триб Zahnrad n; 
ланцюг6ве IL Keltenrad n; ло
патневе К-, 3 лопатнями Schau
felrad '; IL підв6ззя Fahrgestell
rad n; ручне IL Handrad n; 
стер нове IL Lenkrad n; тяжне 
к_ getriebenes Rad n; ходове IL 
(підвоззя) Laufrad n 

коливальний schwingend, schwan
kend, Schwingungs ... 

коливання Schwingung " Schwan
kung '; електричне IL e!ektri
sche Schwingungen f ІрІ; IL лі
така Schwankung f des F!ug
zeuges; непериривні коливання 
kontinuierliche Schwingungen 'lрІ; 
неперіодичне Н_ aperiodische 
Sch\vingung '; неугам6ване IL 
ungedampfte Sc11wingung '; одно
часні коливання g!eichzeitige 
Schwingungen 'lрl; под6вжне IL 

Stашріеп"; поперечне IL Schwin
gen ,,; прит лумлене к_ gedampfte 
Schwillgung (; ростуче К_ ап
wachsende Schwingung '; к_ 
струму Stromschwankung f 

коліно Кпіе n; к_ вала КигЬе!
kr6piung '; ВИХЛlIпне к_ Aus
рuflkгііmшеr m; К_ підв6ззя 
FahrgesteHbiige! "'; IL труби 
Rohrbogen >n 

колінчастий gеkгбрft, kпіе!бшіg 
колісниця ... ; стартова к_ БІа!"І

wagen '" 
колісце лемеша Radsporn m 
коліща RoHe f; IL кулака Nocken
гоНе '; напрямне к_ LeitroHe '; 
напрямие IL линви Seilfiihrungs
гоНе f 

к6лія G!eis· ", Schienenweg '" 
к6ло Kreis m; к_ до осідання 

Landekreis m; "-- описане про
пелером Umdrehungskreis '" der 
Luftschraube; рятівне к_ Ret
tungsring 1n 

кол6дка К!оІ, "'; гальмівна IL 
Бгеmslklоtz 111, _backe '; галь
мова к_ (задержувати літака 
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на земл!) Abbremsklotz т, 
Bremsbacke f 

кол6иа Коlоппе (; І<- дивlзl6иу 
Oruppenkolonne (; Н_ есюlдри 
Oeschwaderkolonne (; І<- есна
дриллl Staffelkolonne (; н_ есна
дриллі вліво (вправо) Staf!el
kolonne links (rechts); І<- лан6к 
n шерегу Staffelkolonne f aus 
Kettenlinien; к_ р6ю ("ітаків) 
Scllwarmkolonne (; розімкнена 
І<- ескадриллl aulgeloste Staffel
kolonne f 

колоніяльний Коlопіаl", 
колуватнй kreisfOгmig 
кольчуг-алюмlнlй KoJtschugalumin n 
команда Trupp т, Mannschaft (; 
к_ алярм6во-летуиськоі станйцl 
flugwachkommando n; бальон6-
ва І<- BaHontrupp т; вивантажна 
І<- Abladetrupp т, Ausladekom
mando 1~; газова IL Gastrupp m; 
І<- голубиноі п6шти ВгіеftаuЬеп
абtеiluпg (; звуковимірна І<
SchaHmeBtrupp т; к_ катеринкн 
Winde!rupp т; маскувальна н_ 
Tarn!rupp т; метеорологічна к_ 
Wettertrupp т; І<- обслуги по
вітроплава Schiifspflege!rupp т; 
І<- повітролітальиоі частиии 
Lultkommando n; І<- повітролі
тальноі округн Lultkreiskom
mando 1~; причальна IL Lande
!rupp т, Haltemannscha!t (; І<
протиповітряного стеження flug
meldeabteilung (; світлометна І<
SсhеіпwегfегаЬ!еіluпg (; стартова 
к_ S!аг!mаппsсhаft f 

командатура летунського п6рту 
fliegerhors!kommandan!ur f 

командир Kommandeur т, риЬгег 
т; к_ дивізі6ну АЬtеiluпgsШhгег 
т; к_ ескадриллі Stalielkapitan 
m; І<- ескадри ОеsсhwаdегіШlгег 
'Іn; К_ летунського дивізіону 
Gruppenkommandeur m; IL ле
тунеького п6лку Oeschwaderkom
mandeur m; "- повітроплава 
LuftsсhііШhгег т 

командування ТгuррепШhгuпg (; 
к- военно-повітряними силами 
Luftkriegsl!lihrtlng (, _Ieitung (; 

к- летунсьних 6бластей Luft-
gaukommando " 

командувач Befehlshaber т 
комбінація ... , .. ,; летунська 
к_ Hosenmantel т 

комбін6ваний, зл6жений kombinier! 
комІрка, клітина ZeIle (; к_ ба
ль6ну ВаНоnzеНе f 

І(омfсія ... , ... ; nетунсьнз И_ 
Luftfahr!kommission t 

комітет AusschuB т 
l!омод6р (командир лет, п6лку) 

Kommodore т 
ком6ра Каттег (; аеродинаміЧllа 

І<- Windkammer (; І<- на збр6ю 
Rtis!kammer (; олійна І<- 01· 
kammer (; 'І<- стиску Verdicl,
!ungsraum 7/1.; к_ спалаху Ехрlо
siOnSl'aum rn 

к6мпас КотраВ т; гіроск6пний 
І<- KreiselkompaB, т; дистанцІй
ний І<- fernkompaB т; І<- до 
пеленгування PeilkompaB т; ле
тун ський І<- f1ugzeugkompaB "'; 
магнетний І<- MagnetkompaB m; 
про€кційний к_ Projektionskom
раВ т . 

компенсатор, вирівнювач Ausglel
сЬег т; І<- стерна Ruderaus
gleich '" 

компенсація стериа висоти НоЬеl1-
ausgleichung (; І<- к6мпаса Ko~
paBlausgleichung (, _kompensle
rung f 

компенсувати kompensieren 
комплентування, поп6внення Ег
компресія Verdichtung f [sa!z rn 
компресор Verdichter rn, Kompres-

sor m; повітряниl! І<- Luftlkom· 
pressor 1n, _verdichter m ' 

комунікація Verkehr "'; бальон6ва 
к_ Luftschiffverkehr т; І<- rолу
бииою п6штою ВгіеНаиЬепуег
kehr т; к_ із ск6ками Ніірlуег
kehr 1'n; заморська летунсьна 
І<- Oberseeluftverkehr "'; інтер
національна летунська Н_ inter
паІіопаlег Luftverkehr т; летун
ська к_ f1uglverkehr "', _ЬеІгіеЬ 
т; міжпланетна к_ We1traum
schiffahr! (; iL иа вІддаль 
S!reckenverkehr "'; нічна к_ 
Nachtverkehr m; нічна повітряна 
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І<- Nachtluftverkehr т; нічна ле
тунська І<- Nachtilugverkehr т; 
пасажйрна 1(_ Personenverkehr m; 
повІтряна І<- Luftverkehr т; 
поштово-повІтряна І<- Postluit
verkehr т 

конвенція Abkommen 11, Копуеп
tiоп (; повітролітальна І<- Luit
fahrtkonvention f 

конденсатор Апsаmm!tшgsаррагаt 
т, Kraftsamm!er т, Kondensator 
т; електричний к_ e!ektrischer 
Ansamm!ungsapparat 111 

конденсувати verdichten 
конІчний kegelformig, kegelig, ko
конкурс Wettbewerb 111 [nisch 
консервація Instandsetzung f 
консоля Konso!e (; І<- вІльноно-
сного крила Ireitragendes Fliige!
ende 11; IL рушія Motorbock т 

J(ОНСТРУЮОР, спору дн"к ЕгЬаиег 
m, Konstrukteur nt; iL літака 
F!ugzeugkonstrukteur "'; началь
иий IL Che!konstrukteur 111 

конструкту вати konstruieren 
конструкцІйний Konstruktions ... 
конструкція, спорудження Коп-

struktion " Ваиаг! (; деревляна 
к- Holzbau m; зв'язнева "
Fachwerk n; І<- коробки крил 
Tragwerkbau m; косякова IL 
Bockkonstruktion '; IL крила 
F!tige!aulbau m; легка IL Leicht
Ьаи т; металева IL MetaJlbau 
1n; мішана к- Mischbau m; 
багатостоякова І<- крил mеЬг
sitziges Tragwerk n; напlвцупна 
1'- повітроплава ha!bstarres Lult
schillsystem n; нова IL Neu
konstruktion '; скриньчаста IL 
Kas!enbauart (; форнlрна IL 
Sperrho!zbauart '; чнстометале
ва І<- ОаnzmеІаllЬаи m 

контакт Kontakt т; допомічний IL 
Nebenkontakt т; ковзний IL О!еіІ
kontakt т 

контр-мутра Sicherungsmutter f 
контроля КопІгоllе (, Aulsicht f 
контролюватн nachprti!en 
І(ОНУС розльоту Slreukege! т 
концентричний konzentrisch 
копула Кирре! '; целюльоlдна IL 

Zellu!oidhaube f 

корабель-база Slammschiff n 
корба КигЬе! (, Handkurbe! '; го
ловна IL Hauptkurbe! '; пуско
ва IL Andrehkurbe! (, МоІог
an!aBkurbe! '; чолова IL Stim
kurbe! f 

коридор Korridor т; летунськнй 
IL Lu!tkorridor т; IL повітро
плава Lau!gang т 

користування летнщем F!ugha!en-
benutzung f 

корінь крнла Fliige!wurze! f 
корма Heck n; IL човна Boots
кормовий асЬІегп [heck n 
коробка Gehause n; алюмінlйна IL 

A!uminiumgehause n; анероlдна 
IL (барографа) Dose '; вентиль
на IL Ventilgehause n; IL вн
пускного хлипака Aus!aBventi!
gehause 11; IL впускного вен
тилю Ein!aBventilgehiuse 11; зз
щільна IL Dichtungsbi1chse '; IL 
зубчастої передачі Raderkasten т; 
IL карбюратора Vergasergeh1iuse 
11; IL компаса KompaBbi1chse f; 
IL крил Fliige!kasten т, Tragwerk 
11; IL летопаду Fallschirmkorbm; 
IL магнету Magnetgehause n; ма
стильна IL Fettbiichse f; мем
бранна IL Schalldose f; мосяжна 
Messinggehiuse n; розподІльна 
IL Nockengeh1iuse 11; IL розпо
дlльного валка Steuerwellenkasten 

корозІйний korrosiv [т 
корозія Korrosion f 
коротко-замкнений kurzgesch!ossen 
корпус Котрег т; Korps 11; IL 
вальниці Lagekorper т; інженер
ний IL Ingenieurkorps 11; Інже
нерний І<- летунства Ingenieur
korps n der Luitwa!!e; І<- нар
бюратора Vergasergehause n; І<
крана Hahngehause 11; летунсь
кнй І<- Fliegerkorps 11; IL літу
нІв Fliegerkoтps 11;' І<- літака 
Flugzeugkoтper т; IL перернва
ча Unterbrechergehause n; к_ по
вітроплава LultsсhШkогрег m; І<
помпи Pumpengehiiuse 11; IL пор
скача Diisenkorper т; к_ радія
тора Kiihlergehiiuse 11; IL тур
бlнн Turbinengehause 11; IL фІль
тра Fi!tergehause 11 
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Косинець Eckblech n трlшие к- (за віражу) іппеп-
косяк Strebe (, Abstlitzstrebe (; "- Iiegender FШgеl т; відмонтувати 
вигляду сУ. V-Strebe (; голов- "- FШgеl т аЬтопІіегеп; к- вl-
ний "- Hauptstrebe (; деревля- трогона Facher т; гнучке, пру-
ннй к- Holzstrebe (; дистанцlй- жинисте "- federnde Tragflache (; 
ний к- Distanzstrebe (; дlяrоиаль- горlшне к- oberer TragllUgel т, 
ннй "- Diagonalstrebe (; з кося- Oberldeck n, ~lUgеl т; дво-
ками verstrebt; заднІй к- пlдв6з- частиине нижне к- zweiteiliger 
зя Fahrgestel1hinterstrebe (; з6в- UnterlIiigel т; долІшне к- пп-
нlшній к- AuBenstrebe (; к- terer ТгаglШgеl т; допомічне "-
корМки (двокрила) Zel1enstrebe (; Hi1fsf1iigel т; еліпсовидне к-
"- крила FШgеІstгеЬе (; метале- E1Iipsfliigel т; к- із суставами 
вий к- Metal1strebe (; переднІ/! Knickfliigel т; к- із щІлиною 
к- пlдвоззя Fahrgestel1vorder- Schlitzf1iigel т; з6внішне к- (аз 
strebe (; к- пlдв6ззя Fahrgestel1- віражу) auBenliegender Fliigel т 
strebe (; пlдпирати косяками аЬ- (іп der Kurve); лІве к- linke~ 
streben; к- пр6ти тиску Druck- FШgеl т, BackbordauBenf1iigel т; 
strebe (; регуляцlllиий к- Ver- лІве горІшнє "- linkег Oberlliigel 
stel1strebe (; скрІплювати кося- т; ліве иижне "- linker Unter-
ками verstreben; трубчастий "- fliigel m; махальне к- l1atternder 
Rohrstrebe (; к- хвостов6го опl- Fliigel m, Schwingenl1iigel т; ме-
рення Leitwerkstrebe f талеве IL МеtаШliigеl т; иа-

косяк6ви/! abge_, verlstrebt скрlзие IL durchgehender Fliigel 
кот6к Rol1e (; иапрямни/! к- Sleuer- т; "- незмІнного пр6фlлю gleich-

rol1e f (Шг КаЬеl) bleibenqer FШgеl т; нИжне к-
край Rand т Unterl1iigel т; носне к- Trag-
краи НаЬп т; замикальии/! IL fliigel т; иосне к- двокрила 

Sperrhahn т; к- регулятора Re- DорреldесkегtгаgПііgеl т; одио-
gelhahn т лонжер6нове к- einholmiger FIii-

кре/!сер ••• , ••• ; повlтряии/! "- gel m; оси6вне к- Hauptfliigel т; 
Luftkreuzer т параболlчне IL Parabe1f1iigel m; 

кремпіль пропелер а Propel1erbock m перек6шувальне к- verwindbare 
крен Neigung (; поперечний к- Tragl1ache (, verwindbarer Fliigel 

(літака) Querlage f т; переставне IL verwindbare, 
крен6метр Neigungsmesser т; гl- verstel1bare TraglIache (; пів-
роск6пии/! к- Kreiselneigungs- вільион6сне к- halblreitragender 
messer т; маятииковий к- Реп- Fliigel т; помах6ве IL (орні-
delneigungsmesser т; поперечний топтера) Scbwinge (; праве к-
к- Querneigungsmesser m SteuerbordauВenlliigel т; праве 

крива Krumme (, Китуе (; "- вlд- горІшнє IL rechter Oberl1ilgel m; 
хилення, девlяцli Deviationskurve праве нижне к- rechter UпtегlШ-
(; "- полярн Polarkurve (; gel m; примонтувати IL FШgеl 
поляриа к- Polare (; рІвноБІжнІ m anmontieren; прямокутне к-
крнвl Paral1elkurven (lрl Rechteck liigel т; розрІзне к-

крнвнна Krilmmung (; IL поверХ- S аltП" т; середне к- МіНеІ-
ней FlасhепwбlЬung f lIuge т; к- стрlловидиоі ф6рми 

кривок6рб КuгЬеlkгбрfuпg f рfеillбгmіgег FШgеl т; схІдчасте 
крилати/! ~еfШgеlt "- gestaffelter Fliigel т; телеско-
крил6 FШgеl т, Tragflilgel т; пlчне к- РоsаuпепlШgеl т; тон-

Schwinge (; багатолонжер6нове ке IL dilппlШgеligег FШgеl т; 
к- mehrholmiger Fliigel т; вн- трапезоподІбне IL Trapezlliigel 
пукле к- gеwбlЬtег FШgеl m; вн- т; трикутне IL DгеіесklШgеl т; 
сувне к- Ausziehlliigel т; вну- тричастинне "- dreiteiliger FШgеl 

U1ii' •• Dtsch. Х 
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порушний "-- slапеs Maschinen
gewehr ,,; непорушний, постій
ннй "-- s!апеs, lesles Maschinen
gewehr ,,; поєдинчнй "-- Еіnzеl
maschinengewehr ,,; порушннй н_ 
bewegliches Maschinengewehr 11; 
протилетунсьний IL Flug_, РІіе
gerjabwehrmaschinengewehr "; пар
ний "--, кулемети-близнюки ООР
pelmaschinengewehr " 

1n; тричастинне горішнє IL drei
!eiiigel" Oberfltigel m; форнірне 
к_ Sреггhоlz!lЩ,еl '" 

крнльце kleiner Fltigel m; горішиє 
К_ oberes Querruder п; долішнє 
Н_ ul1teres Querruder n; ліве К_ 
linkes QtIепudег 'Il; к_ підв6ззя 
Fahrgestel1lltigel т; праве к_ 
rech!es Querruder " 

крисн, фланець Flansche (; к_ вен
тиля Ventilflansch т; "-- маточн
нн Nabenflansch т; "-- циліндра 
Zylinderflansch т 

крнхкий, ламкий, лімкий brtichig 
крісло до спання Schlafsessel т 
крок пропелера РгореllегЬиЬ т 
"рокі Obersich!sskizze f 
~reis т; к_ обігу пропелер а 

Ll1ftschraubenkreis т; полярний, 
арктичний "-- arktischer Kreis т 

круглогубці Rundzan~e f 
круг[о]обіг Zігkиlаtюп t, Kreis

lаи! т; к_ олії Oljkreislauf т, 
_итlаи! т 

круголіт Rundflug т; зімкнутий "-
geschlossener RuпdПиg т; "-- на 
віддаль Rundstreckenflug т 

нружало Scheibe (, Oiskus т; "у
лачне "-- Nockenscheibe t; оваль
не "-- погтаlе Scheibe (; "-- роз
подільиина Verteilerscheibe t; ,,_ 
уту лкн Nabenteller т 

н~чення, снручення Torsion (, 
,erdrehung f 

нуватн schmieden; "-- на холодио 
"узня Schmiede f [kaltschmieden 
кулак Nockell т: ,,_ деномпр~сора 
Оеkотргеssюпsпосkеп m; закли
нений "-- aufgekeilter Nocken т; 
пересувний 11- verschiebbarer 
Nocken т; регулівний к_ уег
s!ellbarer Nocken m; скісний "-
schrager Nocken m 

кулачок Nocke '; "-- впуску Еіп
lau!nocken m 

ку лемет Maschillengewehr ,,; к_ В 
дні літака (стріляє під хвіст) 
Bodenmaschinengewehr ,,; крило
вий "-- Fltigelmaschinengewehr"; 
легкий "-- leichtes Maschinen
gewehr ,,; летунський "-- Flieger
maschinengewehr ,,; иалітаковий 
"-- Bordmaschinengewehr ,,; ие-

кулеметний Maschinengewehr ... 
куля Kugel '; н_ вальниці Lau f -

kugel t; шраПНl!льна к_ FШl
kugel f 

нуль ка Kugel '; олliв'яна IL Вlеі
kugel t 

нупіль Bad ,,; олійна к_ Olbad" 
курок (збр6ї) Hahn т, Abzugstiick 

,,; 11- крана Hahnwirbel т 
курс Kurs т; к_ відн6сно землІ 

Obergrundkurs т; держати н_ 
kurshalten; "-- за мапою Каг!еп
kurs т; збиватися з нурсу gie
геl1; к6мпасннй "-- KompaBkurs 
111,; магнетний к- mіВwеіsепdег 
Kurs т; "-- повітролітання Lu!t
fal1r!lehrgang m; поправлятн ,,_ 
den Kurs korrigieren; правдивий 
"-- rech!sweisender Knrs m; прак
тичний,,-- S!euerknrs т; справле
ний IL berich!igender Kurs "'; 
сумfжниR к_ an1iegender Kurs m; 
"-- тренування Trainingskurs '" 

нурсовказ Kursanzeiger m; оптич
НИЙ Н_ optischer Kursanzeiger 1т 

"ут Winke! "'; IL атаки АпgгШs_, 
Еіпs!еЩwіпkе! m; "-- бонов6го 
ун6шення Seiten!riitwinkel m; ,,_ 
вндатностн Lеіstипgswіпkе! т; 
"-- випереджання Vorhalte_, Уог
eilungsiwinkel m; к_ відбнвання 
Prallwinkel m; від'ємний "-- пе
gativer Winkel n~; від'емний Н_ 
атаки negativer Fltigeleins!ellwinkel 
m; К_ ві'ДXlIЛУ Deklinations_, 
Ausschlagjwinke! m; додатній к_ 
positiver Winkel m; Н_ еска
дрильї S!aflelwinkel "'; "-- зб6-
чення Ablenkungswinke! т; к_ 
згину Biegewinkel m; 11- з6ру 
Sehwinke! m; "-- кидання Wurf
winke! m; IL кілю Кielwinkel т; 
курсовий к_ Kurswinkel m; н_ 
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ль6ту P!ugwinke! m; міжосевий 
,,_ (п6між 6сями) Achswinke! m; 
1<_ найменшого тягу geeringsler 
Zugkraftwil1ke! m; найменший 1<_ 
видатности geringsler Leistungs
winke! m; 1<_ напряму Richtungs
winke! m; "- нахилу Neigungs
winkel m; IL націлювання 
SchuB_. Aufsatzlwinke! m; IL. 
6г ЛЯДУ Oesichtsfe!dwinke! m; "
Оllрай"у Kantenwinke! m; 1<_ па
дання Pallwinke! m; "- переl<О
су Schrankungswinke! m; "- пе
реиручування Torsionswinkel 1n; 
1<_ перехилу Кippwinke! т; "-

л 

лава (такт,) Welle '; л_ атакн Ап
griffswelle f; л_ ескадрн Ое
schwaderfront {; л_ ескадриль! 
Stalfellinie f 

лад Рогт (. Ordnung '; бойовий 
л_ (об' єднання) ·Oefechtsform t 
(des Verbandes); JL.. в льоті Flugl
fогт (. _ordnung f; внбувати з 
ладу аll" der РгопІ ausscheiden; 
гусаl<ОВНЙ Л_ КеilfогтаІіоп f; JL.. 
ескадрильї Stalfelaufstellung f; 
зімкнутий л_ gеsсh!оssепе Ord
nung f; л_ ль6ту Plugfigur '; л_ 
наступу Angriffsform f; основ
н('й л_ Orundformation f; роз
горнутий л_ gel6sle Ordnung (; 
розlмкнутнй JL.. ge6ffnete Ordnung 
(; стартовий л_ Startordnung f; 
учбовнй л_ Exerzierform (; JL.. 
фронтом ескадрильї SfaffelIinie (; 
л_ шахівниці Schachbrettforma
lіоп f 

ладнання Aufstellung (; бойове л_ 
Aufmarsch '" zum оеlесы� 

ламати aufbrechen 
ламкий. лімю\й briichig 
ланка КеНе (; Тгирр т; звукови
мІрна JL.. SchallmeBtrupp m; зв'я
зувальна, сп6ювальна л- Binde
glied п; злучна Л_ Verbindungs
stiick п; л_ ноша баль6ну Korps
trupp m; JL.. ланцюга Kettenglied 
n; по лаюоім kettenweisej про-

піДіі\маІІНЦ Steigungswinke! m; І!
ІІі дне сення Anstiegwinke! m; "
Сlшдання Abwurfwinke! m; 1<_ 
(Ішдания бомб Bombenabwurf
winke! т; "- Сl<ручення Уег
drehungswinke! т; "- (ПУ(I<ання 
літака О!еЩwіпkе! m. _flugwinkel 
m; 1<_ траєкт6рії Einfallwinke! 
"'; к_ тягу Zugkraflwil1ke! m; 
к_ ун6шення АЬІгне. Abwei
chungs_. Abdrangungslwinke! т; 
уставний IL. крила РliigclcinsІеIl
winkel m; уставний "- лопатей 
Schraubel1steigung t 

"утомір MeBwinkel m 

тнпожежна JL.. Peuerl6schtrt1pp m; 
л_ фотографів Bildstelle f 

ланковйй КеІІеп. , . 
ланцюг Кеtlе f; вентилевнй ,'
VепШkеttе f 

лапа Tatze (. РlоІе '; велика гу
сяча JL.. groBer OanseluB "'; 
гусяча л_ ШіпsеluВ m; л_ кар
тера Kal'terpratze f; JL.. кІтви 
Ankerpflug т; мала гусяча JL.. 

k!einer OansefuB m 
лата Lattenstiick п; вимір ча л_ 
МеВ!аltе (; подовжна Л_ L,ngs
lаНе 

лаштунок, виряд Riistung '. Ad
justierung f; воєнний в_ Kriegs

ледотв6рення Eisbildung f [ger,t n 
деміш Sporn 1n; допомічнйй Л_ 

Hilfssporn т; "- літана Lan- • ~, 
nо_Аnш." .. ,. ,t ,~ dungssporn "'; ..-...--- л_ vrv· ~ 

Schneesporn m; ХВОСТОВИЙ Л_ 
SchleiC. Schwanzlsporn rn 

летище. аеродром Pluglfe!d n. 
_platz m; висунене JL.. Oelechts
!andeplatz т. vorgescllObener flug
platz 111; вихідне JL.. Ausgan{5~
!lughafen m; військ6ве JL.. МІІІ
tiir!lughafen m; горожан(ьке л_ 
Verkehrslandeplatz т; державне 
л_ Staatsi1ughafen m; л_ для 
вітрунlв Segelllugplatz m; за
пасне JL.. Notlhafen т. _Iandeplalz 
т. Jandehafen "'. Ausweichi1ug-
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рlаІ. т; комунікацІйне "- Уег
kehrsllugplatz т; морське л_ 
Wasserllugplatz т; л_ на водІ 
Wаssегflughаfеп т;" освІтлене л_ 
beleuchteter F!ughаlеп т; підх6-
дити до "- еіпsсhwеЬеп; при
ватне "- РгіvаШugр!аtz т; пу
блічне "- oflentlicher F!ughalen 
1n; санітарне, здоровнйцьке Л_ 
VегwuпdеtепПugр!аtz т; сухо
дІльне л_ Lапdfluglhаlеп т, 
_р!аІ. т; учб6ве "- SсhuШug
p!atz т; фабричне "- Werkllug
р!аІ. m; фалшиве "- Sсhеіпflug
hаlеп m 

летнщевий F!ughаfеп ... 
летlвня Напgаг т, F!ug_, Flieger_, 

F!ugzeuglhaile t; брезент6ва л_ 
Zelthangar т; довгаста "- Langs
halle t; стала л_ stabiler Напgаг m 

летІти, літати Iliеgеп; л_ дальше 
wеitегf1іеgеПj JL З3 КИМ, навзДо" 
гін пасhfliеgеп; "- на сліпо 
Ь!іпdl1iеgеп 

летопад Fallschirm т, Sргuпglаll
scl1irm ті автоматичний .11-
aL\tomatischer Failschirm m; ви
тяжний л_ Ausziehlallschirm т; 
двопарасолевий "- Doppelfail
schirm m; "- для вантажу 
Lastenlallschirm "'; "- до си
дження Sitzkissenfaltschirm т; "
із спітн6ю ракетою Leuchtfall
schirm ;n; змійковий "- РаН
schirmdrachen m; JL кільцевого 
вигляду" Ringfallschirm т; куле
видний "- Kugelfallschirm т; 
наколІнний л_ SchoВJlallschirm 
т, _kissenlallschirm т; наплечний 
л_ Riickenfallschirm т; паса
жирний "- КаЬіпепfаIlsсhігm т; 
помічний л_ HiJfsfallschirm т; 
л_ прив 'язи6го коша КогЬІаН
schirm т; самочинно-отвираль
ний "- sе!ьsшitig sich бf[пепdег 
Fallschirm т; сідцевий "- Sitz
fallschirm m; східчастий "
Stufепlаllsсhігm т; учб6вий "
ОЬuпgslаllsсhіrm т 

летопадний Failschirm ... 
летопадннк Fallschirmflieger т 
лето скакання Fаilsсhігmsргіпgеп n 
lІетоск6к FаilsсhігmаЬsргuпg т 

летоск6чник Fa!lschirmlspringer т, 
_аЬsргіпgег т 

летоск6чня Fаllsсhігтsргuпgtuгт т 
летунство Fliegerei t, Flugwesen n; 
безмотор6ве, вітрун6ве "- Se
gelfliegerei t; бойове "- Катрl
f1ugwesen "; бомбард6ве л_ 
Bombenf1ugwesen "; військ6ве 
"- Militarifliegerei t, _f1ugwesen 
" _!uftfahrl t, Heeresfliegerei t; 
г~рожанське "- ZіvіШugwеsеп 
n' колоніяльне "- КоlопіаlШе
g~rei t; морське "- магіпеl
f1iegerei t, _flugwesen ", See
fliegerei t, -1lugwesen "; ни
щіlJlьне "- ]agdlslreitkrafte tlPI, 
_flugwesen "; нуркове бомбар
д6ве "- Sturzkampfflieger т; 
спорт6ве "- SрогШugwеsеп n 

летунсько-спорт6вий f1ugsportlich 
летунсько-технічний flugtechnisch 
летючки F!ugb!atler nlpl; скидати 
л_ (з літакІв) FlugЬ!іШег abwer

ливарня Оіеl3егеі t [Іеп 

линва Seil "; "- блискавичника 
Blitzab!eiterseil "; Б6вденова л_ 
Bowdenzug n; "- вентиля Уеп
IШеіпе t; відтяжна "- АЬsрапп
se;1 "; галівиа JL Schlepptau n; 
головна причальна "- Наирl
ankerlau n; диференціяльна JL 
Diffегепtiа!kаЬеl "; дротова "-, 
трос Drahtseil "; запоБІжна "
Sісhегuпgssеil n; кІтвова "
Ankerseil "; конопляна "- Напl
seil 11 ; круг ла JL., Rundseil n; 
натяжиа "- Spannlkabel ", _seil 
n, _1аи n; носюі Л_ TragseiI n; 
обмеж[ув]альна "- Begrenzungs
seil n; JL переuошення Verwin~ 
dungskabe! "; підтримувальна 
"- Hangelseil ", _Іаи "; при
в'язна "- Fesse!jkabel ", _Іаи n; 
прив'язнІ лИнви (летопаду) Fang
lеіпе t; причальна "- Lапdеtаu n, 
Vегаnkегuпgssеil "; регуляцІйна 
"- Rеgеllеіпе t; роздв6ена "
ОаЬеl1еіпе t; розривна "- RеШ
lеіпе (; сталева "- Stah!seiJ n; 
стартова "- Slarlsei! n; JL стер
на Steuersei1 n; "- стериа висоти 
НбhепkаЬеl n; JL стернування 
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Steuerkabel n; трнмальна' JL 
Haiteseil (; тягова л_ Zugseil n 

лнтв6 GuВsШсk n; металеве JL 
Me!allguB m; JL з ребрамн Rip
penguB m 

личкування деревом Holzaus!lit!e
rung f 

лишок, зайвина OberschuB m; JL 
підіймальної силн Auftriebsliber
schuB m 

лиштва Leis!e (; бокова л_ Rund
leis!e (; JL кілю Кielleisle f 

лід ... , . . о; плавний л.- Treibeis n 
лійка Trich!er т; бляшана л_ 

Blechlrichter т; л_ від р6зриву 
Sprenglrichter т; мертва JL to!er 
Trichter т; повітряна JL Luf!
Irichler т 

лійк6внна б6мбн Bombenlrichler т 
лійк6више Trich!erfeld n 
лінійка . .. , ... ; регуляціАна JI.

Regulierlatte f 
лінія Linie (; JL зануреНIІЯ Таи

chungslinie (; крива JL Kurve (; 
JL ль6ту Flug\inie (; JL ль6ту 
Fluglinie (; JL ль6ту гарматия 
SchuВlinie (; иадземна JL ОЬег
lei!ung (; JL напряму, націлю
вання Rich!ungslinie (; ну лева JL 
Nullinie (; JL переп6ни Sperr
lіпіе (; повітряна JL Luft1inie (; 
снлова JL КгаШіпіе (; JL ск6ків 
Ніірiliпіе (; JL старту S!artlinie 
(; сторчова л_ Ver!ikale (; JL 
струму S!romlinie f;JL течil 
FluBlinie (; центральна JL Zen
Ігаlе f 

літ, лет Flug т; агітаційний, ре
клямний JL Werbeflug m; акро
батичний Л_ akroba!ischer f1ug 
т, Schau!lug m; артнлерfйний JL 
Ar!i\Ierieflug m; JL 6аль6иом, 
бальон6ВІІЙ л_ Ballon!lug т; 
безмотор6вий JL mo!orloser Flug 
m; безперестанний л_ Ohnehalt
flug т; бомбард6вий JL Вот
benflug m; JLбомбов6зів КатрІ
flug т; JL бомбов6зноі ескадри 
Geschwaderflug m der ВатЬег; 
буксирний JL Schleppflug т; 
БУКСИРIІИЙ JL вітруиа SеgеШug 
m; JL в ладі Formationsflug т; 
JL 5 об'tднанні Formationsflie-

літ 

gen н, Fliegen n іт Verband, 
Verbandsflug т; JL в розташу
вання в6рога Feindflug т; вар
статний JL Werks!a!tflug т; ви
к6нувати иурк6вий JL S!urzflug 
т machen; випередний JL Уог
ausflug т; внпр6бувальний JL 
MeBflug т, Priilungsflug rn; ви
с6кий JL Нбhепflug т; вІльний 
JL Ігеіег Flug т, Frei!lug т; 
вітруи6внй л_ Segel!lug т; JL 
власними силами Muskelkra!tflug 
т; JL гол6вою вниз КорШug 111; 
горизонтальний JL Waagerecht
!lug "'; JL горілиць Rlickenflug 
m; гот6в до ль6ту !lugfertig; JL 
для запровіянтування, прохар
чування Verp!legungsflug m; JL 
для зв'язку Verbindungs!lug ",'; 
л_ для зв'язку арміі Armeever
bindungsflug т; л_ для зма
гання Wе!Шug m; JL для фото
графування Bildflug т; JL до 
мети ZіеШug т; л_ ескадри 
Geschwader!lug m; JL етапами 
E!appenflug m; далекий JL 
Weit_, Langs!recken[flug m; л_ 
денних 60>lбов6зіо Tagbomben
flug т; динамічиий JL вітруиа 
dynamischer Segelf!ug т; довго
часний JL Dauerflug т; довкіль
ний л_ Pla!zrunde (; л_ за бурі 
Gewitterflug т; JL за (В часі) 
передавання Abnahmeflug "'; 
заграНl\ЧIІИЙ JL Auslandsflug 1Il; 
засл6нний JL Sperr!lug т; зрі
лий ДО ль6ту (учень) flugreii 
(SсhШег); JL із дросель6ваНІІМ 
рушієм gedrosse1ter Flug, Spar
flug m; кабрір6ваний JL Sack
flug m; комуніJ<аційний, пас а
жирний л_ Verkehrsflug m; л_ 
коркотягом Korkenzieherflug m; 
криволінійний JL (по кривій) 
Kurvenflug т, krummliniger Flug 
m; Л_ mін"ами, ланковий л
Ke!!enflug 11l; льокальний JL 
Pla!zflug т; мотор6внй л_ Мо
!orflug т; JL на висоту Нбhеп
!lug m; JL на віддаль StreckelL. 
WeitJflug 11l; JL ІІа галівніі! 
линві Flug m іт Schlepp!au; 
JL на прнв'язнім бaJJь6ні ge-
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lesseHer Flug "'; JL навпрост~ць 
ОегаdеаusПug "'; навча,1ЬННЙ 
бомбардови/l JL Bombentibungs
Пug m; JL над л~тищем Platz
Пug m; иизькй/l л_, низько лІт 
ТіеflПug m, _апПug m; нічний 
JL Nachtflug m; ніЧllо-бомбар
д6вий JL Nachtbombenflug "'; 
нічин/І дал~ки/l JL Nachtlernflt1g 
m; нічний JL lІищильника Nacllt
jаgdПug "'; <<Ножові</І літ» Мео
sегПug "'; нормальн:,й, звича/l
"н/І .11_ Normalflug m; окружннй 
л_ Rппdflug m; падаllьни/l, НУР
КОВИЙ JL Sturz!lug m; перего
НОВИЙ л_ Rennflug m; переслl
дувальннй JL jagdflug m, Vcr
folgungsflug "'; л_ по колесі 
Кгеівflи!!" m; JL по ТРИКУТНИ"У 
Dreieckflug m; поворотннй л_ 
RіісklПug т, _шагsсh m; по
з~мний lL НогіzопtаlПug m; 
показнйй JL Schauflug m; полl
цІйний JL Polizeillug "'; .• _ по
махом J{РИЛ Schwingenflug 1n; 
поштовий JL Postflug m; 
прнзгlр"оВИі\ Л_ вІтруна Hang
sсgе!Пug "'; ПРИЙ"'\ЛЬНІІЙ л_ 
ОЬегпаhтеПug m; прилюдниl!, 
публІчний JL Schat1flug m; [ВИ]
пробний .11_ РгоЬ"-, Priif1flug m, 
Probefahrt (; г.роДовжати Л_ 
wc:terfliegen; пташиннй .• _ Уо
ge1llug m; реклямниі! л_ Re
klameflug m; рекордовий л_ 
RеkогdПug "'; розвlдчнй л_ Ет
kundungs_, Aufkliirungs_, Aus
kuпftsЩug "'; сліпий л_ Вlind
Пug 11'; службовий л_ Bedarfs
flt\g m; спеціАЛЬНИЙ, осІбний л_ 
Sопdегf!ug 11'; спіральни/l л_ 
Spirall1ug "'; спробний л_ Уег
suchsflug m; СПУСЮ\ЛЬНИЙ lL 
Oleitflug m; стежопий JL ВеоЬ
асhtuпgsПug "'; термічний вітру
новий lL Thermiksege1llug m; тре
ніll(овиll, заправний lL Obungs
Пug "'; "-У мряцІ NеЬеlПug ІІІ; 
JLY хмарах WоlkепПug "'; "-У 
стратосф~ру StгаtоsрhіігепПug "'; 
уминальний lL Davonllug "'; 
учБОDиll, вишкільннй JL Schul
Пt1g ті фігурний, аНРОбатйчниli 

lL КипвС, Figure,,-, Schlei!en1-
Пug m; хвилястий JL Wellen- / 
Пt1g ІІІ; швиднlсний ,,-~oe
schwindigkeits!lug m 

літавець, змій ОгасЬеп "" Fl -
drachen m 

літан Flugzet1g ''', Flugmaschine 1; 
армійсьний lL НеегеsПugzеug 11; 
арти.qерlЙниЙ JL Artillerie!lug
zeug- n; багаrо]мотор6вий, _ру
шійний JL теhгшоtогіgеs Flug
zeug n; JL без піл6та ftihrcr
loses Flugzeug n; lL без роз
чалу unverspanntes Flпgzеug "; ~ 
беа~lL Oleiter m; без
Р"Yllilйн~Sекkr m, Segelflug- І 
zeug 1~; безхв6стий Л_, без
ХDОСТОКРЙЛ schwanzloses Flugzeug 
n; 11_ берегово! оборони Юіstеп
schutzflugzeug n; JL Близы<її 
розвідки NahaufkНirer т; бом
бардовий л_ Катр!1 flieger m, 
_Пugzеug n; бомбовий lL Вот
ЬепПugzеug n; бунсирни!і л_ 
Schlepp)tflugzeug n; важний л_ 
Sch,weiflugzeug n; вантажний л_ 
Laste,,-, Frachtlflugzeug n; л_ 
велиноївидатностнНосhlеіstuпgs
l1ugzeug n; вирівняти л_ (в ча-
сІ льоту) abwiegen; висонолfт
ний л_ Ноhепflпgzеug n; вій
сьновий lL МilШігflugzеug Н; 
військово - транспортовий lL 
Truppentransportleur ІІІ, _Пugzеug 
n; вільионосниll л_ dісkШіgе\іgеs 
Flugzeug "і lL водоз~меl\Ь (су· 
ходільно-морський) Amphibien
I1пgzеug n; воєнний JL Kriegs
flugzeug n; горожаисьниll IL
ZіvіШugzеug 11.; даленорозвіднб
ВИЙ JL Fernaufkliirungsl1ugzeug n; 
двоособовнй "-, двосlдець Оор
pelsitzer m; двопоплавцевий Л_ 
Zweischwimmer!lugzeug n; дво
рушійний lL Zweimotoren!lugzeug 
n; двостояновий л_ Zweistieler 
"'; двотулубни!і JL Zweirumpf
l1ugzeug n; деревляний л_ Holz
flt1gzeug n; JL для зв'ЯЗНУ Уег
bindungsf!ugzeug n; JL до дале
нольотів ОЬегlапdflugzепg n; л_ 
до задимлювання Vernebelungs-
fl ugzeug n і дослІдний 11_ Уег-
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suchsflugzeug n; заОІ<еаIIСЬКИЙ lL 
Oberseellugzeug n; запасний л_ 
Reserveflugzeug n; зачіпний, 
штурмовий л_ Angrilfsfl!lgzettg n, 
oifensives flugzeug n; зістрелити 
л_ (3 землі аб6 повітря) еіп flug
zeug abschieBen; змійковйдний 
л_ Orachenflugzeug n; знижати 
lL flugzeug n drticken (Тіеlеп
steuer geben); кабін6вий, паса
ЖИРНИЙ л_ Kabinenll!lgzeug 11; 
катапультний lL 5chleuder_, Ка
tарulфlugzеug n; lL кер6ваиий 
иа віддаль fernlenkll!lgzeug n; 
коліснйй JL fШgеlгаdflugzеug n; 
JL комаидира ftihrerllugzeug n; 
комунікацІйний, пасажириий Ver
kehrsllugzeug n; [наjкорабель
ний lL Bor<L, 5сЬillо_, Oeckll1ug
zeug n; "Рllлоударний lL Schlag
IШgе1l1ugzеug n; кур'єрський л_ 
Kurierflugzeug n; легкий л_ 
Leichtl1ugzeug n; легю\й сухо
дільний л_ Leicht1andflugzeug n; 
лопатонолІсний lL 5chaulelrad
flugzeug "; люд6вий л_ Volks
ilugzeug n; малопотужний л_ 
kleinmotorigels flugzeug n; мета
лений л_ Ме!аШlugzеug ,,; ме
теорологічний JL Wetterl1ugzeug 
,,; модельний л_ Model1l1ugzeug 
n; морський lL Магіпе_, 5ееl
ilugzeug n; мотор6ВІІЙ л_ Мо
torflugzeug n; Л_ на пблозах 
Schneel1ugzeug 11; напалубний л_ 
Oecklandel1ugzeug ,,; л_ нахиля
ється влІво flugzeLtg " l1angt 
links; Л_ нахиля€ться вправо 
flugzeug n hiing! rechts; нічно
бомбард6вий л_ Nach!bomber т; 
нурко вий lL 5turzkampfllugzeug 
,,; обор6нний JL Abwehrl1ug
zeug 11, defen::ives Flugzeug 11.; 
одноособ6вий "-, односідець Еіп
sitzer m, Einsitzerflugzeug n; од
нопоплзвцевий JL Einschwimmer
l1ugzeug n; однорушfйний л_ 
Einmotorenllugzeug ,,; одностоя
к6вий JL Еіпо!іеІег m; однотулу
б6вий "-, одиотулуб6вець Еіп
rumplflugzeug n; океанський л_ 
Ozeanflugzeug n; опанцер6наннй 
/1_ Panzerflugzeug n; осадити 11-
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(на землю) flugzeug n aulse!zen; 
осІбний л_ 50nderflugzeug n; 
охор6НІІИЙ JL 5chutzflugzeug n; 
JL охор6ни лісів РогоІііЬег
waci1Ungsflugzeug n; пасажирний 
л_ Reise_, Passagierlflugzeug n; 
перегон6Вий л_ Rennflugzeug n; 
lL З оідв6ззям Radilugzeug 1/.; 
оідн6сити Л_ flugzeug " zіеhеп 
(НоЬепоІеиег geben); піх6тний 
JL Inlanterielflieger т, _Ilugzcug 
n; оовітрохемічний lL ВеоІаи
bungs , Stгеull~.J:jЩ..n; по€дин
ЧИИЛ- ЕшzеIfllеgеr m; поліцfй
ний lL Polizeillugzeug 11; по
плавцt!вий л_ 5chwimmerllugzeug 
n; пошт6вий л_ РоsШugzеug 11; 
працівний JL АгЬеіtsПugzеug n; 
приватний л_ РгіvаШugzеug n; 
прив'язн"й Л_~ Fesselflugzeug 1'l; 
прихватити л_ f1ugzeug n зі,
langen; JL різнор6дного при
значення Mehrzweckellugzeug 11; 
розвідк6DИЙ JL Aulklarungs_, Еі'
kundungs_, Beobachtungslllllgzeug 
n; JL розпилювач Bestaubungs
ilugzeug n; р6торний JL Rotor
Пugzеug 11; санітарний, здо
ровнйцький lL KrankeIL, 5асі
tatslllugzeug n; серійний "-, ее
рlйноі буд6ви ReiheIL, 5егіепl
flugzeug n; спеціяльний Л_ Spe
zialllugzeug n; спорт6вий л_ 
5роrШugzеug n; сторо,,<Овflй, оа
тру льний JL ОЬегwзсl1Uпgs_, 
Schutzlllugzellg n; суходільний л_ 
Landflugzeug ,,; суходільно-вбд
ниіі .'- Wзssегlапdllugzеug n; су
ходільний легкий lL Landleich!
flugzeug n; суходільно-мор
ський JL Amphibienllugzeug п; 
торпедон6сний л_ Torpedoflug
zeug 1t; транспорт6вий 1L Tral1s
port!lugzeug n; тренін(6вий, за
праВН1fЙ lL Obungsllugzeug 1/ ; 

триlмотор6вий л_, рушій1fні! л_ 
Oreimotorenilugzeug n; триосо
б6внй JL Dreisitzer m; тристоя
к6внй JL Огеіо!іеlег m; тулуб
ний JL RumрШugzеug ,,; ту- ') 
ристичний JL T..2!!.!:.enllugzeug n; 
учб6вий, вншкільний JL 'Sёhul- • 
ll1!gzeug n; учб6вий дноосо(j6-
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вий zweisitziges Schulllugzeug n; 
чистометал~вий л_ Ganzmetall
flugzeug n; швидкісиий пошто
вий "- Depeschenflugzeug n; 
швидко лІтний "- SсhпеlШugzеug 
n; швидколІтний пасажирний "
Schnellverkehrsf1ugzeug n; швид
колІтний поштовий "- Schnell
postf1ugzeug n; штурмовий "
Schlachtf1ugzeug n 

лlтакозю\вство flugzeugkunde f 
лlтакоиос[ець] flugzeugtrager т, 

Mutterschifi n 
лІтання, летlння fliegen ,,; без
моторове "- Segelfliegen n; бойо
B~ "- gefechtsmaBiges fliegen n; 
"- в об'єднанні Verbandsl1iegen 
", fliegen n іт Verband; ви
проб[уваль]н~ "- Einl1iegen n; 
"- для заслоиювання SреггШеgеп 
n; моторове "- MotorfIiegen n; 
навчliльие "- exerziermaBiges flie
gen n; нічне "- Nachtfliegen n; 
повlльие "- Lапgsаml1iеgеп n; 
слlп~ "- (за приладами) Blind
f1iegen ,,; спортове "- Sport
f1iegen n 

лІтачок Kleinf1ugzeug n; пасажир
иий "- Kleinverkehrsf1ugzeug n 

лІтература Literatur (; летунська 
"- fliegerliteratur f 

лІтун flieger т, flugfiihrer т; л_ 
аматор Amateurf1ieger т; ар ти
лерlйннй "- Arti11erief1ieger т; 
безмоторовий, вітруновий "
Segler т, Segelllieger т; бом
бардовий,,- Kamplilieger т; бом
бовозиий "- Bombenf1ieger т; 
бюрковий "- Schreibtischl1ieger 
т; військовий "- НеегеsШеgег 
т; ВОЄнннй "- Kriegsl1ieger т; 
"- для зв'язку Verbindungsl1ieger 
т; запасний л_ НШsl1iеgег т; 
змІйковий "- DrachenfIieger т; 
комунlкацlйннй, пасажирннй "
Verkehrsllieger т; морський "
Marinef1ieger т; мотор овий, ру
шlйиий "- Motorf1ieger т; ни
щильний "- ]agdf1ieger т; иlч
ний "- Nachtf1ieger т; "- иіч
них бомбовозІв Nachtbombenl1ie
ger т; [за]ок~анськнй "- Ozean
l1ieger т; пе!'еслlдrвальннй "-

Verfolgungsl1ieger т; пlхотний 
"- Infanteriel1ieger т; "- по фа
ху, заводовнй "- Berufsl1ieger т; 
полярний "- Polllieger т; роз
вlдчнй "- Aufkliirungsflieger т; 
спортовий "- Sportflieger т; "
ст~жач fliegerbeobachter т; сто
рожовий "- Schutzl1ieger т; фа
бричний "- Werkeinflieger т; "
фотограф BiIdl1ieger т; цивІль
ний, горожан ський "- ZiviI
flieger т 

лlхтliр LзІегпе (; обертliльиий "
огеыіьІt n; освІтлювальний "
Leuchtfeuer n; позиційиий, бор
товий "- Positionslaterne (; хво
стовий "- Hecklampe (; шляхо
вий "- Streckenfeuer n 

лlц~нцlя Lizenz f 
лічильник Zahlwerk n; гliзовий "

Gasuhr (; "- кІлькости оборо
тів Umlaufzahler т; "- оборо
тів ToureIL, Drehlzahler т, ит
drehungslanzeiger т, _messer т 

лови. .• ]agd (; повІтрянІ "
Lultjagd f 

лонжерои Ноlт т; головний "
НаирІЬоlт т; горlшнlй "- ОЬег
Ьоlт т; додатковий "- Hi1Is
Ьоlт т; дугуватий "- Bogen
Ьоlт т; "- елер6на Querruder
Ьоlт т; зliднlй "- НіпІегЬоlт 
т; "- крилli fШgеlhоlm т; "
л6патІ ротор-проп~лера Rotor
IШgеlhоlm т; метал~вий "- Ме
ІаllЬоlт т; "- иа виг ляд «І» 
І-Ноlт т; носний "- Tragholm 
т; пер~дній "- NaseIL, Vorderl
Ьоlт т; под6вжний "- Liings
Ьоlт т; скриньчliстий, короб
чliстий "- Kastenholm m; СТіІ
левий "- Stahlholm ",; труб
частий "- Rohrholm т; "- тря
мов6го вигляду Balkenholm т; 
"- тулуба Rumpfholm т 

лопать Schaufel (; "- проп~лера 
Luftschrauben_, Propellerlblatt n; 
ок6вана "- проп~лера МеІаН
beschlagschraube (; "- р6тор
проп~лера Rotorf1iigel т 

луч Halbmesser т; пеленгацlйнl лу
чі Реіlstга!tlеп m/pl 
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люз КIaffung f і кільц~вий 
Ringspalte т 

люк Spalt т, Spielraum ті водоие
проиикливиil JL Schottluke t 

люка (межи зубами шестернІ) Zahn
lиІ! f 

лютуваиня Lotung (і електричне 
JL elektrische Lоtuпg f 

лютувати ІВlеп 

лябораторія Laboratorium nі аеро
динамІчна JL аегоdупаmіsсhе Ver
suchsanstalt ti JL ВИСОКОЛьот-

них дослідів Ноhепllugvегsuсhs
anstalt f 

ля( ••• , ••• ; повІтряний ,,_ Lufl
ляк Рігпіs т [Iog I1 
лякувати !ігпіssеп 
лямпа Lampe t; гаслова JL BlinL, 
SіgпаL, Zeichengebellampe (; 
коитрольна JL Priiflampe t; ми
гот лйва 1'- Plackerlampe f; 
світ лом~тна 1'- Scheinwerferlampe 

ляф~т Lafette t If 
льодоусувач Enteiser т 
льопlн( Oberschlag '" (Looping) 

м 

Mara(OHI (рід дерева) Mahagoni n 
MaГH~T Magnet ті двоІскровий м_ 
Zwеiluпkепmаgпеtzііпdег ті за
ш\льниil м_ Ziindmagnel ті м_ 
палювання Ziindmagnelo n і пlд
кововидниil мо. Hufeisenmagnel 
ті поворlтниil мо. rotierender Ма
gnel ті пусковий м_ АпlаВ
mаgпеl ті робочий м_ Belriebs
mаgпеl ті сталевий м_ Stahl
mаgпеl ті сталий мо. регmапеп
lес Маgпеl т і тривалий, ста
лий м_ Dаuегmаgпеt т 

магнетизм Маgпеtismus ті з~м
ний мо. Erdmagnetismus т 

магиетичний mаgпеtisсh 
мазничка Oler т, Schmierbiichse t і 
(нотова мо. DochtOler т і ручна 
м_ 01_, Sсhmіегlkаппе t, Напd
druckolec ті м_ Штавфера 
Slaufferbiichse t 

мазь проти вlдморожения Prosl
salbe f 

майва Wimpel т, Wіпdsасk ті 
гаслова мо. Sіgпаlflаggе f 

майдан ••• , ••• і запасний ле
тунський мо. Nоtlапduпgsрlаtz ті 
летунський мо. Lапdеlfеld n, _plalz 
т, Pliegerlandeplatz ті промІж
ний летунський мо. Zwіsсhепlапdе
platz т і примусовий летунський 
мо. Zwапgslапdерlаlz т 

майно МаІегіаl nі м_ гаи(ару Наl
lепg-егаt I~ 

майОр-інженер летунства Plieger
slаЬsіпgепіеuг т 

майстер Meisler '" і м_ акроба
тики Кuпstflugmеіslег т; літа
ковий струментовий мо. Plugzeug
fеіпmесhапіkег т; старший м_ 
Werkmeisler т 

майст~рня Werkslatt t 
майст~рство в акробатицІ Kunsl

!lugmeisterschaft f 
максимально-допустймий hochst-

zuliissig 
мало-потужний geringschiitzig 
малярня Anstreicherei f 
малювання Streichen n; маску-
вальне м_ Tarnanstrich m 

малювати anslreichen 
маидрування Wanderung fi мо. 
точки тйснення Dгuсkрuпktwапdе
rung (; мо. Ц~HTPY тйску Wande
rung f des Druckmittelpunktes 

маневри Мапоуег nlрі; повІтрянІ, 
летунськl Luftmanover nlрІ 

MaH~BpeHicTЬ Manovrierfahigkeit f 
маневровий wendig 
маневрові сть Wendigkeil f 
манометр, тискомІр Druckmesser 

"', Manomeler n; бензиновий м_ 
Benzindruckmesser т; м_ олfi 
OIlmanomeler n, _druckmesser '" 

мапа Karle f і летунська мо. Рliе
gerkarle (; мо. л~тища Plugplalz
karte (; маршрутна м_ Strecken
karte (; метеОРОЛОГ(Чlfа мо. 



мапа 154 металізація 

\Vetterkarte f; повlтро-Фотогра
фlчна м_ Lultbildkarle f 

мапн/ік (в тулубі літака) Кагlеп
lasche f 

мапограФія Кагlепаuіпаhmе f; ле
тунська "- Flugzeugkarlenauf
паЬте f 

мапозвивач (апарат звивати ма
пи) KarlenlroJlapparal 711, _roHer 

мапотримач КаrlепЬгеН f Іn 
марка Poslzeichen n; ,повітряно
поштова м_ Luflposlwerlzeichen n 

марш Marsch т; повор6тний м_ 
маршрут Roule f [Riickmarsch 

.-------мііса Masse (; защlльна м_ DісЬ-
-Iungsmasse f; повІтряні маси 
Luftmasse f 

маска (Tep~HY) Maske f 
маснівництво Tarnwesen n 
маснування, уневиднювання Tar-
пuпg (; димове м_ 'Rauchmaskie
гuпg (; наземне м_ Tarnung f 
аиl der Erde; хемlчне м_ сЬеті
sche Tarnung f 

маскувати, уневиднювати lагпеп 

маст/іло 5chmiere {, 5chmierlmale
тіаІ n, _01 11" _stoff т; М_ валь
н/іці Lagerschmierung t; І!істпне 
м_ КпосЬеп51 n; обіг6ве м_ 
U mlaulschmierung (; рушійне м_ 
Molor51 n; спраць6ваllе м_ АЬ-

мастилол6вник ОШіпgег m [51 n 
мастилопр6від 011kanal т, _Іеі-

lung (, _rohr n 
мастилочисник Olreiniger m 
мастити, 00_ einfetten, abschmieren 
матерія 51011 т; м_ до обши-
ваиня, обшивати Веsраппипgs
stoff т; м- до ПОUРИТТЯ, по
кривати Веklеіduпgsflоfl т; об
шитий матерією slolfbespannl 

матеріял Malerial n 
матеріяли Malerialien nlpl; буді
вельний м_ Bausloll т; військ6-
bo-леТУllськиіі м_ Heeresllugzeug
malerial n; м_ до будування 
літакІв Flugzeugbauslofl т; ле
тунський м_ Flugmalerial n' 
мастильний м- Schmiere (: 
5chmiermalerial n; сириА м_ 
Rоhlшаlег'іаl n, _sloll т; стариА, 
брак6ваllиl\ М_ АНтаlеті,1 n 

мат6виА glanzlos 
маточина Nabe t; м_ к6леса Rad
паЬе (; м_ пропелера Echrau
belL, Propellerlnabe f 

машина Maschine (; вишкільна 
м_ Ausbildungsmaschine t; дво
рушійна м_ zweimolorige Ма
schine tj запасна, доп омічна М_ 
HilIsmaschine (; парова м_ 
Dampfmaschine (; перевишкільиа 
м_ Umschulmaschine (; підій
мальна м_ Hebemaschine (' м_ 
ПОРУШУВ3Н3 вихлйпинами 'Aus
puflmaschine {; розбирати ма
шину demonlieren; сило ва м_ 
Kraftmaschine (; трнрушійна м_ 
dreimolorige Maschine t; учб6ва, 
вншкільна М_ 5chulmasclline t 

машин6виіі Maschinen", 
мащення 5chmierung (; відосеред
к6ве м_ 5chleuderschmierung t; 
довІльне, рясне м_ Ober51L1ng (; 
кіл'цеве м_ Ringschmierun~ (; 
обіжне, циркуляційне м_ Zlrku
lalionsschmierung t; м_ олІєю 
Olschmierung (; м_ ч~рез [на]
тиск Druckschmierung t; м_ ци
ліндрів Zylinderschmierung t 

маяк Leuchllurm т, Slreckenletler 
; гаСJlово-nетунсьний М_ Ап~ 

steuerungsfeuer 1'1,; головний М_ 
(повітролfнії) НаирНепет 11; иа
прямннА м_ Richlposlen m; 
оберт6внА м_ Drehleuer n 

маятник Pendel т 
медицнна Medizin t; летунська М_ 

Luftfahrlmedizin f 
мембрана 5сьаlIы�сьh n, Membrane f 
мережа Nelz "; осІбна телеФ6ина 
м_ 50nderfernsprechnelz "; повІ
тряна м_ Luftnelz n; м_ протн
летунськнх донесень Flugmelde
nelz; м_ служби трив6ги Warn
netz 11 

мета Ziel 11, _darslelIung (; 
Scheibe (; м_ до стріляння 
5chieBscheibe t; м_ иаступу, ата
ки Angriffsziel 11; повІтряна м_ 
Luftziel 11; м_ р6звІДКІІ Erkun
dungszweck m; рух6ма м_ 
gehendes Ziel n 

металізація Metaliisierung t 
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металь MetalI n; антнфракцlйний 
м_ ОІеіtП1еtаН n; бlлиА м_ 
\VeiIJgu6 m; леГl/ИЙ м_ Leicht
metalI n 

метеорограф Meteorograph rn 1т 
метеоролог WettersachversHindige(r) 
метеорологія Wetterkunde (, Ме-

teorologie t 
метода Methode (, Verfahren n; м_ 
зблюю\ння Al1niiherungsverfahrel1 
n; пришвйдшена м_ Abkilrzungs
verfal1ren n; слухова, акусти\!на 
,'- AbhOrmethode f 

механізм Mechanismus 'Іn; автома
тичний м_ керування аиlоmаlі
sches Sleuergeriil n; вимию\льний 
м_ АЬslеlImесhапіsП1US т; дифе
ренціяльний м.. Ausgleichsgelriebe 
11; замикальний М_ VerschluB m; 
заск6чниА м_ РаНе (; м_ керу
ваІІІIЯ SleuergeriH 11; м_ націлю
вання RЇChlmascI1ine t; переда
вальний м.. ОеlгіеЬе n; передат
иий м_ Oberselzungsgelriebe " ; 
під'єминА м_ Hebevol"ГЇChlung (; 
подавальний м_ Nachschubvor
richlung (; пусковий м_ Апlа6-
аррагаl rn; ПУСl/овиА м_ ку ле
мета Maschinengewehrabzug "'; 
реєстрівнйй м_ Regislrierwerk 11; 
стрільний М_ Abfeuerungsmecha
nismus m 

механізований mechanisiert 
механік Mechaniker т,; летунсьний: 
м_ FІіеgеГП1есhапіkег m; старший 
м_ ersler Mechaniker m (еіпег 
SlaffeI) 

механіка Mechanik f; м_ газовид
НИХ тіл Mechanik t der gasformi
gen Когрег; летунська м_ Flug
mechanik (; м_ льоту Flug
mechanik f 

миска картера Karlerbecken n 
митниця ZolIslelIe (; летунська 
м_ ZoIlfJughalen '" 

мишка ... ; летунська М_ (рід 

Mi~~Mкr?neFI;~g~p~~~~lcTa м_ FШ-
gelmine f 

мінімум КIeinsC. МіпішаІ!wегl т, 
Mindeslbelrag rn 

міністер Minister т; М_ летунства 
Luftfahrlminister 110 

міністерство МіпіstегіuЛ1 n; М_ 
повітролітання Lu!tfahrlminisle
гіuт n; повІтряне м_ Lu!tшіпі
sterium 11. 

мІра МаВ n; м_ М{сТІ/ОСТИ. єм
кости Raumma6 n; м_ на 01/0 
AugenmaB n 

мірило світли"и AufnahmemaBstab т 
мірник Aufsatz т. Visier n; ВІІ
сувний м_ Schiebervisier ,,; ои
тяжн(:й М_ Ausziehvisier 11; від
бивнйА м_ RefJexvisier n; м_ 
видатности льоту Flugleis(ungs
messer 1n; М_ зужиття палива 
Brennsfoffverbrauchsmesser m; н:їль
цевий м_ Ringvisier n; м_ кільо
метрів -Кіlошеlегmеssег "'; м_ 
кута. ун6шення Ablriftmesser 111; 
летунсы/АA м_ Fliegervisier n; 
оптичний м_ optisches Visier 11, 

RichC, Visier!fernrohr n; оптич
НИй м_ для бомбометання Боm
benzielfernrohr ,,; м.. палнва 
БеlгіеЬsslоffmеssег "'; призма
тичний М_ Prismenzielfernrohr 11; 
м_ приспішення Беsсhlеuпіguпgs
messer m; м_ розходу газу Oas
messung f; стали А м_ Stand
visier n 

мІряння Messung f; аеродина
мічне м_ aerodynamische Mes
suпg f 

місткість Raum_. Tonnen!gehaIt m; 
д_ бальону БаlIопгаum т; м_ 
порожнечі Hohlvolumen n; м_ 
циліндра Zylindervolumen " 

місТОl/ Бгilсkе (; вимІрчий м_ 
MeBbrilcke (; м.. І/ітви Anker
sleg 110; І/омандантський м_ 
Kommandobrilcke f; м_ причаль
ноі щогли Ankermastbriicke t 

м!сце Raum m; ви;щ.;\-чyтlP~_ r'/ 
OrlerkompaB m; -м_ випускання 
6альонів Баllопslаtiоп f; м_ 
ПИШl/ОЛУ AusbiJdungsstiitte f; м_ 
відльоту AbfJug! slelIe t, _orl "'; 
м_ влучення (стрільна) EinschuB 
m; м_ десанту Landungsorl 111; 
м_ для бомб БоmЬепгаuш "'; 
М_ дЛЯ вчителя Lehrerraum m; М_ 
дЛЯ сидження Sitzraum 1n; М_ 
ДЛЯ супросідника Беglеіtегsіlz-
гаит In; географІчне м_ Ort5-
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lage (; м_ закріплення Belesti
gungspunkt m; м-- злому Bruch
.ІеНе (; м_ злучення 5chaltsteIle 
(; м_ кlтвн Ankergrund m; м_ 
люзу КlailsteIle (; м_ на баrаж 
Gepackraum 1n; М_ на вантаж 
Frachtraum т; небезп~чне М_ 
Brennpunkt m; м-- пасажирів 
Gastraum m; м-- перельоту гра
ниці GrenziiberllugsteIle t; м-
підіймання (повітроплава) Ао!
stiegort т; м-- підіймання ба
льону Ballonaufstiegplatz т; м_ 
пілота Fiihrerraum т; м-- пілот
ного учня Flugschiilerraum т; 
м-- постою 5tandort т; предви
джене м-- злому vorgesehene 
BruchsteIle (; м-- прнчалу Ап
legeplatz т; м-- скид[ув]ання 
Abwurlstelle (; м-- скндання зго
лошень MeldeabwurlsteIle f 

місцевість Geliinde n, Landesgebiet 
міхур Blase f [n 
міць 5tarke t; м_ антени Апlеппеп-

.tiirke (; гальмова м_ Brems
leistung f 

мішанина Mischung (, Gemisch n; 
внбухова м-- Explosionsgemisch 
n; газова М_ Gasgemisch n; 
охолодна м_ Frostmischung t 

млинок Windlliigel т 
.. ішок 5ack m; верхній пакунко
вий м-- аоВегег Verpackungssack 
т; весловйй м_ (повітроплава) 
Steuersack т; внутрішній пакун
ковнй м-- іппегег Verpackungs
.ack m; м-- з піском 5andsack 
m; м_ із савуром Ballastsack rn; 
змішувальний м-- (киснев6гО 
апарату) Mischbeutel т; м_ на 
пошту Postsack т; пакунковий 
м_ Verpackungssack m 

многобlчннк ... ; м-- сйлн КгаlІ
мобілізація Mobilmachung t [eck ,t 
модель Modell n, -.kбгрег т; 
аеродинамlчннй м-- aerodynami
.сЬег МоdеНkбгрег т; відливнйй 
м_ GufimodelI n; м-- вітруна 

1 Segelllugzeug_, 5еgеШuglmоdеll n; 
, \ "' літаковнй м-- FlugzeugmodeH ,t; 

l \ {}.,r."'.'\!o\ lIiТmI1t- м_ FlugmodeIl n 
с можність Мбgliсhkеіt t; м-- вбу-

дувати, IІм.)Нтувати ЕіпЬаumбі-

lichkeit t; м_ зорового стежен
ня Sichtigkeit (; під 'ємна м_ 
НuЬvегmбgеп n 

молот[ок] Наmmег т; м-- пере
ривника Unterbrecherhammer m; 
пневматйчний м_ PreBluftham
mer т 

момент Мотеп! пІт, Zeitpunkt т; 
м-- атаки Angrilfszeit t; м_ 
весла Rudermoment n; віднов
(ляль]ний м_ Aulrichtungsmoment 
n; м_ вузлового закріпу Кпо
tenpunktmoment "; гіроскопиий 
М_ Kreiselmoment 11,; М_ ззкрі .. 
плювання Einspannungsmoment n; 
м_ запалення Zііпdlрtшkt т, 
_mотеп! n; м_ згину Biege
тотеп! n; м_ інерції ВеЬаг
rungs_, Tragheitslmoment "; на
прямнйй м_ Richtmomenl n; м_ 
обертання Drehmoment n; м_ 
обтяження BelastungslaIl т; м_ 
перекидання Кіррmошепt n; пе
рекидальний м_ обертання kip
pendes Dгеhmошепt n; попереч
ний м_ (сйли) Quегmошепt n; 
поперечннй м_ обертання 5еі
Іептотеп! n; м-- прильоту Ап
kunltzeit (; регуляцlйннй м_ 
УегоІеlIтотеп! n; рішучнй м_ 
БОю Kamplentscheidung t; м_ 
силн Кгаltmотеп! n; м_ скру
чення Vегdгеhuпgsшошепt n; м_ 
чоловОго опору Widerstands-

монтаж Zusammenbau т [mоmепІ" 
монтажність Montierlahigkeit (; 
швидка м-- schneIle Montierlahig
keit f 

монтер Моп!еог т; бортовий м_ 
Bordmonteur m 

монтlвня MontagehalIe t 
монтування Zusammenbau т, Моп
монтуватн топІіег.п (tage t 
море 5ее t; відкрите м_ Hochsee 

(; в сторону моря seewarts 
мореплавний seefahig 
мореплавність 5eelahigkeit t 
мостнк ... ; злучний м-- УегЬіп-

dungssteg т 
мотор. рушій МоІог т; м-- вітро
гона Gebliisemotor т; леТУІІ. 
ський м_ flugmotor m 
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мотоцн!!л~та Kraftrad n; м- літА!! 
Fahrradflugzeug n; повlтряиа м_ 
Kraitradflugzeug n 

мрІі!!а Nebel m; при,з~мна м- Во
dennebel m; промtнювальна м_ 
Ausstrahiungsnebel lJn 

мутра Миltег (; ворон!!6ва м_ 
Kronenmutter (; вухаста м_ 
FШgеlmuttег (; кінцева м_ Ring
mutter (; шрубова м_ Schrau
benmutter t 

муфта Миllе (; м- альтериа
тора Antriebskuppelung (; злуч
на м_ Schlauchmul!e (; KiHЦ~Ba 
м- кабля KabelendverschluB m; 
кулачк6ва м_ Кlauenkuppelung f 

мушка Когп n; кільцева м- Kreis
kimme f 

муштра Exerzieren n; летунська, 
повІтряна м_ Luitexerzieren n 

муштрування Exerzieren n ' 

н 

набивати (щось) stoplen 
наБІй РаІгопе (; дорогодимний н_ 

RauchspurgeschoB n; дорогосві
тивннй н_ LeuchtspurlgeschoB n; 
_раІгопе (; гасловий "- Signal
раІгопе t; гаслодимний "
Rauchmeldepatrone (; світильний 
Leuchtpatrone f 

иабlйllИЙ РаІгопеп ... 
иавантаження Вelastung f; додат
к6ве "- Zusatzbelastung (; ко
рисне н_ Nutzbelastung (; нор
мальне "- Normalzuladung (; 
частинне н_ Teilladung f 

lІавантажуватн einladen 
наведення на ціль Zieleinvisieren n 
навіrаційний Navigations ... 
навіrація Navigation (; н_ на ви-
сотах Нбhеппаvіgаtiоп (; радіо
гоніометрична н_ Fuпkпаvіgаtiоп 

навlшуватн anhangen ІГ 
навушник Корlhбгег rn 
навчання АusЬilduпg (; н_ в ла

дІ Ехегzіегеп n; н_ літати ві
трун6м Segelsflugschulung (; "
мотор6вого літания Motorflug
sсhuluпg (; и_ сліп6го літання 
Вliпdllugsсhuluпg f 

иавчитель Instrukteur т; летун
ський н_ Fliegerinstrukteur m; 
піл6тний н_ F1uglehrer т 

нагрівання, нагріття Erwarmung (; 
динамІчне н_ dynamische Erwar
mung f 

нагрівати, підгрівати anwarmen 
нагрівник, підгрівник Erhitzer т 
надбер~жжя Kiistenstrich т 

надимальннlІ, надувальниll аи!
надиманий аulgеЬіаsеп [blasbar 
надимати, надувати aulblasen 
надІйність ZuverHissigkeit (; "-
конструкції Bausicherhei! (; "
повітролітання Sicherhei! f іт 
Luitverkehr; технІчна "- !есЬ
nische Zuverlassigkeit f 

надутий, надиманнІ! au!geblasen 
наз~млення Auisetzen n 
наземлііти aulsetzen; "- літак Flug-

zeug n aulse!zen 
наз~мний oberirdisch 
наземність Rasanz t 
найбільший HOchst ..• 
наказ веІеы� т; оперативинй и_ 

Operationsbelehl m; упер~дний "
уогьеіеы� т 

на[в]кл~ювати еіпlеіmеп 
накл6неннй geneig! 
након~чник ... , ... ; кабельннй 
н_ Kabelschuh m; 

накрива ... , ... ; "- картера 
Karterdeckel m; "- проп~лера 
Propellerldecke (; _J13ube f 

на[по ]крнття Oberdeckung f 
накрутитн (рушІй) апkuгЬеlп 
наливання Tanken n; повІтряне 11_ 

Luittanken n 
наливня Zap'-, Tanklstelle f 
наліт, наскок (літакІв) Anf\ug т; 
н_ на ціль Zielanf\ug т 

намір, замір атакувати Angriffs
absicht (; напад ОЬегіаll m; во
гневий н_ Feueriiberfall m; "- з 
повІтря Luftiiberiall т; ле тун
ський н_ Fliegeriiberfall т; н4-., 
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г лий н_ рlбtzliсhеr OberlalI "'; 
несподіваний н_ Oberraschungs
angriff "'; нічно-бомбовий н_ 
Bombennachtangriff '" 

нападати (несподівано) iiberfalIen 
наш\сник, афесор Angreiler '" 
напіввільноносниіі halbfreitragend 
напівцупкий halbstarr 
напір (води) Stau 111; н_ вітру 

WindanfalI m 
наповнення (бальону) Fiillen n; 
н_ баків, збірників Tanken n; 
н_ бальонів Ballonfiillung {; н_ 
газом Oasfiillung f 

напомпуватн аиІриmреп 

нап6ювати tranken, impragnieren 
направа Reparatur f 
направлятн, полагоджуватн repa

rieren 
напруга, натуга Sраппuпg {, Ап

strengung {, Іпапsрruсhпаhше {; 
внсока IL. Hochspannung {; "_ 
генератора Oeneratorspannung (; 
другі сна IL. Zweispannul1g {; 
н_ згйну Biegungsbeanspruchung 
{; н_ .лИнвн Seilspannung {; н_ 
матеріялу Materialbeanspruchung 
(; найменша н_ Minimalspan
nung (; пробна ,,_ РсШврап
nung f 

напруження . .. , ... ; первинне 
н_ Primarkabelspannung f 

напрям[ок] Richtung {; взятн н_ 
Kurs m nehmen; Н_ волон6н 
Faserrichtung {; восевий н_ 
Achsenrichtung {; н_ курсу Kur.
richtung {; 11_ льоту Flugrich
tung {; Н_ обертання Drehrich
tung {; н_ осідання Landungs
richtung {; н_ підіймальної сйли 
АuftrіеЬsrісhtuпg {; н_ руху 
Fahr_, Bewegungs[richtung {; н_ 
сили Kraftrichtung {; н_ старту 
Startrichtung (; сторчовйй н_ 
Lotrichtung {; н_ стрілки годин
ника Uhrzеіgеrsіпп "'; IL. стрілу 
Schu6richtung {; н_ стріляння 
SсhіеfJrісhtuпg (; н_ струі Stro
mungsrichtung f 

напрямна Richtlinie {; н_ толока 
Kolbenfiihrung f 

І нарнс SchattenrifJ m 
'""різь Oewinde 11; ліва н_ Links

gewinde n; права rвинтова н_ 
Reci1tsgewinde 11 

нарушення (чогось) ВтисЬ '" 
насад, ""трубо!( Stutzen '" 
насвіт лення Belichtung f 
наск ак Oberfall 111; бомбовий н_ 

Bombeniiberfall m; несподіваннй 
11_ ОЬеrrаsсhuпgsапgrШ '" 

наскрізний durchgel1end 
наснаження (елек.) Ladung (; н_ 
(акумулЯтора) АuПаduпg {; пов
торне н_ Frischladung f 

наснажатн (акумулятор) аuПаdеп 
насочення Impragnierung f 
насочувати, напоюватн imprag-

піегеп 
наставання мряки Nebelbildung f 
настроєння (радіо) Abstimmung {; 
точне н_ Scharf_, Реіп а . 

наступ, атака Angriff '" mung f 
наступатн, атакуватн angreifen 
натнск Einwirkllng {; н_ на вісь 

Achsdruck '" 
натягания, напинання Aufspannung f 
натягати, накручуватн aufziehen, 

aufspanl1en 
наука Lehre' {; н_ про баль6нн, 
6альонозш'вство Ballonkunde (; 
н_ про літаки Flugzeugkunde {; 
Н_ про руші!, моторн Motoren
kunde (; н_ про тривкість 
Festigkeitslehre f 

нахил Neigung {; Inklination {; 
боковий н_ Seitenneigung [; 
11- вліво Linksneigung {; н_ 
вправо Rechtsneigung (; попереч
ний н_ Querneigung {; н_ прн 
зв6роті Wendeneigung f 

нахилятн (корабель) krangen; лі
так нахиляється вліво Flugzeug 
" hangt links; літак нахнляеться 
вправо Flugzeug " hiingt rechts-

нафта Erdol 11 

націлювання Zieleinvisieren n; бо
кове н_ Seitenrichtung (; н_ за 
зву!юм Schallrichten 1l; IL. за 
стрілкою Nadelverfahren n 

націлювати апvіsіеrеп 
начальник Chef "', Leiter т; н_ 
летунства Fliegerkommandeur "'; 
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Н_ морськ6го петунства Marine
flugche! т; н_ протилетунськоі 
обор6ни СЬеі т der Fliegerabwehr 

небезпека Gefallr f; 'L наглого 
нападу Oberraschungsgefahr (; 
н_ обмерзання, оледfння Уег
eisungsgefahr f; повітряна н_ 
Luftgefahr (; п6за небезпекою 
аиВег ОеіаЬг f; пожежна, вогне
ва н_ Feuergefahr f 

невизначеність, неокресленість Un
bestimmtheit (; статична н_ sta
tische U nbestimmtheit f 

lІевихр6вий, безвихр6вий wirbelfrei 
нег6да Gewitter n; проминати не
г6ду abwettern 

недуга Krankheit f; високолітиа "
H5henkrankheit (; повітряна' и_ 
Lu!tkrankheit f 

иезав6гнювальний unentzUndbar 
незамерзальність Frostbestiindigkeit 
незат6пність Lecksicherheit f If 
нездібність Untaug!ichkeit (, Un-

!ahigkeit f; н_ до служби Dienst
unliihigkeit t 

незмінний g!eichbleibend 
незрівноважений nnausgeglichen, 

astatisch 
неіндуктивний induktionsfrei 
некер6ваllllЙ un!enkbar 
некомненз6ваннй unentIastet 
ненадійний, небезпечний в роб6ті 

betriebsge!ahr liсЬ 
ненадійність UnzuverHissigkeit f 
неон Neon n 
неоднор6дний inhomogen 
непереривний kontinuier!ich 
неповор6т ливий schwerfallig 
непостійний inkonstant 
непостійність, несталість UnbesHin-

digkeit t 
непотопальність Sinksicherheit 
непридатність UпШсhtіgkеіt t 
непровідник NichtIeiter т 
непромокальний wasserdicht 
непрониклнвий undurchdringlich 
непроникливість Abdichtung t 
HepВlopa Rahmenrippe t 
нерівномірний schwankend 

нер6зірвень Вlindganger т 
неснметричний ип_, alsymmetrisch 
несиметричність, Asymmetrie t 
неспаЛИМIІЙ leuerl!est, _sicher 
нестійкий UIL, inlstabil, astatisch 
нестійкість Un_, ІпlstаЬШtiit (; 

Astasie t 
нечинність рушія МоtогstШstапd т 
нещільний undicht 
нижняНj Bodenwind т 
низькокрил (крила під тулубом) 

Тiefdecker т; вільнон6сний н_ 
freitragender Тie!decker ,n; чисто
металевий "- Ganzmetalltie!
decker т 

низьколіт Tieflanflug т, _flug т 
нищення комах Insektenvertilgung t 
НІІЩИJIЬНИЙ (летунство) ]agd ... 
нищильник ]agdflugzeug n; ата-
ківний н_ АпgгШsjаgdflugzеug n; 
морський 11_ Seejagdflugzeug ,,; 
нічний н_ Nachtjagdflugzeug n; 
оборонний н_ Abwehrjagdflug
zeug n; охор6иний И_ Schutz
jagdflugzeug ,,; переслідуваJIЬНИЙ 
11_ Verfolgungsjagdflugzeug n; н_ 
підводннх ч6внів UЬооtzегstбгег 
"'; суходільний н_ Landjagd-

иіJ<елювати vernickeln [fJugzeug n 
німб Nimbus т 
ніпель Nippe! '" 
ніс, прова (човна, літака) Bug т; 
впасти на "- kopfstehen; н_ 
ч6вна Bootsbug т 

ніт Niete Г; и_ впотаіі versenkte 
ніТРОГJIіцерина Spreng51 n [Niete t 
нітроля[{ Nitrolack т 
новоузбр6ення Neuausrtistung (; 

11_ летунства Neuausrtistung f 
der Fliegertruppe; и_ літаJ<амн 
NeuausrUstung t ті! F!ugzeugen 

нога Веіп n; пружно, пружинна 
н6ній Nonius т [н_ Federbein " 
норма Norm (; н6рми про внпр6-
бу PrUfungsvorschriften Гlр! 

иосиий Trag ... 
н6ші Tragbahre t 
нумер Zah! t 
нютувати піеІеп 
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оббиття Schalung f 
обвисання линви Seildurchhang m 
обвитка Wicklung (, UmhiiIIung (, 

Bewicklung f; 0_ витворця (в 
магнеті) Ankerwicklung (; ДР:У
гісна 0_ ZweL, Sekundarlwick
lung (, sekundare Wicklung (; 
ізоляцІйна 0_ Isola!ionshii\le (; 
0_ з матеріі, тканинн S!oll
umwicklung (; первинна 0_ Ргі
markabelwicklung (, ргітаге Wick-

обвід (к6леса) Umlang m [lung f 
обгортка Мап!еІ т; водяна 0_ 

Wasserman!el т; водянА 0_ кар
бюрАтора Wasserman!el ,n des Уег
gasers; пакункова 0_ Уег
packungshiiIIe (; 0_ цялlндра Zy
Iinderman!el т 

обернення пропелера Durchdrehen 
о der Luftschraube 

оберн:Утн (пропелер) durchdrehen 
(die Luftschraube) 

обертальний, повертальниА drehend, 
Rо!аtiопs •.. ; вправо 0_ rech!s
laufend 

обертання Umlauf т, Drehung (, 
Ro!a!ion (; праве 0_ (пропелера) 
Rech!sdrall т; 0_ пропелера 
РгореІ\егЬаЬп f 

обертАти го!іегеп, umdrehen 
об'єднання Verband т; 0_ бом
бовозів BombenfIugzeugverband m, 
Bomberverband m; 0_ до нАсту
пу, атаківне 0_ Angriffsverband 
m; лет:Унське 0_ FIiegerverband 
m; літне 0_ Flugformation (; 0_ 
ннщильннків jagdverband т; 
п'яткове 0_ (літакІв) Fiinferver
band т; 0_ стежового лет:Ун
ства Beobach!ungsverband т; 0_ 
стежннх літакІв. FIiegerbeobach
terverband т 

об'єкт Objekt о; боронений 
Schu!zobjekt n 

об'єктив Objek!glas n 
об'єм Raum m, .JnhaIt т; 0_ БА
ка, збірннкА Beh3IterinhaIt m; 
0_ бальону ВаІ\опуоіитеп о; 
повннй 0_ Oesam!volumen п; 0_ 

о 

стиснення Kompressionsvolumen п; 
0_ толока Kolbenhubraum m; 0_ 
цилІндра НиЬгаит т, ZyHnder l-
ЬиЬгаит т, .JnhaIt m, Jaum m 

Обіг Umlauf m; 0_ стр:Уму Strom
kreis т; зlмкнутнй 0_ стр:Уму 
geschlossener S!romkreis m 

обігокрил (крила обертаються) 
Flugzeug n ті! UmlauffIiige\n 

обід Reifen т, Felge (; зубчАтнй 
0_ Zahnkranz т; 0_ колеса Rad
felge f 

обковання Вeschlag т; металеве 
0_ MetaI\beschlag m 

Область ОеЬіеІ n, Region f; 0_ 
ннзького тиску Niederdruckgebiet 

облекшений entIas!et [о 
облекшення ЕпtIаstuпg (, Епtlаduпg f 
облітАти uПL, belf\iegen 
обломувати аЬЬгесЬеп 
обмежник ходу толока Hubbegren-

zer т 
обмерзання, оледlння Vereisung f 
обмерзати уегеівеп 
обновлення повІтря Luf!erneuerung f 
оболона НііlIе (, UmhііIluпg (; 0_ 
бальона Oashii\Ie (; гумова 0_ 
Oummihii\Ie (; зовнішня 0_ аи
Веге НiilІе (, AuBenhau! (; 0_ 
кабля KabelumhiilIung (; метале
ва "-- Ме!аЩhаut (, ..hiille (; 
шовкова 0_ SeіdепhііlIе f 

оборона Abwehr (, Verteidigung (; 
наземна протилет:Унська 0_ Во
deIL, Erdlabwehr (; пасивна 0_ 
геіпе Abwehr (; повІтряна 0_ 
LuЩvеriеіdіguпg (, ..abwehr (; 
протнлетунська 0_ Flug_, FIie
gerlabwehr f 

оборонннй Abwehr ... 
оборот Umdгеhuпg (, Umlauf m, 
Тоиг І; 0_ влІво Lіпksdгеhung І; 
0_ довкола осн Achsendrehung (; 
0_ дрючка, вАжіль КпіірреІ
kreis т 

оборотннця ••• , ••• ; куле",етна 
Maschinengewehrdrehkranz т 

оборотність Drehungsbes!reben n 
оборотокрил DrehflUgelf1ugzeug о 
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060ротомір Drehzahlmesser т 
Образ, зображення Abbildung (; 
вІдвор6тний 0_ Kehrbild n; 0_ 

влучень Trellbild n; окр~мий 0_ 
Teilbild n 

обрам6вання Umrandung f 
обlрозjрахунок Berechnung (; ста
тичннй 0_ statische Berechnung t 

6брнс, к6нтур АЬгіВ т; колнваль
ний IL (радіо) Schwingungs
gebi1de n; 0_ літака Schatten
flugzeug n, FШgеl,umгіВ т; ма
гнетичний 0_ magnetischer Kreis 
т; 0_ нервюрн; ребра Rippen
итгіВ т; 0_ тулуба Rumpf
итгіВ т 

6брііі Horizont т, Oesichtskreis т; 
видимий 0_ Sehhorizont т; штуч
ний 0_ kiinstlicher Horizont т 

обр6бка, обр6блення Bearbeitung (; 
теплова 0_ Warmehandlung (; 
хол6дна 0_ Kaltbearbeitung f 

обруч Ring т, Reifen т 
обсерват6рlя Observatorium n; 
аеронавтична, повітролітальна 
0_ aeronautisches Observatorium n; 
астрономІчна 0_ Sternwarte f 

обслуга, обслугування Bedienung (; 
0_ рушія Motorbedienung f 

обслу[6вjуватн (рушій) betatigen, 
bedienen 

6бстрііІ BeschuB т; 0_ літаків 
FliegerbeschuB т 

обстрілюватн, бомбардуватя Ье
schieBen 

6бсяг, 6б'ем Уоlитеп n, ВегеісЬ т; 
0_ вогню SchuBbereich т; 0_ 
газу Oasvolumen n; 0_ дії Wir
kungsbereich т; 0_ крила Fltige]
ЬегеісЬ т; роб6чий 0_ цилін
дра Huhvolumen n 

обтікальість WindabfluB т 
обтягання крил FШgеlЬеsраппuпg f 
6бтяж ••• , ••• ; п6вна 0_ Уоll-

last f 
обтяження Belastung (; 0_ влас
ною ваг6ю Eigengewichtsbelastung 
{; грани'}не 0_ Belastungsgrenze 
{; додатк6ве 0_ ZusаtzЬеlаstuпg 
(, Веіlаduпg (; загальне 0_ Ое
samtbelastung (; 0_ крила Fliigel
belastung (; максимальне 0_ 
Hochstbelastung (; 0_ на ква-

Ukr.-dtsch. ХІ 

драт6вий м_ Belastung f рго 
Quаdгаtшеtег; 0_ на кінську си
лу Belastung f рго Pferdekraft; 
нормальне 0_ Normalzuladung t; 
пит6ме 0_ spezilische Belastung (; 
поверхн~ве 0_ Fliichenbelastung (; 
0_ прн згині Biegungsbeanspru
chung t; трнвале 0_ Оаиег
belastung t; хвнл~ве 0_ Мотеп
tanbelastung f 

обтяжні сть Belastungslahigkeit 
обтяжувати belasten 
обчислення Ermittlung f 
обшивання, оббивання Beplanken 

", Веsраппuпg f 
обшивати, оббивати beplanken, ver

kleiden; 0_ обтікателем wіпd
schnittig verkleiden, vегsсhаlеп 

6бшивка, облямівка Bekleidung t, 
Beplankung t; 0_ крнл Fltigel[
bekleidung (, _beplankung (; 0_ 
тулуба Rumplhaut t 

6бшн!, ОеЬіе! "; 0_ вис6кого ти
ску - Hochdruckgebiet n; 0_ до
гірно! струмини Aufwindgebiet n; 
0_ загр6зи ОеіаЬгепЬетеісЬ т; 
0_ ннзьк6го тиску Тiefdruck
gebiet "; оперативний 0_ Орега
tionsgebiet n; 0_ повітряно! за
гор6жі Luftsperrgebiet n 

обшиття, оббиття Verkleidung t, 
Beplankung (, Schalung (; бля
шан~ 0_ Einfassungsblech n; де
ревляне 0_ Holzschutzmantel т; 
0_ крил Fliigelhaut (; 0_ кра
плевидного пр6філю tropfeIL, 
рго!Щfбгmіgе Verkleidung (; 0_ 
мат~ріею Stoffbespannung (; ме
тал~ве 0_ Metallbeplankung t; 
HOCH~ 0_ tragende НаиІ (; 0_ 
lІосов6і частини (літака) Bug
verkleidungsblech n; 0_ підв6ззя 
Fahrgestellverkleidung t; 0_ по
плавця Sсhwішmегhаut (; 0_ пру
жини Federbekleidung (; 0_ ре
бра Eckkappe t; 0_ труби Rohr
bekleidung t; форнірне 0_ Sperr
holzlbekleidung (, _Ьерlапkuпg (; 
0_ човна Bootshaut (; 0_ щілиии 
Spaltverkleidung f 

овальний, еліптичний unrund, еl
овальність Unrundheit f [liptisch 
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6г ляд (літака) Musterung (, Unter
suchung (, Ехатеп ,,; другlсннй 
0_ Nachmusterung f 

ог ляди ни Un!ersuchung (; летун
сько-лікарсЬкі 0_ fJiegerarztliche 
Unlersuchung f 

огрівання Beheizung f 
огрівати beheizen 
одиниця Einheit (; 0_ бомбов6зів 

Bombereinheit (; 0_ ваги Scllwere 
(; 0_ денних бомбов6зів Tag
bombeneinheit (; летунська 0_ 
Fliegereinheit (; 0_ маси Massen
einheit (; 0_ нищильників ]agd
einheit (; 0_ нічних бомбов6зів 
Nach!bombeneinhei! (; основна 0_ 
Orundeinhei! (; 0_ поверхні 
Fliicheneinheit (; 0_ праці ЛгЬеі!s
einhei! (; 0_ тепла Warmeeinheit 
(; 0_ часу Zeiteinheit f 

одміна, одмlнок ЛЬаг! f 
одноіменний gIeichnamig 
одноколісний einrollig 
однокрил Eindecker m; вільнон6-
сний 0_ Ireilragender Eindecker 
nl-; дво рушійний 0_ zweimotori~ 
ger Eindecker m; парасолевидний 
0_ (вис6ко уставлені - крила) 
Schirmeindecker m; перегон6вий 
0_ Renneindecker m; свобідно
н6сний, рівиотулубний 0_ SchuI-

однокрилий einfliigelig [Ierdecker m 
ОДllолоижер6новий einhoImig 
одномотор6вий, _рушійний еіп
однор6днІсть НотоgепШіl [mo!orig 
одноряд6вий einreihig 
односідсць Einsitzer т; бойовий, 
бомбард6вий 0_ Kampleinsi!zer 
m; 0_ нищильник ]agdeinsilzer 
m; ПУШНОВЙЙ 0_ Kanoneneinsitzer 
m; пушковий 0_ нищильник 
Капоnепjаgdеіпsіtzег т; суходіnь
НІІЙ 0_ нищильник Landjagdein
silzer m; учб6вий 0_ Obungs
einsitzer т; швиднолітний 0_ 
нищильник Schne!ljagdeinsitzer m 

одночасність OIeichzeitigkeit f 
6дяг BekIeidung (; високолітний 

0_ Oberdruckanzug m; непро
мокальний 0_ OIanzug m; спеці
ЯЛьний літунсы<йй 0_ Flieger
sonderbekIeidung f [Luftmasse f 

океан Ozean m; пов[тряний 0_ 

01{[6в]увати beschIagen 
Ol{райок Rand т, Капlе (; боковий 

0_ (l<рила) ЛЬsсhІuВЬоgеп m; 
верхній 0_ чопна Boolsoberkanle 
(; дол[шній 0_ Unlerkante (; 
задній 0_ Hinlerkante f;задній 
0_ (пропелера, крила) Лuslгіtls
kanle (, ЛЬsсhІuВIІеіslе (, jappe 
(; задній 0_ крил FlilgeIhinler
kanle (; кінцевий 0_ Endkappe (; 
передній 0_ SlirlL, Vorderlkanle 
(; передній 0_ крила FlilgeI
nase (; ск6шувати 0_ abschra
gen; 0_ човна Bootskante f 

округлість Rundheil f 
окуляри ВгШе (; запобіжні 0_ 

Schutzbrille (; летунські 0_ РІіе
gerbrille f 

ОНУ1"Іn ,-JW~_~зчалу Verspanl1ungs
Cb\flrвiii!hli1!'1ffiot~ [beschIag т 
6ливо ВІеі 11 o"и~~ 
оліел6в Olfanger 11! 
олія, олива 01 11; густа 0_ dick

fliissiges 01 n; кістяна 0_ Кпо
сЬепоl n; мастйти оліею оlеп; 
мІнеральна 0_ MineraIschmier
тШеІ n; рицин6ва 0_ Rіzіпusбl 
,,; рушійна 0_ Моtогбl n; сві
жа мастильна 0_ Fгіsсhбl n 

опан[6в]увати bewiiltigen 
опанцер6вання Panzerung f 
операція ОрегаІіоп (; десантна 0_ 

Landungsoperalion f 
операційний Opera!ions __ . 
6пис місцеВQСТИ Oelandebeschrei

bung f 
опізнення запалу Ziindung5verzug In 
6пір (повітря) Widerstand In, Re

ak!ionsdruck nІ; активний 0_ 
Resislenz (; гіроскопний 0_ 
KreiseIwiderstand т; др6сельний 
0_ DrosseIwiderstand m; другі
сний 0_ Sekundiirwiderstand т; 
0_ замерзанню Frostbestiindigkeil 
(; 0_ згину Biegefesligkeit (; 
індуктивниli 0_ іпduzіегtег Wi
dегstапd т, Rапdwіdегstапd т; 
корисний 0_ Nutzwіdегstапd т, 
пiitzliсhег Wіdегstапd m; 0_ к6-
чення Fahrlwidersland m; лобо
вий 0_ Stігпwіdегslапd 11!; 0_ 
маси Маssепwіdегstапd 11!; 0_ на 
згин Biegungslestigkeit (; 0_ на 
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0_ Кleinorientierung (; 0_ в 
мІсцевості Zurechtfinden n іт 
Geliinde; 0_ по радіо Funkortung 

подовжний згин Knicklwiderstand 
т, _sicherheit (; 0_ на розтяг 
Zug!estigkeit (; 0_ на удар 
StolJ_, Schlagl!estigkeit (; най
менший 0_ КlcinsC, Mindestl
widerstand m; 0_ обертання 
Drehungswiderstand m; первинний 
0_ Primarkabelwiderstand m; 0_ 

повітря (за ль6ту) Lu!C, Flugl
widerstal1d m; повний 0_ Gesamt
widerstand т; 0_ под6вжного 
згину Knickfestigkeit (; 0_ проти 
злому Bruchfestigkeit 1; 0_ про
ти ковзання -Schub!estigkeit (; 
0_ проти розриву ReiIJ_, Zer
reiIJl!estigkeit t; 0_ проти сплю
щення Zerdriickungs!estigkeit t; 
профільний 0_ FогПL, РгоfЩ
widerstand m; 0_ руху Bewe
gungswiderstand m; 0_ скрученню 
Verdrehungsfestigkeit (; 0_ тертя 
Reibungswiderstand 111; 0_ тиску 
Druckwiderstand rn; 0_ хвосто
вого опірення Leitwerkwiderstand 
т; частинний 0_ Teilwiderstand 
"'; чоловий 0_ Riicktrieb т; 
шкідливий 0_ schiidlicher Wider
stand m 

опірення Befiederung (; безкося
кове 0_ хвоста uпvегstгеЬtеs 
Leitwerk n; вертикальне 0_ Sei
ІепlеіШіісЬе t; хвостове 0_ Leil
werk n, Schwanzfliiche f 

оплітати bespinnen 
опора Auflage (, Stiitze t; ліктьова 

0_ Armauflage f 
опоровість Widerstandsl!iihigkeit (, 

_ vermogen n; 0_ кор6зії Korro
sionsbestiindigkeit f 

організація Organisation (; 0_ ле
тунеького спорту Flugsportorga
піsаtіоп (; мирова 0_ Friedens
organisation (; мирова 0_ ле
тунетва Friedensorgal1isation t 
der Luftwaffe; наземна 0_ Boden
organisation (; повітроохор6нна 
0_. повітроохоронн Luftschutz
organisation f 

орІєнтація Orientierung (. Zurecht
finden 1t; астрономічна 0_ (за 
ль6ту) astronomische Ortung (; 
велика 0_ GrolJorientierung (; 
0_ літака Flugzeugortung (; мала 

орієнтир Kennzeichnung f [1 
орієнтувати огіепtiегеп; О_СЯ sїch 
оркан Orkan m [zurechtfinden 
орнітоптер Schwingenflieger m 
освіта .. науковість Bildung 1 
освіт лення Befeuerung (. Beleuch

tung t; батерійне 0_ Batterie
beleuchtung 1; 0_ із стелі Decken
beleuchtung 1; зовнішнє 0_ 
AulJenbeleuchtung (; 0_ летищ 
Flugplatzbe!euerul1g (; 0_ летун
СЬІШХ шляхів Flugstreckenbe!eue
rung (; иічне 0_ Nacl1tbeleuch
tung (; світлометне 0_ Schein
wer!erbeleuchtung (; 0_ тулуба 
Rumpfbeleuchtung (; 0_ шляхів 
Streckenbe!euerung t 

освітлювання (лет. шляху сві
тловими знакАми) Befeuern 'n 

І осеВИI!. осьовий. вісний achsial 
осердя Кегп m; 0_ кітви Anker

kern 1» 
осідання Landen n. Landul1g (. 

Tie!gang "'; 0_ в тумані Nebel
landung (; 0_ до мети Ziellan
dung (; 0_ із зломанням части
ни літака Bruchlandung f; 0_ з 
уношенням Seitenlandung (; 0_ 

за вітром Riickenwindlandung t; 
лагідне 0_ sanftes Au!setzen n; 
0_ літака Flieger landung (; О
на боці Seitenlandung (; 0_ на 
колеса Radlandung (; неправиль
не 0_ Fehllandung (; нічне 0 _ 
Nachtlandung (; обов'язкове 0_ 
Pflichtlandung f; падальне 0_ 
Fahrstllhllandung (; 0_ п6за ле
тищем AulJenlandung f; ~ 
сове 0_ Notlandung (; приму
шене 0_ Zwangslandung (; про
міжне 0_ Zwischenlandung t; 0_ 
сажі RцlJаЬsсl1Єіduпg t; сліпе 0_ 
Blindlalldung (; тверде 0_ harte 
Landung (. Bumslandung (; трн
пунктове 0_ Dreipunktlandung t; 
учu6ве 0_ Sсlшllапduпg (; ща
сливе 0_ glatte Landung f 

осідаТІ! landen; 0_ 3 конечнОсти 
notlanden 
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осіч!!а Versagen 11; 0_ затlльни!!а 
Versagen n des Ziinders 

ослаблення Schwachung (; (на-
тягнення линви) Entspannung f 

оснащування lake1n 
основний basisch 
осуд (знатоків) Begulachlung 
о[ви]сушення Enlwasserung f 
осушувати. відводити воду епl-

wassern 
отвір Miindung (; 0_ бальонети 
Ваllопеlтаи1 n; 0_ в окуттю 
Besch1agsoch n; вентиляцlйннй 0_ 
Liiflungs10ch n; випускний 0_ 
Entleerungs10ch ,,; відснсний 0_ 
АЬsаugеtШпuпg (; вхідний 0_ 

Einlritts_. Еіпslеіglбffпuпg (; 0_ 
для вантаження Lade_. Ein1adel
бffпuпg (; 0_ до мащення 
БсЬтіегІосЬ n; 0_ до наповню
вання FilВбffпuпg (; додатковий 
0_ Zusаlzбlfпuпg (; 0_ запаль
иМ свlчни Zilndkerzenauge ,,; 
нонlчний 0_ konische Bohrung (; 
оглядовий 0_ Einguck rn; 0_ 
помпи Pumpenk1appe (; 0_ пор
снача Dilsenbohrung (; розрив
ний 0_ RеШsсhlitz rn; G_ труби 

Rбhгептііпduпg t 
оточення. онруження Umzingelung f 
офензнва Offensive (; повітряна 

0_ Oifensive f zur Luft 
охолода Юіhluпg (; водяна U_ 

Fliissigkeitskilh1ung f 
охолодження. остудження Abkilh-

1ung (; повІтряне 0_ Lullkilh1ung f 
охолоджування Kilh1ung (; 0_ ви
пару Verdampfungskilhlung (; 
водяне 0_ Wasserkilhlung '; 0_ 
rліколем Olyc01kilh1ung '; па
рове 0_ Dampfkilhlung f 

ОХОЛ6джувати, охолодйти аЬ_, 
11erunlerlkiih1en 

охол6дни!! Kilh1er "'; поверхневий 
0_ F1achel1kilhler rn 

охорона Schutz 111; 0_ перед іржею 
Roslschutz rn; 0_ перед псуван
ням НаltЬагшасhuпg '; 0_ повl
троліта"ня Flugsicherung '; про
тигазова 0_ Oasschulz rn; про
тнпожежна 0_ Brandschutz rn 

оцінка Werlul1g (; 0_ хосенности. 
пожиточности Nulzwertung f 

очало Kausche '; кільцеве 0_ 
Ringkausche '; 0_ лннвн БеіІ
kausche f 

п 

павза РаиБе (. Ruhepallse f 
падання Slurz "'. EilL. Uшlsluгz 

m; П_ кількости 6боротів TOUR 
гопlаВ "'; п_ температури Тет
регаlигаЬіаВ rn; п_ ТНСКУ. тн
снення Druckabfall т 

шlйна Portion f 
паю!т Pakel .,,; індивідуальний п_ 

Nolverbandspackchen n 
панування Packung (, Verpackung f 
паливо Belriebs_, Kraltlslolf т, 

Вгеппlтаlегіа1 ". _sloff т, Heiz
таlегіа! 11; теч!!е п_ Кгаllо1 " 

палісада (на палубі літакон6сця) 
Palisade f 

палуба Deck ,,; п_ до осідання 
Landedeck n; середня п_ МіllеІ
deck n; п_ човна Boolsdeck n 

палюх Оаиmеп т 

І 
пам'ятник Denkmal n; летунський 
п_ Fliegerdenkmal n 

~Ii\fi\"ування Herrschaft (; п_ в по
вітрі LuЩhеггsсhаft (; _ЬоЬеі! (; 
п_ на морі Seeherrschaft f 

панцер Panzer m -
панцерОваннЙ. опанцербваний ge

panzert, armiert 
панцеролітак Panzerflugzeug n 
папір Раріег n; дипльомовий п_ 
ОірІотраріег n; щмерrелевиі! п_ 
Rostpapier n 

пара Оатр! rn; Рааг n; п_ сил 
Kraitedreieckpaar n; спрацьована 
Abdamp! rn 

параболя РагаЬеІ '; п_ під'ємно! 
с"ли Auftriebsparabel f 

паралелограм сил ParaBe10gramm 
" der Kra!te 
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парасолекрил Paraso1l1ugzeug n 
парас6ль летопаду fallschirmh иНе f 
парашут, летопад fallschirm т, 

Sprungfallschirm т 
парк Park т; армfi!ський летун
ський "- Armeeflttgpark т; ле
туиський "- flieger_, f!uglpark т 

паровідвід АЬ!еituпg f 
пар6ль Егkеппuпgswогt n 
паротв6рення DаmрfЬilduпg f 
парус Sege! n; п_ до осідання 

(на морі) Lапdеssеgе! n 
парусина Sеgеllеіпwапd (; легка 
п_ Schiertuch n 

пас ОигІ m; прив'язувальний IL 
Anschnallgurt т; чер~вний п_ 
Bauchgurt т 

пасажир Oast т, Insasse т, Passa
gier т, f аЬгtlеіІпеЬmег т, f!ug_, 
fahrlgast т 

пасм6 fаdеп m; BHXPOB~ п_ Wir
belfaden т 

патрубок Rohrlstiick ", _ansa!z т; 
п_ до нап6внювання ЕіпІііll
s!utzen т; злучний п_ Ansch!uB
stutzen т 

п~вність Sicherheit (; п_ е"сплуа
таціі Betriebssicherheit (; п_ пра
ці, роб6ти Betriebssicherheit (; 
п_ руху Веwеguпgs_, ВеІгіеЬВI
sicherheit f 

педаль, ступатень Peda! n 
пеленгатор РеіІег т, РеіІаррагаІ т 
пеленгація Peilung (; п_ за ,,6м-
пасом KompaBpeilung (; магне
тична п_ mаgпеtisсhе Peilung f 

пеленгування Peilung (, Anpeilung 
" РеіІуегІаЬгеп n; власне п_ 
Eigenpei1ung t; "- за с6нцем 
Sоппепреі1uпg (; перехр~сне п_ 
Kreuzpeilung t; подвійне п_ 
Doppe!pei1ung t; стаційне п_ 
fremdpeilung f 

пеленгувати реilеп, апреіІеп 
перволіт Al1einflug т 
перволітання Al1einfliegen n 
перМіг старту Startvorgang т 
пере бій Aussetzen n; п_ рушія 

Ausse!zen n des Motors 
перевага Ober!egenheit (; п_ в 
повітрі LuіШЬег!еgепhеіt (; ОЬег
!egenheit f іп der Lult [stung f 

переваНТіlга Oberlladung f, Ja. 

перевантажувати Uber!asten 
перев~рнеllНЯ Umkippen "; "- ч~
рез г6лову VornUberkippen n; 
п_ ч~рез "рил6 Obersch!ag т 
иЬег den flUge! 

перев~рнутий hiingend 
пер~верт Umsturz т; п_ ч~рез 
г6лову Kop!sturz т; п_ Імель
мана Іmmе!mапп-Тигп т 

перевертання ... , ... ; п_ через 
г6лову Nachvornkippen n; п_ ч~
рез крил6 Rolle f 

перевертатися kippen, Uberschlagen 
перевишення Oberschreitung~.i...-i===-===~~ 
перевіз ТгапврогІ т, BefOiiГei'iing 

(; п_, транспорт літака ВеШг
derung f des flugzeuges; п_ па· 
сажирів ОаstЬеfOгdегuпg '; повІ
тряний п_ Lu!tЬеfOгdегuпg '; 
п_ товару, вантажу ОііІегЬеlог
dегuпg f 

перевірка РгШuпg " КопІгоНе 
перевор6т Umsturz т 
перев'язка VегЬапd т; п~рша п_ 
переганяти уогеі!еп [Notverband т 
пер~г ляд Durchsicht t 
переглянути (щ6до спра.ности) 

иЬегЬо!еп (МоІог) 
перегорілий, згорlлий abgebrannt 
перегор6дка, перегор6жа Die!wand 

(; бальон6"а п_ Ваllопврегге (; 
вогнетрнвка п_ feuerschott n 

перегрі" Oberhitzung '; "- (рушfi! 
, при роб6ті) НеіВ1аulеп n 
перегрівання рушія Motorerhitzung f 
перегрІвник Oberhitzer т 
перегрі"ати Uberhitzen 
передапання Obermitt1ung '; п_ 
алярм6вого гасла АlагmиЬегmШ
lung t; п_ BiCT~ii Nасhгісhtеп
Ubermitt1ung '; п_ в експлуата
цію Іпdіепststеlluпg f 

передавач Sепdег т 
передача (" машині) АпtгіеЬ т; 
важільна П_ liеЬеlап!гіеЬ 111; 
карданова "- КагdаnііЬегtгаguпg 
(' коиlчна п_ Kege!getriebe n; 
К~Рбова п_ КurЬе!апtгіеЬ "'; 
кулачк6ва п_ NосkепgеtгіеЬе І!; 
п_ лічильника 6боротів ТасЬо
mеtегапtгіеЬ m; "- магнета Ма· 
gпеtапtгіеЬ m; механІчна п_ 
Kraftal1!rieb 11!, mechanisc11er Ап-
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trieb m; пневматична П_ РгеВ
lиіІ_, Drucklantrieb m; пропе
лерна п_ РгореllегапІгіеЬ m; 
пружно. п_ elastischer АпІгіеЬ m; 
п_ руху Bewegungsiibertragung {; 
рушійна "-- МоІогапІгіеЬ 111; 

тертьова п_ Reibungsgetriebe п; 
фрикційна п_ Friktionsantrieb 111 

передбачення погбди Wettervor
hersage f 

переділка Trennungswand f; водо
непрониклива п_ (по плавця) 
wasserdichte Schotte f (Каттег 
Ьеі Sсhwіттегflugzеugеп); вогне
тривка п_ Brandlspant т, _schott 
n; горизонтальна П_ horizontale 
Trennungswand {; частинна п_ 
(в тулубі літака) Halbschott n 

перезарядження Oberladung f 
переймати, перехбплювати аиlfап
перекІт на крилб Ro11ing f [gen 
перекидатися, перекинутися ит':' 

kippen, iiberschlagen 
перекидний, вІдкидний umklappbar 
перекІс Schriinkung f; п_ коліщат 

Schrankung f der Rol1en 
перек!т (літа",j за осідання) Aus
пере кб чування Rol1en n [гоВеп n 
перекбшення Verwindung f 
перекручення Verwindung t 
перелив OberguB m 
переліжка Scheibe {, Lage {; гу
мова п_ Oummilscheibe f, _еіп
lage {; защільна п_ Abdichtungs
ring n'!, 

переліт, прбліт ОЬег_, Durchl flug 
m; п_ границі Oberlliegen п; 
далекий п_ OberJandflug m 

перелітати, перелетіти ііЬег_, 
durchl-fliegen 

перемагання Bekampiung {; п_ ле
тунства Fliegerbekampfung f 

перемагати bewaltigen, bekampfen 
перемащення . . . • . .. ; "-- рушія 

Mo!orverolung f 
перемикати umscbalten 
перемнкач Schaltung (, Umschalter 

m, Ziindungsumscbalter т; пово
рітний п_ Dosenumscbalter m 

переміщення центру тяжости 
Scbwerpunk!verlegung f 

перембта Sieg m; повітряна п_, 
в повітрі Luf!sieg m 

перенапруга, перевт6ма ОЬегап
strengung f 

перен6сний, пересувний or(sver-
iinderlich 

переохол6дження Oberkaltung f 
переповняти ііЬегІiillеп-
перепбна Sperre {; п_ з літавців 

Drachensperre {; повітряна п_ 
Luftsperre (; світлова п_ Sperr
licht n 

перерва Un!erbrechung (, Ruhe
pause {; п_ роббти (задля 
ушк6дження механізму) Betriebs

переривати аЬЬгесЬеп [storung f 
переривач, переривник Unterbre

cher m; пружинний п_ Feder-
unterbrecher 111; подвійний п_ 
Dорреluп!егЬгесЬег m 

переривчастий (струм) іп!егтШіе
rend 

переріз Querschnitt m; двотеува
тнй п_ �-fOгmіgег Querscbnitt m; 
поперечннй п_ Querschnitt m 

пересюlкування Oberspringen 11 
переслідування jagd f 
переслідувати vегfоlgеп 
переставляти, регулювати eins!el-

lеп, vers!el1en 
перестаВ[ЛЯJlЬ]ИИЙ еі,,--, verlstellbar 
перестрілений eingeschossen 
перетяження Obergewich! n 
перетятий durchschnitten 
перехід Obergang т; п_ через 
границю Oberschrei !ung f 

перехресний gekreuzt 
перехрестя Kreuzstiick п; п_ нитбк 

(в аеронавігаційних приладах) 
Fadenkreuz n 

період Phase (; внхровий п_ Wir
belperiode {; роб6чнй п_ Aus
dehnungsbub т; п_ рбзбігу Ап
laufperiode f 

пер6 Feder (; п_ з пр6різом 
Schli!zleder f 

персонал Personal n; артилерійний 
п_ arti1leristisches Personal 11; 
бомбовий п_ (на літаку) Flug
zeugbombenpersonal n; збр6йний 
"-- летунства Fliegerwaflenperso
паl n; летопадний "-- РаН
schirmpersonal .. ; П_ летунства 
Fliegerpersonal n; JJетунсьиий П_ 
зв 'язку .. Luftпаchrісhtепрегsопаl11 ; . 
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лет~нсько-технfчний п_ flieger
technisches Personal n; лІтальний 
п_ fliegendes Personal n; обсл~
гувальниА п_, п_ обсл~ги Беdіе
nungsmannschalt (; п_ проти
лет~нськоі артил~рії Personal 11 
der Flakarti11erie; радІотелеграф
ний п_ (на літак~) Flugzeug
ftlпkрегsопа\ n; топографічний 
п_ (на літаку) Flugzeugbildper
sonal 11 

петля Schleife (; мертва п_ (рід 
ль6ту) Schleifenkurve f, ОЬег
schlag т, Looping n; переверне
на M~PTB" п_ verdrehter, umge
kehrter Schleifenflug m., Schleife f 
ausftihren 

писання по н~бі Ніттеl[sсhгеіЬеп 
пищик Summer m [n, _schrift f 
піввісь Асhsh;Шtе f, halbe Achse (, 
пlвк6ло Halbkreis m [Halbachse f 
півпневматик наlы�ltгеіfепп т 
півр6змах (крил) НаlЬsраппwеіtе (, 

ЬаlЬе Sраппwеіtе f 
півторакрил Anderthalbdecker '//1.; 

розпірк6виА п_ verspannter Ап
derthalbdecker т 

півфабрикат Halb!ertigerzeugnis n 
підв6дження, підвід Zuleitung f 
підв6ззя Fahr_, Unter!gesteJ1 11; 
безось6ве п_ achsloses Fahr
R'estell n; втягальне, 8тяжне П_ 
Verschwindfahrgestel1 n, еіnzіеЬ
bares Fahrgestel1 11; двоколІсне 
п_ Zweiradfahrgestell n; п_ з 
наскрізною віссю FahrgestelI n 
тіІ durchlattfender Achse; п_ з 
одн6ю лижвою Einkufengestel1 n; 
п_ з роздlльною віссю Fahr
gestell n ті! geteilter Achse; ко
лісн~ п_ Radfahrgestell n; одно
колісне п_ Einradfahrgestel1 11; 
одноніжк6ве п_ ЕіпЬеіпІаЬг
gestell n; під 'ємне п_ ЬосЬ
schwenkbares Fahrgestel1 n; пІдтя
гальне п_ hoclL, einlziehbares 
Fahrgestell ,,; полоз6ве п_ Ки
fengestel1 n; скидувалыle п_ 
abwerfbares Fahrgestell 11 

підганятн апІгеіЬеп 
підгот6ва Vorbereitung (, Ausbil
підгріватель Vorwarmer 111 [dung f 
під'емииА hochziehbar 

підігрів карбюратора Vergaservor
warmung f 

підігрівання vorwarmung f 
підіймання Hebung (; п_ вентиля 

Ventilerhebung f; ,1_ літавця 
Drachenau!stieg т 

підШмач шасІ Hochziehvorrichtung 
f des Fahrgestells 

піДJ!~Тllість Steigfi\higkeit f 
підліт Auflstieg т, _flug m, Start 
т, Aufschwung m; п_ з води 
(водолітак) Abwassern n 

підлітати auffliegen 
піднесення Aufstieg m; 11_ духу 

Aufschwung m 
підп6ра, підпірка S!titzstrebe f 
підприємство Unternehmunf( f; 
бомбов~ п_ БотЬепuпtегпеhтuпg 
(; летунське п_ Fliegerunter
nehmung f 

пІдресорування, амортизація АЬ-
fеdегuпg f 

підсл~хувати (радіо) аЬЬ5геll 
пlдсл~хувач НогсЬег 111 

підсм6нтування Ansaugen n 
підстава крила Fltigelwurzel 
підстація Uпtегstаtіоп f 
підстілка FuВЬоdепЬеlаg '" 
підстратосфера uпtеге Stratosphare 
підтягати пасhlsраппеп, -ziehen IГ 
підх6пити (літак з зе" .. ! за стар-

ту) аЬhеЬеп (das Flugzeug) 
підх6плення ("ітака з зем"і) АЬ
hеЬеп n (des Fiugzeuges уот 
Боdеп) 

підшитий чим ausge!iittert . 
підшт6вхувач 'вентиля Vепtіl-

st5Bel '" 1,.,1--
пі"лування Wаrtuпg (; п_ "1iiTaKt>~ 

Wartung f eines Flugzeuges 
пікування Kopisturz m 
піл6т Flug_, Flugzeuglfi11irer 111, 

Ріlо! "" автоматичний п_ АuІо
pilot m; automatischer Ріlоі 111; 
бальон6вий П_ Баllоп_, Freibal
lопlІііЬгег m; віllськ6виА п_ Мі
litагрilо! m; вітрун6вий п_ Segel
iliegerpiIot 111; воєнний п_ ~elд
ріlо! "'; горожанськиll п_ ZlV!l
рilо! m; запасний П_ Reservf-, 
Hilfs І ІііЬгег "'; летопадний п_ 
Fal1schirmpilot m; "- облfтувач 
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Einllieger m; чинний 11- aktiver 
РіІоl m 

пілотаж F�ieger-, Flugl.usbiIdung f 
піл"тний РіІоlеп ... 
пілотувания, керування літака 

Fiihrung t des Flugzeuges 
пірамІда Pyrarnide f 
пісковий Sand ... 
післячин Nachwirkung f 
пістоль Pistole (; ракетниil IL 

Leuchlpislole f 
пітнlння Апlаиіеп n 
піхота Іпlапlегіе (; летунська п_ 

Fallschirrnlruppe (; повІтряна п_ 
Luftinlanterie t 

піхотний Іпі.пlегіе .•• 
плазуи Raupe f 
планер, вітру" ШеіL, SegelІ flug

zeug 1~; П_ 3 р6зпірками ver~ 
spannles Segelflugzeug n 

планерист , планерник Gleitflieger m 
планерування, вітрування lIacher 

Шеіtflug m 
планиця Sperrholz n 
планка Leisle (, Кlarnpe (; зубчата 
п_ Zahnsl.nge t; передня п_ 
Stirnkisle (; поперечна п_ Quer
leiste f 

планувания (поверхні) Ebnung f 
планувати (поверхню) еЬпеп 
платlвка Larnelle (; п_ кІтви Ап-

kerblech n; ресорна /1_ Feder
р!аІІе f 

платівкування LameIlieren 111 

платівчастий lаrnеШегl 
плаття ... J непромаюільне "-

Olzeug n 
плащ МапІеl m; охол"Д[жуваль]
ний п_ цилІндра Kiihlrnantel m 

пливець •• , ХВостовий п_ Schwanz
lIosse f 

пливучість Schwimrnigkeit f 
плита Platte (; основна, підстав,,

ва IL Grundplalle (; фотогра
фІчна IL Photoplatte f 

плІвка РіІrn m; фотографІчна п_, 
Фотоплівка BiIdslreifen m 

плlшка ОіеЬеl m, КеіІ m; квадрат
на п_ Quadratkeil m; ,,_ мато
чиии Nabenkeil m 

плоскодоиний lIachbodig 
площа РliiсЬе (; горизоитальна п_ 
стріляння SchuBebene (; допо-

мlчна п_ Hilfs - lе (; IL еле
рона QuеггudегШіс ibhalt m; 
п_ крнл FliigеlШісhе (; п_ лон
жерона НоlrnеЬепе (; п_ носних 
поверхней ТгаgШісhепіпhаlt m; 
осідальна п_ Landungsebene (; 
основна п_ GгuпdШісhе (; п_ 
перерізу Schnittebene (; п_ по
верхней РlіісЬепіпЬаlt m; п_ по
верхні ту луба RurnрfflіісhеlliпhаIt '\і1 
m; повна носна п_ Gesarn!lrag
llіісЬе t; п_ поперечного пере
різу Quегsсhпіttflіісhе t; п_ 
проекціі Projeklionsebene t; п_ 
розсівання StгеuШісhе t; чолова 
п_ Slirnlliiche f 

площина РlіісЬе t; вирівияльна п_ 
АusglеісhШісhе (; дииамlчна ви
рівняльиа IL dупаrnіsсhе Aus
gleichlliiche (; статична вирів
няльна п_ slatische Ausgleich
llіісЬе f 

плян РІ.п m; п_ атаки, наступу 
АпgгШsрlап m; IL ль"тів Flug
рlап m; літній п_ льотів Sorn
rnerflugplan m; п_ місцевости 
Terrainkar!e t; оперативний п_ 
Operationsplan m; п_ повітролі
тання Lultfahr!prograrnrn n; п_ 
протилетунськоі оборони РІіе
gerabwchrplan m; фотографІч
ний п_, фотоплян Bildplan m 

l!!!!!іШ> Шеі!ег m 
плянування Planierung t 
плянувати рlaпіегеп 
плятформа ОЬегllіісЬе t 
пневм"тик Pneurnatik t, Luitrellen 

m, Gummibereifung (; п_ низьк"
го тиску Niederdruckbereifung f 

пневматичний pneurnatisch 
поборювати, перемагати bekarnp
поверхневніІ РНісЬеп... [іеп 
поверхня РlіісЬе (, ОЬегЩсЬе (; 
IL вентилевого сідла Sitzllache 
t eines Ventils; п_ весла Ruder
lIache (; випукла П_ gеwбlы�e 
FНiche (; вихрова П_ Wirbel
fliiche (; відбив[аль]на П_ РгаВ
iliiche t; допомІчна стабілізацlil
па п_ Hilfsstabilisierungsfliiche (; 
п_ елерона Ouerruder!liiche (; 
загальна п_ крил Gеsаmtпііgеl
flасЬе (; задня п_ RUckenl1ache 
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" П_ землІ ЕгdШісЬе '; п_ кІлю 
КіеlШісhе '; п- к6взання G1eiL, 
RutsсhlШісhе '; п- л6патІ (про
пелера) ВI.ttШісhе '; нахилека 
п- SсhгаgШісhе '; нижня п_ Un
terdeck; носна п_ Tragl flасЬе " 
_ deck 11, tragende Р!асЬе '; п
обертання RоtаtiопslШсhе '; п_ 
6бтяжу ВеlаstuпgsШісhе (; оп6р
на п_ Auflagerflache (; п- 6по
ру Widerst.ndsflache '; п_ охо
л6джування Юіhl_, АЬkilhluпgsl
і!асЬе '; п_ перерІзу Schnitt
Шісhе (; подв6ена п- Оорреl
l!асЬе '; працівна п- толока 
КоlЬепlацfflасЬе '; роб6ча п_ 
Arbeitsflache '; роб6ча п- вен
тнля VепtilsіtzШісhе (; п_ сидін
ня SіtzШісhе (; стабілізацlйна п_ 
StаЬilisіегuпgsflасhе (; п_ стерна 
висоти Ноhепflасhе '; п_ стериа 
иапрямку Sеіtепгudегflасhе '; 
стернова п_ Steuerflache '; п
тертй Reibungsllache (; п_ течі 
Spiegel т; толок6ва п_ КоlЬеп
Шісhе '; п_ хвоста Schw.nz
f1асЬе (; п_ хвостов6го опlреи
ня LеitwегkШісhе '; шкідлява 
п_ schadliche РliiсЬе f 

повиснути, застрягти hangenbleiben 
повідня __ " ручна п- Hand

апігіеЬ т 
повітробllза Flugstation f 
повітродннаміка (наука про рухи 
газовидних тіл) Dynamik f der 
luШогтіgеп Когрег 

повітродув Oeblase 11 

повітрокомунікація Lu!tverkehr т; 
світова п_ We1tlu!tverkehr т 

повІтролінІя Luftstrecke '; нічна 
п_ NachtIultstrecke f 

повітролітання LultschifL, Lultl
lаЬгІ " Luftfahrtwesen n; гро
мадянське п- Zivilluftfahrt '; 
цнвlльне п_ zi vile LuШаhгt f 

повітроlлітун, _плавець Lult-
fahrer т 

повітронавlгація Lu!tnavig.tion f 
повітронебезпека Lu!tgefahr f 
повітрообор6на LuЩаЬwеhг (, 

_verteidigung '; п_ краю Неl
matIul!schu!z '" 

повітрохо.л6джениЙ lul!gekUblt 

повІтроохор6на Luftschu!z т; ак
тнвна п_ aktiver Luftschu!z т; 
громадянська п_ ziviler Lult
schu!z т; пасивна п- passiver 
Lultschutz т 

повітроохор6нний Lu!tschutz,, _ 
повітроплав Lu!tschill n; п_ веЛет 

Riesenluftschill n; військ6вий п_ 
Мі1іliiс, Heeres[luftschill n; 
жосткий п_ Pralluftschiff n; п_ 
карлик К1einluftschilf 11; керу
вальннй п_ Lenklul!schiff 11; 
нецупкий п_ unstarres Lu!tschill 
11; півжосткий п_ h.lbstarres 
Prallu!tschifl 11; розвідк6вий п. 
Aulkliirungslultschiff n; страто 
сферннй П_ RаuтlultsсhШ 11; п
фль6тн Marineluftschiff n; п
цупк6 і конструкціі Starr_, Ое
гUst[luf!sсhШ n 

повітроплавець Lu!tschiffer т, 
Аегопац! т; воєнннй п- feld
lultschiller т 

повітроплавня Lu!tsсhШhаllе f 
повlтроплавство LultschifL, Luft

schiffer[wesen n; колонlяльне п_ 
Коlопі.llцftfаЬгІ '; торговель
не п_ Handelsluftlahrt f 

повітропристань Luit[hаlеп т, 
.-ЬаЬпЬоl т 

повітропр6вlд Luft1eitung f 
повітрор6звідка Lultlerkundung " 

...aufkliirung (; оперативна п
орегаІіуе Lultaufk!arung '; так
тична п_ taktische Lultaufkliirung f 

повітрофІзичний aerophysisch 
повІтря Lu!t (, Wittегuпg (; атмо
сферне п- atmospharische Luf! (; 
вснс[аль]не п- Sauglu!t '; го
ловне п_ НацрІІцІІ (; додатк6ве 
п_ Zusatz_, NebelL, Веї.., Nach_, 
Sekundar[lult (; доплнв6ве п_ 
Zuluft '; карбюр6в,не п_ Уег
g.suпgslult (; лекшиА за п_ 
lеісЬІег .Is Lult '; провlтрю
вальне п_ Аы�!Іt (; стиснуте, 
стнснене п_ DrucL, PreB[luft '; 
тяжчнй за п- schwerer .Is Luft f 

повол6ка НЮlе '; бальон6ва п_ 
поворlт Wendung f [ВаllопЬиllе f 
поворlтннй, обертальннЙ drehb.r, 

ausscbwenkbar, verdrebbar 
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поворlтність Wendigkeit (, Umkehr-
barkeit f . 

поворбт Umkehr (, Schwenkung (; 
п_ весла Ruderanschlag m; пра
вий п_ Rechtsdrehung f 

поворбтливий, поворітний wendig 
поворбтність Lenkbarkeit (, Sleuer

fiihigkeit f 
погл6щування, вбирання, всисан~ 

ня Absorbierung t 
пог лбщувати, вбирати в себе 

absorbieren 
погбда Wetter n, Wіttегuпg (; 
XMa~Ha п diesige's Wetter 11, .. 

пafiiтвля, І'отбвість Bereitschaft t 
погрубшення шини Reifenwulst m 
податливість Schmiegsamkeit t 
подВбювати, Д80!ТИ doppeln 
подібність, подбба Лhпliсhkеіt (; 
динамІчна п_ dупаmіsсhе лЬп
lichkeit f 

пбділ на ступні, градусн Orad-
еіпtеіluпg f 

поділк[бв]увати graduieren 
подія, приг6да Ereignis 1t 
пбдмух WindstoB m 
подбвжниil Lііпgs, , , 
пбдорож Reise {; п_ літакбм 

Flugreise (; повІтряна п_ Luft
reise f 

подрібність, деталь Einzelheit f 
подушка Kissen 11; повітряна п_ 

Lultkissen 11 " 

пожежа 8 карбюраторі Vergaser
Ьгапd m 

позбавлення стуна"ня, безстунїт-
ність Кlopffestigkeit t 

пбз"ем мбря Меегеshбhе 
поземий Ногіzопtаl , , , 
позеМIІИЦЯ Libel1e. (, Anlegelibel1e t 
ПОЗитивний positiv 
позначаТJI kennzeicbnen 

._..--nоюізник, вказівник Zeiger п!, 
Anzeiger т, Indikator m; П_ ВІ
тру Windanzeiger "'; п_ граду
сів Oradmesser "'; дистанцІйний 
IL Fernanzeiger m; п_ юлькости 
бборотів Drehzahlanzeiger т, Ro
tationsindikator т; п_ ковзання 
Abrutschanzeiger "'; п_ напряму 
Richtungsanzeiger 111; п_ IІбво
роті8 Wendezeiger "'; п_ рІвня 
бензини Benzinstandmesser "'; "-

рІвня олії 0lg]as 11; п_ ступеня 
_ P~fenz (; п_ уставлення ,Еіпstеll-1 ~~:f:~ ''61w'tm:~~~s''lra~~ 
швидкости Schne11igkeitsanzeiger 
"', Oeschwindigkeitsmesser '" 

показування Anzeigen п; трнвале 

пбкіт Оеf1Ше [п_ Daueranzeige t 
поклаДЛIІВИЙ (літак) паггепsісhег 

(Flugzeug) 
покрива розподільника Verteiler
покривало НіШе f [decke! '" 
покрити (полотн6м) Ьеsраппеп 
покритий (полотном) bespannt 
покриття, З0дягнення Bekleidung (; 
бляшане, металеве п_ ВlесЬ
Ьеkіеіduпg t; деревляне п_ Holz
Ьеklеіduпg (; п_ колІс Radver
k!eidung t; п_ крил Fliigelbeklei
duпg t; п_ літака Веklеіduпg f 
des Flugzeuges; лякове "- Lack
iiberz"g "'; металеве п_ МеІаll
iiberzug nt; металеве п_ шпан
гбвту Spantblech п; п_ пlД8бззя 
Fahrgestellbekleidung (; ПОЛОТІІЯ
не П_ Stolfbekleidung (; РОСJl"нне 
П_ Oelandebedeckung (; п_ рушія 
Motorlhaube (, _verkleidung (; 
П_ руші'" обгбрткоІО Einkapse
lung f des Motors; П_ тулуба 
Rumpfbekleidung f; форнірне П_ 
Fournierbekleidung t 

пбкрншка Юарре (, Deckel 111; п_ 
, карбюратора Vergaserdeckel 111; 

пружинна п_ Schnappdeckel '" 
'покрівеuь, кожух НаиЬе (; п_ 

(авта) Карре f; П_ гумової 
шини Laufraddecke (; полотня
ний п_ Stoffiiberzug '" 

пбле Feld п; П_ ббю Schlachtfeld 
,,; п_ видности Sichtleld n; П_ 
воєнних дій Operationsfeld n; 
п_ діі Wігkuпgsfеld n; дбсвідне 
п_ "Versuchsfeld n; електричне 
п_ сили elektrisches КгаШеld "; 
електромагнетне п_ e!ektroma
gnetisches Feld п; "- збру Ое
sichtsfeld п, Sehfeld ,,; П_ ,,{тви 
Ankerfeld n; П_ кбчення Rol1-
feld ,,; магнетне П_ Magnetleld 
11: магнетичне п_ сили magneti~ 
sches Kraftleld п; П_ ббстрілу 
5chuBfeld 11; "- осідання Lall-



поле 171 помпа 

dungsfe!d п; покидати п_ ббю 
Sch!achtfe!d n гаитеп; силове п_ 
Kraftfe!d п; п_ силових лІн ііі 
Kraft\inienfe!d n 

пблім Bruchschaden m 
полірувати j:(Iiitten 
ПQлlтика Politik (; попітрозбрбй
на п_ Luftpo!i1ik (; повітрообо
рбина п_ Luftwehrpo!itik f 

поліuія Polize; (; летунська п_ 
Lu!tlpolizei (, _au/sicht f 

полк Regiment n, Geschwader 11; 
бальонбвий п-- Luftschifferregi
me"t n; П_ бойового леТУІІства 
Kampfgeschwader п; п_ денних 
бомбовбзів Tagbombenregiment п; 
ле тун ський п_ F!iegerregiment 11; 
нічно-бомбардбвий п_ Nacht
bombenregiment п; п_ нуриових 
бомбовбзів StLlrzkampfgesc!lwader 
п; протилетунський п_ flieger
abwehrregiment п; п_ проуиле· 
тунсьиої артилеріі FlaL, Flіє
j:(erabwehrlregiment 11; п_ сн!жо
вого летунства Beobachtungs
геgішепt n 

полнбвнин-інженер летунства Flie
geroberstabsingenieur m 

полбження Stand m, Zustand m, 
Lage (; п_ n льоті F!ug!age (; 
п_ в спочинну Ruhel!age (, -'и
stand т; вимушене п_ літака 
Notlaj:(e f des F!ugzeuges; вихідне 
п-- Ausgangl!age (, _basis (; 
горизонтальне п_ Waagerecht
lage (; горІшнє п_ (крила) Аи!
warts!age (; заднє п_ (центру 
тягару) Riick!age (; п_ нітви 
Ankerstellung '; п_ літана в 
льбті F!ugstellung (; напвище 
п_ Hoch!age (; ненормальне п_ 
апогта!е Lage (; нормальне п_ 
Norma!zustand m, погта!е Lage 
(; повІтряне п_ Ll1ftlage (; п_ 
подІбне до «У» V-StеІ1uпg (; 
подбвжне п_ Lапgs!а!(е (; по
хиле П_ літаиа Schrag!age f des 
F!ugzeuges, gekippte Lage (; 
промІжне п_ Zwіsсhепlаgе (; се
реднє п_ Mitte!stellung (; 
снрутне п_ Notlage f 

полоз Ки!е (, Schneekufe (; ковзний 
п_ GJeitku!e f 

полотнб ... , ... ; шмерrелеве п-
Schmirgelleinen n 

полотнище Tuch п; гаслове п_ 
SіgпаL, Erkennungsltuch 11, ле
тунсьне п_ F!iegertuc!1 п; пара
солеве п_ Schirmkappe f; роз
ривне п_ (баЛЬбну) ReiВbahll f 

І
"олуденнин Meridian m; геогра
фічннй п_ geographischer Мегі
dian 1n; магнетйчний П_ magne
tischer Meridian m 

получення Ansch!uB m, Verbindung 
(; вилнове п_ Gabe!ansch!uB m; 
п_ нрил Fliige!verbindung f 

полюс, бігун Ро1 m; П_ елентро
магнета Fe!dpo! m; північний п_ 
arktischer Ро! '" ; полудневий п_ 
Siidpo! m 

помах Schwung 111, Schwenkung f 
помахоирил (рід літака) Schwin

genflugzeug 1L 

помилиа Feh!er m; інструменталь
на п_ Instrumel1talfeh!er m; п_ 
номпаса KampaBfeh!er m, Falsch
weisung (; п_ конструнції Коп
stгпktіопsfеhlег "'; п_ ПР9ЧИТУ 
Ab!esefehler m; п_ стеження Ве
оЬасhttшgsfеhlег m 

помилновий fеhlегlшft 
поміст (ходити на крилах літака) 

Auftrittsleiste f 
помічннн Gehilfe m; п_ пілбта 

Bordwart m 
поміщення Raum т; п_ для ван
тажу Laderaum m; п_ для за .. 
логи Mannschaftsraum m 

помпа, смои Ритре (; бензинова 
п_ Benzin_, Вгеппstоlflрптре (; 
відосереднова п_ Kreise!_, Zеп
tгifпgаl_, Schleuder_, Schau!el
rad~ptlmpe (; відосереднова по
вІтряна п_ Кгеіsеllultрптре (; 
відсисальна п_ Riicksaugpumpe (; 
відсиена п_ АЬsапgерuтре· (; 
вітряна п_ WіпdtгеіЬрптре (; 
водяна п_ Wasserpllmpe '; вси
сна п_ Sallgpumpe '; гідравлІчна 
п_ Wasserbremse (; п_ до впбр
скупання Einspritzpumpe (; до
датнова, запасна п_ Hilfspumpe 
(; енсцентринбва п_ Exzenter
рпmре (; засувкова повІтряна 
п_ Schieberluftpumpe (; НРиЛI>--
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часта п_ fliigelpumpe f; мем
бранна п_ Membranpumpe (; 
моторова 11- МоІогритре f; на
гнітна п_ Druckpumpe (; оБОР0-
тов о-повітряна п_ umlau!ende 
Luflpumpe f; олійна п_ OL, 
Schmierlpumpe f; пневматична 
11- Druckluftpumpe f; повІтряна 
п_ Luftpumpe f; пускова п_ 
Алlа8рumре f; ручна 11- Hand
ритре f; ручна повІтряна п_ 
Hand[druck]luflpumpe f; ТОЛОК0-
ва 11- КоlЬепритре f; трнбова 
п_ Zahnradpumpe f; п_ холодної 
води Юіhlwаssегрumре f; цнрку
ляційна п_ итlаиІритре f; 
шрубова 11- SсhгаuЬелрumре f 

помпуватн, напомпуватн аи!ритреп 
поперечннй Quer ... 
поперечннк (цилІндра) Боhгuпg (; 
п_ крнла Querspant т; п_ про
пелера Propellerdurchmesser т; 
п_ цилІндра Zylinderlbohrung 4, 
_durchmesser т; толок6вий П_ 
Kolbendurchmesser т 

поплавець Schwimmer т, ТаисЬ
schwimmer т; п_амфlбіі Amphi
bienschwimmer т; боковий п_ 
(під крилом) Seitensteuer п; до
помічииil п_ (водолітака) HiНs
schwimmer т; п_ затонув 
Schwimmer т isl ersoffell; 11-
карбюратора Yergaserschwimmer 
т; кільцюватий п_ Ringschwim
тег т; кулевидний 11- kugel
fбгmіgег Schwimmer т; кулевий 
п- Kugelschwimmer ті ХВОСТО· 
вий п_ Schwanzschwimmer т 

Поповнення Nachschub т, Ersalz m 
поповнИтн. надолужуватн erselzen 
поправленнн Reparalur f 
попруга Rficke,,--. Баuсhlguгl т; 
долlшнн п_ Untergurt т; попру
гн летопаду fallschirmgurl т 

пора Zeit (; п_ виступання Аи!-
порадннк АпЬаlt т [bruchzei! f 
пОрнв ... , ... ; 11-. удар вІтру 
WіпdЬб (; догірннй п_ вітру 

порйвчато ruckweise [S!еіgЬб f 
поринання ТаисЬеп n 
порннатн !auchen 
ПОРOJlІнеча Yakuum n 

порох Риlуег п; стрІлив ний п_ 
SchieBpulver n 

порошок Риlуег п; S!aub т; 
шмергелевий IL. Schmirgelpul уег n 

порскач Diise f, Zers!auber_, 
SргіЩdііsе f; п_ Вентурl Yen
!uridiise (; вирівнильний п_ 
Attsgleichdiise (; висотннй 11-
Нбhепgаsdііsе (; внс[аль]ний п_ 
Saugdiise (; головний п_ НаирІ
diise f; 11- із щlлнною Schlitz
diise (; п_ карбюратора Уее
gaserdiise f; кільцевий п_ Ring
diise f; компензаційиий п_ Ne
bendiise f; паливний п_ Бгепп
slоПdііsе f; побlчнйй п_ HilIs
diise f; подвійний п_ Оорреl
diise f; пусковйіі п_ AnlaBdiise f; 
регу ляцШний п_ Regulierdiise f 

порт НаІеп т; військово-летун
ський п_ fliegerhorst т; военно
леТУlІськиіі п_ Kriegsluftha!en т; 
п_ для повітропщівів Lu!lschif
ferhafen 1n; П_ дЛЯ водолітанів 
fl!lghafen т liiг \'(1asserflugzeuge; 
летунськиіі п_ flughafen т; 
мйтний ле тун ський п_ ZоШlug
hafen т; морсько-летунськиА п_ 
Seeflughafen т 

поручннк-інженер летунства Рliе
geroberingenieur т 

порушення рівноваги Gleichge
wісh!sslгбmuпg f 

порцеЛЯІІа Porzellan n 
порядок Ordnung f; боАовitй п_ 

Schlachtordnung f; стартовий п_ 
S!artordnung f 

пос_~ідовність Reihenfolge f 
пост Роs!еп т; напримниА п_ 

Rich!poslen т; запасниА п_ ке
рування Hilfssleuersland т 

постанова Беstimmuпg (; комуні
кацІйна 11- Yerkehrsbeslimmung (; 
п_ про приліт Einflugbeslim
mung t 

постачання Lieferung f; 11_ ма
стила Olzufiihrung (; п_ само
токаю fаllsреіsuлg f 

постіЙIІНЙ gleichbleibend, регтапеп! 
пострІл SchuB т; гасловиА п_ 

SignalschuB т; орlентацlАниА п_ 
WegweiserschuB т; слlпнА 11-
ВIindschufl m 



потІк 173 прикл~ювати 

потік ВасЬ m; циркуляційний 
Zirkunlationsstromung f 

потреба Bedarl m; п_ піклування 
Wartungsbedari m; п_ чищення 
\VагtuпgsЬеdагі ,,~ 

потуга масы� f, Кгаll f; "- вогню 
Feuerkrail f; гальмова п_ Brems
leistung {; гранична п_ рушія 
Spilzenleistung {; дійсна п_ IsI
leislung {; експлуатаційна "
Dauerleislung {; індикаторна п_ 
Indikalorleislung {; макснмальна 
п_ рушія Hochstleislung f des 
Motors; "- (рушія) на землІ 
Воdепlеіstuпg {; наземна галь
мівю! п_ (рушія) Bodenbrems
leistung {; номінальна п_ поті
паlе Leistung {; підliiмальна "
Sleigleislung {; повітряна п_ 
(держава) Luitmacht {; сума
рична п_ Gesamtleislung f 

потужність Leistung f; дросельна 
п_ Drosselleistung f; п_ підій
мально! сили Auftriebleistung {; 
підлітна п_ Abllugleistung f 

пбхибка РеЬІег m; п_ керування 
(піл6та) Steuerfehler m; п_ пб
міру МеВlеЬІег "'; п_ при на
цілюванні Richtfehler m 

пб чіпка, підчіплювання АиіЬап
gung f; п_ гондбл Gondelauihan
gung f; додаткбва п_ (гонд6ли) 
Hilfsauihangung {; дротяна п_ (В 
аеродинамічній комбрі) Faden
aufh1ingung {; карданова п_ kar
danische Aufhangung f; п_ коша 
Korbaufhangung f; п_ рушія Мо
toraufl1angung f 

пошта Post {; голубина "- Таи
Ьеп_, Brieftaubenlpost f; летун
ська п_ Fliegerpost {; повітряна, 
летунська п_ Lultpost f 

пбснлка Sendung {; п_ повітря
ною пбштою Luftpostsendung f 

пбштовх (баль6на об землю) Аи!
рг.1! "'; п_ прн осіданні Lande
stoB m; п_ (літака) прн осідан
ні LапduпgsstоВ m 

п6пс Оигіеl m; охорбнний "
Sicherheit!L, Schutzlgilrtel m; по
д6вжннй п_ (повітроплава) 
L;;ngsgur! m; п_ ребра, нервю-

рн Rippengur! m; рятункбвий п_ 
SchwimJtL, Rettungslgiirlel m 

правдоподібність влучеиь Тгеl!
wahrscheinlichkeit f 

правнла Reg"ln f ІрІ; "- вимию\и
ня Ausweichregeln fllp; "
експлуатаціі Be!riebsbestimmun
gen flpl 

право Recht п; повітряне п_ Luft
працівний Arbeits... [гесЬ! n 
праця АгЬеіl f; літна "- Flug-

агЬеіl f; п_ нншильників Luft
jagd f; п_ бпору Widerstands
агЬеіl f; п_ повітряного зв'язку 
Luftласhгісhtепvегkеhг m; п_ 
прншвидшення Beschleunigungs
агЬеі! {; "- рушія Motorarbeits
weise f; "- тертя Reibungsarbeit f 

предмет Objekl n; місцевий "
Gei1indepunkl m 

прецизія Prazision f 
приббри Оег;;і n; навіrацlАиі п_ 

Ortungsgerat n; пеленгацlйні п_ 
Peilgera! n 

прибування тягару Gewichtszu-
прибудбва АпЬаи rn [паЬте f 
прибудувати апЬаиеп 
прнв'язаний, прнпоясаниА Ange
прив'язниА Fessel. .. [stellte(r) m 
пригальмування Abbremsen n 
приглушений gedampft 
пригбда Ereignis n; летунська "

fliegerisches Ereignis n; нещасна 
п_ літака Flugzeugunfal1 m 

придатний до виужиття, експлуа-
таці! betriebs!ahig 

придатність Fahigkeit f; "- до 
виужиття, експлуатаціі Betriebs
lahigkeit f; "- до літання Flug
tiichtigkeit f; П_ дО регу ляціі 
Regulierfahigkeil f 

придроселювати abdrosseln 
приймання АиіпаЬте f, Empfang 

m; п_ вантажу Laslaufnahme f; 
п_ ббтяжу Belaslungsannahme Г; 
п_ слухом аЬЬогеп 

приймач, приймальник Abnehmer 
т, EmpHinger m; І{ороткохвиле
вий п_ kurzwelliger Empianger m 

прикладання Anlegen n 
приклеювати, склеювати апlеітеп, 

апkіttеп 



_П~Р_И_КР~і_h_л_еи_н_я __________________ l_7_4 __________________ п~р_и_с_пішення 
прикріплення Belestigung {; п_ ба
ль6ну Ballonlesselung {; п_ лин
ви SeilaLlfh1ingung {; п_ носних 
крил Traglliigelbelestigung t 

IJрилагодиги, припасу вати adap
tieren 

прилад Vorrichlung t;' алярм6вий 
п_ Alarmgerat п; амортизацІй
ний, відпружниковий п_ БlоВ
fangvorrichlung (; бомбовий на
цільний п_ Bombenziellger1it 11, 
_vorrichlung t; вимір чий "- МеВ
аррагаl "'; п_ вказувати курс 
Kursanzeiger т; гзнївннковнй П_ 
Aufhakvorrichtung t; гальмуваль
ний п_ Bremsvorrichlung (; 
гасло вий п_ \Vагпgегііl п; гіро
сн6пний П_ Kreiselinstrument 'n; 
горівний п_ Heizger1illl; дихаль
ний п_ Atmungsgeriil 11; п_ до 
відспотв6рювання Enlzerrungsge
rat n; п_ до відчіплювання 
бомб BombenauslOsevorrichlung {; 
п_ до вмикання Einriickvorrich
ttlng (; п_ до гаслуваllНЯ Signal
gerat 11-; п_ ДО запалювання 
Ziindappara t "'; п_ до мірення, 
ун6шення Ablriftmesser "'; п_ 
до повіТРООХ6рони Lultschutzge
гаl 11; п_ до регуляцІї Einslell
vorrichlung {; п_ до сюід[Увlан
ня Abwurfvorrichtung (; "- до 
скид[ув lання бомб ВотЬепаЬ
\vurfvorriclltung (; контр6льний 
п_ Oberwachungsger1i1 11; летун
ський П_ Luftlahrtger1it п; мір
ник6вий п_ Zielgeriil п; п_ на
ставляти курс Kursgeber "'; п_ 
облічати курс Kursrechengeriit 11; 
оптичиий мірнин6виіі "- орІі
sches Zielger1it 11; "- осІдання 
Landevorrichtung {; реєстрівний 
п_ Anzeigelinstrument 11, _ger1it 
и; П_ світлавого гаслування 
Lichtfernsprecher "'; сиихроиіза
ційний п_ (стріляти Через про
пелер) Synchronisierungsvorrich
tung t; слух6во-гасловий п_ 
SchalIsender "'; трибарвний га
СЛОВИй п_ dreifarbiges Signal
ger1it n 

прнладдя Instrumenl 11, Оегаl 11; 
аерологічне вимірче п_ аегоlо-

gisches' MeВinstrument 11; вимlрче 
п_ MeBgerat 11; п_ до чищения 
Putzzeug п; електричие п_ 
elektrisches Оегаі п; захисне п_ 
Sicherheitsgeriit 11; мряковинне 
п_ Nebelger1it n; порушне мря
ковинне п_ bewegliches Nebelge
гаl 'n; рятівне п_ Rettungsgeriit 
n; світлометне П_ Scheinwcrfer~ 
ger1i1 11; учб6ве п_ Schulgeral " 

прилежний, прилягальни/і anliegend 
ПРИЛ!lВОК до свіч"и KerzengulJ

stutzen 1n 
приліт Еіп_, АпlПug "', Ankunfl 

f (eines Flugzeuges) 
прилітати heranlliegen 
прилук а Kuppelung {, AnschluB 111; 
п_ трубопр6воду RohranschluB '" 

прилучати kuppeln, anschlieBen 
приміщення Raum 111, Unlerkunfts
rаuш 1n; П_ дЛЯ номандира 
Kommandoraum т; п_ для х6-
рих Krankenraum m; п_ на ван .. 
таж Lastraum "'; клунК6ве П_ 
Bagagcraum m; навіrаційне П_ 
Navigalionsraum "'; п_ на п6шту 
Poslraum "'; служб6ве п_ Amls
raum m; спільне пасаЖЙРllе П_ 
Auienlhaltsraum rn 

примус Zwang т; летищевий п_ 
FI t\ghafenzwang '" 

принцип Prinzip n; П_ реантіів
ности Rеаklіопsргіпzір n 

припадати (нагло опадати в часі 
ль6ту) durchsacken 

припас[6в Jувати zus.mmenpassen 
припииення (рушія) Wegfall '" 
припиняти щось аыlиепn 
припис Vorschrift {; ~ 
сти Sicherheilsvorschriften t ІрІ; 
бу дівельииіі "- Bauvorschriit {; 
комунікаційний п_ Verkehrslbe
stimmung t, _vorschrift t; ле
тунський "- Flugregel t; припи-
си про випр6бу Priifungsvor
schriften {lрl; слуЖб6вий п_ Ве
triebsbestimmungen f Ір І 

припущення, А6гад АппаЬте f 
прискавка ОIЬгеппег т, Zerstau-

Ьег rn 
присл6нювання Unsichlbarmachung f 
приспіwення, пришвидшения Ве

schleunigung t 



присп;шувати 175 провІдність 
~~~----------------------~ 
іІрнспlшувати, пришвидшу вати Ье- причалювання Landen ", Anlegen JI 
приста"ь На!еп m [sсhlеuпіgеп ПРИ'lалювати landen 
пристІбувати anschnallen причіпляти anhiingen 
пристрій Vorrichtung (; вими- пришвидшеиня Беsсhlеuпіguпg (; 
кальний п_ Abschalt_, Abstell_, "- вітрування Oleitbeschleuni-
Ausriickjvorrichtung (; вирівияль- gung (; вуглове п_ Winkelbe-
ний п_ Ausgleichsvorrichtung f; schleunigung f; повне п_ ТоІаl-
відсмокт[уваль]иий п_ Aspiratcr Ьеsсhlеuпіguпg f; п_ круження 

-111; гасловий П_ Sigl1alvorricll- Drellbescllleunigung {; нормальне 
tung (; глушильний, амортизую- п_ Normalbeschleunigung (; п_ 
чий п_ Uamp!ungsvorrichtung (; сили ваги Erdbeschleunigung 1-; 
П_ діяфраГмувати (ф6то) АЬ- п_ сили тягару Oravitationsbe-
blendeyorrichtung f; п_ до запа- schleunigung (; танГенціяльне П_ 
лення Ziindvorrichtung (; П_ до ТапgепtіаlЬеsсhlеuпіguпg (; п_ 
здійман"я Abziehvorrichtung (; т6лока Kolbenbeschleunigung f 
П_ до підвішення бомб БотЬеп-
aulhiingungsvorrichtung (; п_ до пр:~gJг~~~~~ати, пригвинчувати 
пр6дмуху (циліндра) Abblasevor-
гісhttшg f; П_ до складаиня лl- пр6ба, BIL, с_ Versuch 111; бу"-
така Auibauvorrichtung {; ковз- скрна П_ Schleppversuch m; П_ 
ний п_ Oleitvorrichtung f; на- на т6рзію Torsionsversuch 111; ти-
цільний п_ Vіsіегvоггісhtuпg {; пова п_ Typenprtilung f; п_ 
нацІльний п_ бомбомета Вот- швидкости Оеsсhwіпdіgkеіtsргti--
benabwllrїzielgeriit "; поворітний fung f 
п_ Wendevorriclltung f; прив'яз- пробивання, пролітання хмар 
нйіі п_ Anschnallvorrichtung f; ОНГСЬ5ІоВеп 11 

притискний п_ Anpres5ung5vor- пр6біг по землі (літака) Auslau! m 
richtung f; пус"ати п_ в рух проб6іна, пробій Leck п, ОигсЬ-
An1aBanlage f; пусковий п_ Ап- sch1ag '" 
1аи'-, АпlаВjvоггісhtuпg f; роз- провалювання, втрата швидкости 
чіпний п_ Ausklinkvorrichtl!ng (; Absacken " 
ручний пусковий п_ Andrehvor- провалюватися (в повітряну яму) 
riclltung f; спускнйй п_ Abzugs- sacken, absacken 
vorrichtung (; стрільнйй п_, зла- провід Leitung (; бензиновнй п_, 
года Ableuerungsvorrichtung (; бензинопр6від Бепzіп1еіtuпg f; 
uідильний п_ Yiltriervorrichtung t п_ великого струму Starkstrom-

пристр!люваиня AnschieBen, Еіп- leitung f; внутрішнІй п_ Іппеп-
schieBen n leiter 111; гнучкий п_ biegsamc 

ПРlІтирати, шліфувати einschlei!en Leitung (; голий, неізольований 
притирка, шліфування Еіп5сы�і-- п_ blanke Leitung f; живильниіі 

lеп " "- Zu1еіtuпg (; п_ запалу Ziind-
притуплений, притертий abge- kabel n; п_ зимної води кііы�-

stumpft wasser1eitung (; злучний п_ Ver-
притягания Anziehung (, ЕіпЬо1еп bindungsleitung f; з6внІшній п_ 

-n; п_ земл! Erdanziehung (; п_ AuBenleitung (; п_ мішанини Ое-
повітроплава (до земл!) ЕіпllОlеп mischtleitung (; п_ огрівання 
" des Luftschiffes Heizleitung f; пов!тряний п_ Lult-

притягати (баль6н) еіпЬо1еп leiter "'; телефонний п_ Уегп-
прихват, підхват (літака з нур- sprecllleitung f 
кового до горизонтального льо- провідність Leitungsfiihigkeit f; 
ту) Ablangen n електрична П_ elektrische Lei-

ПРllхватити, підхватити ablangen tuпgslаhіgkеіt f; магиетична п_ 
(flugzeug) magnetische Leitungsfiihigkeit t 
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провІдня ... ; вснсна "- (систе

ма) Ansaug~leitung f 
провірка ОЬегргilfuпg (; п_ роз
ходу, зужнвания Verbrauchsprii
fung f 

про[вн)вітрювання В,,--, Entlliiftung 
(, Lilftung (, УепtilаІіоп f; п_ 
вснсанням (повІтря) Aspirations
Iii!tung f 

провітрювати аы�ifІепn 

проводар РііЬгег m (k!einer Еіп
ЬеіІеп); д- лаНКII, ланковий КеІ
ІепfiiЬгег m 

прогнн Durchbiegung f 
прог6нич, _IIJBOP.lHb Bo!zen т; вил
ковий "- Gabe!bolzen т; галь
мовий п_ Sperrbolzen т; за
хисний "- Sicherungsbo!zen т; 
п_ суглоба Gelenkbo!zen m 

програма повІтролІтання Luftlahrt
programm n 

продlравленнй регІогіегІ, gelocht 
продмух[ування) Anblasen n, 

DuгсhЬ!аsеп n; п_ тиском АЬ
blasedruck m 

"-!!родмухувати (цилlндер) abb!asen 
продукт згорання VегЬгеппuпgs

produkt n 
продукцІя Herstel1ung f; масова 
п_ Massenerzeugung f 

проект Entwurf т; п_ лІтака 
Flugzeugentwurf т; розробляти 
п_ entwicke!n 

проектувати entwerlen, рlапеп 
проекцІя Abbildung (, Projektion 

(; вертикальна п_ АиlгіВ т; го
ризонтальна "- GrundriВ т, 
horizontale Projektion f 

прозІрник Zielvorrichtung f 
прозорий durchsichtig 
прозорІсть LichtdurchHissigkeit f 
пролаз ... ; п_ на руку Handloch 

n; узький п_ Kriechgang т 
пролІтання хмар DurchstoBen " 
променювання Ausstrahlung f 
промисл Industrie f; летунський П_ 

Flugzeugindustrie f; повlтролl
тальний п_ Luftfahrtindustrie t 

промІжок Abstand т, Zwischen
гаит т; Іскровйй п_ Рцnkеп
strecke f 

промІння Strahlen т/р!; керівне 
п_ (пеленгацlйної стацН) Leit
strahlen т/р! 

промІр пропєлера Lu!tschrauben
durchmesser т 

проиикливість Durchdringungs!iihig
keit (; п_ для зору Sісhtmбgliсh
keit f 

пропелер Ргореl1ег т, Lu!tschraube 
(; багатолопатиевий "- теЬг
fliigelige Schraube (; вигвинтний, 
запобіжний п_ Entsicherungspro
peHer m; гальмівний П_ Вгеmз
lultsсhl"ЗuЬе f; дволопатневий [1_ 
zwеШііgеligег Ргореl1ег 111; дере
вліший п_ Holzlultschraube f; 
запускати "- andrehen; зовнішній 
п_ AuBen!uftschraube (; метале
внй п_ МеtаЩsсhгаuЬе (, _lцlt
schraube (; м'який "- РаЬпеп
schraube (; легкнй п_ Парзеваля 
Parsevalschraube (; накрутйти "
den Ргореl1ег m aufziehen; нОСНИЙ 
"- Tragschraube f; "- Парзеваля 
FаIДI!'!1s.сІ!<roIЬе (; переставнИі! "
еі.nS't~Ч.ultsсhгаuЬе (; п_ з 
переставннми лопаТЯМIІ verstel1-
Ьаге Schraube f; під'емннй п_ 
Hubschraube f; п_ повітроплава 
Lu!tschillschraube f; противобl
>Кні пропелери gegenliiufigeSchrau
Ьеп f /р!; установннй п_ Еіп
stel1u!tschraube (; трнлопатневий 
Dreiblattlultschraube f; тягнівний 
п_ Zuglpropeller т, _schraube f; 
хрестовидний п_ KreuzpropelIer 
m; чотиро.лопатневий П_ vier
lliigelige Lu!tschraube f; штивний 
п_ unverstel1bare Lultschraube f; 
Цlторха@ниЙ п Druck_, Schubl-

• schraube f 
пропєлерний Ргореl1ег 
пропорція РгорогІіоп f; гармо
нійна п_ harmonische РгорогІіоп 
(; стала п_ stetige РгорогІіоп f 
пропуск запалення Ziindungsaus
setzer m 

прослід[ок) колІс Radspur f 
прослухати (рушІй) аЬhбгеп 
просочуватися hindurchsickern 
простІр Raum т; безповlтряиий 
п_ LuftIeere (; всесвІтнІй п_ 
\VеItгаllШ 111; п_ для пасажирІв 



пр6стlр 177 ПУСІ' ..• 

fluggastraum m; забор6неннй П_ 
Sperrgebiet 1'1; облетlтн П_ еіпеп 
Raum m аЬШеgеп; обстрlлюва
ннй п_ bestrichener Raum m; 
повІтряний п_ Luftraum m 

просяклий getrankt 
противага SpanIL., Oegenlgewicht 1'1; 
електрична п_ elektl'isches Oegen, 

противний invers [gewichl 1'1 
протигаз[ник) Maske (, Oas_, 

Schutzlmaske " Atmungsgerat 1'1; 
фільтраційний п_ Atemfiltergerat 

протидетонатор AntiklopfmitteI 1'1 [1'1 
протиІдІя, -чин Oegenkralt f 
протил~жний el1tgegengesetzt, invers 
IІротил~жність Oegenseiligkeit t 
IІротилетуиський fIiegerabwehr.,. 
протимутра Oegenmutter f 
IІротиобор6иа Oegenwehr '; п_ в 
повІтрІ Oegenwehr t іп der Lull 

проти6борот Oegenlaul m 
проти сила Oegenkrafl t 
протистериуваиня Oegensteuern 1'1 
протистукітник AntiklopfmilteI 1'1 
протікання Leckwerden 1'1 
протікатн Iecken 
проток6л випр6би Priifungslbefund 
IІротравлятн alzen [m, _protokolI 1'1 
пр6фlль РгоІіІ 1'1; вигнутий IL. ge-\ 

wiilbtes РгоІіІ 1'1; п_ дуги шпан
г6вту Spantbogenprofil 1'1; дуго
вий п_ Kreisbogenprofil п; змін
ний IL. VersteIlprofiI~ 11; краllле
видннй 11_ TropfenprofiI n; п_ 
крил fliigelprofil 1'1; под6вжннй 
п_ LangsprofiI 1'1; поперечний п_ 
Querproiil 1'1; симетричний IL. 
symmetrisches Ргоfil 1'1; п_ тулу
ба Rumpfquerschnitl m; швидкйil 
п_ schnelIes Ргоііl 1'1 

профlль6ваннй profiliert 
пр6хlд в крилІ Laufgang т 
процес ProzeB m; п_ всисання Аиі-

saugeprozeB т; п_ Дизеля Di.sel
prozeB т; п_ згорання Уег
brennungslprozeB т, _vorgang т; 
п_ змІшування Mischungsvorgang 
т; IL. розгортания EntfaItungs
vorgang т; п_ спалаху (швнд
к6го згорання) VerpuffungsprozeB 
т; п_ старіння AIterungsvorgang т~ 

пружииа feder '; аркушева IL. 
Blattfeder (; бlйна п_ Schlagfeder 

Ukr.-dtsch. ХЦ 

(; п_ бойов6го шрубаю\ РаІго
пепfеdег (; п_ важіля запалу 
ZііпdhеЬеlfеdег '; вентил~ва п_ 
VentiIfeder (; вирlвнювальна п_ 
Ausgleichfeder '; IL. відривача 
AbreiВfeder '; гальмова п_ Brems
feder (; гнучка IL. Biegungsfeder 
'; запобіжна IL. Sicherungsfeaer 
'; заскочна IL. Schnappfeder '; 
мосяжна п_ Messingdrahtfeder '; 
натнскна IL. DruCkfeder '; окру
гла п_ Rundfeder '; пІдтягати, 
накручуватн пружину feder f 
aufziehen; плоска п_ Вlattfeder '; 
поперечна п_ Querfeder '; рів
новажна, номпеНЗЗЦfйна П_ Ba~ 
lапсеfеdег '; спіральна п_ Spi
raL, Wickellfeder '; спускна п_ 
Abzugsfeder f 

пружинистий federnd 
пружистість, пружність Elastizitiit f 
пружний federhaft, elaslisch 
пружність, розтяг лlсть DеhпЬагkеіl 
пряжка SсhпаIlе f [' 
прямовнс Vertikale f 
прямоволокнйстий geradfaserig 
прямокутний rechtwinklig 
прямолінійний geradIinig 
прямошар6вий geradschichtig 
IІсихр6метр Psychrometer 1'1 
псування ••• , ••• ; IL. Ізоляціі 

IsоІаtіопsstбгuпg (; п_ рушія 
пульзатор Pulsator т [Раппе f 
пу льзація Pulsation f 
пункт Punkl т, SteIle (; п_ атаки 

Angriffspunkl т; в,!хіднйй п_ 
Ausgangspunkt т; вузловий IL. 
Knotenpunkt т; звор6тний IL. 
Wendepunkt т; звуковимlрннй IL. 
SchaIlmeBstelle '; змlйк6виil сте
жовнй п_ Drachenwarte (; мерт
вий п_ Тоtрuпkt т; п_ метеоро
логІчної служби WetterstelIe (; 
наливний п_ Тапkstеllе (; 11-
обертання Drehpunkt т; 11_ оп6-
ри AnhaItspunkl т; орlєнтацій
ннй п_ Ricthnungspunkt т; lІе
ленгацfйний п_ PeilsleHe (; п_ 
призначення Bestimmungsort т 

пурнач Plunsch.r т 
пуск ••••••• ; IІр6бний IL. (ру' 
шія) РгоЬеlаиі т; пр6бний п_ 
рушІя МоІогргоЬеlаи! m 
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пускання в рух Ingangse!zung t 
пускатн, заПУСl{ати (рушій) аиl

lassen 
пусюіч, стартник Апlаssег m; 
автоматичний п_ Selbs!anlasser 111; 
електричний п_ elek!rischer Ап
lasser 1Il; магнетний п_ Magnct
anlasser "'; РУЧНИЙ, корбовий п_ 
Handanlasser 1n; самодіяльний п_ 
sеlЬsШШgег Anlasser '" 

пушка Капопе t; автоматична про
тилетунська п_ Маsсhіпепfliеgег
abwehrkanone t; бортова п_ Bord
kanone t; літакова п_ Flugzeug
kanone {; машин6ва П_ Maschinen-

радіо Funk "'; подавати через р_ 
funken 

радіоапарат Funkgera! n; прий
малы�йй р_ Emplanger '" 

радіогасло для пеленгування РеіІ
signal n 

радіогоні6метр РеіІег '" 
радіогоніометричниil radiogonio-

metrisch 
радіозв'язок Funkverbindung (; 
дпосторонній р_ FunkdoppeJver

радіозонда Radiosonde t [kehr '" 
радіокомпас RadiokompaB '" 
радіоліхтар Funk!euer n; р_ до 
осідання Landefunkfeueт n 

радіопеленгатор Funkpeiler '" 
радіоповідання Rundfunk '" 
радіослужба Funkdienst т; летун-

ська р_ Flugftlnkdienst m 
радіостація Funklstelle (, _anlage f;
бортова р_ Bord!unkstelle t; на
давальна р_ Funksendestelle t; 
наземиа р_ Bodenlfunkstelle t, 
_station t; напрямна р_ Funk
richtanlage t; пелеигаторна р
Richtungsstation t; переносна р
transportable FunksteHe t; прий
мальна р_ Funkemp!angslstation t, 
_steHe t, Emp!angsanlage {;. прий
мальна і висилальна р_ Sender 
und Empfiinger т; стала р_ уоll
stiindige FUl1kanlage t 

р 

kanone t; моторова п_ МоІог
kanone t; пілотна п_ Flugzeug
motorkanone t; протибальонова 
п_ BaHonabwehrkanone (; проти
летунська п_ Abwehrkanone (, 
Flugzeug_, Flieger_, Fluglabwehr
kanone t; протилетунскі-пушки
близнюки Zwillingslliegerabwehr
kanone t; швидкострlльиа п_ 
Schnellfeuerkanone t 

пушковий Капопеп ... 
п'ядь Spanne t; швидкісна п_ 

Oeschwindigkeitsspanne t 
пятирушІйний fiinfmotorig 

радіотелеграма Funkspruch 111 
радіотелеграф Funktelegraphie f 
радіотелеграфІст FUl1ker т; літа-
"овий, бортовий р_ Fliegec, 
Bordlfunker m; повІтряний р_ 
Lu!tfunker "'; старший р_ ОЬег
funker т 

радіотелеграфія Wellen_, Radio_, 
Funkenltelegraphie t 

радіотелефон Sprecl1funk т 
радіотелефонія We!lentelephonie f 
радіотехнік Funktechniker т, Funk-

meister т; старший р_ Oberfunk
meister rn 

радіоустапа Funklanlage f, _еіпгісЬ
tung t; бортова літакова р_ 
Bordfunkeinrichtung t; корот
"ОХl!и .• ева р_ kurzwellige Етр
fangseinrichtung f 

радіюс НаlЬшеssег m; р_ діі Trag_, 
Reich:weite f, \Virkungsbereich 111; 
р_ дІЇ леТУІІства Flugreichweite t; 
р_ дІї літака Flugbereich т, 
Aktionsradius т; р_ закруту 
Kriimmungsradius m 

рздіятор кііы�гr т; БОI{ОВИЙ р_ 
Seitenkiihler т; бочкопидниil р_ 
FaBkiihler т; вильнilй р_ Zick
zackrohrkiihler т; водяний р_ 
Wasserkiihler 111; додатковий р_ 
Zusatzkiihler т; змійкуватий р_ 
Schlangenrohrkiihler т; комір-
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частий р_ Zellenkiihler т; І(РН
ловий р_ Fltigel_, Tragdecklktihler 
т; олliiний р_ Olkiihler т· пла
тівчастий р_ Lamellen_, 51;еіІепl
k~hler m; причепний р_ Hange
k~hler m; ребристий р_ Rірреп
kuhler т; сотовий р_ Honig
wabenkiihler т; тропlЧIШЙ р_ 
Tropenkiih!er "'; трубчастий р_ 
Rohrkiihler т; хвостовий р_ Heck
kiihler т; чоловий р_ 5Іігп_, 
Brusllktihler т; щільниковий р_ 
Wabenktih!er т 

раМи Zone (; р_ бойових дlii 
Operationslbereich т, --"опе (; р_ 
діі иищйльників jagdraum т; 
облетІти р_ еіпеп Raum т аЬ
lliegen; операТЙВIІИЙ р_ Орега
tionsraum m; р_ постачання 
Nachschubgebiel n; р_ розвідки 
Au!kНirungslbereich т, _гаит т; 
р_ стежеиня Beobachlungsraum '" 

ракета Rakele (; гаслова р_ 5і
gna!rakele (; димова р_ Rauch
rakele (; запальиа п_ Ztind
rakele (; зелеиа р_ griine Ra
kele (; р_ злетопадом, пара
ш.утом Fallscllirmrakele (; сві
тильна р_ Leuchlrakele t; чер
вбиа р_ гоlе Rakele f 

ракетниця 5igna!werler '" 
ріма Rahтen т; пеленгаційиа р_ 
Реі!гаЬтеп т; підрушІйна р_ 
МоlогуогЬаи ,n; р_ рушія Мо-
10rlgesleII ", ..rahmen '" 

рамено корби КцгЬеlагт т 
рам'я Агт т; р_ важіля НеЬе!
. агт т; р_ сили Кгаltагт '" 
рахунок Rechnung t; контроль-
ний, перевІр чий р_ Nachrech-

рашпіль Raspe! t [nung f 
рвачкий, навальиий boig 
реакція Oegendruck т, Riickwarls
wігkLшg t, Reaktion (; р_ опору 
Rеаktiопsdгuсk т; р_ тиску 
Riickdruck т 

ребро (крила) Rippe t; вхідне р
Einlrittskanle (; головие р
НаирІгірре (; гратчасті ребра 
ОіІІеггірре 1; деревляне р
Ho!zrippe t; допомічне р_ HiIls
гірре 1; з поперечннми ребрами 
quergerippl; кінцеве р_ End-

гірре 1; ребра крил FШgе!гір
реп 1/р!; ребра носних крил 
ТгаgШісhепgегірре n; подовжне 
р- Uingsrippe (; поперечне р_ 
Querrippe (; промІжне р_ Zwi
schenrippe 1; рамове р_ Rаhmеп
Гlрре .1; скриньчасті ребра 
Каslеппрреп 1/Р!; суцільне р_ 
Уоllгірре 1; укріпнІ ребра Уег
sliirkungsripp~n 1/Р!; фалшиве 
р_ la!sche Rlppe 1; р_ хвосто
вОго опlрення Leitwerkgerippe 
n; холодильні ребра Кtill!гір
р~п 1/рІ; ребра цнлlНДJJа Zy-
!шdегпрреп 1/р! -

ребров<,-ннй, ребруватий gerippl, 
уеггіррl 

ребристість Rippung f 
регу люш\льний rege!bar 
регулювання Reg?!ierung 1; авто-
матичне, саМОДIІ\льне р_ selbsl
tiilige Regulierung 1; механічне 
р_ тechanische Regulierung {; 
р_ стабілізатора Flossenverslel
lung f 

регулювати, переставляти naсЬ
slellen 

: регулятор Regler m, Regulator т; 
висотний р_ Нбhепгеglег т 

регуляційний verstellbar 
регуляція Regelung (, Anstellung 

(; автоматична р_ selbstt~tige 
Regelung 1; висотна р_ Нбhеп
regulierung (; р_ додаткового 
повітря Zusatzluftregulierung (; 
р_ дросельної заслінки Drossel
klappenregulierung 1; р_ запа
лення Ziindlregelung 1, _punkl
verslellung 1; р_ карбюратора 
Vergaserregulierung 1; р_ керу
вання EinsleIlen n der 5leuerung; 
р_ крил Fliigeleinslellung (; р
моменту запалення Ziindmomenl
einstellung 1; р_ охолоджуван
ня Ktihlungsregulierung 1; р
охолодника Ktihlerregelung 1; р
прішливу кисня 5auerslolldosle
rung 1; р_ рушія Motoreinslel
!ung 1; р_ швидкости Oeschwin
digkeitsregelung 1 

регу льований nachstellbar 
регульованість Regulieriahigkeit f 
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редан Redan т, Wasserflugzeugge
sleH n; р_ по плавця Schwimmer

редуктор Reduklor т (паdеl t 
реестр Regisler n; р_ літальних 
ацаратів Lnftfahrzeugrolle t; р_ 
прнватннх літакІв Zivil!lug

реєструвати evidenzieren [regisler.' 
режим ль6ту Flugzusland т 
резервуар Sammelraum т, ВеЬаІ-

lег т; вирівш\льний р_ Aus
gleichsge!aB n; р_ для газу Oas
tank т; р_ для савуру Ballast
Ьebalter т 

результат Ergebnis n; р_ виміру 
MeBergeЬnis n; р_ випр6би Ргіі

рей Raa t [!ungsЬe!und т 
рек6рд Rekord т; р_ в швидко

сті Schnelligkeitsrekord т; ви
соколь6тний р_ H6henllugrekord 
т; р_ висоти H6henrekord т; 
р_ на вІддаль Entfernungsrekord 
т; світовий р_ Weltrekord т; 
р_ швидкости Oeschwindigkeits-

рекорд6вий Rekord... [rekord т 
релятивний геlаІіУ 
релятивиість Relativital t 
ре"інь Riemen т; наплечні реме

ні Riickengurt т; плечовий р_, 
ляма Achselriemen т; прн
вяз[уваль]ннй р_ Anschnallgurt 
т; трансмісlйннй р_ AntrieЬs
riemen m 

ремісник Handwerker т; летун-
ський р_ Flugzeughandwerker т 

рем6нт Remontierung t 
ремонтувати remontieren 
репаруватн reparieren 
репродукцІя Reproduktion 
рес6ра Biegungsfeder t; гумова, 
кавчук6ва р_ Kautschukfeder t 

рефлектор Rellektor т; дзер
кальний р_ Spiegelrefleklor т; 
світ лометний р_ Scheinwer!er
spiegei т 

речовина Sto!! т; димотв6рча р_ 
NeЬelstoff т; пальна р_ Вгепп
таlегіа! ,,; розривна р_ Spreng_, 
Explosivlsto!! т; хемlчна бойо
ва р_ Kamp!sto!! т 

рикошет Riickprall т 
рикошетувати аЬргаllеп 
рисуиок AЬЬildung t, AЬriB т; 
монтажний р_ EinЬauzeichnung t; 

перспективний р_ Ansichtsskizze 
f; р_ пр6філю Profilzeichnung t 

рицииа Rizinus61 " 
риштунок, устаткування Armie

rung t 
рівеиь Niveau n; р_ бензини Веп

zintank т; нижній р_ води Un
terwasserspiegel т; р_ олll, ма
стйла Olspiegel т 

рівнина Oeliindeflache f 
рІвність OlеісЬЬеі! t 
рівнобіжний gleichlau!end 
рівновага Oleichgewicht ,,; безви-
разна р_ unentschiedenes ОlеісЬ
gewicht ,,; нестійка р_ laЬiles, 
unstaЬiles, unsicheres Oleichge
wicht n; стійка р_ staЬiles, ge
sicherte~ Oleichgewicht n 

рівчак для олії ОІпиІе t 
рід АгІ t, Weise t; р_ буд6ви 

Bau!art t, _weise f; р_ збр6і 
Waflengattung t; р_ збр6і летун
ства Waffengattung t der Lu!t
walfe; р_ літака Flцgzeuggattung 
f; металевий р_ будови МеІаН
Ьauweise t; р_ об'еднання Уег
Ьandsart t; р_ старту Startart t 

рІзати ... ; р_ впоперек quer
schneiden 

різниця Unlerschied т, Diffегеnz f; 
р_ рІвня Niveauunterschied тІ 
р_ тиску (повІтря) Druckunter
schied т; р_ швидкости Ое
schwindigkeitsunlerschied т 

рІзність температури ТетрегаІиг
unlerschied т 

різь Oewinde n; fвинтова р_ 
SchrauЬengewinde n 

рій (4 до 5 літакІв) Schwarm т 
(zwei КеlІеп); р_ літакІв Flug
zeuglkette t, _schwarm т 

рік буд6ви Baujahr n 
роб6та ArЬeit f; р_ пари DатрІ

агЬеіІ 1; р_ радіостаціі FunkЬe
ІгіеЬ т; р_ т6рзli, кручеиня 
TorsionsarЬeit f 

р6бот-літак RoЬolerllugzeug " 
роботоспром6жиість ArЬeitsvermo
роб6чий ArЬeits... (gen n 
р6за вітрІв Windrose t 
розбирання Zerlegung f, АЬЬаи т 
розбирати, демонту_вати ausein-
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andernehmen, demontieren; р_ 
(роззбр6ювати) abrilsten; р_ 
(розкладати) аЬЬаиеп 

розбиток (літака, ч6вна) Wraek І' 
розбиття Uшstuгz т 
розбіг перед стартом StartanIau! т 
розбігати апІаи!еп 
розбірний zerIegbar 
розвивати entwickeln 
розвилка ОаЬеl t, ОаЬеlsШеk n 
роз[виjвідач Erkunder т 
розвідка Erkundung f, Au!kHirung 

t; близька р_ Nahau!kJarung t; 
боilова р_ летунства Oe!eehts
IuftaulkJarung t; зорова р_ 
AugeIL, Sichtlerkundung t; ле
туиська р_ Fliegerlerkundung t, 
--зu!kІагuпg t; морська р_ 5ее
aufkJarung t; нічна р_ Nachtl
au!kJarung t, _erkundung t; опе
раТflвна р_ operative Aulklarung 
t; стратегічна, далека р_ Регп
aulklarung t, strategische Au!klii
rung t; тактична р_ taktiscl1e 
AulkJarung (; фотографічна р_, 
фоторозвідка BildlauikIarung t, 
_erkundung f 

розвідковий AuikIiirungs ..• 
розвідувати rekognoszieren, er-

kunden 
розгалуження Oabelung t, Verzwei

gung t 
розгін до підльоту , старту Ап-

Іаи! т 
розгортання ... ; стратегічне р
розгортати entfalten [Aulmarsch m 
роздвоюватися gabeIn 
роздушувати, розплющувати zer-

quetschen 
розета Rosette 1-; притичкова р

Steckdose f 
роз'lєднання, _миюіння, _чіплю~ 
вання Auslosung t 

роз'lєднувати, _чіпляти entkuppeln 
роззброення Abriistung f; повітря
не р_ Luftabriistung f; частинне 
р_ TeiIabrilstung t 

роз[під]ігрівати aufwarmen 
роз'їдання (двох тертьових по· 

верхней) Anlressen n 
розколина Spalt т, Bruch т; р_ 
від морозу FrostrїВ т [Кга!!е 

розложеlJНИ сил Zerlegung t der 

розлют[ов]увати аиilоІеп 
розмагнет[ов ]ування Demagnetisa

liоп f 
розмах Schwung т, Ausschwingen 

n; р_ (веслз) Ausschlag m; р_ 
крил Spannweite (, FlilgeL, Ое
samt І spannweite f 

розмикання AufschJieBung (; рап
тове р_ Momentauslosung f 

розмір (п6вна довжина літа"З) 
AusmaB n, Dimension t 

розміри Bemessung t; головні р_ 
Hauptabmessungen (IР! 

розмірність (повітроплзва) АЬ-
messungen (IР! 

розмічення ліній Linienfilhrung f 
роз[у]міщений gelagert 
розміщення Dislokation f 
розморожувати (замерзлий радія· 

тор) auftauen 
розпилювання (з літакз) ВеsІЗи

bung f 
р6зпинка Abspreize (; підпирати 
розпинкою abspreizen; трубчаста 
р_ Distanzrohr n 

розпірка Verspannung (; без р6з
пірок verspannungslos; з р6зпір
нами verSf.'annt; р_ підвоззя РаІ1Г
gestellspreize t 

розплющувати flachklopfen 
розподіл Vertei1ung .t; р_ обтяжу 

Belastungsvertei1un~ (; р_ піді!!
мальної сили Auftriebsvertei1ung (; 
р_сил Zerlegung f der КгііІІе; р_ 
р_ тиску Drucklaultei1ung (, _ver
teilung (; р_ тягару Oewichts· 
vertei1ung f 

розподілення УегІеі1иПЕ f 
розподільник Verteiler m; р_ ВИ
сокої напруги Hochspannungsver
teiler m; р_ запАлення Ztind
verteiler т; р_ струму Stromungs
vertei1ung f 

розпол,г Anordnung (; р_ крил Ан-
ordnung f der Fliigel 

розпорошувач Streuvorrichtung 
розпоренування Zerstiiubung f 
розпорскувач Spritzer т, VernebIer 
розпорядження Anordnung f l m 
РОЗПОРЯДОК Anordnung t 
розпочаття вогню Feuerabgabe f 
розрив Explosion (; р_у повітрі 

(гарматия) Luftexplosion t; р_ 
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труби Rohrbruch m; р_ через 
удар Aufschlag m 

розрідження Verdiinnung і; р_ олії 
Olverdiinnung f; р_ повІтря Luit
verdiinnung t 

розріз Schnitt m; ПОДОВЖІІИЙ р_ 
LЗ.пgssсhпіtt m 

розсів Streuung f; обстрілювати з 
розсівом abstreuen 

розслід Forschung f 
розслІджування Untersuchung (, 

For5chung f 
розстелііти (полотнище) ausbreiten 
розташування. ладнання Au!stel

lung f; р_ до атаки Angriffsauf
stеlluпg І; р_ гондол Oondcl
anordnung f 

розтягання Dеhпuпg f 
розтяжний geschmeidig 
розтяжність, розширяльність Aus· 

dehnlln~ f 
розхід Verbrauch 111, Ausgang 111; 
годинний р_ Stundenverbrauch 1Іі; 
добовий р_ Tagesverbrauch m 

розчал Verspannung f; ДРОТЯНИЙ р_ 
Dгаhtvегsраппuпg f; р_ І<ороб
І'" крил Zellenvcr5pannung f; р_ 
крил fliigеlvегsраппuпg f; по
мі"ний р_ Nebenverspannung f 

розчfп.'1ення Ausklinken 11; автома
тичне р_ Selbstaus15sung r 

розчІплювати. відг,к[ ов ]увати а115-
klinken 

рошир[ііль]ність ЕхраП5іЬіlіНі! f 
розширНння. розширність Exrall

sion f; р_ пари D.шрfdеhl1uпg f; 
теплове р_ \V'агmеаusdеhпuпg f 

розшифрування Ent5chliis5elung f; 
р_ ПОВітросвітлин Verwertung f 

розшук Егkuпduпg f [der Luftbi!der 
ропа Roh6! n 
ротація Rotation t 
рОтор (обертальна частіша машипи) 

Rotor т; р_ водян6ї помпи 
f!iigelrad n der Wasserpul11pe 

рубець Naht f 
рукав Schlauch "'; р_ випускати 

газ (з бальону) Ab!afJstutzell т; 
гумовий р_ Oummisch!auch т; 
р_ до наповнюваиня fiillschlauch 
1/1 ; р_ иаповнювати бальои 
fiillan5atz m 

рукавиці Handschuhe "'ІрІ; летуи
ські р_ Fliegerhandschuhe mlpl 

рулеТJ<а. вимlрча бинда MefJband n, 
Бапdm.fJ n 

румбівка (к6мпаса) Rose f; р_ 
J<омпаса KompaBrose f 

рупор Schallrohr ". Sprechtrichter '" 
рур[к]а Rohr n; вихлипю\ р_ Aus

puffrohr n; всисна р_ Saug_, 
Ansaugelrohr n; р_ до олії 
Schmicr_. Ollr6hrchen n; злу"на 
р_ Schlauchmuffe (, AnschlufJrohr 
11; мосfJжна р_ Messingrohr rt j 
поворітна р_ Verdrehrohr n; ста
.. ева р_ Stahlrohr n 

руропровід Rohrleitung f; р_ са
мопускача An!afJ1eitung t 

рух Bewegung (; відносний р_ \{е
!ativbewegung f; р_ вітруна Segel
flugbewegLlLlg f; р_ вперед Vor
wartsbewegung f; гіроскопний р_ 
\(reiselbewegung f; догірний р_. 
вгору АufwіігtsЬеwеguпg f; до
дільний р_ Abwartslgang т, _Ье
wegung (; зворОтний р_ Umkehr 
f; зложений р_ zusammengesetzte 
Беwеguпg f; інтернаціональний 
летунський р_ interl1ationaler Lu!t
verkehr "'; коливальний р_ Реп
delung f; коловий р_ Radbewe
gung f, kreisende Беwеguпg (; 
криволінійний р_ krummlinige Бе
wegung f; круговий р_ kreis
!6rmige Беwеguпg f; кружний р_ 
Rundlaufen "; летунський р_ 
flugbetrieb т. _verkehr т; ле
тунсько-залізничий р_ flugeisen
bahnvcrkehr т; р_ літака вперед 
Vorwartsbewegung f des flugzeu
ges; нерівномірний р_ ungleicIl- tj 

І !6rmige Беwеguпg f; ЖЖНIiЙ р- ( 

І 
NachtІ verk.ehr ~ _Ье! е т; иіч- -' 
їїWй летунськ" р_ Nachtflugver-
kehr т; обертальний р_ drehende 

і. Б~еguпg f, Rotationsbewegung Г; О 
)'k4E\II"ротний D Riickbewegung f; С 

I!1Горотовий р_ Dreh_, Kreisl- • 
bewegung Г; пасажирний р_ Рет
sonenverkehr rn; попер~"ний р_ 
QuerbC\vegung (; поступиий р_ 
fortschreitende Беwеguпg f; пош
t6BO-lшмунікацiilний р_ Postflug
vcrkehr m; призвести в р_ іп Ве-
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wegung f selzen; р_ пропелера тоlот m; "арбюраторний р_ Ует-
Schraubenbewegung (; пусюіти В gasermaschine (; р_ "омпресора 
р_ anlass~n. betaligen; стежовнй Kompressormotor m; легкий ле-
р_ ObersIchlspunkl m' струсний і тунський р_ Leicl1t1lugnlOlor "'; 
Р;- Riitlelbewegung ;; танген- летунський р_ Plugmolor m; лі-
цll\льний р_ ТапgепtiаlЬеwеguпg (. вий р_ Backbordmolor m' ма-
транзитний р_ Obergangsverkeb~ лий летуиський р_ Кlеіl1flщітоlог 
m; р_ у просторі тііитliсЬе Ве- "'; малопотужиий р_ Кlеіптоlот 
wegung f m; мотоциклетний р_ Pal"rad-

рухливість, порушність Beweglich- тоlот m; нафтовий р_ Егdбl_. 
рухомий verslellbar [кеіІ f Реlтоlеитlтоlот m; непорушний 
ручка (для зупину рушія) lialte- Р..., slabiler Моlот "'; носовий р-

grilf 111; р_ вмикання Еіпгіісkег SIIrnmolor т; р- Одllобл"к Еіп-
рушання (3 місця) апfаЬгеп [т blockmolor "'; ОДllобльок6виЙ. 
рушій Моlог m. АпlгіеЬsшаsсl1іпе {; ОД"Обрил"вий р- Blockmotor 111; 

авіяціЙIІИЙ. летунсЬ!шй р_ Plug- одновентилевий р- ЕіпvепtilПlОlог 
zeugmotor 111..і бензиновий р_, т.; одноряд6вий р_ Rеі11еп_, 
бензинору,plій Benzinmolor т; EInslernlmotor 1tI; одноциліндрич-
бензиновий чотнротакт"вий р_ ний р- Einzy1indermotor rn' па- r'J 
Vierlaklbenzinmotor т; боксер- ровий р- DamPfmascl1inen~ ( 
ний р_ Вохегшоlог m; вахляру- 11; ПОВіТроход"дШений""3,рчёТИІ\ 
ватий. віялуватий р_ РіісЬеттоlот р- !uftgektihlter Slernmolor ііі; р-
Іп; р_ на вигляд «Т" Т-Моlот ПОВІТРЯНОГО охол"дження lиН-
m; р_ на вигляд «у" У-Моlот g~kiihIter Моlот m; подвійний 
т. У-Ротт-Моlот m; Вllлкуватиil ЗІРКОВИДИИЙ р- Dорреlslегптоlог 
р_ ОаЬеlПlOlог m; випробувати m; подв"єний р- Zwillingsmolor 
р_ dеп Моlот ртоЬіетеп; висний "'; р- правого обертання recnls-
р_ Hiingemolor т; ВИСОКОЛЬ"Т- lallfender Моlог m; пусковий р-
нИй р_ Нбhепflugтоlог m; ви- АпlаВ_. Andreh_. Апwuгflпюtог 
с"тний р_ Нбhепшоlог т; вітро- ІІІ; реактивний р- Reaklions-
вий р_ Windmotor m; р_ вну- шоtог m; реверсивний р- Oegen-
трішнього горіння Verbrennllngs- lаufшоtог m; ротацІйний р- Um-
kraftmaschine (; водохол"джеНlIЙ lаиС. UП1dгеhипgs_. Rolalionsl-
р_ \vassergekiihller Motor m; во- тоlот m; середній р- МіНеl-
доход"джений зірчастий р_ тоlот т; середопалыІйй р_ Ует-
wassergekiihlter Slernmolor m; гу- b!"el1nungsmolor m; силовий р-
мовий р_ (для моделів) Оuтті- Kraftmaschine {; стаціонарний р-
тоlот т; двосхідчастий р_ Zwei- feslslehender Моlотт; тепловий р-
slufenmolor т; двотакт"вий р_ \Xlarmekr~ftmaschine (; турбінний 
Zweilaklmolor "'; двотолок"вий р- ТuгЬшепапlгіеЬ m; р- тяж-
р_ Doppelkolbenmolor 111; дев'яти- к6го палива Sс11wегбlтоlог m; 
циліндр"вий зірковидний р_ хуткопальни/і р- Explosionsmolor 
Nеuпzуliпdег-Slегптоlог т; р_ т; чотиротакт"вий р_ Vierlakl-
Дизель Dieselmotor m; електро- motor m; ЧОТИРОТalп6Вий р-
магнетний р_ Маgпеlеlеklгошоlог Дизеля Vierlakldieselmotor "'; 
m; запасний р_ Reservemolor m; чотироциліllДР"ВИЙ р- Vier-
р_ з карбюратором Vergaser- zylindermolor т 
тоІо!" т; зірчастий р_ ;;Іетп- ртуть Quecksilber " 
111010Т m; з"внішніЙ р_ АиВеп- ряд циліндрів Zylinderreihe t 



савур 184 ceГM~HT 

савур BaIIast m; ВОДЯНl\іі С_ 
WasserbaIlast m; L для підій
мання HohenbaIlast m; L з піску 
SandbaIIast m; маневровий L 
ManovrierbaIlast m; олив 'яннй L 
BleibaIlast m; скидати с_ Ваl
last m abwerfen 

саджання Aufsitz m 
сажа RuB m 
самодіяльннй sеlьsшitig 
са.юзапалення SelbstziindunIТ f 
самоіндукція, самозбудження 

SеlЬst1еггеguпg Г, _induktion (; 
самооборона Selbstverteidigung f 
само охолодження Selbstkiihlung f 
самопускач selbsttiitiger Anlasser '" 
саморотація, самообертання Eigen-

drehung t 
саморушний selbstlbewegend, _fah

rend 
са~~6Сіlабlльннй, _стійкий eigen-

~табlльніСть Stabilitiit (; вла
сна L, стІйкість Eigenstabilitat f 

санlтарннй, здоровиицькнй Бапі-

с 

tiits. . . ? 
~A. санКІ; Schlitten m; га;и.м&Ві· CJ '.' .. 11. І" Schlittenbremse (; со- на коліща
""Цlwил... тах RoIlschlitten m 

свlтлнй, ясний blank 
світ лина АиіпаЬmе (, Lichtbild n, 

Photographie (; L зголошення 
Bildmeldung (; летунська L РІіе
geraufnahme (; маршрутна L 
Reihenbild n; моментальна L 
Augenblicksbi1d n; нічна L Nacht
aufnahme t; окрема с_ Teilbild 
,,; оріентаційна L Oberblick
aulnahme (; L панорамної фото
камерн Panoramenkammerbild n; 
повІтряна, летунська L LufL, 
Fliegerlbild n; поединча L Еіп
zelaufnahme (; скісна L Schriig
aufnahme t; стереоскопічна L 
Raumbi1d n; сторчова L Senk
rechtaufnahme '; фотограметрична 
L Kartenaufnahme f 

світло Licht n; блимальне L 
(маяк із черв6ним блималыlмM 

світлом) Blinklleuer n, _licht t,; 
L для осідання Landeleuer n; 
кормове L Hecklicht n; летун
сько-шляховl свІтла Flugzeug
lichter nlрі; магнезІйне L Ма
gnesiumlicht n; обграничне L 
Umrandungsfeuer n; осідальне 
L, прнчальне L Landelicht t,; 
остережне L Hindernisfeuer n; 
пізнавальне, позиційне L Кепп
licht n; позицlйне L (на літа· 
ку вн6чі) Positionslicht n 

світловий Licht .. . 
світловк"з ... , ... ; шляховий 

L Ansteuerungsfeuer 'n 
світ логаслівниuтво Blinkwesen n 
світлокопія ...... ; синя L Вlаи-

pause f 
світлом ет Scheinwerler m; L до 
осідання Landesclleinwerler m; 
L З дзеркалом Scheinwerler m 
ті! Spiegel; L із с6чкою 5сЬеіп
werfer m ті! Linse; летнщевий 
L Scheinwerfer m Шг FlugpНitze; 
L на тумбі Sockelscheinwerler 
1n; наз~мний L Bodenscheinwer
lег "'; обертальний L Dreh
scheinwerler m; протнлетунськнй 
L FlaL, Fliegerabwehrlschein
werfer "'; ротаційний L гоІіе
render Scheinwerler т; ручний 
L Handscheinwerler т 

світлометннй Scheinwerler ••. 
світлофільтр FагЬfШег т und n 
свІчка Kerze (; L (стрімкИй літ) 
stеіШug т; електручна L, за
пальна L elektrische Kerze (; 
електромагнетна L Magnetkerze 
(; намащена L уегоltе Ziind
kerze (; нормальна L Normal
kerze (; підпальна, запальна с_ 
Ziindkerze (; розбірна запалыаa 
L zerlegbare Kerze f 

свічк6внй Kerzen .•• 
своечасно zeitmaBig 
свято летунства Flugveranstaltung f 
сегмент Segment n; L запалення 
Ziindse~ment n; зубчатніі ~ 
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Zahnsegmenlbogen т; L розпо
діяьннка Vertikalsegmenl n 

сектор розподіJJьннка Verlei1ersek-
lor т 

секундомір Sekunde1L., Sloppuhr ( 
середина МіІІеl n 
сереДНЬОКРИJJ Mitleldecker т; вlяь
НОНосннй L Ігеіlгаgепdег МіНе!
decker т 

сережка ... , ... ; підчіпна с_ 
Аulhiпgебsе f 

серія постріJJів Feuers!oB т 
сидження (ДJJЯ) пасажирІв Oas!

si!z m 
сндіння Si!z m; задне L Riicksitz 

m; запасне L HilIs_, No!lsi!z 
т; піJJотське L Lепkегsі!z m; 
L стрlJJЬЦЯ (на яітаку) Schiitzen
si!z m 

СИJJа Kraf! f; аеродннамlчна пl
дlймальна с_ aerodynamischer 
Aul!rieb т; аеродннамlчна під
носна L aerodynamische Trag
kral! f; аеростатична пlдlймаJJЬ
на L aerostatischer Aultrieb т; 
аеростатична підносна L aero
statische Tragkraft f; бойова С_ 
Kampfkraft f; бокова L Sеі!еп
kral! f; внрів[нюваJJь]на L аиl
гісhtепdе Kraft f; ВИСJJlдна, се
редня L Mittelkraft f, 

.JII.ittell"1!1I1t+ 11>; від'ємна ~ 
L пеgаtivег Au!!rieb m; відо
середкова L Zеп!гіfugаL, Schleu
derlkral! f; військово-повІтряна 
збройна L Неегеs!ufts!геitkгlШе 
mlрl; L вІтру Wind[kraf! f, 
-s!arke f; L гаJJьмування Brems
kral! f; L ГJJ)!шення, амортн
зівна L Dampfungskraf! f; дн
намічна під 'ємна L dynamische 
S!eigkralt f; дннамічна підій
маяьна L dynamischer Auftrieb 
m; дійсна кінна L e!!ektive 
P!erdes!arke (; додатня під'ємна 
L posi!iver Auftrieb m; доосе
редкова L Zen!ripe!aL, Zu
s!rebelkra!! f; допередня L Vor
!rieb m; еяектромагнетна L 
еlеktгоmagпеtisсhе Kraf! f; еяек
тропор)!шна L e!ek!romo!orische 
Kra!! f; загаJJьна під 'ємна L 
Gesam!auftrieb т; 3l1нч<\йна с-

СИJJа 

Einze!kra!! f; збройна L Wehr
тасЬ! f; L інерціі Traghei!s
kraf! 1, Веhаггuпgsvегmбgеп n; 
L керування S!euerkra!! f; ко
JJоніяльна повІтрозбройна L 
Kolonialluf!s!reitkrafte flpl; ко
рисна під'емна L Nu!zauftrieb т; 
макснмаяьна під'ємна L Нбсhs!
auftrieb m; механІчна L, маши
нн Маsсhіпепkгаl! f; морсько
повітряна збройна L Магіпеluf!
slreilkralte f ІрІ; номінаяьна L 
Nomina!krall f; H0j,MaJJbHa....J;.. 
Normalkraft f; опо на L Ац!
!agerkraft f; осьова L Achsia!
kralt f; перекндна L Кippkral! 
f; під 'ємна L S!eig_, Hublkraf! 
f; під'ємна L крняа Fliigelau!
!rieb m; під'ємна L профіJJЮ 
Prolilaultrieb m; підііімальна L 
Auftrieb т, Au!lrieb_, Aufslei
guпgslkгаft f; підіймальна L 
вихора, буревІю Aultriebswirbe! 
111<; L повітря, аеродинамічна 
Luflkra!! f; повІтряна L, поту
га (держава) Luf!machl t; попе
речна L Querkraf! f; початкова 
с_ Іпіlіа!kгаft f; працівна L Ве
!riebskraf! f; L пришвидшуван
ня ВеsсhLеuпіguпgskгаft f; про
бнвна L Durchsch!agskral! f; L 
пр)!жностн Sраппkгаft f; рівно
важна L Oesam!kraft f; рівно
чинна аеродннамlчна L resu!
!ierende Luftkraft f; L розбігу 
Апlаulkгаlt f; руіінацlАна L 
Zегstбгuпgskгаft f; рухова L 
Betriebskral! Г, Kraftbetrieb m; 
рушІйна L An!riebskraft f, тоІо
rische Kraf! f; рушна L Treib
kral! f; L рушія Mo!ors!arke t; 
скяадова L Tei1kral! f; L 
скр)!чування Drehkraft f; L 
спlйностн Adhasionskral! f; ста
тична підіймальна L s!atischer 
Auftrieb m; L стисну Druck, 
kraft f; сторчова L Senkrech!
kraft; L стр)!му S!roms!arke f; 
танГенціяльна L Tangentia!kraft 
f; теплова підіймальна L 
Warmeaulwind 11>; термІчна пі
діймаJJьна с- Boden!hermik (; L 
тертя RеіЬuпgзkгаft (і с... торзll, 
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кручення Torsionskraft f; "- тя
гару Schwere {; тягова, тяглова 
с_ Achsialschllb т der ТгеіЬ
schrauben, Schlepp_, Zuglkraf! f; 
с_ тяготіння Schwerkrait f; с_ 
тягу Zugs!iirke f; ударна "
S!oBkraft f; "- удару АиІ!геН
wuch! f 

сили Kriifte f/p!; атаківні по
вітрозбрбйні "- апgгеіfепdе Lult
streitkralte f Ір!; бойові "- ле
тун ства fliegerstreitkriifte {Ір!; 
військбво-летунські с_ МіlШіг
fliegerkriifte {Ір!; військбво-по
вітряні с_ армl! Armeeluitstrcit
kriilte (Ір!; дієві "- auftretende 
КгііІ!е {Ір!; летунські бойові "
fliegerkampfkraite (Ір!; повітряні 
"- Lllftwaife {; повітряні Збрбй
ні "- Seeluitstreitkriilte (ІрІ; по
вітрозбрбйні "- Lultstreitkriifte 
{Ірі; рівнобіжні "- Paral\eikriifte 
{ІрІ; суходільні повітряні "
Landluftstreitkriifte {ІрІ; узбрбєні 
"- Streitkriifte (ІрІ 

силомір, дtшам6метр Kraftmesscr 
т, Dупаmоmеіег 11; под6вжний 
с- Uіпgsпеіguпgsшеssег ln 

силует SсhаtlелгіВ '" 
снметрія Spiegelgleichlleit (, ЕЬеп
таВ n 

синхронізатор Synchronisa!or m 
снрена Бігепе (; алярмбва с_ 

Alarmsirene { 
снстем" Sys!em n; "- багатьбх 
прбводів Mehrleitersys!em ,,; 
головна с_ рбзчалу Наир!уег
sралпuлg~ {; двопоплавцева "
Zweischwimmersystem 11,; С_ не
рування S!euerwerk n; "- коор
динат Коогdіла!епsуs!ет n; кося
кбва "- Bockkonstruktion {; 
магнетна "- Magne!system "; 
оборбнна "- АЬwеhгsуstеш n; 
с_ охолбджування Кiihlsystem n; 
с_ повітроохброни Luftschutz
system n; "- повітроплава Luft
schilfsystem 11,; "- розпбділу Уег
teilungssystem n; трійкова с_ 
Dгеіегtеіluлg {; тулубна с_ Rumpf
werk " 

сі,цання ІІа воду AllwaS~eru 11 

сідець Sitz т; відкидний с- Кlapp
sitz т; горішній с_ пілота 
оЬегег flugzeugsitz т; запасний 
С_ Reservesitz 1n; l(ільцевидниА 
"- Rілgsіtz т; обертальний "
Drehsitz т; пілотний с_ fiihrer
sitz т; подушкбвий "- Pols!er
sitz т; с_ стежача ВеоЬасЬІег
sitz т 

сітка Netz "; бальонбва с_ ВаІ
lonnetz n; без сіт"и nctzlos; за
хисна с- Schutznetz n; масну
вальна с- Flieger_, Tarnlnetz n 

скелет Оегірре 11; с_ тулуба 
R umpfgerippe n 

снер6вувати ansteuern 
СКllд[ання] Abwllr! "'; "- зголо
шень Meldeabwur! 11!; с_ савуру 
Ballastlabwur! т, _ausgabe (; <_ 
торпеди (з літака) Abwurf 111 
еілеs Torpedos (aus dem flug-

скіс Sсhгііguлg ( [zeug) 
с«лад Lager n, Magazin n; димо
вий "- Rauchsatz "'; особовий 
с_ летунства Регsолаlst1iгkе f der 
Luftwaffe; L паливомастйльних 
речовин Betriebsstoflanlage {; ра
І<етний "- Raketensatz "'; терко
вий "- Reibsatz т 

складання Zusammensetzung f 
складний zusammengesetz! 
Сl<ладова Котропеп!е {; горизон-
тальна с_ Waagerech!komponen!e { 

складовий mehrteilig 
склицювати еП1аіlliеrеп 
скло G1as 11; армірбване с_ аг

miertes 01as n; беЗС"ЗЛl{ове С_ 
splittersicheres, splitlerlreies Оіа. 
11; захисне "- Schu!zglas n; мір
не "- Standglas " 

сковз на крилб Бliр 11t 

сковзання Abgiei!en 11; бокове <
Sеіtелгutsсh m 

сковзати (на крило) abrutschen 
скринька Кiste {, Kasten m; стрі
ливна "- Munitionkiste (; стру
ментова "- WегkzеUl)'kаstел "'
штандартна с_ Einheltskiste { , 

скринькбвий, скриньчастий Ка-sten __ _ 

скручення, перекручення Verdre
hung t 
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скупчення Ansammlung f, Akkumu-
ІаІіоп f 

слабнутн Iockerwerden; пасlйавБеп 
сліп (скова на крил6) SIip m 
сліпий BIind", на сліпо оЬпе 

Licht n 
служба ОіеПБ! m; алярм6ва с_ 

Warnungsdienst m; вiilськово-ле
тунська с_ miIitiirriiztlicher Flug
dienst m; "- догляду, нагляду 
Aufsichtsdienst m; дозірна "
Spahdienst m; заморська с_ по
вітролітання iiberseeischer Lu!t
dienst m; "- запобігання War
nungsdienst 'Уn; с- зв'язку Nach
l'ichtendienst m: крає"" повітря
на с_ InlandTu1tdienst "'; ле
TYHCbl{a с_ Flug_, FIiegerldienst 
m; летунська с- донесень r Ііе
germeldedienst "'; 'летунська ме
теорологічна "- Flugmeldedienst 
m; летунська охоронна "- Flug
sicherheitsdiel1st 111>; метеороло· 
гічна с_ \Vetterdienst m; метео
рологічна с_ внсот Нбhепwеttеr
dienst m; остерігальна "- по
Вітроохоронн Luftschutzwarndienst 
111; С_ охор6ни повітролітання 
Flugsicherungsdienst m; "- по
віт ро літання Luftdienst m; по
вітроалярмова "- Luitmeldedienst 
и~i С_ повітряного зв'язну Flie
gernachriclltendienst т; С_ по
вітряного ст~>кення Luftbeobach
tungsdienst m; повітро-пошrова 
с_ Luftpostdienst m; "-- по
вітряного зв'язку Luftnachrich
tendienst m; "- поrодн Wetter
dienst 1n; польова метеороло
гічна "- Frontwetterdienst m; ра
діопідслухова "- Funkhorchdienst 
m; "- розвідкн, розвідкова Аиі
kliirungs_, Erkundungsldienst rn; 
санітарна, здоровницька с_ Sa
nitatsdienst '" 

смарування Schmierung f; автома
тичне "- sеlЬsttіШgе Schmierung f 

СМОІ{ гл, помпа Риmре f 
смуга Zone t; л~тнщева с_ Flug

l1afenzone '; надбережна С_ 
Kiistenstrich "'; невтральна "
neutrale Zone f; с_ перельоту 
ЕіпПugzопе (; с_ підiilмі\ЛЬНQі 

струмнни Atti1vindbereich m; с_ 
погано! погодн Schlechtwetter
zone f; сідальна "- Landul1gszone 
f; "- старту Startbahn f 

спасть Oeriist n; "- крил FШgеl
gerippe n; с_ хвостової частинн 
Heckkappe f 

сніrолітак Schnecilugzeug n 
сніп траекторiil Streugarbe f 
сотник леТУІІства Fliegerhaupt-
шапп 111-

сотня Котрапіе f; бальонова "
Ballonkompanie f; с_ ЗВ 'ЯЗІ{У 
Nachrichtenkompanie f; "-- (для 
обслуги) кораб~льні Wеrftkош
рапіе f; летунська "-, ескадрилья 
Staffel (, Fliegerstaiiel (; пор
това "- летуиства Fliegerhorst
kompanie f; протилетунська с_ 
FlщtаЬwеhrkотрапіе f 

спадання Abwiirtsbewegung f 
спалах[нення] AuiIoderung f, Ver

pufiung f; зворотний "- Riick
wartsziindung f 

спалахувати verpuHen 
специфікація Speziiikation t 
спеціяльний Sonder, , , 
спиж ... , ... ; алюмінійиий С_ 
Аlumіп[іum]Ьгопzе f 

спина сидіння Riickenlehne f 
спинятн, стопорити stoppen 
спирт Spiritus m; денатурований 
с_ denaturierter Spiritus '" 

сшіця кодеса Riiderspeiche f 
спід тулуба Rumpiunterseite f 
спійність, прнстайпість Adhasion f, 

Inharenz f 
спіраля (фігура льОту) Korken

zieher m, Splrale f, Trudeln ,,; 
виконати спіра.'lЮ іп der Spirale 
iliegen; "- горІлиць Riickentru
deln ,,; перейти в спіралю іПБ 
Trudeln geraten; плоска с_ Теl
ler_, Flachltrudeln n 

спіральний Spiral", 
спітнІти, спітнявіти (скло) Ьс

schlagen 
сплав Legierung f; с_ алюмінію 

Aluminiumlegierung (; с_ MarHe
зІ! Magnesiumlegierung f 

сплющувати, спл~скати abplattel1 
сповзати (гарматень) abprallen 
сnовзень, риКошет AbpraIJer m 
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спогрІтт.. SchweiВung 
сполучення .", ... ; ПОВ {тро .. 
поштове с- LultpostanschluB 111 

спонука, призвІд Impuls 111 
.---------mорОжнення (баль6ну) Entleerung 

f des Luftfahrzeuges 
спорт Sport 111; летунський с_ 

LufL, Fluglsport 111 
спортовий Sport ... 
споруда Anlage '; внутрішня с_ 

Innenausbau т; газонагнfтна С_ 
GasgebНise п; зовнішня свlтивна 
с- AuBenbeleuchtung '; летище
ва с- Flughafenanlage '; огрі
вальна с- Heizanlage '; освітлю
вальна "-- Beleuchlungsanlage '; 
"-- охолодження Кiihlanlage (; 
протимрякова с- Nebe!an!age '; 
paдl~Ba с- Funkanlage (; радІо
телеграфна "-- Funkle!egraphen
an!age (, radiole!egraphische Ап
lage '; силова "-- Kraltan!age (; 
стала протимрякова "-- orls!esle 
Nebe!an1age '; фалшйва "-- Schein
an!age f 

спору джеиня Konslruktion f 
спорудник Konslrukleur m 
спосіб Агl (, УегіаЬгеп п; с_ ата
ки Angriffslverfahren п, _агl (; 
"-- будови крил FШgе!Ьauwеіsе (; 
с- випрliби Prii!ungsmelhode (; 
"-- газового звару GeschweiВver
іаЬгеп п; "-- закріп[лювання]у 
Be!estigungs.rt (; "-- зближення 
Annaherungsverfahren п; "-- ке
рІвного проміния Leilslrah!enver
!аЬгеп п; "-- помІру МеВуегІаЬ
геп п; повlтрофізичннй "-- по
мІру aerophysikalisches МеВуег
іаЬгеп n . 

спосІбність Fiihigkei! (; с- виве
сти спіралю Trude!eigenscha!t (; 
с_ вітрувати Oleitliihigkeil (; 
носна с- Traglfiihigkeit (, _wir
kung f 

спотворення (образу) Abbildungs
!еЬ!ег 111 

справнІсть, вндатнlсть Leislung '; 
робоча с- Arbeitsleis!ung '; "-
рушія Leislung f des Motors 

справоздання вегісы� т; "-- з ви
пробн Priifungsbericht m 

спрацьо)ваний, зношений abgenutzt 

спрацьоваиість, висиаження АЬ
nulzung f 

спроможнІсть Vermogen п; "-- ле
тІти вертнкально Sleigvermogen 
п; нос"а "-- бомб Bombenlrag
!iihigkeil '; поверхнева "-
Fliichen!eislung (; тепловидатна 
"-- Erwarmungskraft '; транспор
това "-- Be!orderungs!eislung f 

спус,,[ання] О!еі!еп ", G!еіtпug m, 
Abstieg т; бомбометннй с-
ВошЬепаЬwuгfhеЬе! m 

спускатися, знижатн niedergehen 
(F!ugzeug), sinkfliegen, Ьегипlег
gehen 

стабілізатор F!osse " SlabiIisalor 
т, Slabi1isierungsflosse " боко
вИй "-- Seilenlflosse " _gіеіtпоssе 
'; вертнкальннй хребтовий с
Кielflosse (; горизонтальний "-
Hohenflosse (, Diimpfungsfliiche (; 
передній "-- Kopfflosse (; регу
ляційний "-- Versle!lflosse (; 
сторчовий "-- VегtikаШоssе f 

стабілізація Stabi1isierung f 
сталий регшапепl, gleichbleibend 
сталість погодн Wetterbestiindig-

keit f 
сталь Stahl т; високоякІсна "-
QuаlШіlsstаhl т; вуглецева С_ 
Kohlenslof!slahl т; магнетна С_ 
Magnelstahl 111; мартинівська С_ 
Martinslahl т; ніклева С_ 
Nickelslahl т; ушляхотнена С_ 
Edelslah! т; хромова "-- Сhгош
stahl т; цементова с- Zсшеfil
slahl т 

стан Sland т, Zustand 111; атмо
сферний "-- \Vitterungszustand m; 
барометричний "-- Barornetersland 
т; "-- без обтяження unbe!asleter 
Zusland т; "-- за обтяження Ье
laslcter Zusland т; "-- незмін
ности, рівномfриости Beharrungs
zusland т; неспокfйннй "-- по
вІтря BOigkeil '; нормальннй с
Norma!zusland т; "-- погоди 
Willerungszusland т; "-- рlвно
вагн Gleichgewichlszusland т; 
хиткий "-- погоди lаЬilе Welter-

стандарт Norrn f [lage f 
станок ... , ... ; внпроб[уваль]

НИЙ "-- Pendelrahmen ті галь-
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мівний с_ Bremssland т; с_ для 
випроби РгііС, Versuchs[sland т; 
иацільний "- Auflagegeslell n 

станиця 51еllе f; Wache f; аляр
мова-летунська "- Flugwache f; 
алярмово-летунська "- армії 
Armeeflugmeldewache f; алярмо
во-летунська "- фронту Ргопl
flugmeldewache f; летунсько
алярмова с_ flugmeldewache f; 
г,етунсько-поліційна "- Polizei
flugwache f; повітро-алярмова 
"- Lultmeldewache f; стежова ',,
Warle f 

старіння (металів) A1terung f 
старт 51агl т; готовий до стар

ту, підльоту slarl[bereil, Jerlig; 
гумолинвовий "- Gummiseilslarl 
т; "- з катапульти Kalapult-
51агl т; згіркбвий "- Hang
slarl т; кавалерський "- Кауа
lіеГ51агl т; катапультний "
Schleuder51arl т; корбткий "
Kurzslarl т; "- на пблозах glei
lender 51агl т; невдалий "
fehlslarl т; "- за пбміччю лин
ви 5eilslarl т; стрімкий с_ slei
lег 51агl т 

стартер 51агlег т, MoloranlaBkur
Ьеl f; бортбвий с_ Bordanla5ser 
"'; пневматичний "- PreВlull
anlasser m; , 

стартувати slarten, аЬіаЬгеп 
старшина ОШzіег т; летунський 
с_ fliegeroffizier "'; ле тун ський 
с_ зв'язну fliegerverbindungsoffi
zier "'; "- літун fliegeroffizier 
т; приймальний "- Obernahms
оШzіег "'; с_ радіотелеграфІст 
funkoffizier "'; с_ стежач ле
туиства Beobachlungsoffizier т; 
стежовий с_ Beobachlungsoffizier 
т; "- фотограф Bildoffizier т 

стація 51аІіоп f; армійська метео
рологІчна "- Armeewellerwarte [; 
бортова надавальна с_ Bord
sendeslation f; бортова прий
мальна "- Bordempfangsslation f; 
внсилальна "- Sendeslation f; 
водолітак6ва с-, водолітаків 
5eeflugslalion f; головна метео
рологІчна "- Hauplwetterwarle f; 
"- голубиної пбшти ВгіеltаиЬеп-

!lugslelle f; метеорологlчиа с_ 
Wellerlslation f, _warle f, flug
wetterwarte f; морська метеоро
логІчна с_ 5eewarle f; наземна 
пеленгаційна "- Bodenpeilslelle 
(; пеленгаційна, радіогоиіоме
трична "- Peilslation f; польова 
"- літавців felddrachenwarte f; 
польова метеорологІчна с_ 
fronlwetterwarle (; приймальна 
с_ Еmрfапgsslаlіоп f; "- прббу
вання рушіів Molorversuchssland 

статичний slatisch [11' 
статично-визначений slatisch-be-
стаТОСl(бп 51raloskop n [stimml 
стежач веоьасы�гr т; бальоновий 
с_ ваllопьеоьасы�тr т; "- в по
вІтрі Lultbeobachler т; допо
мічний "- Hilfsbeobachler т; "
за літаками Luftbeobachler т 

стежеиня Beobachlung f; "- з ба
льону Ballonbeobachlung f; с_ за 
вогнем 5chuBbeobachlung f; ле
тунське "- fliegerbeobachlung f; 
нічне с_ Nachlbeobachlung f; пе
ріодичне "- Terminbeobachtung 
f; повітряне "- Luft[beobach-
lung f, _iiberwachung ~ 

стежити spiihen 
стежовий Beobachlung5. . . ~, (.,( 
стеля Dесkепhбhе f; "- літака 'f'"1 І 
-stei'g::.,--Gipfel[hohe f; матема- <,) 
тична, розрахована "- Rech
пuпgsgірfеlhбhе f; практична "-
(літака) Belriebsgipfelhohe f, prak-
Іі5сЬе ОіріеlЬоЬе f; теоретична 
"- IЬеогеІі5сЬе ОіріеlЬоЬе f; "-
ту луба Rumpfdecke f 

стереофотограметрія Raumbildmes
sung f 

стерник, веслівник 51еиегег т; "
напрямку 5eilensleuerer т 

стернб Ruder n, 51еиег n; бокове 
"-, "- напрямку 5eilenruder n; 
"- висоти Hohen[ruder n, _sleuer 
11.; водяне: с_ Wasserruder n; с
глибини Тiefen[ruder n, -"Іеиег n; 
зазубрене "- висоти ausgezackles 
Hohenruder n; зазубрене "
иапрямку ausgezackles 5еіlеп
ruder n; зрівиоваж[уваль)ие "
Balanceruder n; кормове "- Heck
ruder n; облекшене "- епl-
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las!e!es Sleuer 1'; передне. носо
ве "- Вughбhепгudег n; по
вітряне "- Lu!lruder n; подвій
не "- doppeltes S!euer, Doppel
steuer 'n; поєдйнче с- einzelnes 
S!euer n; поперечне с_ Querl
steuer n, _Tuder 11-

стернування S!euern n, S!euerung 
f; бо"ове "- Sei!ensteuerung f; 
одиничне "- einfache S!euerung (; 
подвійне с_ doppelte Slellerung f 

стис" Verdichtung f, Kompression (; 
надмірний с_ Oberverdich!ung t 

стиснати zusammendri1cken, kompri
< mieren, kondensieren 
стиснепий gedrang!, "оmргіmіег! 
стіж"оватість Konizita! f 
стіж"овидний kеgеlfбгmіg 
стіжо" Kegel т; с_ вентиля Уеп

tilkege! т; "- для прощ!лера 
Lul!schraubenkege! т; "- обер
тання Rotationskege! т; перехо
дитн в "- konisch уег!аиlеп; с_ 
розльоту S!reukege! т; "- світ
ломета, світлометний Scheinwer
lerkege! т 

стій)(з Posten 1n; гаслова, остері ... 
гальна "- WarnsleIIe t; с_ для 
зв'язку Verbindungsposlen т; ле
тунсь"о-алярмова с_ Flugme!de
poslen т; с_ повітряного сте
ження Luftsраhроs!еп т; стежо
оа с_ Лusguсk~оslеп т 

стій"ий slandhaft. slabiI; робити 
стійким verslei!en 

стій"ість SlаЬіІіЩ f. Standfeslig
kei! (. Gleichgewichlssicherhei! t; 
Г_ "урсу KursslabiIiliit f; "
напрям"у (льоту). напрямна "
RichlungsslabiIitat f; подовжна 
"- Кippsicherheit f, Lапgss!аЬШ
lііl (; поперечна "- QuerslabiIi
tat f; статична "- slalische Sla-
ЬіІіlаІ f ' 

стіна Wand (; бо"ова "- тулуба 
Rumрlsеіlепwапd t; "- циліндра 
Zylinderwand t 

стін"а Wandung (; "- ребра, 
нервюри Rippensleg т 

стовб S[ш!е (; "- диму Rauchfahne 
. (; "- живого срібла Qllecksilber
вііиlе f 

стовба магнету Magnelges!ell n 

стовш!ць повітря Luftsiiu!e f 
столярня Tischlerei f 
стомленість матеріялу Маlегіаl

ermiidung f 
стоп ОиВ т, Legierung (; білий "

WeiBguB т; металевий с_ Ме
lаІІеgіегuпg f 

сторона 5еіlе (; верхня с- тулуба 
Rumploberseile f; відвітряна с_ 
Lee f; всисна "- Saugsei!e (; 
довіТРl!на с_ Luv t, Luvseite (; 
задня "- пропе .. ера Saugseite (; 
зовнішня с- ЛuВепsеіtе (; зов
нішня с- тулуба RumplauBenseile 
{; нижня "- профіля Unterseite 
f des Profils; носова с- Stirn
seile f; с_ тйс"у Druckseile t 

сторчавий Vertika! ..• 
стоя" (В тулубі) Stiel т, Slrebe (; 
с_ балдахина Ba!dachinslreben 
f /1)1; бо"овий с_ Seitenbock 111; 
"- вальниц! Lagerbock т; с_ 
вигляду »1« I-Form-Stiel т; "
вигляду .У. V-Form-Stiel т; го
ловнйй с- Hauplstiel т; де
ревляний с- Holzstiel "'; с- до 
протилетунсь"ого стріляння Лu!
satzsliick n; з стояю\мн verslrebl; 
злучний "- Verbindungsstrebe {; 
с_ "абана Spannlurmslrebe (; с_ 
"оробкн ZeIlenslie! т; "- "рила 
Fliigelstie! т; парист! стоя"и 
Slielpaar ,,; парист! Стоя"и 
навхрест ausgekreuztes Stielpaar 
1l; підпирати стоянами аЬ
sliitzen; похилий "- ту луба ge
neigte Rumpfstrebe (; сталевий 
с_ Slah!rohrstie! т; "- стерна 
Slouersiiu!e {; сторчовІііі с_ 
Plos!en т; сторчавий "- ту
луба senkrechte Rumpfstrebe (; 
"- ту луба Rumpfslrebe f 

стоян"а Sland т; бойова с_ Ое-
lechtsstand т 

стратегія Slralegie f 
стратостат Slralostat '" 
стратосф~ра Stratosphare 
стриба"ня Springen ". с- бальону 

BaIIonhiipfen ,,_ ' 
стрижень ... , ... ; с- вентиля 

Ventil_, StoBlstange (; с- гон"а 
P!ette!schaft т; О"РУГ лий "
Rundstab т 
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стріла Р!еіІ 111; запальна t- Bl'and

[!lieger ]рlеil 111 
стрілецтво Mannschaft f 
стрілець Schtitze Ш; кулеметний 
с_ Maschinengewehrschiitze m; 
летопадний t- Fallschirmschiitze 
m; літак6внй t- Flieger_, Flug
zeugl maschinengewe11rschiitze m 

стріЛИВНIІЙ Munitions ... 
стріливо, амунІція МипіІіоп (; до
рогодимне t- Rauchspurmunition 
(; дорогосвіТИВllе t- Leucht
spurmunition f; запальне с_, 
амунІція Brandmunition t; про
тилетунське t- Flakmunition f 

стрілка Nadel t, Zeiger rn; t
відхилу Deklinationsnadel t; за 
стрілкою годинни"а іт Uhrzei
gersinn rn; t- ,,6мпаса котраН
nadel (; магнетна t- Magnet
nadel (;. с_ пол6ження Einstell
nadcl t; пр6тн стріл"и годин
ника gegen den Uhrzeigersinn 111; 
сідальна с_ Landungspfeil rn 

стріловидннй рfеilfбгтіg 
стріляння SchieBen ,,; припинити 

t- ",;t. dett Реиег " аufhбгеп; 
хемічне t- SchwadenschieBen " 

стрІльбище SchieBplatz 111 
стр ільниця SchieBbude І 
стрільн6 OeschoB " 
стріч"а, бинда Band ", ОигІ rn; 
ізоляційна t- Isolier_, Isola
lionsl band; набlйна с_ РаІгопеп
gurt т; подавальна с- Patronen
gurtzufiihrung t; полотняна с_ 
Stoflband "; складна t- Olieder-

стругати schaben [gurt m 
струм Strom Ш; багатофаз6вий t

Mehrpl13senstrom m; випрямле
иий t- gleichgerichteter Strom 111; 
другісиий t- Sekundiirstrom 111; 
t- збуджуваиня ErregerfIuВ "'; 
звор6тний t- Оеgепstгбтuпg f, 
Riickstrom rn; змІнний с_ Wech
seIstrom "'; останній t- Rest
strom m; первинний с ...... Primar
kabeIstrom "'; пр6стнй t- Oleich
strom rn; слабий с_ Schwach
strom m 

струмина Stгбmuпg (; вирівняльна 
t- ЛusgІеісhsstгбтuпg t; вихрова 
t- WirbeIlstrom т, ....stгбтuпg t; 

с_ від пропелера Luftschrauben-
strom m; с_ Вітру Windsirom m; 
догіриа с_ (повітря) ЛuС, 
Hangauflwind т, aufsteigende 
Slгбтuпg f; догірні струмиии 
повітря aufsteigende Luftstгбте 
>nlрІ; додільна с_ (повітря) ЛЬ
strom т, Abwind т; додільні 
струмини повітря absteigende 
Luftstгбте тlрІ; "онцентраційна 
кругобіжна с_ konzenlrische Kreis
stгбте тlрІ; IІругобіжна t

Кгеіsstгбтuпg (; лимінар"а t
LаmіпагstгбmUl1g fj охол6дна по
вітряна t- KiihIIultstrom rn; по
вітряна t- Luftzug rn, Wirbel
laden "'; порушена с_ gеstбгtе 
Stгбтuпg f; термічна догірна с_ 
thermischer Лufwіпd rn; фронто
ва дог[рна с_ Frontaufwind Ш; 
циркуляційна с_ ZirkuIations
stгбтuпg f; хмарова догірна с_ 
Wolkenaufwind m 

струс Erschiitterung f; с_ т6ЛОllа 
Кlаррегп " des KoIbens 

сту"аНIІЯ Юорfеп n 
стукатя kIopfen 
ступатень РиВІгіІІ rn, PedaI " 
ступінь Potenz t, Orad m; t- во-
л6гостн Feuchtigkeitsgrad т; с_ 
надійности Sicherheitsgrad т; с_ 
нерівномірностн Uпglеісhfбгmіg
keitsgrad rn; t- спраць6ваностн 
ЛЬпutzuпgsgгаd rn; с_ СТИС"У 
Verdichtungs І grad т, _verh"ltnis 
n, Kompressionsgrad 111, j С
т6чности Oenauigkeitsgrad m 

стягіль SpannschloB " 
стяж"а . SchIeife f; натяжна с_ 

Spannband ,,; папер6ва С_ (В 
регістраційних апаратах) Раріег
streifen n-ь 

сушІ" Schieber rn; др6сельннй с_ 
DrosseIschieber m 

суднолітак Flugscllilf " 
су"оватість Лstkпоtеп m 
суміжний, уграничний angrenzend, 

anIiegend 
суміш Oemisch ", Mischung t; 
горюча с_ Mischkraftstofl m; 
палнвна t- Brennstoffgemisch n; 
t- СПИРТУ Spirtgemisch "; СТИ-
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снена палнвна с- komprimiertes 
Brennstofigemisch n 

сумка Tasche t, Беutе! т; 
скнд[ув )аиия Abwurltasche f 

супровlдиик, провожатий Beg!eiter 
супротивний entgegengesetzt [т 
супряжений zusammenhangend 
сурогат Ersatz т 
сустав, суг л6б Gе!епk п, БсЬагnіег 
п; вилкуватий с- Gabe!ge!enk п; 
с- крил Fliigе!gе!епk п; прикрі
пляти суставами (крило до ту
луба) an!enken 

сутичка Апргаll т 
суходlльиий Land _ .. 
суцlльннй, нероздlльииА einteilig 
сучинннк ВеіlІаЬ! (, _wert т, Ко-

ellizient т; с- безпеки, иадlА
иости Sicherheitslfaktor т, ~аЬ! 
(; с- вигляду Formfaktor т; 
с- ВНС6110ГО Jlь6ту Hochflugzah! 
(; с- в'язкости Zahigkeitszah! (; 
с- далекого ль6ту Weitflugzah! 
(; с- корисної діі Wirkungsgrad 
т; Jllтнliй с- Flugzahl (; с- иа
хилу Krangungskoellizient т; с-
6бтяжу, обтяжеиня Belastungs
laktor т; с- 6пору Widerstands
zahl (; оцlн6чинА с- Wertungs
zahl (; с- певно сти Sicherheits
koelfizient т; с- під'емної снлн 
Aultriebslbeiwert т, ~аЬ! (; с
потtги Kraftlaktor т; с- прн-

таБJlИЦЯ Таlе! (; т_ стріJlАННЯ 
БсЬuВІаlеl f 

табор Lager п; т_ безмотор6вого 
Jlетуиства SеgеШіеgегlаgег n 

такеляж Takelage f 
такт Takt т; вибух6внА, еКСПJlЬО
зlйннй т_ Explosionstakt т; 
всисниА т_ Saugtakt т; ВНХJlНП
инА т_ Auspulltakt т; т_ зго
рания Verbrennungstakt т; мерт
внА т_ ІоІег Takt т; працlвииА 
т_ Krafttakt т; роб6чиА т_ 
Arbeitshub т; т_ стисну Уег
dichtungstakt т 

швндшения Beschleunigungskoelfi
ІіепІ т; с- пружности Dehnungs
koeflizient т; с- розшнряльности 
Ausdehnungskoelfizient т; с
тертя Reibungszahl (; с- трнв
ностн Festigkeitskoellizient т; 
с- ф6рми Formfaktor т; с- чо
Jlов6го 6пору Widerstandsbeiwert 
т; с- якостн Giitezahl t 

сучковатиА knorrig 
сушарна Darrkammer t 
сфера Region t 
схема Skizze t; загальиа с_ ОЬег

sichtsskizze t; с- радіозв'язнt 
Funkskizze t 

схибитн (в стріJlЯННЮ) leh!schie8en 
схил ОеlaНе п; с- мІсцевости 

Ge13ndeneigung t; под6вжниА с
Langsneigung t 

СХИJlомір lnklinometer .t 
схІд ost[en) т; на с- ostwarts 
схІдець Aulstiegtritt т, АиltгіІ! т, 

Stiege (; с- нулеметного стрільця 
Аиltгіlt т liiг den Maschinen
gewehrschiitzen 

схlдчастиА terrassenfOrmig 
східчастість (літакІв) Staffelung t; 
с- горІшнього нрнла Staflelung т 
des оЬегеп Fliigels; с- спІднього 
крила Staffelung t des ипІегеп 
Fliigels 

сх6ваика Unterkunftsraum т 

т 

тактина Taktik t; летуисьна т_ 
танrеита Tangente f [Fliegertaktik t 
танrенціЯJlЬНИЙ tangential 
танн Brennstofftank т 
тапетня Tapeziererei f 
тарlJlна ТеНег т; т_ вентиля Уеп
ШtеНег т; т_ пружини Feder
ІеНег т 

тарування (дія) Eichnung t 
тах6граф Tachograph т 
тах6метр Geschwindigkeitsmesser т, 
ТасЬотеІег п; самописний т_ 
Tachograph m 
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творення Bildung (; т_ ін~ю Reif
bildung (; т_ мряки Nebelbildung 
(; т_ накипу Kesselsteinbildung (; 
т_ полум'я Flammenbildung (; 
т_ порожиього простору НоЬІ
raumbildung (; т_ сажІ RuBbil
dung (; т_ хмар Wolkenbildung f 

театр воєнних дій Operationsfeld n 
телевІзІя Fernsehen n 
телеграф Fernschreiber т 
телеграфІя Telegraphie (; бездро-
това т_ drahtlose Telegraphie f 

телескоп Fernrohr n 
телефон FernSprecher т 
температура Temperatur (; атмо-
сферна т_ atmosphiirische Тет
peratur (; т_ впуску Eintritts
ІетрегаІиг (; тдщ аавогнення 
Flammpunkt т; т_ займання ЕпІ
ziindung1 ~_ дим9.ВW\ .1азів 
Rauchgastemperatur f;'1:Jt:;:;' запа-1 
ле.!!!!.ILZііпdwіігmеgгаd т; т_ зго-. 
jiГния Verbrennungstemperatur (; 
иадвlрна т_ АиВепІетрегаІиг (; 
початкова т_ Anfangstempera
Іиг f 

т~мпо ZeitmaB n, Тетро n; т_ па
ротвореиия Dammbildungswarme f 

тепловидатнІсть Heizwert т; ко
рисна т_ i:JUtzbarer Heizwerl т 

тепловикористання Warmeausniit
zung f 

тепловимІна Warmeaustausch т 
тепловІдданни Warmelabfuhr (; 

_entzug т 
тепловтрата Warmeverlust т 
теплоємнІсть Warmekapazitat f 
теплопровlдиіСть Warmelleitfahig-

keit (, _durchgang т 
теПJlота Warme (; т_ запалеиня 

Ziindwarme (; т_ парування 
Verdampfungswarme f 

теплотвореиня Warmeerzeugung f 
теодолІт MeBscheibe (, Theodolit 
т; бальоновий т_ ВаllопІЬео-
dolit т 

теорІя Lehre (, ТЬеогіе (; вихрова 
т_ Wirbellehre (; т_ граиичноі 
верстви Grenzschichttheorie (; 
змійкова т_ ОгасЬепІЬеогіе (; 
т_ иосних крил ТгаgПііgеl
іЬеогіе (; т_ повlтряио! війии 
Lultkriegstheorie (: т_ пружиости 

Ukr ,-dtsch, ХІІІ 

Elastizitiitslehre (: т_ циркуляціі 
Zirkulationslehre f 

терези, вага Waage f: аеродина
мІчнІ т_ aerodynamische Waage f 

терен Gelande n: летунськиl! т_ 
Fluggelande n 

територія Landesgebiet n 
терміка Thermik f; вечlрия т_ 

Abendthermik Г: висотна т_ 
Нбhепthегmіk f 

термобарограф Thermobarograph т 
термодинаміка Warmemech'anik f 
термометр Warmegradmesser т: 

дистанцll!ннl! т_ Fernthermometer 
термоскоп Thermoskop n [n 
тертя Reibung (: т_ в трубах 

Rohrreibung Г: т_ вальницl La
gerreibung (; т_ [за] кочення 
rollende Reibung Г: т_ линви 
Seilreibung (: т- (коліс) об 
землю Bodenreibung (; т_ по
верхнеl! Oberflachenreibung (: т_ 
повітря Lultreibung (: т_ толо
ка Kolbenreibung f 

гехніка Technik Г: летунська т_ 
LuftfahrC, Flugltechnik f 

теча Fliissigkeit (: випускати 
т~чу епtlеегеп 

течІя Stromung (: внхрова т_ 
(від краю крила) Randwirbel т: 
повІтряна т_ Lultlstrom т, 
stгбmuпg (: т_ повІтряного 
струму Schraubenstrom т: т_ 
пропелера Propellerstrahl т; си
лова т_ КгаІШиВ т: т_ силових 
лlніl! КгаІtliпіепflиВ т 

тнл Riicken т, Нinterland n: від
силати в т_ abschieben 

тип Muster n, Typus т: т_ лІтака 
Flugzeugtyp т: перехlдииl!, по
середніl! т_ Obergangsmuster n: 
спеціRльниl! т_ Sondertyp т; 
спецlRльниl! г_ літака Sonder
Пugzеug n 

ТИС", тиснення Druck m; атмо
сферниl! т_ Atmospharendruck т: 
боковиl! т_ Seitendruck т: ви
буховий т_ Explosiousdruck т; 
внсокий т_ Hochdruck т: т_ 
вихлнпу, випуску Auspuffdruck 
m: від'ємний т_ negativer Druck 
т: т_ вІтру Winddruck т: 
виутрішиlй т_ BinnelL, Іппеоl-
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druck rn; т_ газу Gasdruck rn; толочпльно КоlЬепslапgе 
гідравлІчний т_ Wasserdruck rn; тона'" Tonnengeha1t rn 
динамІчний т_ dynamischer Druck тбишання Verjiingung f 
rn; зворбтний т_ Riickdruck rn; тбпливо J-Ieizmalerial n 
т_ кблеса (на рейку) Raddruck тбрбlа, _пна Tasche f; бортова т_ 
rn; комбінбваннй т_ kombinier- Bordlasche f; CTPYM~HTOBa т_ 
lег Druck rn; т_ маСИ Massen- Werkzeuglasche f 
druck т; мінімальннй, наймен- торзія Torsion f; забезп~чениll 
ший т_ Druckminimum n; т_ на прбти тбрзіі lorsions!esl 
лбпать Schau!eldruck т; т_ на G В 

б і б А fl d k тброки anse!u m -------'" ~ 
оп ру, n дп ру u ager гис т; торпеда Тогреао по, літакбва т_ ~ 
т_ на поверхню Fliichendruck т; 
'Т_ на тблок Kolbendruck т; Flugzeuglorpedo n; летунська Т_ 
НИЗЬкий Т_ Unler_, Niederldruck Lulttorpedo n 
".; нормальний Т_ Normaldruck торпедний Torpedo о о о 
rn; Осьовий т_ Achsialdrt1ck т; торпедонос[ець] Torpedolflugzeug 
т_ бси Achsdruck т; т_ пари тбчення Rollen n [n, _Irager т 
Damp!drt1ck т; т_ повІтря Lltft- тбчка Punkl т; горІшня мертва 
druck т; пбвний т_ Volldruck т_ оЬегег Totpunkl rn; т_ за-
т; понадатмосферний, зайвин- вбгнення Flammpunkt rn; т_ за-
ний т_ Oberdruck т; притиск- мерзання Gе!гіегрuпkl m; т_ за-
ний т_ Anpressungsdruck rn; ро- палення Ziindpunkt rn; т_ заче-
бочий т_ Arbeitsdruck. т; т_ пу Anhaltspunkl т; т_ зачепу 
рбзриву Zerplalzdruck т; ее- сили Kra!tangriff rn, Angri!fs-
редній т_ Mitteldruck т; т_ punkl rn; т_ звороту Umkehr-
смбктання Saugdruck т; статliч- punkl т; т_ згину, перегину 
НИй т_ slatischer Druck т; ча- Biegungspunkl т; M~pTBa т_ Um-
лови й т_ Stirndruck ~..tv kehr_, Tollpunkl т; ни",ня 

тискомІр, манометр D;iPdJmes~cr мертва т_ ипlегег Тоlрuпkl m; 
rn, Мапотеlег n нулева т_ Nullpunkl т; т_ опо-

тиша Slille f; мертва т_ Тоlеп- рн Stщс, FesC, Auflagelpunkt 
slille f т; т_ осідания Lапdерuпkl т; 

тіло Когрег т; т_, кбрпус бомбн т_ порерізу Schnittpunkl т; т_ 
Bombenkorper т; т_ запальноі пбвороту Wendepunl<1 rn; т_ 
свічкн Zііпdkегzепkбгрег rn; кра- пбгляду Slапdрuпkl т; початко-
плевидне т_ Stromlinienkorper ва т_ Anfangspunkl rn; т_ по-
т; т_ MaГ"~TY МаgпеlkОгрег m; чіпкн Аufhапgерuпkl т; т_ при-
повітряне т_ Lultkбгрег т; т_ луки, сполуки AnschluBpunkl rn; 
тОлока Kolbenkorper m т_ рбзриву Sprengpunkt т; т_ 

тількикрил Nurflilgel т, NurflUgel- спокою Ruhepunkl т; т_ тliснен
нп Druckpunkl rn; т_ ТОплення 

f1ugzet1g n Schmelzpunkl m 
тканина Stoll rn; т_ бальонет точність Genauigkeil f, Priizision 

Zellenslolf m; летопадна т_ Раll- f; т_ виміру! MeBgenauigkeit t 
schirmslolf т; нагумбваиа т_ траєкторія (гарматия) GeschoB-
Kautschukstoll т ЬаЬп Г, SchuBlinie f; т_ вітру-

товариство Уегеіп rn; летунське вання ОlеіІЬаЬп (; т_ киненого 
т_ Flt1gverein rn; повітроліталь- тіла Wur!bahn f; т_ льоту Flug-
не т_ LuШаhгlvегеіп 1n ЬаЬп (; т_ падання Fallkurve (; 

товщина, грубина Dicke t поло",иста т_ льоту gestreckle 
тблок КоlЬеп rn; алюмінійний т_ Flugbahn (; стрімка 7_ льоту 

Aluminiumkolben rn; протиле",- steile Flugbahn f 
НИЙ т_ GеgепstБВеl т трактор Lastenschlepper 111 
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трансмІсія Antrieb т; т_ MaГH~Ta 
Magnetantrieb т; механІчна т_ 
Kra!tantrieb т 

транспорт Transport т; товар6-
во-повlтряннй Т_ Handelslultver
kehr т 

трансформатор Umformer т 
тренування Training n 
тренуватн trainieren 
т~б Zahm:ad n; засн6чннй т_ 
трнliiГлbiiїїJi permanent [Sperrad n 
трнвалість Zeitdauer f; т_ горІн-
ня Brennl1inge f; т_ зав6гнення 
ЕпШаmmuпgsdauег f; т_ службн 
Lebens_, Standldauer f 

трнвний tragfahig; т_ на згин Ьіе
gungsfest 

тривність. трнвалість HaJtbarkeit 
(. Festigkeit (; т_ бу д6вн Вап
festigkeit (; т_ на стиск Кот
pressionsfestigkeit f 

трив6га. алярм Alarm m; летун-
ська Т_ Fliegeralarm т 

трнв6жнтн. алярмувати alarmieren 
трякрил Dreidecker т 
трикутник Dreieck n; т_ вІтру 

Winddreieck n; т_ КУРСУ Кигз
dreieck n; т_ р6ю Schwarmkeil 
т; силовий т_ Kraltedreieck n; 
т_ швидкости Geschwindigkeits
dreieck n 

тримач кулем~та Maschinengewehr
Ьаltег· т 

триптнlf' (тричасткбва гранична 
карта) Triptyk n; леТУНСЬНll1і т_ 
Lufttriptyk n 

триlрушlЙииЙ. _мотор6вий drei
трисlдець Dreisitzer т [motorig 
трнстоян6Внй dreistielig 
тропосфера Troposphare f 
трос. груба линва Sei1 n; бальо
нбвий т_. ",!бель Ballonkabel "; 
т_ елер6на Querruderkabel n 

труба Rohr n; аеродинамІчна т_ 
Windkanal т; т_ бензннопр6-
воду Brennleitungsrohr n; вен
тнляцlйна т_ Ventilationskamin 
т; внвідна т_ AbfJuBleitung (; 
випускна. вихлипюі т_ AusiaB
rohre (. Abblaserohr 11; відснсна. 
вснсші т_ Absaugrohr n; впуск
на т_ EinguBrohr n; вснсна т_ 
EiJL.. Anlsaugrohr n; газова т_ 

Gasrohr n; запоБІжна т_ Schutz
rohr n; збірннк6ва т_ електро
каблів Kabelrohr n; зірна т_ 
Richtglas n; злучна т_ AnschluB
rohr n; капілярна т_ Kapilar
rohr ,,; контр6льна т_ Kontroll
rohr n; мастнлопровІдна т_ 01-
rohr n; мосяжна т_ Messingrohr 
"; напрямна т_ Fiihrungsrohr n; 
паровипускю! т_ Abdampfrohr 
n; паровпускна т_ Оатр!еіпlеі
ttшgsгоhг n; т_ Піт6 Pitotrohr
сЬеп n; поворітна т_ Verdreh
rohr n; подвІйна аеродннамічна 
т_ Doppelwindkanal m; притиск
на т_ Anschlagschraube f; про
дувна т_ AblaBrohr n; проз6р
на т_ стежача БеоЬасhtuпgslегп
rohr n; ребриста т_ Rippenrohr 
n; т_ розп6рскувача Zerstauber
rohr n; цільнотягнена т_ ge
zogenes Rohr n 

трубка kleines Rohr n; т_ Вен
турі Venturitrompete (; запаль",! 
т_ Бгаndгоhге (; напрямна т_ 
Leitrohrchen n 

трубкуватнlі rohrenfOrmig 
трубопр6від Rohr_. Rohrenlleitung 

(, Leitungsrohr n; виріВНЯЛЬНIІЙ 
т- Ausgleichsleitung f; ВСІІСНИЙ 
т_ Saugkriimmer т; живильннй 
т_ Zuleitungsrohr n; т_ живиль
ний самот6ною Falleitung f; т_ 
карбюратора Vergaserheizleitung 
(; кільцевиА т_ Ringleitung (; 
олієпровlдниА. мастилопровІд
НИй т_ Olzuleitung (; парови
пуснний т_ Ableitung f; т_ 
стиснутого повітря PreВlultIei
tung f 

тру днозакипний schwersiedend 
трям Баlkеп т, Trager т; дуго
видний т_ Боgепtгаgег т; попе
речний т_ Quertrager m; т_ ру-

тугий stra!! [шія Motortrager т 
тугонатягнений stra!lgespannt 
тулуб Rumpl m; rратчастнА т_ 

Gitterrumpl т; двочастк6ВИЙ т_ 
zweiteiliger Rumpl т; деревля
ннй Т_ Jig\~~umpl т; звязневнА 
т_ FасЦПlТnрl т; т_ літака 
Flugzeugrumpf т; металевиА т_ 
Metallrumpl т; монолlтннА т_ 
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ge~ickelter Rumpf т; сталевйА 
т_ Stah!rohrrumpf т; фориlрииА 
т_ Sperrholzrump! т; т_ ч6вна 
Bootskorper т 

тулубннй Rumpf ..• 
туман Nebe! т 
турБІна ТигЬіпе '; ВНХлйпно-гаЗО
ва т_ Abgasturbine '; парова 
т_ Damp!turbine f 

турель, обор6тниця Drehkranz т, 
Maschinengewehrdrehkranz т 

туристика Touristik f; летунська 
т_ Flugtouristik f 

TYPHiK~T Bindungssicherung f 
тяг Zugstange '; т_ (повІтря) Zug 
т; т_ проп~лера Schraubenkraft f 

тягар Oewicht ", Last f, Schwere 
f; т_ В ль6тІ Fluggewicht n; 
т_ з лаштунком Riistgewicht n; 
запlльннй, п6вннй т_ Totalge
wicht n; зайвинний Т_ Mehrge
wicht n; т_ зуживаних запасІв 
Verbrauchslast f; т_ конструк
цІ! (пор6жнього літака) Коп-

у 

struktionsgewicht n; Т_ лІтака 
Flugzeuggewicht n; Т_ лонжер6-
на Holmgewicht n; максималь
ннй Т_ Hochstgewicht n; найм~н
шнй т_ Minimalgewicht n; оди
ничний т_ Einheitsgewicht n; пе
рев~зений т_ (баrажу) belorder
tes Oewicht n; пересувний т_ 
Laufgewicht n; п6вннй т_' Ое
samtgewicht n; т_ порожняка 
Leergewicht n; т_ свіжозруба
ного д~peBa Orundgewicht n des 
Holzes 

тягель вентиля Ventilschaft т 
тяготlння ОгаУіаІіоп '; Т_ крила 

FIiigellastigkeit (; т_ лlв6руч 
Linksziehen n; т_ на г6лову 
Kopllastigkeit '; т_ на крил6 
Querlastigkeit f; т_ на хвІст 
Schwanzlastigkeit (; т_ прав6руч 
Rechtsziehen n 

тягучІсть Zahigkeit f 
тятива Sehne f; т_ крила FIiigel

sehne (; т_ пр6фlля ProiiIsehne f 

~ .... N".p'.>· 
уБІр Bekleidung (; летунсыиRR У- Bordlbewaf!nung (; нове у_ Ле-

Hosenmantel т; у_ пlл6та Рilо- тун ства пеце Ausriistung f der 
tenbekleidung f Luftwaffe 

увІмкнення AnschluB т, Einschal- узбр6юватн riisten, bewalfnen 
увІмкнутнй eingeschaltet [tung f узгляднення ВerUcksichtigung f 
угнутІсть Konkavitiit f уземленнй geerdet 
угнуття, пр6гнн Durchbiegung t уземляння Erdung f 
удар Schlag т, Auftreffen n; вер-
тию\льний у_ вІтру Vertikal- уз~млювати erden 
wіпdЬб f; додlльннй у_ вІтру указник Zeiger т; у_ курсу Кигв-
РаllЬО f; звор6тний у_ Riick- weiser т; у- пlдль6тноі швид-
schlag т; у_ згори вниз (літа. кости Steigungsmesser т 
к6м) Abwiirlsschlagen n; у_ об ук6сина Eckspreize f 
з~млю (за падання) Anschlag т укрІпляти belestigen, festmachen 
аи! den Boden; у_ повІтря Luft- ул6ження толок6вого шв6рlня Коl-

ударник Schlagbolzen т [stoB т benbolzenlagerung f 
ударокрил Schlagfliigelflugzeug n умІння Кбппеп n; летуиське у_ 
у держання в справностІ Instand- Iliegerisches Кбппеп n 

haltung f ум6вини Verhiiltnisse пІр!; атмо-
уешелон6вання Staffelung (; у_ сфернl у_ Wetterlage f; у_ вид-
вг6ру Нбhепstаffеluпg f ностн Sichtverhiiltnisse nlрl; вl-

У~1!9Є!lНЙ- в_ повkрl ~ тровl у_ Windverhiiltnisse nlрl; 
узбр6ення Вewaffnung f, Агтіе- метеорологІчнІ у_ Witterungs-

rung f; у_ лІтака Flugzeug_, verhiiltnisse nlpl; у_ поземелля 
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Terrainbeschalfenheit f; у_ рівио
ваги Gleichgewichtsbedingung f; 
у_ стІйкости Stabilitiitsbedingung 
f; у_ старту Starlverhiiltnisse 

ум'ятеиь Einbeulung f n/pl 
уневliдиювати, маскувати lагпеп 
уношеиня Тгilt f, АЬІгift (, Riick-

driingung (; у_ корабля вітром 
Abweichung f des Schiffes; у_ 
літака (вітром) Abdrangung f 

увосити (вбік) аЬІгеіЬеп 
упад на ніс Kopfstand m 
упорскування Einspritzung f, Іп
упорскувати einspritzen [jektion f 
управliтель Direklor m; у_ летищ 

Flugplatzdirektor m 
управлlния Fiihrung f, Direktion f; 
у_ летища Flughafenleitung f; 
у_ летуиського порту Flugha!en
verwaltung f; у_ повітролітания 
Luftfahrtbehorde f 

упружнений federbar, ge!edert, аЬ-
gefedert 

упУск Einffihrung f; у_ газу Oas
урагаи Orkan m [zufuhr f 
уривати abbrechen 
урядження Einrichtung (; у_ бо
кового керувания Seitenleilwerk 
n; високоположене у_ керуван
ня hochliegendes Leitwerk n; 
гаслове у_ Signaleinrichtung (; 
у_ догlрного кермуваиня Hohen
leilwerk n; захисне у_ Sicher
heitseinrichtung (; у_ керування 
Leitwerk n; летунсько-охороние 
у_ Flugsicherheitseinrichlung f; 
носне у_ (літака) Tragwerk n; 
порушне у_ (рушІй, пропелер) 
Triebwerk n 

урядовець Beamte(r) m; летище
вий у_ Flugbeamte(r) m 

устава (крил) Anstellung (; куле
метна у_ Maschinengewehrbock 
m; у_ машІіни Maschinenlage f; 
нерухома у_ кулемету nrts!ester 
Maschinengewehreinbau m; обо
ротна у_ кулемету Maschinen
gewehrdrehring m; пеленгаторна 
у_ Richtungsanlage f; переносна 
у_ кулемету ortsveriinderlicher 
Maschinengewehreinbau m; радІо
прнймальиа у_ Empiangseinricll
tung f; радіотелеграфиа у-

radiotelegraphische Anlage (; у_ 
рушІя Motoranlage (; у_ фото
камери РЬоІоеіпЬаи m; ціпю\ 
у_ кулемету starrer Maschinen
gewehreinbau m 

уставлеиня Einstellung (, Instal
lаІіоп (; висотне у_ карбюра
тора Hohenstellung f; у_ гори
зонтальиого стаБІлІзатор а НО
henilosseneinstellung (; у_ ком
паса КотраВеіпЬаи m; у_ куле
мету (в крилах, в тулубі) Ма
schinengewehreinbau m; точне у_ 
Scharfeinstellung f 

усталення Feststellung f; у_ де
фекту Fehlerbestimmung f 

установа AnstaIt f; випробуваль
на у_ Versuchsanstalt f; пелен-
гацlйна у_ PeilanstaIt f ., 

устЦІЩ<ШІ_Аus_, Zulriistung (, r 
Ausstattung f; морське у_ (лі
така) Seeausr!istung f; навl(ацlй-
не у_ Navigationsausriistung f 

утримаllНЯ Aufrechterhaltung f; у_ 
зв'язку Aufrechterhaltung f der 
Verbindung 

утулок Biichse f; колісний у_ Rad
b!ichse (; у_ маТОЧlllІИ Naben
ІиНег n; у_ толока Kolbenb!ichse t 

ухил ... , ... ; магнетинй у_ та
gnetische Deklination t 

ухилеllИЯ, УІІикнення Ausweichung f 
ухилятися, уникатн (ворога) aus

weichen 
учбовий, вliшкlльиий Ausbildungs. оо 
учеиь Schiiler m; у_ летоскочник 

Fallschirmschiiler m; пілотний у_ 
Flugschiiler m 

ушко Ose (; ОЬг n; у_ вилки 
OabelOse f; у_ закрІплення ка
бля KabeIanschluBbeschIag m; у_ 
закріпу Веfеstіguпgsбsе f; у_ 
кабля KabelOse f; у_ кlтвн 
Апkегбsе f 

ушкодження, аварія Beschiidigung 
(; у_ апарату Maschinengewehr
schaden m; загальие у_ АІІ
gemeinschaden m; у_ запальиика 
Stбгung t ат Z!inder; у_ збірии
ка :Tankschaden m; у_ клlтliни 
Zellenschaden m; у_ порушного 
урядження Triebwerkschaden m; 
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у_ пробоіни Leckdichtung '; у
шва Nahtdichtung f 

у_ пропелера Propellerschaden 
т; у_ рушія Раппе " Motorl
stбгuпg " _schaden т 

ушільиення Verdichtung '; гумове 
у_ Gummidichtung '; у_ заш\ль
ної свічки Ziinderkerzendichtung 
t; металеве у_ Metalldic11tung t; 

ущільняти verdichten, dicht тасЬеп 
ущухання АЬіІаиеп n, Nachlassen 

n; у_ вІтру Nachlassen n des 
Windes 

ущухатн (вІтер) nachlassen, аыІиепn 

ф 

фабрика Fabrik '; ф_ бальонlв 
Ballonlabrik '; летунська ф_ 
Flugzeugfabrik f 

фаза Phase f 
фарба РагЬе '; олlilна ф_ 01-

lагЬе f 
фарбування Anstreichen n; маску
вальне ф_ Tarnanstrich т 

фарбувати anstreichen 
фахівець РасЬmапп т; летуиськиll 
ф_ Fliegerspezialist т 

фІгура Figur t; акробатична ф_ 
(в повітрі) Flugkunststiick n, 
KunstfIugfigur '; ф_ льОту Flug
figur f 

фільтр, цідило FiIter тіn, Seiher 
m; бензи~овий ф_ Benzinseiher 
1"; олійний ф_ Olfilter т; 
подвійний ф_ DoppelfiIter т 

фірма Рігmа t; летунська ф_ 
Flugzeugfirma f 

флагман Flaggenoflizier т 
фланець Flauschel f 
флюгер \Vetterfahne (, Windfiihn

сЬеп n 
фльота Магіпе '; ф_ бомбовозів 

Bombenluftflotte (; вlіІськово-по
вітряна ф_ МіІШігlultfIоttе (; 
повІтряна ф_ LuftПоttе f 

ф6кус Brennpunkt т, Fokus т; 
ф_ об'ектива Objektivbrennpunkt 
tn~.JI1..- обрш __ ~іІdрuпkt т 

форма Рогm (; двотеувата ф_ 
Т-Рогm (; концентрична ф_ 
konzentrische Рогт (; крапле
видна ф_ StromIinielL, ТгорІепl
Іогm (; ф_ наступу Angriffs
Іогm (; ф_ одягу Anzugsart '; 
ф_ поперечного перерізу Quer
schnittform f; стріловидиа ф-

РІеilfогт '; ф_. хмар Wolken
Іогт f 

формація Formation (; ф_ бомбо
возів Bombenformation '; ф_ 
морськОго летунства Магіпе
fIiegerformation '; [повітро] обо
ронна ф_ АЬwеhгfогmаtіоп f 

формування Bildung f 
формула Рогmеl (; ф_ для оцінкн 

(літака) \Vertungslormel '; ф_ 
подовжного згину Knicklormel f 

форнІр Sperrholz ", Роигпіег n; 
березовий ф_ Birkensperrholz n 

форнірувати lоигпіегеп 
фотоапарат BiIdlgeriit ", ...kammer 

t; ф_ для маршрутного здій
мання ReihenbiIdlgeriit n, _k.m
тег '; стереоскопІчний ф_ 
RаuшЬildkаmшег t 

Фотограметрія Рhоtоgгашmеtгіе f 
фотОграф Photograph m 
фотографlчннй Bild ... 
фотографія LichtbiId n, Photo-

graphie t; моментальна ф_ Мо
шепtаufпаhше f 

фотографництво LichtbiIdwesen 11 

фотографування Photographie '; 
бальонове ф_ Ballonphotographie f 

фотоздіймання Lichtbildaufnahme f 
фотою\мера LісhtЬіІdkашmег (; ле
тунська ф_ FІіеgегkашшег f; 
летунська ручна ф_ FIiegerhand
kammer '; панорамна ф_ Рапо
ramenkammer (; повІтряна ф_ 
LuftЬіldkашега (; ручна ф_ Hand-
biI<L, Handlkammer f . 

фотокопіювати Photokopieren n 
фото-кулемет LichtbiIdmaschinen-

gewehr tt 
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фотолітак (для цІлей фотографу-
ванння) ВildПugzеug n 

фот6метр Pho!ome!er n 
фотоплІвка Bilds!reifen m 
фотоплян Bildplan m 
фотор6звідка Lich!bilderkundung 
фреза, виріз Aus!rasung f 
фрез6ваний ge!ras! 
фрезувати Irasen 
фронт (метеорол6гія) Fron! f 

(Wetterkullde); грозовий, тучнИй 

характер Beschaffenheit (; "- мі
сцевости Or!sbeschaffenhei! f 

характеризувати kennzeichnen 
характеристика Kennwert m; "
якости Quftlita!szahl f 

хвилемір Wellenmesser m 
хвилювання ... , ... j MOPCЬK~ "

Seegang m 
хвиля Welle f; х_ висилальноі 

стацl! Senderwelle [; д6вга "
Langwelle (; електромагнетна х_ 
elektromagne!ische Welle '; зву
кова х_ Schallwelle (; кор6тка 
"- Kurzwelle f; носова "- Bug
welle [; середня "- Mit!elwelle 
(; ультра-корбтка "- Nahlunk
welle f 

ХВИЛЯстий we1lig, wellenl6rmig, ип
dula!orisch 

хвіст Schwanz т; ковзати на х_ 
nach hinten abrutschen; х_ літака 
flugzeugschwanz 111; х_ ракети 
Raketenstock т 

хвостовик кітви Ankerendstilck n 
хиба fehler т, Mangel m; "- ма
теріялу Materialfehler m; "- при 
стріляинІ fehlschuB m 

хитальний schwankend 
хитання Schwankug f 
хитати kippen, pende!n 
хід Gang m; випускнпй х_ тблока 

AuslaBhub "'; ВИХЛИпний х_ тб
лока Auspuffhub т; х_ влІво 
Linkslaul m; "- вперед Vor
war!sgang т; всмбктувальннй 
"- Saughub m; догlрннй "-

х 

ф_ B6enlron! (; громовий ф_ 
Gewitterlront (; ф_ депресlі 
fron! f der Drepression; ф_ ес
кадри Geschwaderfron! '; ф_ 
зимнбго повІтря Kaltlultlront (; 
ф_ теплого повітря Warmiult
Iron! t 

фундамент Fundamen! n; ф_ рушІя 
Mo!orlundamen! n 

футляр futtera! n; алюмінІйний 
ф_ A!uminiumgehause n 

(тблока) Aulwar!sgang m; до
гіРIІИЙ "- тблока Ko!benaufgang 
"'; додІльний "- тблона Ко!Ьеп
niedergang m; задній х_ Riick
wartsgang m; кружниіі "- Rund
gang m; мертвий "- !o!er Gang 
т; плазун6вий "- Raupenanlrieb 
"'; поворбтний "- Riick!aul m; 
"- ПРСПЄJlсра Schraubengang m; 
пускати в "- іп Gang m sclzen; 
працівний х_ Krafttakl m; рівно
мірннй х_ (рушІя) GIeichgang "'; 
сліш\й "- Leer!aul m; х_ стиску 
Verdichtungs_, Druck [hub "'; "
тблока НиЬ m, Kolbenhub т; 
"- шруби Drall m; ЯЛОВИй "
Leergang m 

хмара Wolke t; висококупчаста х_ 
grobe Schiifchenwo!ke t, АНо
cumulus т; Вllсо'ношарувата "
ЬоЬе Schichlwolke " AHos!ra!us 
m; грозова "- B6enwolke t; 
димова х_ RauciL, Nebel[wo!ke 
t; дощова х_ Regenwolke t, Nim
bus 111; купчаста "- Haulenwolke 
t, Cumulus m; перната "- Cir
rusfeder t; пернато-хребт6ва х_ 
Cirrusfiiden тlрl; перовидна, 
перната "- fedef\vo!ken tlpl; 
перовидно-шаровита х_ Schleier
wolke (; хвиляста шаровито
купчаста х_ RolIcumulus m; 
шарувата х_ Schich!wo!ke f 

хмаринка рбзриву (гарматня) 
SchuBwolke f 

хбрда Sehne; головна "- НаирІ
sehne f 
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хорбба Krankheil (; летуиська х-
Fliegerkrankheil f 

хребтииа ту луба Rumpfriicken т 
хрест [для] осідаиня Landungs
хронбметр Zeilmesser т [kreuz n 

хронометраж Zeilnahme f 
хронометражист Zeitnehmer т 
хронометрувати zeiten 
хуткІсть RаріdШіt t 

ц 
цапфа Zapfen т, Lagerzapfen т; 
корбова ц_ Kurbelzaplen т; 
куляста 11- Kugelzapfen т; 11-
маточини пропелера Propeller-

целбн Сеllоп n [паЬеnzарlеп т 
целюльо!д Zellhom n 
цементування Zemenlierung (, Ober-

Шісhепhiiгluпg f 
цементувати zementieren 
цеитр Millelpunkl т, Zenlrum n; 

11- депресіі Depressionszenlrum 
n; духовий 11- вброга geisliges 
Zenlrum n des Feindes; матері
яльний 11- ворога malerielles 
Zenlrum n des Feindes; мораль
ний І\- вброга moralisches Zen
Irum n dез Feindes; 11- инзькбго 
тиску Tiefdruckzenlrum n; 11-
обертання Dгеhuпgsрuпkl т; 11-
Мороту Millelpunkl т der Dre
hung; 11- бпору Widerslandsmil
lelpunkl т; 11- пlд'емноі сили 
(повітроплава) Gasschwerpunkl т; 
І\- розпбділу вантажу Gewichls
schwerpunkl т; 11- снметріі 
EbenmaBmitlelpunkl т; 11- тиску 
Druckmitlelpunkl т; 11- тягару 
Milielpunkl т der Schwere; 11-
тяжостн Schwerpunkl т; 11-
тяжости літаиа Flugzeugschwer
рuпkt т 

централя Zenlrale (; 11- до відчі
плювання бомб BombenauslOse
zenlrale (; електрична 11- до 
відчІплювання бомб eleklrische 
Bombenauslosezentrale f 

ч 

чавун EisenguB т; мартинlвськиll І 
"- Marlinroheisen n 

чадІти verruBen, qualmen 
час Zeit (; "- атаки Angriffszeit (; 

цепелІн (нім. повітроплав) Zeppe-
ііп т, Zeppelinluftschiff n 

цикль Zyklus т 
цикльбн Zyklone f 
цнлlндер Zylinder т; внснl цилін
дри hiingende Zylinder тІрl; во
дохолоджений 11- wassergekiihl
ter Zylinder т; повітрохолодже
ний ц_ lultgekiihiter Zylinder т; 
подвlйннй 11- Zweizylinderblock 
т; роб6чнй 11- Arbeilszylinder m; 
сталевий 11- Stahlzylinder т; 
стоячі цнлlндрн stehende Zylin
der тІрl; чугунннй ц_ ОиВ
zylinder т 

циркуляція, кругоббіг Umlaul т, 
Zirkulalion (; реактивна ц_ Re
aklionszirkulalion f 

цнстерна Tankbehiilter т 
ціва Rohr n; всисна ц_ Saugrohr' 

n, Ansaugrohr n; 11- для повІтря 
Luftrohr n; злучи. 11- AnschuB
rohr n; 11- кулемета Maschinen
gewehrlaul т; 11- Што РіІоІ
rohrchen n 

цідило, фІльтр Seiher т; Filter 
тІn; бензинове 11- Вenzinfiiter т 

цілковитий Gesamt ..• 
ціль Ziel n; наземиа 11- Erdziel n; 
остаточиа 11- дій Operationsziel 
n; повітряиа 11- Luftziel n; 11-
розвідки Егkuпduпgзzwесk т; 
рухома 11- gehendes Ziel n 

цупкий starr; робитн цупким ver
зtеіfеп 

цупкість Starrheit (, Steifigkeit f 

"- вистушl.иия АulЬгuсhззtuпdе (; 
"- відльоту Abflugzeit (; зази4-
чуватн "- ,еіІеп; 'L. здІймання 
(фото) Aulnahmezeit (; ч- ІІа-
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ШТУНКУ (JlITaK4) Ausrnstungszelt 
. f; "- Jlb/iTY fluglzelt, _dauer '; 
"- Jlb/iTY гарматня OeschoBflug
zelt f;, "- насвІт Jlення Belich
tungsdauer (; "- одн/іго /ібороту 
Umlaulzeit f; "- ",ідання РаlI
dauer і; "- падання б/імбн 
Вombenfal\zelt f; "- пер~коту 
Ausrollzelt f; "- пlДJlь/іту 8telg
zelt f; позначеннй секундомІром 
"- abgestoppte Zelt '; "- пря
Jlь/іту Ankunftszelt f; "- р/ізбlгу 
Anlaufzeit f; "- розгортання 
(JleTonaдy) Entfaltungszelt (; "
спорожнювання Entleerungszelt f 

частина ТеН т, Abteilung Г; 
верхня "- картера Oehiuseober
Іеl! т; внмlнна, запасна "- Er
satzteil т; ГОJlовна СКJlадова "
Hauptbestandtell т; задня "
ту Jlуба Rumpfendteil m; запасна 
"- Auswechselungsstnck n; "
збройноі СИJlН Wehrmacht!eil т; 
зовнішня "- КРНJlа АuВепПUgеl 
m; кінцева "- КРИJlа EndflUgel 
m; Jlітна "- Jlітака flugwerk n; 
"- машини мазсы�епІеil m; 
MeTaJl~Ba "- MetalIstilck n; 
нижня "- картера ОеhЗusеuпtег
tеП т; носова "- баJlь/іну (по
вІтроплава) BalIonbug т; но
сова "- ТУJlуба Rumpfspltze '; 
пІдводна "- (водолітака) Unter
wasserteil m; ПРИJlучувана "
АпsсhluВSШсk n; промІжна "
Zwlschensliick n; сер~дня "
МittеіsШсk n; сер~дня "- кар
тера ОеhiusеmittеltеП m; сер~дня 
ч_ крила Mitteldeck n; сер~дня 
"- ТУJlуба Rumpfmlttelteil m; 
CKJlaДOBa "- Bestandteil т; XBj)

стов' "- Heck т; хвостова "
ТУJlуба Rumpfende n 

частинка т~чl fШssІgkеltstеПсhеп n 
черг' Relheniolge f; "- вогню 

Relhenfeuer n; "- запалу ZUnd
folge f; "- пострІлІв feuerstoB т 

черевик 8chuh m; бігуновиl! "
Polschuh т; гальмовиl! 'L
НеmПL, Radlschuh m; "- кlтвн 
Ankerschuh m; "- косяка 8lre-

benlglocke і, -.Schuh m; ч- ле
меша 8pornschuh m; ч- лонже
р/іна Holmschuh m; меТaJI~внА 
"- Metallschuh m; ч- пlдв/іззя 
fahrgestellschuh m; "- стояка 
8tielendbeschlag т 

чигатн на кого auflauern 
чин Wlrkung " Та! f 
ЧИСJlО Zahl '; "- перІодІв Perlo

denzahl f; невІдоме "- unbenannle 
Zahl f; незнане "- unbenannte 
Zahl '; непаристе ч- ungerade 
Zahl f; ч- ОборотІв Drehzahl f 

чнстометал~внй OanzmetalI .•• 
чІп Zapfeil m; ч- валка Trag_, 

Orundlagerlzapien m; короБК/івиl! 
"- Kurbelzapfen m; кулистнl! "
Kugelzapfen т; поправковий "
fehlerglied n 

човен (водолlтак4) Воо! n; весло
виА "- Ruderboot n; гумовнІ! ч-
8chlauchboot n; надимннй "-
8chwlmmsack m; наднмальниА 
"- aulblasbares 8chlauchbool n; 
пlдводннl! ч- U-Boot n, Unter
seebool n; подорожнlА "- Relse
f1ugboot n; рятlвниl! "- Ret
tungsboot n; складниА "- РаIІ
Ьоо! n; "- човнолlтак' Amphi
ы�пьоо!t n 

ЧОВНОJlітак РlngЬоо! n; бомбон/і
сннА "- Bombenflugboot n; ван
тажниА "- frachtflugboot n; 
далекорозвlдковиl! "- fernauf
kIiirungsflugbool n; двочовновий 
ч- Zwelbootilugboot n; розвlд
чнА "- Aufkliirungsflugboot n; 
учбовніі ч- 8chulllugboot n 

ЧОJl/і 8tirn f 
чота Zug т; бальонова "- ВаІ

lonzug m; "- летУнських фото
графІв Lultbildzug m; метеоро
Jlогlчна "- Wetterzug m 

чотар Leutnant т; "- Інженер Jlе
тунства fliegerlngenleur т; "
Jlетунства fliegerleutnant т 

ЧОТИРОJlопатневиА vlегfШgеlig 
чотирорушll!ниА vlermotorlg 
чотиросlдц~вий vlersltzlg 
чут лиВНй empfindlich 
чут Jlивlсть Empfindlichkelt f 
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ш 

шабрування Schaber m 
шайба Scheibe '; переліжК6ва ш_ 

Dichtungsscheibe f 
шапка купчастнх хмар Сиmuluз

kappe f 
шар Schicht (; запоБІжний ш
протнгаза Schwadenschicht (; за
хиснйй ш- Schutzschicht t; ш
іржІ Rostschicht t; повІтряний 
ш- Luftschicht t; попер~чний ш
Querschicht t 

шасІ, підв6ззя Unter_, Fahr[gestell 
n, Fahrwerk n; поплавц~ве ПL. 
Schwimm!werk ", _gestell n 

шашка .... ; розривна ш_ Spreng
kбгрег m 

швидкІсть Oeschwindigkeit (; абсо
лютна ш- absolute Oeschwindig
keit '; ш_ виль6ту, вlдль6ту 
лыlggеsсhwіпdіgkеіtt t; вйрахо
вана ЬегесЬпеІе Oeschwindigkeit t; 
ш_ ВI.ХІІІ'шування lІедошілении 
Лusstгбmuпgsgеsсhwіпdіgkеіt f der 
Verbrennungsprodukte; вІдн6сна 
ш- bezogene, геlаІіуе Oeschwin
digkeit t; ш- вІтру Wind
geschwindigkeit '; ш- вІтруван
ня Оlеіtgеsсhwіпdіgkеіt (; вла
сна, питома ш- Eigengeschwin
digkeit (; властива ш- лІтака 
Flugzeuggeschwindigkeit (; ш_ 
всм6ктування (даванкн) Еіп
stгбmuпgsgеsсhwіпdіgkеit f des 
Einspritzens; ш_ гойдання Реп
delgeschwindigkeit (; ш- горІння 
Verbrennungsgeschwindigkeit (; го
рнзонтальна Waagerechtgeschwin
digkeit (; господарча ш- wirt
зсЬаШісЬе Oeschwindigkeit (; 
ш_ дифузli Dillusionsgeschwin
digkeit t; дулова ш- Мііп
dungsgeschwindigkeit (; експлуа
таційна ш- Betriebsgeschwindig
keit (; ш- за пlдlймаиня Лuf
triebsgeschwindigkeit (; зм~ншу
вальна ш- reduzierte Oeschwin
digkeit (; ш- запалення Ziind
geschwindigkeit '; ш- Іздй, ль6-

швидкість 

ту, руху Fahrgeschwindigkeit '; 
ш- кидання Wurigeschwindigkeit 
'; кІнцева ш- Endgeschwindig
keit t; ш- ковзання ЛЬгutsсh
ges<;hwindigkeit t; крнтйчна ш
kritische Oeschwindigkeit t; ш_ 
круго6бlгу Zirkulationsgeschwin
digkeit t; кутова ш- Winkel
geschwindigkeit (; лінІАна ш_ 
Streckengeschwindigkeit (; ш_ 
лІтака Flugzeuggeschwindigkeit t; 
ш- л6патІ Schaufelgeschwindig
keit t; ш_ ль6ту Fluggeschwin-
digkeit (; максимальна ш_ 
ОгБВtgеsсhwіпdіgkеіt (; мала 
ш_ Кleingeschwindigkeit t; мі
нІмальна ш- Міпітаl_, КlеіпзС, 
Oeringlgeschwindigkeit (; ш- на 
годину Stundengeschwindigkeit (; 
ш- над земл~ю Erdgeschwindig
keit (; найбільша ш- Нбсhst
geschwindigkeit (; ІІаіібlльша 
приз~мна ш- Нбсhtgеsсhwіпdіg
keit t ат Boden; найБІльша ш
на висотІ 3000 м Нбсhstgеsсhwіп
keit f іп 3000 т; найменша ш_ 
MindesC, Minimallgeschwindig
keit (; ш- обертання, кру
чення Drehgeschwindigkeit (; ш_ 
опадання Sinkgeschwindigkeit t; 
ш- осІдання Landegeschwindig
keit (; осягнутн велику ш- еіпе 
groBe Oeschwindigkeit f еггеі
сЬеп; ш- падання Fallgeschwin
digkeit t; ш_ падального ль6ту 
Sturzlluggeschwindigkeit (; пере
січна ш_ Durchschnittsgeschwin
digkeit (; ш- перетlку ОигсЬ
fluBgeschwindigkeit (; перн
ферна, окружна ш- Umіапgs
geschwindigkeit (; ш- підІй
мання (баль6ну) Steig_, Лuf
stieg[geschwindigkeit t; ш- nI
дlймаJlьноі струмини Лuіwіпd
geschwindigkeit t; п1длlтна ш_ 
Sleiggeschwindigkeit (; ш- підлі
танни з води ЛЬwаssеruпgs
geschwindigkeit (; ш_ ІІовlтря
но! течll Lultgeschwindigkeit '; 
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подор6жна ш- Reisegeschwindig
keil (; подор6жна UL. лІтаю!. 
Flugbahngeschwindigkeit (; по
зема ш- Horizonlalgeschwindig
keil (; UL. п6над землею Ое
schwindigkeil f Uber Orund; 
поступ",!. UL. Vorwartsgeschwin
digkeit (; початк6ва ш_ Ап
fапgsgеsсhwіпdіgkеit (; ш_ при 
запусюіннІ AnlaBgeschwindigkeit 
(; рІвномІрна ш_ glеісhlбгтіgе 
Oeschwindigkeit (; UL. розраху
вання Rechnungsgeschwindigkeil (; 
UL. старту Slarlgeschwindigkeil Г: 
середня ш_ тіШеге Oeschwin
digkeil Г: ш_ стрlл!!ння SchuB
geschwindigkeit (; UL. течІ!. 
струму Slromungsgeschwindigkeit 
Г: ш_ т6лока Kolbengeschwin
digkeil Г: тратнтн UL. sacken, 
absacken: ш_ удару Schlag-

. geschwindigkeil Г: UL. ухилення 
Ausweichgeschwindigkeit Г: ш
Х6ду ниь_. Lauflgeschwindigkeil 
Г: шляхова UL. Bahngeschwin
digkeil f 

швндкомfр ... ; повlтряннй ш
Luftlog n 

швидкорушний rasch.., sсhпеЩ-
laufend 

швидкострІльнІсть Feuergeschwin
digkeil f 

шво Nahl Г: нlтове ш_ Nietdraht 
Г: подвІйне ш_ Dорреlпаhl f 

шв6рінь Bolzen m: обертальний 
толок6вий ш_ loser КоІЬеп
bolzen m: сталий толок6вий ш_ 
lesler Kolbenbolzen m; толок6-
вий UL. Kolbenbolzen m 

f!leper Reihe (: ш_ ланки Кеttеп-
11ПІе Г: ш- цилІндрІв Zylinder
reihe f 

шестерня Zahnrad п; UL. витворця 
Апkегzаhпгаd п: конІчна UL. 
Kegelzahnrad п; подв6ена UL. 
Doppelzahnrad п: UL. пропелера 
Luftschraubenachsenrad n 

шеф-інженер Сhеfiпgепіеuг т 
шеф-пlл6т СЬе!рilоl m 
шийка вала Wellenhals m 
шина МапІеl m: колІсна ш_ Rad

reifen m; лlтак6ва UL. Flug-

zeugreifen m; пиевматйчна UL. 
Pneumatik f 

ширина ВтеіІе (; ш- гари Schlitz
weite '; ш- колІс Gleisweite {; 
ш_ л6патІ Blattbreile Г: UL. лcl
патІ пропелера Propeller_, Lu!l
schraubenlblattbreite '; UL. пр6-
слlД1<У Spurbreile ': UL. рей6к 
Oeleiseweite (; UL. тулуба Rumpl-

шир6кІсть Weite f [Ьтеіlе f 
шнроко.qlнlAниli weilspurig 
Шlіфра Oeheimschrift f 
шкала Skala (; подІлкувата ш_ 

Oradleiter m 
Ш1<вал Во (, ОеwittеrЬб (; верти
юільний UL. VегtikаlwіпdЬб (; 
ш- з градом Hagelbo f 

ш!(fра НаиІ f 
Ш1<lц проекту Entwurfsskizze (; 
фотографІчний UL. Bildskizze f 

Ш1<6ла 5сЬиl. (; вlйськ6во-летун
СЬ1<а UL. Militarfli.gerschule (; 
военна UL. летунст!,а Luftkriegs
schule (; горожанська ш_ пі
л6тів Zivilpilotenschule (; горо
l",інська летунсь!(а UL. Zivil
fliegerschule (; збр6йна UL. ле
туцства Luftwaffenschule (; ш_ 
леТОС1<6кlв Fallschirmschule (; 
леТУНСЬ1<а UL. Fliegerschule '; 
летунсЬ!{а UL. ре1<рутlв Rekru
teniliegerschule (; летунсь!(а UL. 
старшин Fliegeroffizierschule (; 
ш_ мотор6вого літання МоІот
flugschule (; ш_ нишильникlв 
jаgdflugsсlшlе '; UL. пасажирних 
літунів Verkehrsiliegerschule (; 
пlдгот6вна UL. стежачів ВеоЬ
асhtuпgsvогsсhulе '; піл6тна ш_ 
Pilotenschule '; UL. повІтролІ
тання Luftschilferschule '; ш_ 
протилеТУНСЬ1<ОГО стріляння Flak
schieBschule '; UL. протялетун
СЬ1<01 обор6нн Flakschule '; 
ш_ старшин Kriegsschule '; ш_ 
стежачlв летунства Flieg.rbeob
achterschule '; UL. фотографІв 
Bildschul. f 

Ш1<р!!бати schmirgeln 
шліфування Schlei!en n 
шJПbза ..... ; газова UL. Oas

schl.us. t 



шmbсар Jlетунськнх рушllв 204 шум 

шлюсар Jlетунськнх рушllв flug
motorenschlosser m 

шлюсарня Schlosserei f 
шлях Weg т; ш..... льоту flug

s!recke '; повlтряннй IIL Luft
weg m; IIL повlтряноі комунІ
кацlі Lultverkehrslstrecke (; _
weg m 

шмарування Schmierung '; IIL за-
нурянням Tauchschmierung f 

шмарувати еіпіе!!еп 
шм~р(ель Schmirgel m 
шмер(люватн schmirgeln 
шяек Schneckenrad n 
шнур Schnur '; азбестовнй IIL 

Asbestschnur (; БІкфордІв IIL 

Schnellzlindschnur '. Bickfordischer 
Zlinder m; внмlрчнй IIL МеВ
lеіпе (; гумовнй IIL Gummi
schnur (; кавчуковяй IIL Kau!
schukschnur (; яатйжннй IIL 
("етопада) Aufziehleine f 

шовк Seide '; бальоновнR IIL 
Ballonseide f 

шолом Неlm т; летунськнй IIL 
fliegerhelm m; IIL проти па
дання S!urzhelm m 

шш\нговт Span! m; IIL водоне
проникливоі пер~дlлкн Schott
spant т; головиliй IIL Haupt
ring m; кормовliіІ IIL АсЬ!ег
span! m; попер~чннR IIL Quer
врап! m; пер~днlil IIL тулуба 
Rumpfvorderspan! m; промlжннR 
IIL Zwischenring m; рамковиЯ 
IIL Rahmenspan! п; хвостовиЙ 
IIL тулуба Rumpfendspan! m 

шпар[к)а Schlitz т; ш_ бомбар
дового ст~женн. ВоmЬепЬеоЬасЬ
!ungsoflnung '; IIL для вен
ТИJIIlціі Luftschlitz m; стежова 
IIL Beobachtungsluke f 

шпень Stift m; запальний IIL 
Zlindstif! m; IIL пливака (В 
карбюраторі) Таuсhsшt т; пу
сковий IIL AnlaBstift m 

шпиль Giplelpunkt т 

шпиця Speiche f 
шплІнт Splint m 
шпуля Spule '; aHT~HOBa IIL Ап
tеnnепtгоmшеl '; двосекцlйиа IIL 
Zweifachspule '; IIL електро
MaГH~Ta Elektromagnetrolle (; 
Індукцlйиа IIL Іпduktіопsгоllе (; 
IIL самоlидукцlї Gegens!rom
гоllе f 

шраПН~JlЯ fernstreugeschoB п; брн-
заитова протнбальонова IIL 
Ballonbrisanzschrapnell m 

mруба Schraube '; ApxIM~ДOBa IIL 
Archimedische Schraube '; го
строзакlкчена IIL Spitzenschraube 
(; дотичкова IIL Kontak!schrau
Ье '; IIL з прорізом Schlitz
schraube t; замнкальна IIL Уег
schluBschraube '; затрнмна IIL 
ЮеmmsсhгаuЬе '; заmlльна IIL 
Dichtungsmutter '; натяжна IIL 
Anzugsschraube (; потайна IIL 
Madenschraube (; регуляцlRна 
ш_ Reguliec. Regellschraube '; 
стяжна IIL Spannschraube '; IIL 
толокового шворІня КоlЬеп
bolzenschraube '; установиа IIL 
Einstellschraube f 

штаба S!ange (. Leis!e '; нарlжна 
IIL Eckleiste f 

штанга Stange '; поперечна IIL 
Querstange f 

штевард Steward m 
штепсель S!ecker m 
ШТКВНИй s!arr 
штяль Windstille f 
штовхач Юорреl т 
штурвал S!euerrad n 
штурман Navigationsollizier т 
штурмовий Schlach! ..• 
штуцер до наповнюваиня Рlill

stutzen m 
шум Geriusch п; IIL із шестернІ 

Zahnradgeriusch п; IIL літака 
Flugzeuggeriusch п; IIL рушія 
Motorgeriusch n 



щ4ва 205 яскр6вІсть 

щ 
щ4ва Atzmittel n 
щит Schild пІт; бол6Т11ИЙ щ_ 

Kotfliigel т 
щlлииа Spalt т, Schlitz т; з щІ
линами geschlitzt; щ- провІтрю
вання Entliiltungsschlitz т 

щільник цилІндра Zylinderdichlung f 
щІльнІсть, непроииюlльнlсть Dich

ligkeil f 
щІтка Biirsle (; вІд'ємна щ_ nega

tiуе Biirste '; щ- до вjгли Koh-

ядр6 н4бля Kabelkern т 
яilцюватий еіlбгтіg 

я 

якІсть, прикметнІсть Beschalfen
ЬеіІ '; літна ііі- Flugeigenschalt (; 
мореплавськl якостІ Seeigen-

lenbiirste (; додаТІІЯ щ_ розіІіуе 
Biirste f; металева щ- Меlall

щlтник Biirslenhalter т [biirsle 1 
щ6гла Masl т; щ- антеии Funk_, 

Anlennen[mast т; гаслова щ-
Signalmasl т; летjнська щ
Flugmast т; щ- лІхтаря Licht
masl т; причальна щ- Аnkег_. 
Lande.., Verankerungs[mast т 
щока Backe '; щ- к6рби Kur
belwange f 

schalten flpZ; ііі- пр6фlля Ргоfil
eigenschalt f 

яма . . . Loch n; повlтрина ііі
ярм6 Schelle f [Lultloch n 
ясі нь Esche f 
яскравість Helligkeit 



Von demsel ben Уегіаввег 

Deutsches uud ukraiuisches 

Militiirworterbuch 

Іп Vorbereitung: 

Tschechisch-ukrainisches Militiirwilrterbuch 

Polnisch-ukrainisches Militiirwiirterbuch 

Ukrainisch-polnisches Militiirworterbuch 



Цього ж автора 

Німецький та украіиський 

військовий словикк 

в підготові : 

Чесько-украіиський військовий словник 

Польсько-український військовий словиик 

Украінсько-польський військовий словник 
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