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Vliegen als een vogel - in kleine stappen naar succes!
De droom van het vliegen is zo oud als de mensheid. Vandaag is het vanzelfsprekend en voor bijna iedereen betaalbaar. Met de ballon of luchtschip (zeppelin) volgens het principe - lichter dan
lucht of met vliegtuigen zoals de dubbeldekker, het zweefvliegtuig, helikopter of lijnvliegtuig, die
zwaarder zijn dan lucht.

Pioniers van de luchtvaart:
Reeds in 1783 werd de eerste bemande heteluchtballon van de broers Montgolfier de lucht ingestuurd. Het probleem: De ballon was niet bestuurbaar.
In 1811 storte Albrecht Berblinger onder de spot van het publiek in de Donau, omdat hij een ongunstige wind had. In 1986 kon men echter bewijzen dat zijn (vliegtuig) zeilvlieger luchtwaardig
was.
<Otto Lilienthal voerde de eerste bemande
zweefvlucht met zijn zelfgebouwde zeilvliegtuig.
Al zijn meer dan 1000 zeilvliegtuig pogingen waren
nog zonder motor.

De juiste motor voor hun „Wright-Flyer“ ontwikkelden de gebroeders Wright. Deze vloog op 17
december 1903 precies een afstand 260 m. Wat
nieuw was: ze konden ook in een cirkel vliegen. ->
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<In 1907 voerde Paul Cornu de eerste erkende bemande vlucht met een helikopter uit. Zijn vliegtuig
werd ook wel de „vliegende fiets“ genoemd, en had
peddel-vormige rotorbladen.

Werkblad - Kijk voor de antwoorden op Internet - www.aduis.nl. Heeft u ook werbladen en wilt u deze met andere
collega´s delen? Mail ze dan naar Aduis (info@aduis.nl) en wij plaatsen deze als download op onze web site.

N° 101.138

Werkblad

com

Het bouwmateriaal:
Aanvankelijk werden de zweefvliegtuigen en vliegtuigen uit
hout gebouwd. Het hout werd met stof bedekt. Later kwam
er metaal bij. Een bekend zuiver metalen vliegtuig is de Cessna 172.
<-

Sinds enige jaren wordt het metaal door FRP (vezelversterkte kunststof =) verdrongen.
In eerste instantie alleen gebruikt voor zweefvliegtuigen,
worden tegenwoordig ook gemotoriseerde luchtvaartuigen uit
een mengsel van hout, metaal en FRP gebouwd.

Geslepen FRP: De gestapelde glasvezels en stof lagen zijn duidelijk zichtbaar.gelegten Glasfaser und Gewebe-

Ook de __ __ __ __ __ __ A 380, het momenteel (in 2011)
grootste passagiersvliegtuig in de wereld is zo vervaardigd.
De naam kun je invullen als je het volgende raadsel goed op
weet te lossen.
Vliegtuigraadsel
1. Welke vliegtuig is „lichter dan lucht?
a) helikopter
b) vliegtuig

c) ballon

2. Otto Lilienthal experimenteerde met veel verschillende
a) zweefvliegtuigen
b) zeilvliegtuigen

c) vliegers

3. Wie bouwde de eerst passende motor voor de eerste bemande vlucht van 260 m?
a) De gebroeders Wrigth
b) Paul Cornu
c) Otto Lilienthal
4. Hoe noemt ment een vliegtuig met twee boven elkaar liggende vleugelstellen?
a) Zeppelin
b) dubbeldekker
5. Paul Cornu Wie voerde in 1907 de eerste erkende bemande vlucht met een helikopter uit?
a) Paul Cornu
b) Otto Lilienthal
6. Het volgende vliegtuig werd al altijd en ook nog tegenwoordig uit volledig van metaal gebouwd.
a) Dornier
b) Cessna
c) Boeing
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Oplossing: Onderstreep het juiste antwoord. Het aantal vertelt je, welke letter van het woord je in moet vullen (van
links naar rechts geteld).
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