Vogels hebben veren om het draagvlak van de vleugel te vergroten en zich
beter af te kunnen zetten tegen de lucht. De staart zorgt voor sturen,
afremmen en stabiliteit. Het borstbeen is groot en heeft een kiel voor
de aanhechting van sterke vliegspieren. De romp is kort.

Minikopter/ wentelwiek/vliegende vis
De beste draaier van allemaal: onze helikopter. Het is gewoon een papiertje, maar hij tolt als
een gek om zijn eigen as. Door zijn vorm duwt de wind hem telkens opzij. (De helikopter heeft
twee bladen (flappen). Bij een helikopter staat de propeller horizontaal, zodat er lift ontstaat
Als de helikopter valt (zwaartekracht en beweging), duwt de lucht de bladen een heel klein
beetje omhoog. Maar omdat de bladen schuin staan, krijgt de helikopter ook een duwtje opzij.
Waarom gaat de helikopter dan niet gewoon een beetje schuin of opzij? Dat komt omdat de
twee bladen tegenover elkaar staan. Aan de ene kant krijgt de helikopter een duwtje, maar aan
de andere kant ook. Alleen aan de andere kant is het duwtje tegengesteld. Daardoor gaat hij
ronddraaien!

Op een vliegtuig in de lucht zijn 4 krachten werkzaam:
1.Voor stuwkracht gebruikt een vliegtuig een motor.
2.De zwaartekracht trekt hem omlaag.
3.De liftkracht van de wind tilt het vliegtuig op.
4.De wrijving zorgt voor luchtweerstand en vertraging.
Zweven op de lucht
Een vogel met lange vleugels blijft makkelijk zweven.
Kijk naar de Albatrossen (spanwijdte vleugels 3 meter!).
Zweefvliegtuig
De piloot van een zweefvliegtuig draait cirkels in de
thermiekspiraal (opstijgende lucht).

Biomimicry - Krachten - Zweven
Biomimicry is de wetenschap die bewezen slimmigheidjes in de natuur opspoort en vertaalt naar technische toepassingen.
Je kunt onderzoeken hoe esdoornzaden zich verspreiden en hoe de pluisjes van de paardenbloem dat doen. Dan begrijp je ook hoe de parachute en de helikopter zijn uitgevonden.

Is de 3D geprinte jumbojet, geïnspireerd op
het skelet van vogels, de toekomst?

Bij de libelle werken de twee paren vleugels afzonderlijk. Libellen bestaan al
350 miljoen jaar. De grote staart helpt bij het sturen. De voorste vleugels
zorgen voor lift bij de achterste vleugels. Hij wekt 3 keer zoveel lift op als
het beste vliegtuig.
Om te kunnen vliegen moet het skelet superlicht zijn.
De botten van vogels
zijn dan ook hol.

DelFly kan in een oogwenk
een ‘koprol’ maken, kan
stil hangen (‘hoveren’),
rechtstandig stijgen
en dalen en vliegen als
een helikopter. Doordat
DelFly vleugels heeft in
plaats van rotors, doet hij
verschillende vliegtaken
efficiënter.’ Dat blijkt:
DelFly kan minutenlang
vliegen op het piepkleine
accuutje in zijn staart.

De ‘winglets’, omhoog gebogen
vleugel tips, verbeteren deze
efficiëntie en de besturing bij
lage snelheid. Een zweefvliegtuig
heeft geen motor. Met een
Lierstart, Sleepstart en
Bungeestart start je een
zweefvliegtuig.

Papieren vliegtuigjes
Er bestaan verschillende werptechnieken bij papieren vliegtuigjes.
•	Papieren vliegtuigjes ( 60 grams papier werkt goed) met een Aerodynamische vorm:
de vleugels zijn dan aan de voorkant dikker en helpen het vliegtuig vliegen.
Voorbeeld de vlieg!
Tips bij het besturen van papieren vliegtuigjes:
•	Door de linkerkant van de hoek van de vleugel te krullen draait het vliegtuig naar rechts
en andersom .Door beide punten van de vleugels omhoog te krullen gaat het vliegtuig naar
boven. Door ze allebei naar beneden te krullen duikt het.
•	Staartklepjes en vleugelklepjes geven extra opwaartse kracht, waardoor je vliegtuig langer
in de lucht blijft.
•	Vleugeltippen, bevorderen een stabielere vlucht
• Soms moeten vleugels een goede V-vorm hebben/ de stand of hoek van de vleugels
• Als je vliegtuig zwalpt, bevestig dan dichtbij en onder aan de punt, een paperclip.
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Werp je een bal, een steen, schiet of blaas je een
pijl, dan maken ze een boog door de lucht en landen,
maar ze vliegen niet, omdat er niets is dat ze in de
lucht houdt. Dit noemen we projectielen.

Toom

Met een katapult schiet je een
projectiel weg.

Wij keken naar het
gefladder van vogels en
maakten ornithopters.

Door Rita Baptiste en Annemarie van Es

Veren helpen:
Door te fladderen komen vogels vooruit. Hoe sneller de vogel gaat, hoe meer lift er is.
Dat noemen we voortstuwing.

Lage luchtdruk

Blazen

Lucht met hoge luchtdruk
Lift

o tl o

n P

f pe

Drones fladderen elegant en behendig als libellen door de lucht. Of indrukwekkend
als een mini helikopter met robuuste propellers. Er zijn steeds meer drones in
ontwikkeling.
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Drones worden voor alles gebruikt. Er zijn
kunstenaars die een zwerm drones maken die
zich gedragen als een zwerm vogels. Ze kunnen
zwermen zonder elkaar te raken.

Lucht met hoge luchtdruk

Lage luchtdruk

Vogels, insecten en vliegtuigen
hebben allemaal vleugels en
vliegen door de lucht.
Door de lucht die altijd tegen
alles drukt (luchtdruk) blijven
vogels en vliegtuigen in de
lucht. De luchtdruk zorgt
ervoor dat vleugels werken.

Lucht met hoge luchtdruk
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Vliegers
Als je een vlieger oplaat, blijft die in de lucht, doordat de wind hem omhoog drukt. Wind in de vlieger geeft
hem lift: De wind wordt namelijk naar beneden afgebogen als hij tegen de vlieger blaast. Bij voldoende
wind is de lift veel sterker dan het gewicht van de vlieger.
Als je een vlieger achter je aan trekt, dan zie je dat hij stijgt. Hoe groter de voorwaartse kracht,
hoe groter de opwaartse kracht. Het geraamte zit aan de achterzijde van de vlieger, de toom aan de
voorzijde. Een staart aan je vlieger zorgt voor stabiliteit. Als je al een staart hebt, maak hem dan langer
als hij niet stabiel is. Bij een platte vlieger is de staart 2x zo lang als de lengte van de vlieger.
Een toom heeft twee scharnieren. Zo draait de vlieger niet in de knoop. Met een vliegertouw houd je de
vlieger in de juiste hoek ten opzichte van de wind. Als je touw breekt blijft je vlieger niet in de goede hoek
staan en stort hij neer.

Blazen

Wanneer de wind langs de vleugels glijdt,
versnelt hij op de bovenkant van de vleugels.
Dit komt doordat langs de bolle bovenkant van
hun vleugels de lucht een langere afstand aflegt in
dezelfde tijd. Die deeltjes hebben dus minder tijd om
tegen de vleugel te drukken. Als de lucht versnelt,
vermindert de luchtdruk. Daardoor wordt de luchtdruk boven de vleugel kleiner en wordt hij van onderaf
opgetild. Dit heet de opwaartse kracht of liftkracht.
Deze natuurwet werd in de achttiende eeuw ontdekt
door de Nederlands-Zwitserse wetenschapper
Daniel Bernoulli

