VLIEGEN
De mens heeft er altijd van gedroomd om te kunnen vliegen zoals een vogel. Het was
Leonardo da Vinci die rond 1490 als eerste een ontwerp had gemaakt van iets dat leek
op een vliegtuig. Hiermee hoopte hij de lucht in te kunnen gaan. Hij heeft meer dan 400
schetsen gemaakt, maar heeft nooit echt gevlogen.

Geschiedenis van de luchtvaart
In 1789 vond de eerste ballonvlucht plaats met een heteluchtballon. Deze werd
uitgevonden door de Franse gebroeders Montgolfier. Vandaar ook de naam,
montgolfière, wat in het Frans 'heteluchtballon' betekent. De ballon steeg tot ongeveer
1860 meter. Later, in datzelfde jaar, zouden de broers dieren en mensen de lucht in
sturen.
In 1891 voerde de Duitse ingenieur Otto Lilienthal voor het eerst een glijvlucht uit.
Hierdoor is het zweefvliegen ontstaan. Hij maakte verschillende vluchten tussen 1891 en
1896, tot zijn zweeftoestel neerstortte en hij daarbij omkwam.

Hoe werkt het?
Om te begrijpen hoe een vliegtuig in de lucht kan blijven moeten we gaan kijken naar de
vleugels. Die zorgen ervoor dat een vliegtuig in de lucht kan blijven. Dat komt door hun
speciale vorm.
De onderkant en bovenkant van een vleugel zijn
verschillend van vorm, waardoor de lucht er op een
andere manier langs stroomt. Zoals je op de afbeelding
kan zien, is de onderkant van de vleugel plat en de
bovenkant bol. Doordat de lucht aan de bovenkant een
langere weg moet afleggen, moet de lucht daar sneller
stromen dan de lucht die aan de onderkant stroomt.

Foto: Wikikids - Vliegen

Het verschil in snelheid tussen de luchtstromen boven en onder
de vleugel, zorgt ervoor dat de druk in de lucht verandert en
daardoor wordt de vleugel als het ware omhoog 'geduwd'.

Filmpje: Schooltv Lucht en vliegen

DE KATAPULT
In de middeleeuwen maakte een angstaanjagend wapen het leven van kasteelheren onveilig.

Ontstaan van de katapult
De katapult is een artilleriewapen uit de oudheid dat gebruik maakt van mechanische
energie om projectielen weg te schieten.
De katapult werd in de 5e eeuw v.Chr. uitgevonden in het oude Griekenland of Magna
Graecia.
Katapulten schieten meestal speren, pijlen, stenen of metalen kogels af, maar soms
werden ook vuurpotten als projectiel gebruikt; deze bestonden uit gloeiende kolen,
salpeter, zwavel en andere brandbare bestanddelen.
Leonardo da Vinci
De bekendste ontwerpen van katapulten zijn bedacht door
Leonardo da Vinci. Rond het jaar 1485 bedacht Leonardo da
Vinci de steenwerpende of boogkatapult. Deze katapult schiet
geen speren, pijlen of kogels af, maar stenen.

Hoe werkt een katapult?

Foto: Leonardo da Vinci's boogkatapult

Een katapult heeft een slagarm die ervoor zorgt dat je een projectiel kan afvuren. Wanneer je
deze slagarm opspant kan je een projectiel vooraan op de slagarm leggen. Wanneer het
projectiel erop ligt kan je gaan vuren. Dit doe je door de slagarm te ontspannen. De slagarm
schiet omhoog waardoor het projectiel gaan vliegen.

FOTOGRAFIE
Duizenden jaren werkten kunstenaars dagen of weken aan het weergeven van de
werkelijkheid. Maar de fotografie maakte het mogelijk het moment te bevriezen.

Geschiedenis van de fotografie
Camera obscura
In 1500 tot 1800 werden afbeeldingen gemaakt met een camera obscura. Dit is een
donkere kamer waar het licht door een klein gaatje heen komt. Dit licht wordt op zijn
kop weergegeven. Deze weergave werd dan overtrokken door schilders, waardoor een
schilderij ontstond. Want zodra het licht uitging, verdween ook de weergave.
De Nederlander Gemma Frisius was een van de eersten die de werking van de camera
obscura op papier heeft gezet.
Eerste foto
Tussen 1816 en 1826 heeft Joseph Niépce de eerste
foto gemaakt. Dit deed hij door een doos te maken
met een klein gaatje erin. In de doos plaatste hij
tegen de achterwand een lichtgevoelige plaat. Door
een aantal uur het gaatje in de doos open te houden,
ontstond er op de achterwand een afbeelding. Dit
duurde in het begin ruim 8 uur.
Dit principe van fotograferen is in de loop der jaren
nooit veranderd. Het gaatje van de doos heet nu een lens en de lichtgevoelige achterwand is
tegenwoordig een lichtgevoelige elektronische sensorchip.

Soorten camera's
Analoge camera
Bij een analoge camera worden de foto's opgeslagen op
een fotorolletje. Deze moeten dan later nog ontwikkeld
worden door een fotograaf. Wanneer de foto's zijn
ontwikkeld kunnen deze worden afgedrukt.
Digitale camera
Een digitale camera is een camera waarbij de beeldvorming
niet op film maar door middel van een lichtgevoelige sensor
plaatsvindt en vervolgens digitaal wordt verwerkt en
opgeslagen.

DE TELEFOON
Een telefoon wordt gebruikt om te bellen. Het is een apparaat dat al meer dan honderd
jaar bestaat.
Het woord telefoon bestaat uit twee delen. Uit het woord 'tele' en het woord 'foon'. Het
woord 'tele' betekent in het Grieks 'ver' en het woord 'foon' betekent in het Grieks
'geluid'. Als je telefoneert betekent het dat je via de kabel of door de lucht via
zendmasten met iemand spreekt. De telefoon is in de 19de eeuw uitgevonden en is nog
steeds erg handig. Bijna iedereen ter wereld gebruikt de telefoon.

De uitvinding van de telefoon
In 1854 is het eerste ontwerp van een telefoon ontstaan. In 1871 slaagde Antonio
Meucci er in om het ontwerp volledig uit te werken. Zo is de eerste telefoonverbinding
tot stand gekomen. Jammer genoeg had Meucci niet genoeg geld om een patent aan te
vragen voor zijn uitvinding. Een patent is een blaadje waarop staat dat niemand jouw
uitvinding mag namaken zonder jouw toestemming.
Alexander Graham Bell had wel genoeg geld om een patent aan te vragen. Hij heeft zo
officieel zijn naam verbonden aan de uitvinding die wij nu 'de telefoon' noemen.
Het werkwoord "bellen" is afgeleid van zijn naam.

Hoe werkt de telefoon?
Een telefoon bestaat uit twee delen. Uit het mondstuk waardoor je praat en het oorstuk
waarmee je hoort. De eerste telefoon had een microfoon die op het toestel zelf zat en
waardoor je kon praten. Je had ook nog een soort losse hoorn waarmee je de ander kon
horen. Later werden die microfoon en het losse oorstuk als één hoorn gemaakt.
Wat gebeurt er als je belt?
Doordat je praat in de hoorn, zet de telefoon je stem over in een soort elektrisch signaal.
Dit signaal wordt door de telefoonlijn naar degene gestuurd met wie je belt. In het
toestel van de andere wordt het elektrische signaal weer over gezet in je stem.
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Waarvan wordt een vliegtuig gemaakt?
Er zijn al verschillende soorten vliegtuigen gemaakt. Vroeger werden de vliegtuigen op
een andere manier gebouwd dan nu. Dit komt omdat ze steeds meer onderzoek doen
naar wat nu het perfecte materiaal is om een vliegtuig mee de bouwen. Maar wat is dat
nu juist? Bekijk het filmpje om hier een antwoord op te krijgen.
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Een katapult heeft een slagarm die ervoor zorgt dat je een projectiel kan afvuren. Wanneer je
deze slagarm opspant kan je een projectiel vooraan op de slagarm leggen. Wanneer het
projectiel erop ligt kan je gaan vuren. Dit doe je door de slagarm te ontspannen. De slagarm
schiet omhoog waardoor het projectiel gaan vliegen.

Wist je dat...
De katapult is een voorwerp dat door de jaren heen sterk is veranderd. Er zijn verschillende
ontwerpen gemaakt om de katapult beter te maken. Om een goede katapult te maken moest
er steeds vergeleken worden met andere ontwerpen. Elke keer werd er iets aangepast zodat
de katapult verder of hoger ging schieten.

FOTOGRAFIE
Duizenden jaren werkten kunstenaars dagen of weken aan het weergeven van de
werkelijkheid. Maar de fotografie maakte het mogelijk het moment te bevriezen.

Geschiedenis van de fotografie
Camera obscura
In 1500 tot 1800 werden afbeeldingen gemaakt met een camera obscura. Dit is een
donkere kamer waar het licht door een klein gaatje heen komt. Dit licht wordt op zijn
kop weergegeven. Deze weergave werd dan overtrokken door schilders, waardoor een
schilderij ontstond. Want zodra het licht uitging, verdween ook de weergave.
Eerste foto
Tussen 1816 en 1826 heeft Joseph Niépce de eerste
foto gemaakt. Dit deed hij door een doos te maken
met een klein gaatje erin. In de doos plaatste hij
tegen de achterwand een lichtgevoelige plaat. Door
een aantal uur het gaatje in de doos open te houden,
ontstond er op de achterwand een afbeelding. Dit
duurde in het begin ruim 8 uur.
Dit principe van fotograferen is in de loop der jaren
nooit veranderd. Het gaatje van de doos heet nu een lens en de lichtgevoelige achterwand is
tegenwoordig een lichtgevoelige elektronische sensorchip.
Ontwikkeling van fotografie
In 1934 werd de lichtgevoelige plaat vervangen voor papier, waardoor er dus een papieren
afdruk ontstond. Enkele jaren later, in 1841, werd het negatief uitvonden. Hierdoor werd het
mogelijk om meerdere van dezelfde foto’s te laten ontwikkelen. Tot 1861 waren de foto’s nog
zwart-wit, maar daar kwam dit jaar dus veranderen toen meneer Clerk Maxwell de
kleurenfoto uitvond.
In 1888 werd de eerste goedkope camera gemaakt die je ook in je hand kon houden en mee
kon nemen. Dit was een belangrijk moment in deze tijd, iedereen kon nu zelf foto’s maken.
Deze foto’s moesten dan wel worden ontwikkeld, dus je wist nooit of de foto was gelukt. Het
jaar 1988 was een heel belangrijk moment voor de digitale fotografie. Want in 1988 werden
de eerste elektronische scanners uitgevonden en ook de digitale camera’s.

Soorten camera's
Analoge camera
Bij een analoge camera worden de foto's opgeslagen op
een fotorolletje. Deze moeten dan later nog ontwikkeld
worden door een fotograaf. Wanneer de foto's zijn
ontwikkeld kunnen deze worden afgedrukt.
Digitale camera
Een digitale camera is een camera waarbij de beeldvorming
niet op film maar door middel van een lichtgevoelige sensor
plaatsvindt en vervolgens digitaal wordt verwerkt en
opgeslagen.

DE TELEFOON
Een telefoon wordt gebruikt om te bellen. Het is een apparaat dat al meer dan honderd
jaar bestaat.
Het woord telefoon bestaat uit twee delen. Uit het woord 'tele' en het woord 'foon'. Het
woord 'tele' betekent in het Grieks 'ver' en het woord 'foon' betekent in het Grieks
'geluid'. Als je telefoneert betekent het dat je via de kabel of door de lucht via
zendmasten met iemand spreekt. De telefoon is in de 19de eeuw uitgevonden en is nog
steeds erg handig. Bijna iedereen ter wereld gebruikt de telefoon.

De uitvinding van de telefoon
In 1854 is het eerste ontwerp van een telefoon ontstaan. In 1860 was het de Duitse
natuurkundeleraar Philipp Reis die het voor het eerst voor elkaar kreeg om te praten via
een telefoon. Het was een houten apparaat dat bestond uit een opnemer en een
weergever, deze waren met elkaar verbonden door middel van twee draden. In 1871
slaagde Antonio Meucci er in om het ontwerp volledig uit te werken. Zo is de eerste
telefoonverbinding tot stand gekomen. Jammer genoeg had Meucci niet genoeg geld om
een patent aan te vragen voor zijn uitvinding. Een patent is een blaadje waarop staat dat
niemand jouw uitvinding mag namaken zonder jouw toestemming.
Alexander Graham Bell had wel genoeg geld om een patent aan te vragen. Hij heeft zo
officieel zijn naam verbonden aan de uitvinding die wij nu 'de telefoon' noemen.
Het werkwoord "bellen" is afgeleid van zijn naam.

Hoe werkt de telefoon?
Een telefoon bestaat uit twee delen. Uit het mondstuk waardoor je praat en het oorstuk
waarmee je hoort. De eerste telefoon had een microfoon die op het toestel zelf zat en
waardoor je kon praten. Je had ook nog een soort losse hoorn waarmee je de ander kon
horen. Later werden die microfoon en het losse oorstuk als één hoorn gemaakt.
Wat gebeurt er als je belt?
Doordat je praat in de hoorn, zet de telefoon je stem over in een soort elektrisch signaal.
Dit signaal wordt door de telefoonlijn naar degene gestuurd met wie je belt. In het
toestel van de andere wordt het elektrische signaal weer over gezet in je stem.

De telefooncentrale
Alle telefoons zijn verbonden met een
telefooncentrale in de buurt. Als je het
nummer van iemand intoetst, stuur je
signalen via de telefoonlijn naar de centrale.
Dan word je doorverbonden via de centrale in
de buurt van degene die je wilt bellen. Dat
gebeurt via kabels. Maar als je in een ander
land zit, gaat je gesprek via een
communicatiesatelliet.

Een communicatiesatelliet is een soort grote spiegel in de ruimte die ervoor zorgt dat je
naar de andere kant van de wereld kunt bellen. Eerst gaat het gesprek via de
telefoonlijn en de centrale naar een grote zender. Een grote zender op de aarde stuurt
het gesprek naar een satelliet in de ruimte. Als je vanuit Nederland belt, wordt het
gesprek via een Nederlandse zender naar de satelliet gestuurd. Als het gesprek naar de
satelliet is gestuurd, is het signaal zwakker. Dus de satelliet versterkt het gesprek en
stuurt het weer door naar een andere grote zender. Daarna gaat het naar een centrale
en dan komt het gesprek bij degene aan die je wilt bellen.

