
  

Începuturile aviaţiei

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/First_Zeppelin_ascent.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Wright-Glider-LC-DIG-ppprs-00571.jpg


  

Pe 19 septembrie 1783, la Versailles, 
primul zbor al unei fiinţe, într-un balon 
construit de fraţii Montgolfier. 
“Pasagerii“ erau un cocoş, o oaie şi o 
raţă. Balonul s-a ridicat la 105 m.

 La Paris, pe 21 noiembrie 1783, primii 
călători umani au zburat cu un balon 
cu aer cald (Jean-François Pilâtre de 
Rozier şi Marchizul d'Arlandes)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Montgolfi%C3%A8re.jpg


  

Francezul Henri Giffard construieşte, în 1852, primul dirijabil

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Giffard1852.jpg


  

Dirijabilul Zeppelin, primul balon cu motor, 1898
construit de germanul Ferdinand Graf von Zeppelin

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/First_Zeppelin_ascent.jpg


  

Fraţii Wright au creat primele avioane în perioada 1900-1903.
Ei aveau la Dayton un atelier de reparat biciclete, unde au învăţat foarte 
bine mecanică.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Wilbur_wright_gross.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Orwell_wright_gross.jpg


  

Avionul din 1901 a zburat 100 de metri cu 35 km/h

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Wright-Glider-LC-DIG-ppprs-00571.jpg


  

În 1902 s-a reuşit un zbor de 622 m



  

În 1903 au montat avionului o elice

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wrightflyer.jpg


  

1904
Avionul lor, Kitty Hawk, avea lăţimea (inclusiv aripile) de 12,3 m, 

lungimea de 6,4 m şi o greutate de 340 kg, fiind construit exclusiv din 
lemn, având aripile din pânză întinsă pe o ramă.



  

1908

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wright-Fort_Myer.jpg


  

Avioanele fraţilor Wright erau 
alcătuite din lemn.



  

Traian Vuia a construit primul avion mai greu decât aerul, în 1906.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Traian_Vuia_aircraft.jpg


  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Traian_vuia_flying_machine.jpg


  

Brazilianul Alberto Santos Dumont zboară, tot la Paris, cu un avion mai 
greu decât aerul la 6 luni după Traian Vuia

http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/design-structures-cutting-edge-technology/3913d1247625520-empennage-ruddervator-demoiselle.jpg


  

Aurel Vlaicu a construit mai multe avioane în perioada 1908-1913. A 
realizat primul avion în întregime din metal



  

Avionul Vuia III, construit în întregime din metal



  

Loius Bleriot (1872-1936), constructor de avioane şi primul pilot care a 
traversat Canalul Mânecii (1909)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Louis_Bleriot.jpg


  

Avionul Bleriot III (1905), a eşuat la primul zbor



  

Bleriot IV, un alt eşec. A făcut doar două zboruri



  

Bleriot XI (1909), avionul care a zburat peste Canalul Mânecii. Viteza 
sa era de aproximativ 45 km/h

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Bleriot_XI_Thulin_1.jpg


  

Avionul Breguet, 1911. Acesta a parcurs 40 km într-o jumătate de oră

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Avion_biplan_Breguet_1911.jpg


  

Henry Coandă a construit primul avion cu reacţie (avionul modern), 
1910. La baza sa a stat o descoperire numită astăzi efectul Coandă



  

Efectul Coandă a fost observat la 19 decembrie 1910, în cursul primului zbor aeroreactiv din 
lume, pe aerodromul din Issy-les-Moulineaux, lângă Paris. Urmărind evoluţia flăcărilor care 
părăseau ajutajele, Coandă a constat cu surprindere că acestea, în loc să fie deviate spre 
exterior de către plăcile deflectoare, dimpotrivă erau atrase şi alipite de pereţii fuselajului. 
La puţină vreme după această întâmplare, Coandă a relatat observaţia sa şi reputatului 
specialist în aerodinamică, Theodore von Karman, de la Universitatea din Gottingen care 
apreciind că fenomenul reprezintă o descoperire de valoare, l-a denumit efectul Coandă. 
Fenomenul aerodinamic sus-amintit a fost brevetat la 10 octombrie 1934, sub numele de 
Procedeu şi dispozitiv pentru a devia o vână de fluid care pătrunde în alt fluid.



  

Hermann Julius Oberth (n.  1894, Sibiu - d. 1989, Nürnberg) a fost unul dintre 
părinţii fondatori ai rachetei şi astronauticii.

Hermann Oberth a fost, pe lângă rusul 
Konstantin Ţiolkovski şi americanul Robert 
Goddard, unul dintre cei trei părinţi fondatori 
ai ştiinţei rachetelor şi astronauticii. Cei trei nu 
au colaborat niciodată, în mod activ, 
concluziile cercetărilor lor fiind în mod 
esenţial identice, deşi cercetarea a avut loc în 
mod independent.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/b/b9/Oberth.jpg


  

În 1922, lucrarea sa de doctorat despre ştiinţa rachetelor, de la 
Universitatea din München, a fost respinsă, fiind considerată utopică. 
Lucrarea a fost totuşi tipărită folosind fonduri private şi a produs 
controverse în presă. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/b/bc/HermanOberthCreations.jpg


  

În 1923, Hermann Oberth a publicat cartea Racheta în spaţiul interplanetar, 
iar în 1929, Moduri de a călători în spaţiu. În toamna lui 1929, Hermann 
Oberth a lansat prima sa rachetă cu combustibil lichid, numită Kegeldüse. În 
aceste experimente a fost asistat de studenţi de la Universitatea Tehnică 
din Berlin.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Hermann_Oberth_nel_1961.jpg
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