
AERODYNAM ICA 

-  V L IEG T UIG B O UWE N -

- Schuimplaat, (stevig) karton, papier, wc-rol
- Stanleymes of schaar
-  Muntjes
- Paperclips
- Dubbelzijdig tape of plakband
- Stiften
- Rietjes
- Satestokjes
- Bekertjes
- Pdf vliegtuig model (3 stuks)

Je kunt de volgende materialen gebruiken

Introductie
Welkom bij het eerste online thema van Science Centre@Home. Het eerste thema waar we mee aan de slag 
gaan, is Aerodynamica.. de reden waarom vliegtuigen kunnen vliegen. Hierbij gaan we ons eigen vliegtuig 
maken. Van piepschuim, karton of papier zodat deze ook echt kan vliegen. Of van dik karton of misschien hout. 
Deze zal dan niet echt kunnen vliegen, maar is wel heel leuk om te maken en ziet er ook nog tof uit!

Als je vragen hebt na of tijdens het maken van het vliegtuig, kan je deze altijd stellen via onze social media 
kanalen. We vinden het erg tof om foto’s of filmpjes van jullie te ontvangen!



Op een vliegtuig werken 4 krachten:
- Stuwkracht duwt het vliegtuig vooruit
- Weerstand remt het vliegtuig af
- Zwaartekracht laat het vliegtuig dalen
- Liftkracht laten het vliegtuig stijgen

De stuwkracht is de kracht die het vliegtuig vooruit duwt. Bij jouw eigen vliegtuig  zorgen je spierballen voor de 
stuwkracht. Je gooit als het ware je vliegtuig de lucht in.

De weerstand is de kracht die precies tegenovergesteld is aan de stuwkracht en het vliegtuig juist afremt. Dit komt 
omdat de lucht tegen het vliegtuig aanduwt tijdens het vliegen, we noemen dit ook wel de luchtweerstand. Je kan 
deze kracht goed voelen als je je hand uit het raam van een rijdende auto houdt. Je voelt dan dat je hand naar 
achter wordt geduwd door de lucht.

De zwaartekracht zorgt ervoor dat alles naar de aarde valt. Of het nu een stok is of je broertje, alles valt terug 
naar de aarde. Hoe groter de massa, hoe groter deze aantrekkingskracht. Een lichter vliegtuig blijft dus beter
zweven dan een zwaarder vliegtuig.

De liftkracht is de kracht die het vliegtuig in de lucht houdt. De liftkracht wordt opgewekt wanneer de vleugel van 
het vliegtuig schuin naar boven wijst. Er onstaat dan een hoge druk onder de vliegtuigvleugel en een lage druk 
boven de vliegtuigvleugel. Omdat de druk onder de vleugel groter is dan de druk boven de vleugel wordt de
vleugel omhoog geduwd.

Voor de extra nieuwsgierige kids: Het verschil in druk tussen de bovenkant en de onderkant van de vleugel komt 
omdat de lucht boven de vleugel een langere weg moet afleggen dan de lucht onder de vleugel (zie luchtstromen 
in de tekening). De luchtstromen komen aan het einde van de vleugel op hetzelfde moment weer bij elkaar. Dat 
betekent dat de lucht boven de vleugel sneller moet stromen dan de lucht onder de vleugel. Een sneller stromende 
lucht heeft een lagere druk dan een langzaam stromende lucht. Hierdoor onstaat het drukverschil. Let op, dit 
drukverschil kan alleen ontstaan als de vleugel schuin in de luchtstroom staat.

liftkracht

zwaartekracht

weerstand
stuwkracht

- lage druk
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Als de stuwkracht groter is dan de weerstand versnelt het vliegtuig vooruit 
en als de weerstand groter is dan de stuwkracht remt het vliegtuig af.

Als de liftkracht groter is dan de zwaartekracht stijgt het vliegtuig en als 
de zwaartekracht groter is dan de liftkracht daalt het vlieftuig.

Achtergrond informatie



P iloten training
Als je een van de zweefvliegtuigen hebt gemaakt, staan hieronder de beste manieren om je piloten-
vaardigheden te testen.

Probeer je vliegtuigje zover mogelijk te laten komen, zonder dat deze in contact komt met de vloer, de muur, het 
plafond of iets anders!
Het op de juiste manier lanceren van het vliegtuigje is belangrijk voor een soepele vlucht:
- Houd het vliegtuigje net onder de voorste rand van de vleugel vast;
- Laat het los in een voorzichtige voorwaartse beweging van je arm.

Wat als: 
Het vliegtuigje vliegt te veel omhoog
- Er is teveel kracht gebruikt bij de lancering.
- De neus van het vliegtuig wees te veel omhoog op het moment van lancering.
- Het vliegtuig is niet zwaar genoeg aan de neus, verplaats het muntje of paperclip verder naar voren of plak er 
een muntje of paperclip bij.

Het vliegtuigje gaat naar links of naar rechts
- Het vliegtuig is niet in een rechte lijn gelanceerd.
- De vleugel zit niet precies in het midden. Schuif de vleugel iets naar links of naar rechts.

En nu is het een kwestie van trainen! Het is nog leuker om hier een wedstrijd van te maken, tussen verschillende 
vliegtuigen, of met je vriendjes. Welk vliegtuig komt het verst??
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