
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ 

Το 1799, ο Τζορτζ Κέιλι, όρισε την έννοια του σύγχρονου αεροπλάνου ως μιας 

ιπτάμενης μηχανής με σταθερά πτερύγια με ξεχωριστά συστήματα άνωσης, 

προώθησης και ελέγχου.Ο Κέιλι  έφτιαχνε και πετούσε μοντέλα αεροσκαφών 

σταθερών πτερύγων από το 1803, και κατασκεύασε με επιτυχία ένα επιβατηγό 

ανεμοπλάνο το 1853. Το 1856, ο Γάλλος Ζαν-Μαρί Λε Μπρι επιχείρησε να 

πραγματοποιήσει την πρωτη μηχανοκίνητη πτήση, με το ανεμοπλάνο του που το 

είχε ονομάσει « L'Albatros artificiel » να έλκεται από ένα άλογο σε μια παραλία. 

Τότε ο Αλεξάντερ Μοζαΐσκι πραγματοποίησε μερικά πρωτοποριακά σχέδια. Το 

1883 ο Αμερικανός Τζον Μοντγκόμερι πραγματοποίησε ελεγχόμενη πτήση με ένα 

ανεμοπλάνο. Άλλοι αεροπόροι που πραγματοποίησαν παρόμοιες πτήσεις για 

παράδειγμα ήταν ο Ότο Λίλιενταλ, ο Πέρσι Πίλτσερ, και ο Οκτάβ Σανούτ. 

 

Ο σερ Χάιραμ Μάξιμ κατασκεύασε ένα σκάφος που ζύγιζε 3,5 τόνους με άνοιγμα 

φτερών 34 μέτρα το οποίο τροφοδοτούνταν από δύο ατμομηχανές 360 ίππων, οι 

οποίες κινούσαν δύο έλικες. Το 1894, η μηχανή του δοκιμάστηκε με εναέριες 

ράγες για να ελεγχθεί η άνοδος του. Αλλά δεν μπορούσε να πετάξει , γιατι έλεγαν 

πως ήταν αρκετά βάρη για να ανυψωθεί. Το σκάφος ήταν ανεξέλεγκτο, κάτι το 

οποίο ο Μάξιμ, θεωρείται, πως αντιλήφθηκε μιας και σταδιακά εγκατέλειψε το 

έργο του πάνω σε αυτό. 



 

 

Τη δεκαετία του 1890 ο Λόρενς Χάργκρεϊβ έψαξε μια έρευνα στη δομή των 

φτερών και ανέπτυξε έναν χαρταετό σε σχήμα κουτιού που μπορούσε να σηκώσει 

το βάρος ενός ανθρώπου. Τα σχέδια του αυτά δέχτηκαν αμέσως . Αν και επίσης 

εφέυρε έναν τύπο περιστροφικού κινητήρα αεροσκάφους, δεν κατάφερε να 

λειτουργήσει και να πετάξει ένα μηχανοκίνητο αεροσκάφος σταθερών πτερύγων. 

 

Μεταξύ 1867 και 1896 ο Γερμανός πρωτοπόρος της ανθρώπινης αεροπορίας Ότο 

Λίλιενταλ προσπάθησε να κάνει μια πτήση βαρύτερη από τον αέρα. Ήταν ο 

πρώτος άνθρωπος ο οποίος πραγματοποίησε ολοκληρωμένες, 

επαναλαμβανόμενες και επιτυχημένες πτήσεις με ανεμοπλάνα. 

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ  

Οι πτήσεις που πραγματοποίησαν τα αδέλφια  Ράιτ το 1903 διακρίθηκαν από τη 

Διεθνή Ομοσπονδία Αεροναυτικής, το κυρίαρχο σώμα που κρατά τα ρεκόρ για 

την αεροναυτική, ως «η πρώτη παρατεταμένη και ελεγχόμενη βαρύτερη από τον 

αέρα πτήση».  

Το 1906, ο Αλμπέρτου Σάντους-Ντουμό πραγματοποίησε, να είναι η πρώτη πτήση 

αεροπλάνου χωρίς τη βοήθεια ενός καταπέλτη και έθεσε το πρώτο παγκόσμιο 

ρεκόρ που αναγνωρίστηκε από την Αερολέσχη της Γαλλίας, πετώντας 220 μέτρα 

σε λιγότερο από 22 δευτερόλεπτα.  



 

Στη Ρουμανία, το αεροσκάφος, , ολοκληρώθηκε το 1909 και δοκιμάστηκε στις 17 

Ιουνίου 1910. Από την πρώτη πτήση το αεροπλάνο δεν χρειαζόταν κάποια 

μετατροπή. Ήταν κατασκευασμένο από έναν μονό δοκό αλουμινίου 10 μέτρων 

στον οποίον στηριζόταν ολόκληρο το αεροσκάφος, κάνοντας το εύκολο να 

πετάξει. Δέκα αεροπλάνα κατασκευάστηκαν για τη Ρουμανική Πολεμική 

Αεροπορία. 

Αργότερα το αεροπλάνο ήταν ένα μεγάλο προσόν για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο , 

καθώς χρειάστηκε ως όπλο .Χρησιμοποιούνταν ως όπλα παρακολούθησης προς 

τον εχθρό και στη συνέχεια αποδείχθηκαν μηχανές πολέμου ικανές να 

πραγματοποιήσουν αρκετές απώλειες στον εχθρό. 

 


