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WAAROM BLIJFT EEN 
VLIEGTUIG IN DE LUCHT?

De lucht belet het vallen van een vliegtuig. 

Meestal voel of zie je de lucht niet en daardoor vergeet je 
dat de lucht er altijd is. Je merkt de lucht wel op als hij snel 
beweegt, dan voel je de druk ervan. 

Je voelt ook de druk van de lucht als je je hoofd door het 
raam van een rijdende auto steekt, alleen ben jij het 
dan die snel door de lucht beweegt.

Opa gaat de lucht in!

Lucht is een stof en heeft dus een gewicht. 

Je kunt het gewicht van lucht wegen! 
Neem een stukje karton zo groot als een bierviltje. 
Er drukt ongeveer 100 kilo lucht op dit papier. 

Dit noemt met de luchtdruk. 

De luchtdruk is niet overal hetzelfde: in de bergen is er 
minder luchtdruk dan aan zee; ook kan de luchtdruk van dag 

tot dag wijzigen en een aanwijzing zijn voor 
weersveranderingen.

Hoe kun je 100 kilo dragen? 

Jij draagt het ook niet, de lucht draagt het, want de lucht 
drukt langs alle kanten van het stukje karton.

De druk aan de onderkant is even sterk als de druk aan de 
bovenkant.

Lesfiches

De 

Concorde van 

Air France

KWARTET SERIES VLIEGTUIGEN LUCHTSCHEPEN KRACHTEN

Concorde

Space Ship One

Airbus A380

Cri-Cri

Zeppelin

Aeroscraft

Zeppelin NT

Turtle Airship

liftkracht

stuwkracht

zwaartekracht

luchtweerstand

Luchtdruk

experiment 1 Experiment met glas water en karton, vul glas, 

leg karton erop en draai glas om, water blijft in glas want 

wordt door karton tegengehouden.
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VLIEGTUIGEN
Denken we nu aan een vliegtuig,  of 
nog beter, een vliegtuigvleugel, die veel 
groter is dan het karton waar we 
daarnet over spraken.

Aangezien de lucht op iedere vierkante 
centimeter van de vleugel drukt, kun je 
je wel voorstellen dat de druk enorm is. 
Maar de vleugel breekt niet af want de 
druk aan de onderkant van de vleugel 
en de bovenkant is precies even groot.

Zou er iets gebeuren als de druk aan de 
bovenkant kleiner was dan de druk aan 
de onderkant? 

NATUURLIJK ! Als de druk van de lucht 
aan de bovenkant kleiner wordt dan de 
druk van de lucht aan de onderkant dan 
zal het vliegtuig door de opwaartse druk 
in de lucht geheven worden. 
 
Hoe kan je dat gedaan krijgen? 

Uitvinders zijn hierin geslaagd door de 
vliegtuigvleugel een welbepaalde vorm 
mee te geven. 

Het gekromde oppervlak aan de 
bovenkant is langer dan de vlakke 
onderkant. Als de vleugel door de lucht 
beweegt wordt de druk aan de langere 
bovenzijde verminderd. 

Hoe sneller een vliegtuig rijdt hoe groter 
het verschil in druk tussen de beide 
zijden van de vleugel.

Ten slotte is de opwaartse druk of lift 
voldoende om het vliegtuig van de 
grond te tillen.

De liftkracht is niet enkel het gevolg van 
drukverschillen tussen de onder- en 
bovenzijde van vleugels. 

Ook de namier waarop een vleugel in 
romp wordt gezet is belangrijk: vleugels 
staan altijd een beetje schuin tegen de 
vliegrichting in. 

De opwaartse kracht die hierdoor 
ontstaat is een belangrijke 
component van de liftkracht. Denk 
maar aan een vlieger die schuin in 
de wind wordt opgelaten.

De Airbus

A380

Buiten de opwaartse druk of lift werken er nog drie andere 
krachten in op het vliegtuig.

Een stilstaand vliegtuig gaat niet 

de lucht in. Het vliegtuig moet 
voldoende snelheid maken om 
voldoende lift te krijgen. 
Deze vooruitstuwende kracht (of 
kortweg stuwkracht) moet de lift 
veroorzaken om de zwaartekracht te 
overwinnen. 

Op vliegtuigen gebruiken we  onder 
andere propellers en straalmotoren om 
stuwkracht te geven.

Ten eerste de zwaartekracht, 

deze kracht trekt het vliegtuig (en alle 
andere voorwerpen op en rond de 
aarde) naar beneden. 

De zwaartekracht is de kracht die de 
lift moet overwinnen zodat het vliegtuig 
omhoog kan gaan.

  Wanneer je snel door de lucht 

beweegt, voel je weerstand. 
De weerstand van de lucht remt onze 
snelheid af. Als je snel fietst voel je dat 
je afgeremd wordt door de lucht. 

We noemen dit wrijving. 

Ook vliegtuigen worden door de lucht 
afgeremd. Om deze afremming zo 
klein mogelijk te maken bouwen wij 
zeer slanke vliegtuigen om de wrijving 
met lucht(deeltjes) te verminderen.

experiment 2 Windvlieger maken en oplaten
experiment 3 Blaas een blad papier de lucht in.

Waarom blijven papieren vliegtuigen niet 
doorvliegen?

1. Zwaartekracht trekt het papiervliegtuigje naar beneden.

2. Omdat wij een papier vliegtuigje onvoldoende gestroomlijnd kunnen 
vouwen.

3 Wij een papieren vliegtuigje onvoldoende stuwkracht kunnen geven.

4. Omdat de vleugels onvoldoende lift veroorzaken. Bovendien ontbreekt een 
constante stuwkracht.

Antwoord vier is de correcte oplossing.

fotokw i s

experiment 4 

Vliegtuig vouwen - uiteindelijk vallen de 

papieren vliegtuigen op de grond, waarom 

blijven ze niet doorvliegen?
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WOLKEN

Witte wolken, roze wolken, grijze wolken.

Alle wolken hebben dezelfde ingrediënten. 

Ze zijn allemaal gemaakt van water. Ieder druppeltje water in 
een wolk is zo klein dat het in de lucht kan zweven. Het is zo 
klein dat het je niet zou zien mocht het alleen zijn. 

Enkel wanneer veel van die druppeltjes dicht bij elkaar komen, 
kun je ze zien. 

Ze vormen dan wolken in allerlei verschillende vormen en 
maten.

De meeste wolken zweven hoog in de lucht. Maar soms worden ze vlak boven de grond gevormd: wij noemen dat 

dan mist. Mist is dus een wolk die net boven de grond hangt.

Het belangrijkste kenmerk om wolken te onderscheiden is de hoogte. In de praktijk is het niet zo gemakkelijk om de hoogte van een 

wolk vast te stellen. 

Elke hoogte heeft zijn specifieke wolkensoorten, en omgekeerd: zo heeft elk wolkentype zijn specifieke hoogte. 

Een 

romantisch 

wolkje

CUMULUSWOLKEN STRATUSWOLKEN CIRRUSWOLKEN PARELMOERWOLKEN

Cumuluswolken komen voor 

op elke hoogte. 

Het zijn afzonderlijke wolken 

die er bovenaan uitzien als 

een schapenvacht. 

Als de lucht onstabiel is kan 

de cumuluswolk uitgroeien tot 

een cumulonimbus die vaak 

voor regen en onweer zorgt.

Stratuswolken zijn grijs of 

witachtig en bevatten altijd 

donkere delen.

Ze worden geassocieerd met 

somber weer en vormen 

soms een mistbank boven de 

grond. Deze wolken kunnen 

gepaard gaan met motregen, 

lichte regen, ijskristallen of 

sneeuwvlokken.

Andere lage wolken zijn de 

nimbostratus en de stratus.

Cirruswolken komen op 

grote hoogte voor. 

Het zijn afzonderlijke wolken 

in de vorm van draden  of 

veren en zijn meestal wit.

Deze hoge wolken lijken heel 

langzaam te bewegen of zelfs 

stil te staan, maar door de 

grote hoogte geeft dat een 

v e r t e k e n d b e e l d : i n 

werkelijkheid gaan ze snel, 

soms ruim 100 km/uur.

Een parelmoerwolk is een 

soort wolk die op zeer grote 

hoogte, in de stratosfeer 

voorkomt.

Deze tamelijk  kleine wolken 

w o r d e n v a n w e g e h u n 

prachtige kleurschakeringen 

parelmoerwolken genoemd. 

De ijskristallen waaruit deze 

wolken bestaan reflecteren 

het licht als het aan het 

aardoppervlak donker is, 

maar op twintig kilometer 

hoogte de zon nog schijnt.
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experiment 5 

maak een pluviometer, noteer en 

interpreteer de regenneerslag in een 

diagram of tabel

WOLKEN EN 

TEMPERATUUR

Regen

Wolken bestaan dus uit water-
druppeltjes die zich vasthechten aan 
stofdeeltjes. 

Zolang de wolk warm is botsen deze 
druppeltjes vrij in het rond. Stel nu dat 
de wolk begint af te koelen. Wanneer 
het kouder wordt bewegen de kleine 
druppeltjes steeds langzamer. 
Ze hopen zich op.

Kleine druppels worden groter. 
Ten slotte worden ze te groot en te 
zwaar dat ze wel moeten vallen. 
Dat noemen wij regen. 

Grote wolken bevatten zeer veel 
druppeltjes en daarmee heel veel 
water, ze kunnen duizenden tot 
miljoenen kilogrammen wegen.

Een 

zomers 

onweer
Onweer

Warme lucht is lichter dan koude lucht en stijgt naar omhoog. Wanneer warme 

vochtige lucht koude droge lucht tegenkomt ontstaan er onweerswolken. In deze 
wolkenmassa stijgen en dalen de warme en koude luchtdruppeltjes zeer vlug en 
ontstaan er in deze wolk grote drukverschillen. Deze drukverschillen zijn zeer 
gevaarlijk voor vliegtuigen omdat de kracht waarmee een vliegtuig gedragen wordt 
niet meer constant is.

Bliksem

Door het stijgen, dalen en botsen 

van waterdruppeltjes ontstaat er 
statische elektriciteit. 

De wolk wordt negatief geladen.

Wanneer er genoeg geladen deeltjes 
zijn dan kan er een grote vonk 
overspringen van wolk naar wolk. 
Dit noemt men de bliksem.

experiment 6 Creëer zelf bliksem: Laad ballonnen 

statisch op door wrijving.

Hagel 

Ontstaat wanneer regendruppels 
door een krachtige wind omhoog 
worden geslingerd in een wolk. 

Regendruppels veranderen dan in ijs en 
beginnen te vallen. Wanneer ze terug 
het warmere gedeelte van de wolk 
bereiken smelten ze een beetje en 
worden de ijsdruppels bedekt met een 
laagje water. 

De krachtige wind blaast ze weer 
omhoog. Het laagje water bevriest 
waardoor de ijsdruppels weer dalen. 

Als de ijsdruppels in de wolk te zwaar 
worden vallen naar beneden.

Donder

Doordat de bliksem zo warm is zet 

de lucht uit. Zodra de bliksem weer 
weg is  koelt de lucht af en ontstaat op 
die plaats luchtledigheid, een tekort 
aan lucht. Dat luchtpakket klapt in 
elkaar en dat geluid kunnen we horen 
als een donderslag.

Wij zien de bliksem bijna direct, licht 
reist nu eenmaal aan de fantastische 
snelheid van 300000 km per seconde! 
Geluid verplaatst zich een flink stuk 
trager, maar 0,34 km per seconde. 

Dit wil zeggen dat je dus eerst de 
bliksem zal zien en pas daarna het 
geluid zal horen. Hoe verder je bent 
verwijderd van de bliksem hoe langer 
het zal duren vooraleer het geluid je 

oren heeft bereikt.

experiment 7 
Laat het donderen op de speelplaats: 

donder met een trommel en 
observeer wanneer we wat horen.
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V l i e g t u i g s t r e p e n k e n n e n w e 
allemaal, het zijn strepen, hoog in de 
lucht, die we achter een vliegtuig zien. 

Deze vliegtuigstrepen zijn wolken die 
worden veroorzaakt door uitlaatgassen 
van vliegtuigmotoren. Wanneer we 
k e r o s i n e v e r b r a n d e n o n t s t a a t 
waterdamp, CO2 en roetdeeltjes. 

Op grote hoogte is het zeer koud, het 
vriest er tot -50 graden Celsius. Door 
d e k o u d e t e m p e r a t u u r z a l d e 
waterdamp condenseren (van gas naar 
vloeistof)  tot waterdruppeltjes en 
meteen bevriezen. 

De streep begint meestal zo'n 30 tot 
300 meter achter het vliegtuig.

Op basis van deze strepen kan je een 
eenvoudige weersvoorspelling maken. 

Lossen ze snel op dan wijst dat op 
droge lucht en is  de kans op een 
weersverandering klein. 

Lossen de vliegtuigstrepen langzaam 
op en groeien ze flink uit dan is er in de 
regel een weersverandering op komst.

VLIEGTUIGSTREPEN 

OF CONTRAILS ➊De barometer werd uitgevonden 

door Torricelli in 1643. 

Hij vulde een dunne buis van een 

meter lengte in zijn geheel 

met kwik en zette de buis op zijn kop 

in een bakje met kwik. 

Het kwik zakte 

voor een deel 

uit de buis, 

maar een kolom 

van zo'n 76 cm 

bleef in de buis 

staan. 

Hij zag dat de 

hoogte van 

deze kwikkolom 

een beetje 

veranderde 

afhankelijk van 

de weersomstandigheden! 

Als de kolom zakte was er meestal 

regen en storm op komst. Bij stralend 

rustig weer stond de kolom hoog.

Bij lage druk staat het kwik laag. 

Bij hoge druk staat het kwik hoog. 

Lage druk wil zeggen dat de 

luchtkolom minder gewicht heeft dan 

gemiddeld. Dit komt omdat er minder 

lucht boven hangt. 

In een lagedrukgebied stijgt de lucht 

naar boven. 

De lucht stroomt over land van hoge 

druk naar lage druk en stijgt dan op in 

het lagedrukgebied. Door het 

opstijgen koelt de lucht af (hoe hoger 

hoe kouder namelijk, denk maar aan 

de bergen). Daardoor condenseert 

het water en valt er regen. De lucht 

komt verderop weer naar beneden en 

zorgt dan voor een hoge druk gebied. 

De meeste moderne barometers bevatten een vrijwel luchtledig doosje dat afhankelijk van de druk meer of minder 

ingedrukt wordt. Het meer of minder indrukken van het doosje veroorzaakt een verplaatsing van een daaraan 

bevestigde wijzer op een wijzerplaat. Op deze wijzerplaat lees je de luchtdruk af.

In zijn eenvoudigste vorm bestaat een hoogtemeter uit een barometer met een wijzerplaat die de hoogte 

aangeeft. Dat komt omdat de luchtdruk afneemt wanneer de hoogte toeneemt. De lucht bevat steeds minder 

luchtdeeltjes naarmate men hoger is; hierdoor daalt het gewicht van de lucht naarmate je stijgt.

In vliegtuigen is de hoogtemeter vanzelfsprekend een belangrijk instrument. Maar ook bij bergbeklimmen, bij 

parachutespringen en bij deltavliegen is een hoogtemeter onmisbaar.

Welke wolk is het gevaarlijkst voor 
vliegtuigen?

1. Cirruswolken.

2. Cumulonimbuswolken.

3 Stratuswolken.

4. Parelmoerwolken.

fotokw i s
Als je op reis gaat 

naar steden die op grote 
hoogte liggen, zoals 

Quito in Equador (2800 meter boven 
de zee) of La Paz in Peru (wel 4000 
meter boven de zee) merk je dat het 
veel moeilijker is om bijvoorbeeld 
trappen op te lopen. 

Ook opstijgen en landen is moeilijk 
omdat vliegtuigen minder ‘gedragen’ 
wegens minder luchtdeeltjes.

BAROMETERS EN HOOGTEMETERS

LUCHTDRUK
Antwoord twee is de correcte oplossing. Cumulonimbuswolken zijn 
onweerswolken. In deze wolken kunnen zeer grote drukverschillen ontstaan, 
waardoor het moeilijk vliegen is.

WEETJE: 
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MAGNETISME

Magneten worden door mensen gebruikt in allerlei 
dagdagelijkse apparaten, zoals: haardrogers, telefoons, 

boormachines, stofzuigers, elektrische grasmaaiers, 
fietsdynamo’s. 

In harde schijven van computers om informatie op te slaan. 

Ook worden grote magneten gebruikt om afval te scheiden.

Magneten bestaan in allerlei vormen, en kleuren. Een 

kompas heeft ook altijd een boven- en een onderkant, deze 

noemen polen. Zo heeft een magneet een noordpool en een 

zuidpool. Beide polen trekken elkaar aan.

De aarde zelf is ook een hele grote magneet, bijgevolg 

heeft de aarde ook een magnetisch noorden en zuiden. Het 

magnetische noorden ligt in de richting van de Noordpool en 

het magnetisch zuiden in de buurt van de Zuidpool.

experiment 8 maak zelf een kompas in de klas

Om te weten of ik nu in de richting van 
bijvoorbeeld de Noordpool loop kan ik 
gebruik maken van het magnetisme van 
de aarde. 

M e n s e n h e b b e n d a a r v o o r e e n 
meettoestel gemaakt: het kompas.

Het kompas is eigenlijk  een eenvoudig 
toestel. Een magnetische naald wordt 
zodanig geplaatst waardoor de naald 
rond haar as kan draaien. 

Bijvoorbeeld wanneer je een statisch 
geladen  naald op het wateroppervlak in 
een kommetje water legt, zie je dat 
deze beweegt . 

Zolang de zelfgemaakte kompasnaald 
niet wordt beïnvloed door een andere 
magneet, zal de naald altijd met het 
uiteinde wijzen in de richting van het 
noorden en het andere in de richting 
van het zuiden. 

Dit komt doordat de naald zich richt 
naar het krachtige magnetische veld 
dat loopt van Zuidpool naar Noordpool.

HET KOMPAS

De eerste kompassen vinden we terug 

in China. Chinezen gebruiken het 

kompas om zich op zee te kunnen 

oriënteren. 

Later in de 12e eeuw verspreidde het 

gebruik van het kompas zich via de 

Arabieren naar Europa. 

Hoewel de gps aan belang wint, wordt 

het kompas nog gebruik voor navigatie.  

Ook voor vliegtuigen blijft een kompas 

zeer belangrijk. 

Wanneer de piloot ’s nachts of bij slecht 

weer geen herkenningspunten ziet, 

helpt het kompas de piloot om in de 

juiste richting te vliegen.

 

KWARTET SERIES LUCHTFENOMENEN WOLKEN RECORDS

turbulentie

aurora

thermiek

halo

cumuluswolken

stratuswolken

cirruswolken

parelmoerwolken

eerste

grootste

duurste

snelste
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DE WINDRICHTINGEN EN DE ZON

Onze aarde draait in ongeveer 24 uur een volledige toer rond haar as. 
Deze draai wordt tegen de klok in uitgevoerd. 

Hierdoor kunnen wij op het Noordelijk halfrond de zon ’s morgen zien 
opkomen in het oosten. De zon stijgt vervolgens in de richting van het 
zuiden waar hij op de middag op zijn hoogste punt staat. ’s Avonds gaat 
de zon onder in het Westen. 

’s Nachts staat de zon in het Noorden. 

Dan kunnen we de zonnestralen niet zien omdat de zon dan aan de andere kant van de aarde staat. Het is dan donker buiten.

Het Noordelijk halfrond is alles boven de evenaar, de denkbeeldige lijn die de aarde intwee gelijke helften snijdt. 

Het Zuidelijk halfrond is alles beneden de 
evenaar.

We zien in België de zon nooit …?

1. In het oosten.

2. In het noorden.

3 In het zuiden.

4. In het westen.

fotokw i s

Antwoord twee is de correcte oplossing. Omdat de zon op dat moment aan de 
andere kant van de aarde zit en het voor ons nacht is.

Je kunt dus met een kompas het 

noorden en het zuiden bepalen, 

maar ook het westen en het 

oosten: dus de vier 

hoofdwindrichting. 

Een windrichting of kompasstreek 

is ¼ van een volledige draai rond 

een as. Een volledige draai van een 

kompasnaald kan je onderverdelen 

in 360°. 

Er zijn vier hoofdwindrichtingen en deze 

hebben de volgende namen gekregen: noord 

(N), oost (O), zuid (Z), west (W). 

De volgorde kan gemakkelijk onthouden worden met het 

ezelsbruggetje :  “Nooit Oorlog Zonder Wapens”.

 

Mensen zijn overeengekomen om op een 

kompas het noorden steeds aan te geven 

met 0° , het oosten op 90°, het zuiden op 

180° en het westen op 270°. 

Men heeft de naam windrichting gegeven 

omdat deze ook gebruikt worden in de 

meteorologie om de richting waaruit de 

wind waait aan te geven. 

De vier hoofdwindrichtingen zijn verder 

combineerbaar tot tussenwindstreken. 

Zo heb je in het totaal 32 streken op de kompasroos. 

WINDRICHTINGEN
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NAMEN VAN STARTBANEN

Doordat de kern van de aarde gemaakt is van vloeibaar gesteente verschuiven de 

magnetische polen van de aarde. 

In de loop van tientallen jaren verplaatsen ze zich beetje bij beetje. Hierdoor 

moeten de namen van de start- en landingsbanen zo nu en dan aangepast 

worden en een nieuwe naam krijgen.

Landingsbanen krijgen een nummer toegewezen van 01 tot 36 volgens hun koers 

ten opzichte van het magnetische noorden (van 0° tot 360°): het nummer 09 staat 

voor het oosten (90°), 18 voor het zuiden (180°), 27 voor het westen (270°), en 36 

voor het noorden (360°). 

Landingsbanen kunnen natuurlijk in twee richtingen worden gebruikt, die dus 180° 

verschillen, en ze hebben daarom twee nummers waarvan het verschil altijd 18  

(180°) bedraagt: baan 1 is dus ook baan 19

Daarnaast heb je ook vaak (toch op grotere luchthavens) een linker- en rechter 

baan. Zo heeft Brussels Airport een startbaan 02 L, dit is een startbaan die 20° 

ten opzichte van het magnetische noorden aan de linker kant van de toren. Deze 

wordt gebruikt om te landen bij noorder -of zuiderwind.

Luchthaven 

Zaventem

Op een luchthavens is het belangrijk te 
weten uit welke windrichting de wind 
b l a a s t o m d a t v l i e g t u i g e n v e e l 
gemakkelijker opstijgen en landen 
tegen de wind in. 

Daarom staan er op luchthavens altijd 
luchtzakken. 

Een vliegtuig stijgt tegen de wind in 
omdat het dan de meeste opwaartse 
druk of lift maakt. Hierdoor verbruikt het 
vliegtuig veel minder brandstof. 

Het is  ook belangrijk voor een vliegtuig 
om tegen de wind in te kunnen dalen.
Dit is noodzakelijk om veilig te kunnen 
landen.

Om die reden worden de landingsbanen 
altijd georiënteerd in de richting waaruit 
de wind in dat deel van het land 
meestal waait. 

Een start –en/of landingsbaan krijgt 
vervolgens als ‘naam’ de hoek waarin 
ze geplaatst zijn ten opzichte van het 
noorden. 

Het is een goede zaak voor piloten dat 
het nummer van een landingsbaan 
precies volgens een magnetische 
richting ligt. 

Zij gebruiken hun magnetisch kompas 
om snel en eenvoudig de juiste baan te 
vinden. 

Als je te hoog vliegt of 's nachts moet 
landen, of moet landen bij slecht weer 
dan kan je de banen niet met het blote 
oog te zien. 

Door het gebruik van het GPS-systeem 
is het be lang van het kompas 
verminderd.

WINDRICHTINGEN 

EN LUCHTHAVENS

KWARTET SERIES VOOR DE START LUCHTHAVENPERSONNEEL NAVIGATIESYSTEMEN

technische controle

de-icing

tanken

laden

luchtverkeersleider

check-in bediende

marchaller

douanier

GPS

Glonass

Beidou

Galileo

Op 25 mei 2008 crashte in Zaventem een Boeing op de baan 

02/20. In juli 2009 was een rapport over het ongeluk klaar. Het 

werd online gezet. Uit de tekst blijkt dat de baan 02/20 staat voor een 

oriëntatie van 14,43°/194,43°. Afgerond geeft dat 10/190, en dus moet het 

baannummer 01/19 zijn ipv 02/20 (EOS artikel mei 2010).

WEETJE: 
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GPS EN PLAATSBEPALING

Mensen willen graag weten waar ze zich 
bevinden en willen weten waar ze naar toe gaan. 

Dat is al jaren, nee zelfs eeuwen zo. De Egyptenaren 
oriënteerden zich met sterren, ook Inca’s deden dat. 

Chinezen vonden een kompas uit. 

Sinds vorige eeuw werken wij met een GPS.

HOE WERKT GPS

Het GPS systeem maakt gebruik van triangulatie, dit is een wiskundig systeem waar we aan de hand van drie bekende punten 

berekenen waar we ons bevinden op aarde. Men kan dit eenvoudig uitleggen aan de hand deze activiteiten op school.

Een GPS-

satelliet

experiment 9 
GPS-activiteiten op school zonder de GPS koffer:

experiment 10 
GPS-activiteiten op school met de GPS koffer:

De online games op 
www.opagaatdeluchtin.be

Op de Opa site kan je ook gratis de GPS online 

games uitproberen.

 In ‘Vliegen boven Brussel’ leggen we de link 
tussen het gps coördinaten en de windrichtingen. 

In ‘De geest van Galileo’ doorlopen spellers de 

verschillende stappen bij de plaats bepaling van 

het GPS aan de hand van een sprookje.

Wanneer in 2000 het Amerikaans ministerie voor Defensie hun GPS 

ook voor burgers openstelde is het aantal gps toepassingen zeer snel 

toegenomen: GPS navigatie in de auto, op de fiets en tijdens 

trektochten, als hulpmiddel in wetenschappelijke studies waaronder 

platentektoniek of vulkanologie. 

Via de mama en de papa komen ook kinderen en jongeren in contact 

met het gps-fenomeen. Een aantal kinderen kunnen de gps-

ontvanger hanteren, voor de overgrote meerderheid echter blijft het 

technisch systeem erachter een zwarte doos.

Meer inzicht en begrip over de werking en hantering van gps-

technologie is natuurlijk ons leerdoel. Wij bieden een off-line 

klasactiviteit aan en 2 online games.

Tijdens de klasactiviteit met de gps-kit helpen wij de zwarte doos te 

openen. De onderdelen de principes van een GPS worden 

opdrachtgestuurd ontdekt.

experiment 11

GPS-activiteiten op school: waar zie je een gps? 

In de auto, fiets, motor, wandelaar, boot, vliegtuig….

De gps kit: Het meetprincipe van het gps is gebaseerd op de 

afstandsmeting tussen satelliet en ontvanger. 

De afstandsmeeting wordt berekend aan de hand van de 

looptijd van de radiogolven tussen satelliet en ontvanger. 

Met deze gps-kit simuleren wij een gps; geluidsgolven 

vervangen de radiogolven waardoor deze gps kit ook binnen de 

klasmuren functioneert. 

De leerlingen ontdekken ‘hands-on’ hoe het gps werkt.

Deze GPS kit kan je aanvragen bij wvbroeck@vub.ac.be. 

Meer inzicht en begrip over de werking en hantering van gps-
technologie is natuurlijk ons leerdoel. 

Wij bieden een off line klasactiviiteit aan en 2 online games.
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VERSCHILLENDE SYSTEMEN

Het Amerikaanse GPS-systeem is niet het enige 

satelliet-locatie-bepaal-systeem. 

Er is ook het Russische systeem: GLONASS  (GLObalnaja 

NAvigatsionnaja Spoetnikovaja Sistema), het Chinese: 

BEIDOU (wat grote beer betekend). Ook Europa bouwt aan 

een eigen systeem: Galileo

ZWARTE DOZEN

Na vliegtuigongelukken gaan technici al snel op zoek naar de 

zogenaamde “zwarte doos”: een vluchtrecorder waarop de 

vluchtgegevens terug te vinden zijn. 

De informatie in deze zwarte doos geeft veel informatie over 

het verloop van de vlucht en kan daarom antwoord geven op 

de belangrijke vraag: “hoe kon dit ongeluk gebeuren?”

De doos is – onder meer vanwege een titanium 

omhulsel – bestand tegen grote druk en vlammen. 

Moderne vliegtuigen hebben twee vluchtrecorders.

Beide bevinden zich in de staart van het toestel. 

Eén daarvan is een cockpit-stemrecorder. 

De ander slaat de vluchtgegevens op waardoor technici na 

afloop van een vliegramp onder meer informatie kunnen 

achterhalen over de vlieghoogte, snelheid, stand van de 

vleugelkleppen en de koers van het toestel voordat het 

neerstortte. 

De recorder kan ook behulpzaam zijn bij 

het lokaliseren van een vliegtuig dat in 

zee is terechtgekomen. 

Tot een diepte van zesduizend meter 

zendt de recorder gedurende ongeveer 

een maand lang 

een noodsignaal uit.

 

De zwarte doos is ook niet zwart maar fel 

oranje, zodat de doos dankzij deze opvallende 

kleur gemakkelijker kan worden gevonden.

Uitvinder van de zwarte doos is de Australiër David Warren 

(1952 - 2010). Hij verloor op jonge leeftijd zijn vader. 

Die kwam in 1934 om tijdens een van Australië’s eerste 

vliegtuigongelukken. Warren was geïnteresseerd in elektronica 

en ontwikkelde als jongeling al radio’s.

Kunnen diepzeeduikers hun weg vinden met 
een GPS?

1 Natuurlijk, zonder probleem.

2. Nee want de signalen geraken niet doorheen de watermassa.

3 Nee want er zijn geen kaarten van de zeebodem.

4. Enkel wanneer ze waterdicht zijn en dat is afhankelijk van het merk.

fotokw i s

Antwoord twee is de correcte oplossing. 

GPS is een belangrijk hulpmiddel binnen de luchtvaart. 

Het geeft een piloot de richting aan waar hij of zij heen moet vliegen, dit is zeer handig voor vluchten zonder herkenningspunten 
(boven woestijnen, oceanen, …), in het donker of bij slecht weer.

GPS IN DE LUCHTVAART

De zwarte 

doos 

De 

Concorde van 

Air France
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