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AA repülésrepülés azaz egyikegyik legrégibblegrégibb vágyavágya azaz
emberiségnek,emberiségnek, melymely csakcsak aa múltmúlt századszázad végénvégén
teljesülhetettteljesülhetett..
AA legrégibblegrégibb emberember isis irigyenirigyen néztenézte aa madarakat,madarakat,
hogyhogy azokazok mikéntmiként szelikszelik azaz egeteget.. AztAzt viszontviszont nemnem
tudjatudja senki,senki, hogyhogy ki,ki, mikormikor ésés mivelmivel próbáltpróbált megmeg
előszörelőször repülnirepülni..



Legendák, történetekLegendák, történetek
AA legismertebblegismertebb legendalegenda DaidaloszDaidalosz ésés IkaroszIkarosz
történetéttörténetét mesélimeséli elel.. MinoszMinosz krétaikrétai királykirály
fogságábanfogságában voltak,voltak, ahonnanahonnan azaz egyetlenegyetlen szökésiszökési
módmód aa repülésrepülés voltvolt.. Daidalosz,Daidalosz, aa híreshíres ezermesterezermester
madártollakbólmadártollakból készítettkészített szárnyakatszárnyakat.. Fia,IkaroszFia,Ikarosz túltúl
közelközel repültrepült aa Naphoz,Naphoz, ésés azaz megolvasztottamegolvasztotta aa
tollakattollakat összetartóösszetartó viasztviaszt..
IkaroszIkarosz aa tengerbetengerbe zuhantzuhant ésés
meghaltmeghalt..
DaidaloszDaidalosz emiattemiatt nemnem szálltszállt
fölföl többettöbbet..



ShunShun kínai császár pedig először volt kínai császár pedig először volt 
képes arra, hogy repüljön. képes arra, hogy repüljön. 

A repülés különböző A repülés különböző 
módjait több forrásban módjait több forrásban 
is megtalálhatjuk. is megtalálhatjuk. 
Pl.: a Bibliában Krisztus Pl.: a Bibliában Krisztus 
egy felhő hátán szállt a egy felhő hátán szállt a 
mennybe. mennybe. 



TalálmányokTalálmányok

AzAz elsőelső próbálkozásokpróbálkozások soránsorán aa
madarakmadarak repülésirepülési technikájáttechnikáját
próbáltákpróbálták lemásolnilemásolni.. KésőbbKésőbb -- aa
fizikafizika fejlődésévelfejlődésével -- kiderült,kiderült, hogyhogy
azaz emberember erejeereje aa repüléshezrepüléshez nemnem
elégelég.. NemNem maradtmaradt más,más, mintmint aa
gépekgépek.. IttItt ismétismét gondokgondok merültekmerültek
föl,föl, mivelmivel megfelelőmegfelelő motormotor nemnem
álltállt rendelkezésrerendelkezésre..



AA legeredményesebblegeredményesebb ésés leghasználhatóbbleghasználhatóbb
találmánytervekettalálmányterveket LeonardoLeonardo dada VinciVinci ((14521452--
15191519)) készítettekészítette.. ŐŐ mármár merevmerev szárnyúszárnyú
szerkezetekreszerkezetekre isis gondoltgondolt.. TervezettTervezett egyegy párpár mama
isis használatoshasználatos (repülésben)(repülésben) dolgot,dolgot, dede őő magamaga
sohasemsohasem próbálkozottpróbálkozott megmeg repülnirepülni..



MásnakMásnak semsem sikerültsikerült dűlőredűlőre jutnijutni mégmég aa
XXXX.. századszázad elejéig,elejéig, vagyisvagyis aa WrightWright
fivérekfivérek repülőgépéigrepülőgépéig..
AAzz elsőelső irányítható,irányítható, motorralmotorral hajtott,hajtott,
levegőnéllevegőnél nehezebbnehezebb eszközzeleszközzel valóvaló
repülésrepülés kapcsánkapcsán ismerhetjükismerhetjük nevüket,nevüket,
soksok másmás repülésirepülési mérföldkőmérföldkő mellettmellett..
Ennek ellenére a kezdetektől egészen napjainkig Ennek ellenére a kezdetektől egészen napjainkig 
vitatja néhány ember és ország, hogy valóban ők vitatja néhány ember és ország, hogy valóban ők 
építették az első repülőgépetépítették az első repülőgépet.



Napjainkban…Napjainkban…



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


