विल्बर राइट (1867-1912)
ऑरव्हिल राइट (1871-1948)
विमानाचे ननमााता
िारा मला
उडित नेतोय.

उडणाऱ्या खास
िस्तू :
िटिाघळे , पतंग,
यांत्रिक खेळणी, घोडे,
बातम्या िगैरे.

मला पतंग
पाहिजे.

मला उडणारी
खबर पाहिजे.

लिानपणी विल्बर आणण ऑरव्हिल राइट यांना निनहया िस्तू, विशेषत: उडणाऱ्या िस्त,ू बनिण्याचा छं द िोता.
ओिायो राज्यातील डेटन शिरात ते आपण बनिलेल्या िस्तू विकून पैसे कमित असत.
इथे िाडं
णखळणखळी
करणारी
सायकल ममळे ल.
- राइट बंधूक
ं डून.

िे च िाितक
ू
क्षेिाचं
भविष्य
आिे ....
उडणं नािी.

ठीक!

मग दोघांनी ममळून एक सायकल दक
ु ान उघडले. तेहिा
सायकल िे लोकविय िािन बनू लागले िोते. दोघे सायकल
बनिण्यात आणण दरु
ु स्त करण्यात कुशल झाले िोते.
मी उडतोय बघ!

उडलं रे उडलं!

आपल्याला जमेल िे .

आपण उडायचं!

1896 साली तयांनी आद्य ग्लायडर संशोधक ओट्टो
मलमलएंथल यांच्या मतृ यूची खबर ऐकली. तेहिाच तयांनी
आपले स्ित:चे उडणारे यंि बनिण्याचा ननश्चय केला.

तयार!

तयार!

फसला ियत्न!

फसला ियत्न!

बघा, याला
पंखच
नािीत!

बरीच खटपट करून तयांनी एक ग्लायडर बनिले आणण
ते पतंगासारखे उडिले. मग तयांनी माणसाला घेऊन
उडणारे ग्लायडर बनिायचे ठरिले.

1900 आणण 1901 मध्ये, तयांनी दोन पण
ू ा आकाराच्या
ग्लायडरच्या चाचण्या केल्या. पण दोन्िी अपयशी ठरल्या.
दोघा भािांनी उडायचे स्िप्न सोडून दे ण्याचा विचार केला.

विंड टनेल

कसं चाललंय
आपलं काम?

खूप िेगात िािातेय
ििा! आपण याचं
विज्ञान समजून
घ्यायला ििं.

थरथरत!

पंखांिरून ििा व्जतक्या
िेगात िािाते, नततकाच
कमी दबाि ती पंखांिर
टाकते. ज्या पंखांखाली
ििेचा दाब जास्त
असतो, तो आकार
उत्तम. तयामुळे पंख
िर उचलले जातात.

मग तयांनी नहयाने काम सुरू केले. तयांनी एक विंड टनेल बनिले. तयात िेगिेगळ्या आकाराच्या पंखांची चाचणी केली.
आपल्याला बरं च
मशकायचंय!

आधी मी!

मी सोडतोय!

मी िलतच
नािीये!

ििेत झेपािण्याची पद्धत

धािपट्टीची चाचणी
झाड
िटत
नसतं.

बाजूला िो,
नािीतर
धडकेन.

उडिण्याचे कौशल्य

मी ििेत
तरं गतोय!

आपण
िगती
करतोय.

िळिू कसं?

िळिण्याचे तंि

सुरक्षक्षत उतरण्याचे तंि

तयांच्या नतसऱ्या ग्लायडरला यश ममळाले. तयांनी तयातन
ू िजारो उड्डाणे केली.
मग तयांनी इंव्जन आणण िोपेलर असलेले विमान बनिायला सरु
ु िात केली.
िा पक्षी आिे का?

व्जंकलो आपण!
मी उडतोय.

नािी, िा
पक्ष्यासारखा
पोशाख घातलेला
माणस
ू आिे .

िोय!
बोला चीज !

1903 सालाच्या अखेरीस, ते उडण्यासाठी सज्ज झाले. 17 डडसेंबर रोजी, नॉथा कॅरोमलना राज्याच्या ककट्टी
िॉक गािातील ककल डेव्हिल हिल भागात ऑरव्हिलने आपले फ्लायर 1 िे विमान उडिले. तो 12 सेकंद
ििेत उडत राहिला. इंव्जनच्या मदतीने केलेले ते जगातील पहिले उड्डाण िोते.

पढ
ु ली दोन िषे, विल्बर आणण ऑरव्हिल यांनी आणखी दोन निीन विमाने बनिली. ते सतत आपल्या
विमानांमध्ये सध
ु ारणा करत राहिले. 1903 साली तयांचे फ्लायर 3 िे विमान 30 ममननटे ििेत उडत
राहिले. ते िळूिी शकत िोते आणण तयाचा िेग ताशी 35 मैल िोता.

अरे अरे !

काय भन्नाट
िेग आिे !

तयाच्यासारखे पंख
फडफडिू नका!

िो, आई!

1908 साली अमेररकी यद्ध
ु खातयाशी करार करून विल्बरने आपल्या विमानांचे िदशान करण्यासाठी फ्रान्स
आणण अमेररकेचे दौरे केले. तयाने न्यय
ू ॉकामध्ये स्टॅ च्यू ऑफ मलबटीला िदक्षक्षणा घातली तेहिा खाली
जममनीिर जमलेली गदी अिाक् झाली. विल्बर आणण ऑरव्हिल यांनी ििेिर िुकूमत ममळिली िोती.

