


LEONARDO DA VINCI

Οι εφευρέσεις του Leonardo Da Vinci , ποικίλουν και
διαφοροποιούνται σε πολλούς τομείς. Ένα μεγάλο μέρος των μηχανών οι
οποίες εφευρέθηκαν από αυτόν, είναι οι πτητικές. Η δομή της πτητικής
μηχανής, ο τρόπος λειτουργίας της και ο τρόπος κατασκευής της,
αποτέλεσαν πρότυπο για να δημιουργηθούν τα σημερινά αλεξίπτωτα,
καθώς επίσης και να αναπτυχθούν τεχνολογικά.

ΦΑΝΤΑΣΙΑ Ή ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ;

Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό ή στα κύματα της
θάλασσας ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι αφιέρωσε 30 χρόνια από την ζωή του
στην μελέτη της ανατομίας των φτερωτών πλασμάτων. Οι επιστάμενες
μελέτες του τον οδήγησαν στην ευφυή σύλληψη ιπτάμενων μηχανών
επιστημονικής φαντασίας. Μέσα από πολλές περιπέτειες έφθασαν
σήμερα στα χέρια μας τα πολύτιμα χειρόγραφα του, βάσει των οποίων
κατασκευάστηκαν οι μηχανές στο ομώνυμο μουσείο του. Ήταν όμως ο
Λεονάρντο ένας απλός οραματιστής και οι μηχανές του αποκυήματα της
επιστημονικής φαντασίας;

Το γνωστό σε όλους μας «αλεξίπτωτο» υπήρξε αντικείμενο
ερευνών του Da Vinci, καθώς αναπτύχθηκε από αυτόν και οδηγήθηκε
στη μορφή που έχει σήμερα. Αξίζει να αναφερθούν τα στάδια από τα
οποία πέρασε η συγκεκριμένη «μηχανή», για να γίνει ευκολότερα
κατανοητή η πορεία της ανάπτυξης του, δια μέσω των αιώνων που
μεσολάβησαν από την εποχή που ο Leonardo Da Vinci ασχολήθηκε με
αυτό, μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και αριθμούνται
παρακάτω, δίνουν αρκετές πληροφορίες για το θέμα αυτό.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Η απελευθέρωση μέσω της γνώσης είναι η βάση για όλες τις
επιστημονικές έρευνες του Λεονάρντο. Από την αρχή της καλλιτεχνικής
του δημιουργίας θεωρούσε πως το πουλί ήταν κατ’ εξοχήν ελεύθερο και
για αυτό το λόγω ήθελε να απελευθερώσει τα φυλακισμένα πτηνά. Τα
αγόραζε για να τα αφήσει ελεύθερα να πετούν, ενώ ταυτόχρονα
κρατούσε σημειώσεις γύρω από την φυσιολογία τους. Όπως
αποδεικνύεται όμως από τις σημειώσεις του πρέπει να προχώρησε στην
ανατομική τους μελέτη προκειμένου να μελετήσει τη φυσιολογία των
φτερών τους. Φιλοδοξούσε να πετάξει από την κορυφή του όρους
Τσέτσερι ( όνομα πουλιού ). Γράφει λοιπόν : «Από το βουνό που φέρει το
όνομα του μεγάλου πουλιού, το περίφημο πουλί ( συχνά αναφέρεται στη



πτητική μηχανή αποκαλώντας την πουλί) θα πραγματοποιήσει την πτήση
του και θα δοξαστεί από τον κόσμο. Όλα τα γραπτά θα εγκωμιαστούν και
θα δοξάσουν τη φωλιά όπου γεννήθηκε». Στηρίχτηκε στην άποψη της
εποχής πως η μίμηση της πτήσης των πουλιών ήταν ο κατάλληλος
δρόμος που έπρεπε να επακολουθήσουν και πως η μελέτη τους θα
αποκάλυπτε τα αληθινά μυστικά της πτήσης.

Ως προς την τεχνική αντίληψη των σχεδίων της μελέτης μπορούμε
να διακρίνουμε δυο ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει την πιστή
αντιγραφή των κινήσεων των πουλιών μέσα από συστήματα
προσομοίωσης. Παρ’ όλα αυτά ο καλλιτέχνης δεν είχε ψευδαισθήσεις
σχετικά με την σύγκριση ανάμεσα σε ένα πουλί που χρησιμοποιεί τα δικά
του ζωτικά μέλη και σε έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί άψυχα φτερά.
Για αυτό το λόγω επιχείρησε να κατασκευάσει κάποια ομοιώματα τα
οποία ετίθεντο σε κίνηση με τη μοναδική ενεργειακή δύναμη της εποχής,
τη μυϊκή.

Μια άλλη θεμελιώδης αρχή που απασχόλησε τον Λεονάρντο ήταν
η μελέτη του μέσου με το οποίο θα επιτυγχάνονταν η πτήση. Για αυτό
έκρινε σκόπιμο να μελετήσει τις περιδινήσεις των ανέμων σε
παραλληλισμό με τις κινήσεις του νερού. Τα αποτελέσματα αυτών των
παρατηρήσεων τον οδήγησαν στην μελέτη κάποιων πτητικών μοντέλων
ανάμεσα στα οποία διακρίνουμε τους προγόνους του ανεμοπτέρου, του
ελικοπτέρου και του αερόστατου τα οποία αποτελούν τη δεύτερη ενότητα
των σχεδίων του.

Τα σχέδια θυμίζουν τεχνική δημιουργίας κινουμένων σχεδίων με
την διαδοχική απεικόνιση των κινήσεων των πουλιών σε όλες τις πιθανές
συνθήκες και από όλες τις πλευρές. Για μια περίοδο 15 ετών ο
Λεονάρντο ασχολήθηκε πεισματικά με την κατασκευή μηχανικών
πτερύγων βάση εκείνων των νυχτερίδων, τη φυσιολογία των οποίων
θεωρούσε θεμελιακή για την κατασκευή των πτητικών μηχανών.

Μήπως ο Ντα Βίντσι επιχειρούσε το ακατόρθωτο; Ο ίδιος σε ένα
απόφθεγμά του αναφέρει πως ο άνθρωπος δεν πρέπει να αναζητεί το
ακατόρθωτο. Πρέπει λοιπόν να πίστευε πως βρισκόταν κοντά στην
υλοποίηση της πανανθρώπινης επιθυμίας της πτήσης.

Η προβληματική ήδη πριν από τον Λεονάρντο συνίστατο στην
προσαρμογή των μηχανημάτων που λειτουργούσαν με μυϊκή δύναμη στα
ανθρώπινα μέτρα, σε συνδυασμό με μία φυσικά δύναμη όπως είναι τα
ρεύματα αέρα. Για αυτό το λόγω εκείνος πραγματοποίησε παρατηρήσεις
μέσα από πειράματα με την φλόγα του κεριού τα σύννεφα και τον καπνό.

Το επόμενο βήμα είναι δυο μελέτες πάνω στην κίνηση αρθρωτού
φτερού με έναν ή πολλούς βραχίονες. Το σχέδιο απεικονίζει ένα φτερό με
αρθρώσεις που τίθεται σε κίνηση με το χέρι ή το πόδι του «πιλότου».

Ο Ντα Βίντσι χρησιμοποιώντας τροχαλίες και ελατήρια επιδίωξε
με έναν ιδιαίτερα περίπλοκο τρόπο να εξομοιώσει την φυσική κίνηση



των φτερών των πουλιών κατά την απογείωση και την προσγείωση.
Δυστυχώς δεν είχε συλλάβει ακόμα τις δυνάμεις που αναπτύσσετε κατά

την αλληλεπίδραση του αέρα ανάμεσα σε μια
σταθερή και μια κινούμενη πτέρυγα τις
οποίες αξιοποίησε στα «ορνιθοθήρα» του ο
Όττο Λίλιενταλ κατά την δεκαετία του 1880.

Μέσα από αυτήν την συγκριτική
μελέτη φυσικών και τεχνητών πτερύγων
οδηγήθηκε σταδιακά σε νέους
προβληματισμούς. Έπρεπε να επινοήσει μια
μηχανική δομή που θα περιέκλειε έναν
κινητήρα. Σε αυτό το σημείο τα σχέδια του
είναι παράξενα αλλά και ευφυή και μπορούν
να συγκριθούν μόνο με αυτά που
περιγράφονται στα έργα του Ιουλίου Βερν.

Μια από τις σημαντικές
ανακαλύψεις του Λεονάρντο ήταν

αυτή του αλεξίπτωτου αν και τα αλεξίπτωτα
χρησιμοποιήθηκαν μόλις κατά τον 18ο
αιώνα. Ήταν ένας από τους πρώτους που

συνέλαβαν την αεροδυναμική θεωρεία της επιβράδυνσης και τον νόμο
των αντιδράσεων. Αναφέρει σε κάποιο σημείο στον Ατλαντικό κώδικα :
«ένα αντικείμενο προβάλει τόση αντίσταση στον αέρα όση και ο αέρας
στο αντικείμενο. Έτσι το κτύπημα των φτερών κόντρα στον άνεμο
μπορεί να κρατήσει ψηλά ακόμη και έναν βαρύ αετό. Από τα παραπάνω
παραδείγματα μπορούμε να καταλάβουμε πως ένας άνθρωπος με φτερά
αρκετά μεγάλα και κατάλληλα συνδεδεμένα μπορεί να ξεπεράσει την
αντίσταση του αέρα υπερνικώντας τον ώστε να υψωθεί πάνω από
αυτόν».

Βάση των πληροφοριών που αντλούμε από τον βιογράφο του τον
Βαζάρι στους « βίους των ζωγράφων» μαθαίνουμε ότι ο Λεονάρντο
κατασκεύαζε μορφές από λεπτό κερί σε διάφορα σχήματα και τις γέμιζε
με θερμό αέρα κάνοντας τις να πετούν.
Μέσα από την εξέταση των νέων δεδομένων των παρατηρήσεων του
επρόκειτο να αναγγείλει την πτήση με αιωρόπτερο και την πτώση με
αλεξίπτωτο. Πράγματι σε ένα σχέδιο του παρουσιάζει έναν άνδρα
αιωρούμενο από ένα παράξενο πυραμιδόσχημο αλεξίπτωτο που, όμως
αναφέρει ο Λεονάρντο, είναι ικανό να λειτουργήσει.



Πολύ αργότερα βλέπουμε τα συμπεράσματα των μελετών του Ντα
Βίντσι να βρίσκουν εφαρμογή στα σύγχρονα ανεμόπτερα του
Ιταλοαμερικανική Ρεγάλο (1951) και στις έρευνες του σχετικά με την
διευκόλυνση των προσεδαφίσεων των διαστημόπλοιων της NASA. Ο
Ντα Βίντσι με το πυραμιδοειδές αλεξίπτωτο του είχε ήδη ανακαλύψει την
αίσθηση της άμεσης σχέσης με την φύση, με τους ανέμους και τα
ρεύματα.

Όμως αφού ο Λεονάρντο
είχε προχωρήσει τόσο πολύ στις
παρατηρήσεις και τα πειράματα
του, γιατί δεν κατευθύνθηκε
προς την μελέτη των
αεροστάτων και τις
αεροστατικής; Η απάντηση είναι
πολύ απλή. Ο Λεονάρντο δεν
ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για ότι
δεν είχε ζωή και γινόταν χωρίς
απόλυτο έλεγχο. Είναι
σημαντικό να τονίσουμε πως
αντιμετώπιζε το πρόβλημα με
επιστημονικό πνεύμα.
Παρατηρούσε τα πλάσματα που
πετούσαν και μελετούσε
προσέχτηκα τη φυσιολογία, την
ανατομία, τις κινήσεις τους. Σε
κάθε αποτέλεσμα αναζητούσε την αιτία και έφτανε σε ορισμένα
πορίσματα επιζητώντας πάντα τον έλεγχο της πτητικής μηχανής από τον
χειριστή της. Στο «φανταστικό πουλί» του λοιπόν θα προσπαθούσε να
συνδυάσει τα ζωτικά όργανα του πιλότου με τον απόλυτο έλεγχο των
μηχανικών εξαρτημάτων.

Ο προβληματισμός του Ντα Βίντσι ήρθε πάλι στην επιφάνεια μετά
την λήξη του Παγκόσμιου Πολέμου. Συμφώνα με την συνθήκη των
Βερσαλλιών απαγορεύτηκε στην Γερμανία η κατασκευή αεροσκαφών
μηχανικής ενεργείας. Έτσι, οι Γερμανοί αεροναυπηγοί οδηγηθήκαν στην
λύση των ανεμοπτέρων, επιστρέφοντας στην εποχή της προ-μηχανικής,
θα λέγαμε, ενεργείας του 15ου αιώνα. Το ανεμοπλάνο είναι ουσιαστικά
ένα αεροπλάνο χωρίς κινητήρα που αξιοποιεί τα ανοδικά ρεύματα του
αέρα, όπως ακριβώς και τα πουλιά στις παρατηρήσεις του Ντα Βίντσι,
προκειμένου να αποκτήσει το ύψος του.

Φαίνεται όμως πως οι μελέτες του Λεονάρντο πάνω στις
νυχτερίδες είχαν επηρεάσει και τη δημιουργία του «Βαμπίρ» που
παρουσιάστηκε το 1922 στη συνάντηση Βάσερκουπε στην ορεινή
Ρηνανία. Το «Βαμπίρ» ήταν ένα υψηλοπτέριγο ανεμόπτερο με πτέρυγες



πολύ μεγάλου εμπετάσματος και κλειστό θάλαμο για το πιλότο. Με τη
χρησιμοποίηση μεθόδων εκτόξευσης με καταπέλτη από τις κατωφέρειες
λόφων κρατήθηκε στον αέρα επί δύο ολόκληρες ώρες.

Ποιος θα πίστευε, βλέποντας τα σχέδια και τα προπλάσματα του
Λεονάρντο Ντα Βίντσι πως οι πιλότοι του θα ενεργοποιήσουν μονάχα
έναν μοχλό που θα κινούσε παράξενα κουπιά τα οποία επρόκειτο να
υψώσουν την μηχανή του; Μήπως ήλπιζε πως οι «φυλακισμένοι» στους
ιμάντες πιλότοι θα μπορούσαν να απογειωθούν; Σίγουρα δεν είχε τέτοιες
αυταπάτες. Γνώριζε πολύ καλά πως αν οι δυνατοί πιλότοι που ανύψωναν
κάποτε αυτές τις μηχανές, έστω και με την δύναμη των σκελών τους, ο
νόμος της βαρύτητας θα τους προσγείωνε αλύπητα στην γη. Για αυτό
αναζήτησε νέες πηγές μηχανικής ενέργειας. Προσέθεσε στη μηχανή του
μια συσκευή «τύπου» βαλλίστρας, η ελαστικότητα της οποίας θα
μπορούσε να αποδώσει ενέργεια ικανή να κινήσει τα φτερά. Κι αυτή η
πειραματική κατασκευή όμως δεν τον ικανοποίησε.

Ο Λεονάρντο ασχολήθηκε πειραματικά και με τον
αερομοντελισμό: « μπορεί κάποιος να κάνει ένα μικρό μοντέλο αυτής της
μηχανής με χαρτί, οι άξονες του οποίου θα είναι από λεπτό
συρματόσχοινο που στρέφεται με μυϊκή δύναμη». Η φανταστική μηχανή
του Λεονάρντο φαίνεται πως τροφοδότησε στις αρχές του 1800 και τη
φαντασία του Τζωρτζ Κέιλυ. Άλλωστε ο φανταστικός ήρωας του Ιουλίου
Βερν, ο Ροβήρος ο Κατακτητής, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με ένα
ασυνήθιστο σκάφος που το σήκωσαν 37 ζεύγη ελίκων στερεωμένων στην
κορυφή 37 ιστών.
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