
Leonardo Da Vinci

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι ο Leonardo Da Vinci, υπήρξε μία
προσωπικότητα με ιδιαίτερη ευφυΐα και εφευρετικότητα. Οι μελέτες και
οι ανακαλύψεις του, υπήρξαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη σε αρκετούς
τομείς της τεχνολογίας. Πολλά από τα επιτεύγματα του, θεωρήθηκαν
σημαντικές καινοτομίες κατά την εποχή που έζησε. Μέχρι και σήμερα,
αυτά αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά ορισμένων τομέων της
τεχνολογίας, και παράλληλα, διευκολύνουν και απλουστεύουν τον τρόπο
ζωής των σύγχρονων ανθρώπων. Παρακάτω, υπάρχει μια πιο
συγκεκριμένη και λεπτομερής αναφορά της υδραυλικής μηχανής, που
υπήρξε μία από τις εφευρέσεις του Da Vinci.

Βάρκα με λεπίδες

Διάσταση: CM.  97 x 163 x 165

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η κατασκευή χρονολογείται γύρω στο 1484-1486. Είναι ένα από τα
πρώτα δημιουργήματα τύπου paddleboat. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές,
τα Paddleboats θα μπορούσαν να είχαν κατασκευαστεί στην Κίνα τον 5ο
αιώνα. Οι λεπίδες χρησιμοποιούνταν συχνά για να αυξήσουν την
ταχύτητα πλοήγησης των πλοίων. Μερικές φορές ήταν σε πολύ μεγάλο
μέγεθος και δεν τροφοδοτούνταν από μυϊκή δύναμη αλλά ούτε από τον
ατμό, όπως θα συνέβαινε την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης.



Σκάφος με διπλό κύτος

Διάσταση: CM.  60 x 60 x 122

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η παραπάνω εφεύρεση είναι σχεδιασμένη περίπου το 1484-1486. Οι
κύριες εφαρμογές της φαίνεται να είναι οι εξής:

 Το πλοίο επιπλέει ακόμα όταν το εξωτερικό στρώμα έχει
παραβιαστεί.

 Το πλοίο μπορεί να βυθιστεί στο νερό και στη συνέχεια να
επιστρέψει στην επιφάνεια. Ο Λεονάρντο έκανε αργότερα πιο
εκτεταμένα σχέδια για υποβρύχια

Ο Λεονάρντο θεωρούσε απαραίτητη την επιβολή των βολβών και ήταν
ιδιαίτερα προσεκτικός στο σχεδιασμό διπλού κύτους στα πλοία, έτσι
ώστε σε περίπτωση επίθεσης να έχουν υδατοστεγή διαμερίσματα τα
οποία θα επιτρέπουν στο πλοίο να κρατηθεί στη ζωή.



Υδραυλικός κινητήρας

Διάσταση: CM.  201 x 129 x 203

Περιγραφή: Το νερό ως κινητήρια δύναμη είναι μια από τις βασικές
αρχές της τεχνολογίας πριν, κατά και μετά την ηλικία του Λεονάρντο ντα
Βίντσι, μέχρι αρκετά πρόσφατα.



Βυθοκόρος

Διάσταση: CM.  60 x 60 x 122

Περιγραφή: Με τη δύναμη του ανθρώπου, αλλά και αυτή του νερού,
τα κουπιά αυτού του μοντέλου σκάβουν στο κάτω μέρος του
καναλιού. Η βυθοκόρος είχε ένα είδος ποντονίου η οποία ήταν πίσω
από μόνη της, προκειμένου να εκπληρώσει τη λάσπη και τα απόβλητα
που πήρε.



Τοξωτό γεφύρι

Περιγραφή: Σχεδιασμένο γύρω στο 1485-1487. Ήταν μια μέθοδος για να
χτιστεί μία γέφυρα χωρίς σχοινιά ή σίδερο, που μόλις εμφανίστηκαν με
τα προ-συναρμολογημένα κομμάτια, είχαν μεγάλη απήχηση στους
ανθρώπους της εποχής εκείνης.
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Κινητή γέφυρα

Διάσταση: CM.  60 X 60 X 108

Περιγραφή: Ο Leonardo Da Vinci άφησε αρκετά παραδείγματα κινητών
γεφυρών, κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως στρατιωτικού
μηχανικού. Οι γέφυρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αμέσως σε
ανάγκη.



Τρόπος για να περπατήσει στο νερό (ΠΛΩΤΕΣ SKIS)

Διάσταση: CM.  60 x 60 x 160

Περιγραφή: Χρονολογείται γύρω στο 1480-1482.
Η επιθυμία των ανθρώπων να κυριαρχήσουν σε όλα τα  στοιχεία που
τους περιβάλλουν, οδήγησαν τον Λεονάρντο να μελετήσει τα μέσα που
επιτρέπουν στον άνθρωπο, να κινείται εύκολα στην επιφάνεια του νερού.
Υποστηρίζεται ότι αποτελείται από δερμάτινες τσάντες γεμάτες αέρα.
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Δύτης (Diver)

Διάσταση: CM.  60 X 60 X 15

Περιγραφή: Σχεδιάστηκε περίπου το 1508. Δεν θα πρέπει να
εξακολουθήσει να υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με την
επινοητικότητα του Λεονάρντο. Η μελέτη του δύτη δείχνει πώς ήταν
μπροστά από την εποχή του. Απαραίτητες προϋποθέσεις ήταν η
στεγανότητα του δέρματος για την αναπνοή μέσω σωλήνων, με βαλβίδα
ρύθμισης του αέρα, και κάποιο είδος της συσκευής για την επικοινωνία
με την επιφάνεια. Υπήρχαν επιπλέον δύο σωλήνες με μια μεμβράνη για
τη μάσκα έτσι ώστε το ένα να είναι για την εισπνοή και το άλλο για την
εκπνοή.  Ένας σωλήνας δεν θα ήταν αρκετός, γιατί θα γέμιζε με διοξείδιο
του άνθρακα και θα προκαλούσε ασφυξία στο δύτη.
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Σωσίβιο

Διάσταση: CM.  60 x 60 x 154

Περιγραφή: Τα σχέδια του Λεονάρντο αντιπροσωπεύουν ένα χέρι που
φοράει ένα γάντι το οποίο βοηθά τους ανθρώπους να κολυμπούν και ένα
σωσίβιο. Το γάντι συνίσταται σε μια μεμβράνη, τεντώνεται πάνω από
πέντε ξύλινες βελόνες και μοιάζει με ένα πόδι. Το σωσίβιο περιγράφεται
ως μια «μικρή δερμάτινη τσάντα που γεμίζουν με αέρα».

Σύμφωνα λοιπόν με όσα προαναφέρθηκαν, συμπεραίνουμε ότι παρά
τον σύνθετο τρόπο λειτουργίας και παρά την περίπλοκη δομή της
μηχανής, διευκολυνόταν σε μεγάλο βαθμό ακόμα και σήμερα οι
πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας, Σκοπός της εργασίας μας υπήρξε
να τονίσει με την χρήση λεπτομερειών την χρησιμότητα αυτής της
μηχανής. Ένας ακόμη στόχος ήταν, να γίνει κατανοητή η δομή της,
καθώς επίσης και να αποδειχθεί το εξής : ότι πίσω από κάθε σύνθετη
φαινομενικά μηχανή, υπολανθάνει μια απλή αλλά και πρακτική
κατασκευή, που βασίστηκε σε έναν εξίσου πρακτικό τρόπο σκέψης. Και
το αποτέλεσμα είναι, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, που η τεχνολογία
αναπτύχθηκε ραγδαία, πολλές από τις ανάγκες της καθημερινότητας στην
σύγχρονη ζωή, να εξυπηρετούνται στην εποχή της ακμής των
επιστημονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων του Leonardo Da Vinci.
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Ομάδα: Firenze
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