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СКАЛb ПЕЛb, ПАЯЛbН ИК,
І Н ТЕГРАЛ

Людство протягом всієї своєї історії черпало знання
з природи. Природа завжди поруч, на відстані погляду,
протягнутої руки. Люди навчилися у неї багатьом речам:
розводити вогонь, ховатися в нору від негоди, зберігати
їжу про запас, маскуватися під навколишнє середовище
і ще багато чому, про що ми знаємо віддавна і навіть не
замислюємося, як це з’явилося в нашому житті. Але за тисячі років так і не вдалося осягнути усіх її таємниць.
Природа мудра, винахідлива, раціональна. Ми не перестаємо захоплюватися її творіннями. Чого тільки немає в її „патентному бюро”: гідравлічний привід у павука;
пневматичний відбійний молоток у земляної оси; ультразвукові локатори у кажана і дельфіна; реактивні двигуни у
кальмара і медузи.
Жива природа з давніх-давен була для людини джерелом натхнення в її прагненні до наукового й технічного
прогресу. Людина вчилася в природи, копіювала її „винаходи”, була найретельнішим її учнем. Ще давньогрецький
філософ Демокріт зазначав: „Від тварин ми шляхом наслідування навчилися найважливішим справам, а саме: ми
учні павука в ткацькому і кравецькому ремеслах, ми учні
ластівок у будівництві житла і співочих птахів – у співах.
Природа сама навчає нас сільському господарству…”.
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Основні напрямки
досліджень з біоніки:

Науковці здійснили значні досягнення у вивченні біологічних
систем, які знайшли своє застосування в техніці. Різноманітні фізичні та біологічні явища в живих організмах насправді тісно переплітаються. Усім відомий вислів „техніка на межі фантастики”. Його згадують, коли йдеться про фантастичні досягнення сучасної техніки.
А ось „техніка на межі… біології?” Не дивуйтесь. Двадцяте століття
„поріднило” біологію і техніку.
На межі біології і техніки виникла наука, яка вивчає особливості
будови і життєдіяльності організмів з метою використання їх для
розв’язання інженерних завдань – біоніка. Біоніка вивчає можливості застосування біологічних процесів і методів для розв’язання
інженерних задач, застосовуючи закони фізики.
Формально датою народження біоніки прийнято вважати 13
вересня 1960 року – день відкриття в Дайтоні (США) американського національного симпозіуму на тему „Живі прототипи штучних
систем – ключ до нової техніки”. Ця фраза донині є девізом біоніки,
а її емблемою – схрещені паяльник і скальпель, з’єднані знаком інтеграла. Поєднання таких елементів символізує, що біоніка сформувалася на базі різних галузей біології, фізики, техніки та інших
наук. По суті, вона синтезує накопичені знання в ботаніці і електроніці, фізіології і кібернетиці, математиці й нейрофізіології, фізиці і
психології, нейрології і епідеміології, хімії і анатомії.
Сучасна біоніка – це наука, яка вивчає принципи побудови і
функціонування біологічних систем та їхніх елементів і застосування отриманих знань для корінного удосконалення існуючих і створення принципово нових машин, приладів, апаратів, будівельних
конструкцій, характеристики яких наближаються до характеристик живих систем.
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u вивчення нервової системи людини і тварин для подальшого вдосконалення обчислювальної техніки і розробки нових елементів і пристроїв автоматики і телемеханіки
(нейробіоніка);
u дослідження органів чуття організмів з метою розробки нових датчиків і систем виявлення;
u вивчення принципів орієнтації, локації і навігації у
різних тварин для використання цих принципів у техніці;
u дослідження морфологічних, фізіологічних, біохімічних особливостей живих організмів для висування нових
технічних і наукових ідей;
u вивчення законів формування і структуроутворення
живих тканин, аналіз конструктивних систем живих організмів за принципом економії матеріалу, енергії та забезпечення надійності (архітектурна біоніка).

БАТЬКО БІОНІКИ

Ідея застосування знань про живу природу для

розв’язання технічних завдань належить першому „біоніку” –
Леонардо да Вінчі.
Живописець, інженер, механік, тесля,
музикант, математик, патологоанатом,
винахідник – це не вичерпний перелік
граней універсального генія. Археолог,
метеоролог, астроном, архітектор…
Все це – Леонардо да Вінчі з Італії.

Літальний апарат Леонардо да Вінчі
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БРОHЬОВАHИЙ ФУРГОH (ТАНК)

Він випередив свій час на декілька століть. У своїй творчості геній
співставляв наукові дані з найрізноманітніших областей: фізики,
ботаніки, медицини, геодезії, астрономії.
Зображаючи людей і тварин, художник Леонардо використовував наукові методи. Він закликав живописців досліджувати природу, щоб не уподібнюватись до дзеркала, яке відтворює предмети, не володіючи знаннями про них.
Він скрупульозно вивчав анатомію людини: годинами розчленовував трупи, щоб з’ясувати, як працюють органи людини. Його
однаково цікавили і структура кісток, і будова мозку. Він зрозумів, що м’язи рухають кістками. Автор легендарної усмішки „Мони
Лізи” був знавцем мімічних м’язів, які пов’язані з рухом губ. Відвідував страти, щоб спостерігати за спотвореними болем і страхом
обличчями злочинців. Результати своїх спостережень Леонардо
помістив у багатьох анатомічних малюнках.
АВТОМОБІЛЬ
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У інженерних конструкціях Леонардо уподібнює окремі частини
механізму внутрішнім органам. Він побудував робота-лицаря, який
міг сидіти, рухати щелепами і якого використовували для розваг
на вечірках. За декілька століть деякі ідеї створення цього робота
були запозичені для створення планетарних роботів-розвідників.
Серед винаходів Леонардо особливе місце посідають механізми.
Він прийшов до відкриття кулькового підшипника, зубчастої передачі, роликового ланцюга; створив ескізи підводного човна, парашута, дельтаплана, друкарського станка.
Леонардо винайшов багато видів зброї і рухомих апаратів, передбачив появу літака, гелікоптера, автомобіля.
Він мріяв піднятися в небо, першим почав працювати над питаннями теорії польоту. До нього історія цієї галузі мала швидше
міфологічний характер, починаючи від Ікара. Леонардо спостерігав за рухом птахів, намагаючись наблизитися до великої таємниці природи. У праці „Про політ птахів” дослівно описав, що робить
птах на злеті, під час рівномірного польоту, посадки та в інших
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ситуаціях. Збереглися 150 малюнків птахів у різних умовах польоту.
Його зображення детально відтворювали послідовність руху частин тіла птаха. Розпочав роботу над конструкцією орнітоптера –
літальної машини, створеної за принципом руху птаха у польоті.
Розробив серію креслень літального апарата: оптимальна форма
крила – крило кажана. За задумом винахідника, пристрій мав підняти людину в повітря за рахунок рухомих крил, але не вийшло. Природа підказала Леонардо інший спосіб, схожий на ширяння птахів.
Його кресленнями користувалися конструктори ХХ століття.
У своїх дослідах він підійшов до відкриття законів аеродинаміки. Навіть якби Леонардо да Вінчі займався тільки теорією польоту
і не був великим художником і геніальним ученим у багатьох областях науки, його ім’я не було б забуто в історії науки. Останні 3
роки свого життя Леонардо провів у Франції як придворний художник, інженер, архітектор і механік. Ось як про нього сказав король
Франциск І: „Я переконаний, що немає на світі людини, яка була б
настільки обізнаною в науці і мистецтві”.
Велика частина задумів Леонардо не була реалізована за життя майстра. Основна причина – дефіцит або відсутність необхідної
сировини та несприйняття його ідей сучасниками. Слава Леонардо
да Вінчі як художника затьмарила його заслуги як ученого. Чому?
Німецький вчений Ф. Розенбергер стверджував, що Леонардо можна було б визнати засновником нової фізики, але цього не сталося
„внаслідок нездатності його сучасників сприйняти ці нові думки і
сприяти їх подальшій розробці”. Минули століття, і мрії Леонардо
да Вінчі здійснились. Саме він уперше перейняв багато цінного від
природи, і тому його вважають „батьком” біоніки.
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Робот Леонардо да Вінчі
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