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Fizika I

LEONARDO DA VINCI IN FIZIK A
Leo nardo da Vin ci ni bil fizik , če up oštevamo, da se je fizika v današnj em
pom enu b esed e z ače la s 17. stoletje m . Bil pa je med t ist im i zas luž nim i
možmi , ki so fizik i utrli p ot.
Gi banje za oživitev ant ični h m isli - humanizem in renesansa - se je
začelo v 14. stoletju v It aliji in je v p oltretj em stoletj u Ev ropi prineslo
velike spre membe. Razvilo se je meščanst vo , razr as la obrt , odkrili so
nove dežele in izumili t isk. P ogled na naravo pa se ni spre me nil t ako
silovito. Še je prevladovala Ari stot elova slika iz četrtega stoletja pr ed
našim štetje m. V nj ej je bil svet lo čen na nesprem en ljivi del za Luno
te r na spre menljivi del pod njo. S red išče vesolja je bil o središče okrogle
Zeml je, okoli katerega so bili r azvrš čeni elementi zemlja, voda, zrak in
ogenj . V svet u pod Luno je obstajalo po leg gibanj a živih bi tij nar avno in
prisilno gibanje. Pri naravnem gibanj u so se t elesa sama od seb e vračala
v n ar avni red elementov. Za vzdrževanje prisilnega gibanja pa je bi lo
p otrebno nenehno delovan je "sile" .
Velike težave so imeli s prisilnim gib anjem pu š č ic in drugih izst relkov.
Za vzdrževanje t a kega gibanja naj bi b ilo potrebno nen ehno delovanje
"sile". To naj bi povzro čal zrak, ki ga je v gibanj e najprej spravila pušč ica .
P otem je pu šč i co v gibanje spravljal zrak, ko je vd rl v prost or , ki ga je
pu šči ca pravkar za pustila. Vendar je pojasnilo nasprot ovalo izku šnj am pri
metu kopja in pri p ot ovanju , ko je zrak deloval v n asprotni sme ri gib a nja.
V 6. stoletj u so za radi tega uvedli dodatno "gibalno silo" , ki jo te t iva da
p uščic i in ki jo ta p otem p oč asi izgublja. T ako se je razvi l p oj em impetu sa,
ki je bil z današnj ega g le d išča precej m eglen . Vseen o v nje m lahko vidim o
zas novo po znejše gibalne koli č ine , pr odukta m ase in hi trosti te lesa.
Dod at ek impetusa je Aristotelovi sliki p omagal iz op isane težave,
toda v 14. stoletj u so se začele kazati dr uge pomanjklj ivost i. Ted aj so
zače li delati prve po sku se in so si pri zadevali njihove izide za jeti s števili.
V 15. stoletj u so p o časi uvaj ali merj enj e. Precej zas lug za to je imel Nikolai
Cusanus ali Nikolai Krebs (1401 do 1461 ) iz Kii sa , p oznejši bri žinski škof in
kard inal. Trdil je, da se snov veso ljs kih t eles ne razlikuj e od snov i Zemlj e.
Zem lja se giblje in v vesolju nima po sebnega po loža ja. Zvezd e so oddaljena
sonca in vesolje nim a meje. St avil je na im p etus. Zagot av ljal je, da mo ra
raziskova nje temeljiti na merj enj u . Merjenje ali m era - men sura - je p o
njegovem mnenju izhaj ala iz besed e mens (razum, mi šljenj e) . P osebno
pomembno se je Cusanusu zde lo m erjenj e teže in t ehtnica mu je bi la vzor
za meri lno napravo . St ehtal je zrak, s t ehtanjem platna določ il vlažnost
zraka in s t ehtanj em vod e, ki je izt ekl a iz posodice, meri l čas gibanja .
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Da Vinci se je naslonil na Cusanusa. Tudi on je zagovarjal en ot nost
snovneg a svet a in mis lil, da so na Lun i morja in kopno te r da so t am
r az vrš č eni elementi tako kot na Zemlj i. Vedel je, da Luna odbija son čno
svetlobo in je med prvimi t rd il, da ob prvem in zadnjem kr ajcu del Lune
v senci osvetljuje sončna svetloba, ki se odb ije na Zemlji. Leon ard o je
ugoto vil , da se pri miruj očih te lesih vpli v t eže na krajišču vzvod a zmanj ša ,
ko vzvod nagnemo proti pravokotnici. Pri te ht nici z ukri vlj enim vzvodom
zato ni pom embna dolžina vzvod ov, am pak potencialna dolžin a. Zanimal
se je za klanec. Telesi je po veza l z vr vjo in ju postavil na nasprot na
klanca. Ugotovil je, da st a v ravnovesj u , če st a t eži obratno sorazme rn i
s "poševnost ma" , ki pa ju ni pod robno op redelil. Pri t em je spoznal
paralelogram sil. Delovanje škripcev, vzvodov in te htnic je Leon ardo
po jasnil z izrekom o vzvodu. P odobno kot Cusanus je imel vzvod in
te ht nico za zgled vseh me haničn i h naprav.
R aziskovanj e gibanja t eles je bilo tedaj še v povoj ih . Da Vinci je
pr ispeval več t eht nih misli , ki so pr ekašale misli njegovih sodo bnikov, ne
da bi nar edil odloč ile n korak. Sp rej el je Cusanusov nauk o impetusu .
Čeprav im petus lahko nastane na različne načine , vedno sila povzroči na
gi bajočem se te lesu dru go silo, po do bno seb i. Po te danji navadi je d a Vinci
razpr avljal o vlogi impetusa in tež e pri metu navpično navzgor. Telo naj
bi se gibalo navzgor , ko impetus pr eseže te žo, s hit rostjo , sorazme rn o z
razliko im petusa in teže . Dviganj e naj bi postajalo vse p očas nejše zaradi
zmanjšanja impetusa. P ridruž il se je mnenj u , d a je pri poševn em met u
t reba l o čiti t ri dele. V pr vem je gibanje pr isilno in se izstrelek giblje po
ravni čr t i . V drugem delu je gibanje sestavljeno , delno pri siln o in delno
naravno, in se t elo giblje po loku. V tretjem delu je gibanje naravno in
izstrelek pada navpično navzd ol.
Kot sodobniki tudi da Vinci ni bil dosleden. Dopustil je čisto ukrivljeno gibanje vodnih curkov , a se v nekem drugem pr ime ru ni držal
osn ovn e zamis li, da je vsiljeno gibanje vedno pre mo. Mislil je, da se t elo
giblje po kr ogu , ko ga sp ustite, če ste ga prej pr isilili v gibanje po kro gu.
Vendar se je približal misli , da je vsa p ot izst relka ukri vlj en a in je gibanje
na vsej poti sest avljeno iz "prisilnega" in "naravnega" .
Nekat ere da Vincijeve trditve se d anes zdijo dokaj nen avadne. Zraku
je pri pad anju kamna pri pis al dvojno vlogo. V njem naj bi pr ed padaj oči m
kamnom in za nji m nastal val. P rvi val naj bi gibanje kamna zavi ral, dru gi
pa spodbujal. P oleg teg a naj bi se zrak upiral gibanj u kamna, a upor naj
bi za ra di obe h valov ne bil enakomeren . Zat o je misl il, da se pr i padanju
po zraku telo ne giblje ne enakomerno pospešeno ne enakomerno . Čeprav
so te daj že ločili hitrost in posp ešek, ni nihče posk us il pad anja povezati s
pospešenim gibanjem.
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Uje t v st are pred stave, je Leonardo da Vinci im el nekaj posrečenih
za m isli. Raz iskal je trk, ki mu je bil zgled za prisilno giba nje . Trdil je,
da se telo na vodoravni ravnini odbij e z enako silo in z enakim kotom.
Gibanje t elesa pred odboj em naj bi povzročal impet us , gibanj e po odboj u
pa "sila" t rka. Za t em je mogoče zaslutiti m isel o ohra nitvi impetusa .
Da Vinci je trdil, da se imp et us pri t rku ne izgubi, a je privzel, da je
sestav ljeno gibanje omejeno samo na majhno razdaljo po trku . Trk naj
ne bi pripeljal samo do enake nasprotne "sile" , ampak do polnega ali
deln ega prenosa "sile" od t elesa na t elo. V naslednj ih sto let ih ni nih če
prekosil t ega razmi šlj anj a , v ka t erem se skriva d aljnja slut nja po znejšega
zakona o vzaj emnem u č i n k u,
Da Vinci se je za nimal za gib anje po zraku, še poseb ej za let. Narisal
je , kako pada kocka, ki se prevr ača , in dostavil, da t ežišče ostane na
navpi čni pr emi ci. Trdil je, da je let stabilen , če je težišče pred prij emališ čem up or a . Kot kaže, je prvi uporabil t ežiš če pri obravnava nj u
gibanja.
Leonardo da Vinci je raziskoval lok in samostre l t er gibanje puščice .
Trdil je, da b i puščic a dos egla veliko h itrost , če b i jo izstrelili z d irj ajočega
konj a in bi v ti st em t renut ku še vr gli lok naprej. Razmišljal je o sešte vanj u
hitrosti in o t em , ali obstaja pri tem kaka zgorn ja meja. Zamis lil si je
velikanski lok , ki bi ga n ap eli z vitlom, in uvidel, da se zaradi p oveč anj a
poj av ijo t ežave. Na vodoravno t etivo je ob ešal uteži in ugot ovil , da se
pritrdišče ni zn iža lo soraz me rno s povečanj em t eže. Opazil je, da se pri
napenjanju loka de l ogrodj a nategne , drugi del stisne in da je med delom a
plast, ki ni ne n apeta ne stisnjena .
Da bi razumel delovanje strojev, je da Vinci raziskal trenj e. Pri t em
je up or abil silom er , kakršn ega so uvedli šele v 18. stoletju. Narisal je
podobno m izo , kot jo je za raziskovanj e t re nja v 18. st oletj u up ora bil
C harles de Coulomb. Raziskal je t renj e pri drsenju in pri kotaljenju t er
pr i slednje m opazoval odvisnost od polmera . Ugotovil je, da je t renj e
pri drsenju odvisno od obdelave plo skev in sorazmerno z brem en om , a
neodvisno od po vršine do tikalne plo sk ve. Lenoardo je vp eljal koeficien t
trenja kot razmerje med silo, ki je potrebna za pr emikanj e po vodoravni
podlag i, in bremenom. Pri zgla jenih površinah je dobil za nj ~ , kar je
dober približek pri t re nj u trdega lesa po trdem lesu , brona po jeklu in
nekat erih drugih snoveh, s kat erimi je delal poskuse.
Pozneje je Leonardo d a Vinci raziskal t renje v st rojih , ki je bi lo ted aj
zelo nadležno , ker so se zaradi nj ega vrteči se deli hitro obrabili. Ugotovil
je , da se kovin a okoli vodoravne osi ni vedno n aj b olj obrabila v n avp i čni
sme ri, am pak je bi la sme r obrabe odvisna od sme ri brem en a. Ker se je
obrabila t udi os , je p ostaj ala odprt ina vse večja. Poskusil je os mazati
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Slika 2. Na prave , s ka t er imi je d a Vinci raziska l trenj e .

Slika 1.

Krogl ični

leža j z ve nce m n a da Vincij evi risbi.

z oljem , ki je izt ekalo iz po sodice, a ugot ovil, da nastali drobci kovine
zamašijo dovod olja. Iskal je možnosti za zmanjšanje obrabe. Tako je
opisa l ležaj s "kovino za zrcala iz treh delov bakra in sedem delov kosit ra" .
Pri t em je bilo mogoče s čelj ustmi zmanj šati odprtino, ko se je os obrabila.
Take ležaj e z mehko ležajn o kovino so pr edlagali skoraj dvesto let poznej e.
Leonardo je pr išel tudi na miselokrogličnih in valj čnih ležaji h . Krogle
in valje so že pr ej uporab ljali za zmanjšanje trenja, a v stroje so ležaje
uvedli šele okoli let a 1900. Z valj čnimi ležaji je da Vinci izbo ljšal delovanj e
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vitlov. Trdil je, da se kr ogle ali valji v
ležaju ne smejo dotikat i med se bo j, in
je na risbi kroglični leža j opremi l z vencem . P osebno posrečen je bil pr edl og za
n avpi čno os s sto ž č astim kraj iš če m in s
tremi kroglicami ali sto žci. Pred osemdesetimi leti so podoben ležaj up ora bili
v vrtavk i.
Leon ardo da Vinci je razm išljal o
zobe h zobat ih koles in ugotovi l, da so
glede t renja n ajboljši cikloidni zobje ,
kar so pon ovno odkrili dvesto let pozneje. Narisal je več naprav z Arhimed ovim " neskončn i m vijakom" , omenil nj egove prednosti pri grad nji ur in
predl agal novo vr st o zob, kakršn e so
vp elj ali v 18. stoletju. Izumil je t rač no
zavoro, s katero je p ovečal t renj e. R aziskoval je pogon z vrvmi in ugotovil, da
Slika 3. Naj b oljš a oblika zob zo bat ih
je mnogo manj h ru p en kot gibanj e koles
koles .
in vre te n. Na nekaterih risbah je vrvi
za me njal z jermeni in nakazal možnost za nekaj novih naprav. Med
njimi je b il t udi bl ažilec sunkov, ki naj bi zav rl č l oveka pr i padcu z
višine. Prepl eteni klini naj bi s t re nje m zm anj šali hitrost , n a dnu pa
naj bi bala volne d okon čno ublažila padec. R aziskovanje t renja je da
Vin cija prepri čalo , da ni mogo č p erpetuum mobile in vzkliknil: "O, t isti,
ki razmi šljate o ve čnem gibanj u, koliko utvar ste za m a n ust va rili v tem
prizadevanj u? "
V optiki je d a Vinci ome nil steklo, s kat erim je opazoval povečano
Luno. Zap isa l je , da je potrebno za opazovanje narave pl anet ov odpreti
streho in sp eljat i sliko planeta na konkavno zrcalo. Slika planet a , ki se
odbije na zrcalu , p okaže zelo p oveč ano p ovršje p laneta. Upoštevajte,
da je prvi nebo op azoval z daljnogled om Gali leo Galilei let a 1609 , prvi
daljn ogled z uk rivlj enim zrcalom p a je okoli leta 1671 izdelal Isaac New ton.
Da Vinci je t ud i poj asnil nasta nek slike v camer i obscuri in je raziskoval
delovanje č loveškega očes a .
Da Vincija je za nim ala tudi hidrav lika , izumil je merilnik višin e gladi ne in n arisal številne načrte za kanale. R azmi šlj al je o vplivu Lune na
plimo. Mis lil je, da so pojavi kot zvok, svetloba, toplota, m agneti zem , von j
osnovani na "ni hajoč em gibanju" . Dotaknil se je do lgotrajnih sprem emb
n a površj u Zemlj e, npr . nastanka kon tinentov. Domneva l je, da okamenele
školjke d ale č od morj a pri čajo o premikanj u zeme ljs kih sk ladov.

Fi zika
Leonardo da Vinc i je nast opal proti praz noverju in se zavzemal za
po skuse : "P osk us je bil u čit elj t ist ih, ki so dobro pis ali , v vsakem pr imeru
je moj uči t elj . " P oskusu je nam enil t eme ljno vlogo , saj je imel mod rost
za hč i poskusa. Razmišljal je o poti od posk usa do znanstvene pospl ošit ve
in se zavedal možnosti , da nas čuti lahko pr evar aj o. Zat o je t re ba po skus
ponovi ti v sprem enjenih okolišč inah: "Preden izp elješ iz posameznega
primera sp lošni zakon , pon ovi posku s d vakrat ali tr ikrat, [da ugot oviš], ali
povzročijo eni in ist i posku si ene in ist e u či nke. " Zagotovil je, da je poskus
veliko bolj ši kot razmi šljanj e in u čenj e iz knjig, a hkrat i op ozoril : "To
ime nuje mo pr aksa, to da up ošt evaj , d a naj bo pred t em te orija." Vseeno
v Leonardovi zap ušč i n i ni naj ti teorij.
Ome nit i mor amo še druge da V inc ijevih dejavnosti. Imel je zelo
nat ančno oko in osupljive risarske spretnosti . Boljše slike valov na vodni
gladini in z račnih mehurčkov v vodi, kot jih je narisal , so dobili šele s
hit rimi filmskimi kamerami. Na vprašanja, ki si jih je post avil, je pogosto
odg ovarjal z risb ami. P ri tem so ga pri tegnila nova vprašanj a , na katera
je nalet el. Po svetil se jim je, pr eden je pr ejšnj a do kr aj a rešil. Na en i
strani je tako širil kr og zanimanja, a mu je na drugi zmanjkovalo časa.

Slika 4. P re nos s po! žem.

Za danaiSnje pojme je bil Leonardo da Vinci premxtQivo vsedr8nski.
h j d se jje tudi z um&n&jo in tehnilro, Id ji gre v njegovem delu
pommbno mesto. Zanhdo ga je delova~jestrojev. Med prvimi, i.e
ne prvi, je s p d , da stroje segtavljajo prepmti deli. Narisal je veliko
naprav in strojev, p0vemG.h a namw18loMimi spoznrtnji. Njegovi nahti
pa so bili dokaj o w & od tedanjega z d m m j a in moibmsti. P&g
tega je mi3rt.eskrival, Bil je l e v i h in je pisa3. v a m h i pisavi, lci jo je t&o
bwti. Dana poznamo v& tM Leonard& tebE&h in n ~ r & M e r l d
risb, le nekaj dewtin umet&%ih slik in nekaj st0 umetnEkih risb.
V & Viicijevem &u med matemath, naramlovjm, tdmiko in
~ ~ a s tiPej niobilo tako hazitih meja kot ~ B B Vendar
.
SB je l&emjc
z d o in ni jih Vila w b ,ki bi obvladali mE dejavnosti hleati. Da
V b i je El gotova d e n slednjih.
Pomena b&nih ali n e j d predloigav ni lahlm oceniti. Zato se aodbe
o pomenu da ' d s i e v i h t e h n i w risb pmxj mlikujejo. Em wtavljajo,
da njegmi naravuslovni rokopisi nisu bili znani do konca 18. stoletja. Vrhu
tega naj bi bili &i
v njih zgolj sad dodljije. Drugi zatrjujejo, da je
odkril skoraj vse sodobne n a p v e od oklepnega voda do strojnice, od letala do helilrapterja., od vodne turbine do parnega stroja in od daljnogleda
do rgEunalnika. Najbri je pravi odgwor med obema skrajno5tma.
VeEh dmi&&jihn a r a d m in precej tehnikov sprejema st&%%,
da $re predel zduge tistemu, ki z m d d izpelje ali nalogo dokonbo
re&, in b maqjsi del tistemu, ki resitev m M e . .Da Vmcijeva risba, ki
je na glasu h t Z B % ~ O N &helikopterja, FEod p r a m helikopberja bistveno
rmlikyie, in to veljar tudi za veEi110 drugih risb. Kljnb takim pomislekom
pa izstopai da Vincijeva vm&anskost in zbujata obhdovanje Btevila in
rvranovrstnost qjegwih predlogov. Posebno imenitna je ugotovitev "to so
naredili atoletje ali dve poznejt?", ki smo jo tudi mi wdikokrat ponovili.
Zaradi mega tega Leo&
da Vincija upraviho &ejemo za mega od
ljudi, ki m odloEilno soob1iko-d iztekaj* se W e t j e .
Jane.2 h a d
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