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ΤΟ ΤΑΝΚ 
•Ίσως το ποιο διάσημο από τα σχέδια του 

Da Vinci, πρόγονος για το μοντέρνο άρμα 

μάχης. 

 

•Σχήμα: χελωνοειδές όχημα, ενισχυμένο 

με μεταλλικές πλάκες και κυκλωμένο 

από κανόνια.  

 

•Παρά τις αρκετές τροποποιήσεις στα 

αρχικά σχέδια, το έργο παρέμενε 

αντιμέτωπο με έναν αριθμό άλυτων 

προβλημάτων και τελικά το σχέδιο 

εγκαταλείφθηκε. 



Η ΒΑΛΛΙΣΤΡΑ 
•Είχε πλάτος περίπου 13 μέτρα. 

•Δεν εκτοξεύει βέλη, άλλα  βαριά βλήματα. 

•Οπλιζόταν από έναν περίπλοκο μηχανισμό 

κοχλιών. 

• Έξι τροχοί  στήριξης-κίνησης είναι 

τοποθετημένοι με ελαφριά κλίση, προκειμένου να 

αυξήσουν τη σταθερότητα της.  

• Βαρούλκα ρυθμίζουν τη δύναμη έλξης στις 

πλαϊνές πλευρές του τόξου,  

•Δεύτερος μηχανισμός με κοχλίες στο τόξο, 

μειώνει τη δύναμη που απαιτείται, για να μπει η 

βαλλίστρα σε θέση βολής.  

•Αδύνατο σημείο της εφεύρεσης: η εύρεση της 

ισχύος που απαιτούνταν, για να οπλιστεί. 



ΤΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 

•O Ντα Βίντσι σχεδίασε συστήματα 

μετατροπής της κίνησης σε ενέργεια, 

γρανάζια, ακόμα και  συστήματα μετάδοσης 

της κίνησης με ρουλεμάν που σήμερα 

χρησιμοποιούνται στα  αυτοκίνητα.  

 

•Εφηύρε το ρουλεμάν περίπου κατά το 

1498-1500. 

 

•Στόχος του: η μείωση της τριβής μεταξύ 

δυο επιφανειών, οι οποίες θα βρισκόταν σε 

επαφή στο σχέδιο του για το ελικόπτερο. 

 

. 

 



ΠΟΛΥΒΟΛΟ 
Στρατιωτική μηχανική: 

•Επαναληπτικό κανόνι με 24 κάννες. 

 

• Οι κάννες ήταν τοποθετημένες ανά οκτώ 

σε τρία διαδοχικά  κινούμενα επίπεδα  κι 

έτσι όταν η μια σειρά θερμαίνονταν 

χρησιμοποιούσαν οι χειριστές την 

επόμενη. 

 

•Το μοντέλο αυτό, μερικώς 

τροποποιημένο,  χρησιμοποιήθηκε από 

τους Ρώσους στη διάρκεια του Β΄  

Παγκόσμιου Πολέμου κι έγινε γνωστό ως 

«αρμόνιο του Στάλιν». 



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

•Ο Da Vinci ασχολήθηκε γενικότερα με 

τα συστήματα μετακίνησης πάνω σε 

τροχούς αλλά και με το σύστημα της 

«αυτοκίνησης».  

 

• Αυτοκινούμενο σχέδιο στηριζόμενο 

στη χρήση ελατηρίων, μηχανικών 

εξαρτημάτων τα οποία ο Λεονάρντο 

Ντα Βίντσι θα αναλύσει λεπτομερώς 

στην Πραγματεία περί Μηχανικών 

Μερών                                                           

[Trattato sugli elementi   macchinali]. 

 


