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З давніх давен, з року у рік світ 
дізнається про нових геніїв, які своїми 
винаходами та дослідженнями у 
різних галузях, роблять наше життя 
більш безпечним та комфортним. Але 
деякі винаходи та дослідження, що 
кардинально змінили та покращили 
життя людей, по праву вважаються 
технологічними проривами у  різних 
галузях.

Тож дізнаємося про технологічні, і 
не тільки, прориви людства у ХХХ1 
роках.



Філіппо Брунеллески
1377 — 1446

Італійський скульптор, 
архітектор, інженер та 
вчений епохи Раннього 
Відродження. Один із 
творців наукової теорії 
перспективи.

Не лише споруди, а й 
особистість Брунеллески 
вражала його сучасників. 
У середньовічному світі 
він був людиной іншого, 
невідомого життя.



Корабельний поворотний 
кран

Перший в світі патент 
на винахід був виданий в 
далекому 1421 році 
міською управою міста 
Флоренція на ім'я Філіппо 
Брунеллески. Відомий 
вчений та архітектор 
винайшов унікальний за 
конструкцією поворотний 
корабельний кран, який і 
був запантентований 
розробником.



Леонард Діггес
бл. 1515 — бл. 1559
Відомий англійський 

математик та геодезист.
Л. Діггес був автором 

праць з математики, 
військової інженерії, 
геодезії та картографії, 
які було написано 
англійською мовою. Його 
книги дали поштовх 
популяризації науки.



Теодоліт

Теодоліт — вимірювальний прилад для 
визначення вертикальних та  горизонтальних 
кутів при геодезичних та маркшейдерських 
роботах, топографічних зйомках, будівництві та 
інших роботах. Вперше термін «теодоліт» 
згадується у книзі Л. Діггеса «Тектонікон».



П’єр Верньє
19.08.1580 — 14.09.1637

Бургундський математик та 
винахідник.

У Брюсселі в 1631 році 
Вернье опублікував свій 
трактат La Construction, l'usage, 
et les propriétés du quadrant 
nouveau de mathématique і 
присвятив його Інфанті. У 
ньому він описав геніальний 
пристрій, який тепер носить 
його ім'я, - нониусного шкалу, 
або верньєр.



Шкала Верньє

Шкала Верньє (шкала ноніуса) - це наочний посібник для 
точного вимірювання між двома градаційними позначками на 
лінійній шкалі за допомогою механічної інтерполяції; тим самим 
збільшуючи роздільну здатність та зменшуючи невизначеність 
вимірювань за допомогою гостроти ноніуса для зменшення 
похибки оцінки людини.

У трактаті 1631 року Вернье запропонував до квадранту з 
основною шкалою в півградуса прикріпити рухливий сектор 
довжиною тридцять півградусів, але розділений на тридцять 
рівних частин (кожна частина складається з півградуса плюс 
одна хвилина). При вимірюванні кута, хвилини можна було 
легко відрахувати, помітивши, яка розділова лінія верхнього 
сектору збігається з розділовою лінією нижнього сектору.



Блез Паскаль
19.06.1623 — 19.08.1662

Французький математик, 
фізик, філософ, письменник.
Один із засновників  теорії 
ймовірностей, математичного 
аналізу та проективної геометрії, 
автор основного закону 
гідростатики, творець перших 
зразків лічильної техніки. Відомий 
відкриттям формули біноміальних 
коефіцієнтів, винаходом 
гідравлічного преса й шприца та 
іншими відкриттями. Автор 
знаменитих «Думок» та «Листів 
до провінціала», які стали 
класикою французької 
літератури.



Арифмометр Паскаля

Блез Паскаль створив арифмометр, або «Паскаліну» у віці 18 
років, спостерігаючи за роботою свого батька, який працював 
збірником податків і був змушений часто виконувати довгі і 
обтяжливі розрахунки. Машина Паскаля дозволяла виконувати не 
лише додавання, але й інші операції. Одну з перших вдалих 
моделей «Паскаліни» він подарував канцлеру Сег’є. Заступництво 
канцлера допомогло вченому отримати королівську привілегію у 
1649 році на створення та продаж таких машин. Арифмометр 
Паскаля став другим реально працюючим обчислювальним 
пристроєм після рахівника Вільгельма Шікарда, створеного в 1623 
році.



Галілео Галілей
Вінченцо Галілей (Гамба)

Вінченцо Галілей
1606 — 1649

Италійський поет, 
музикант, механік. Син 
Галілео Галілея.

Галілео Галілей
15.02.1564 — 08.01.1642

Италійський механік, 
математик, астроном, фізик, 
філософ, винахідник.



Маятниковий годинник
У 1637 році, коли Галілею було 73 
роки, він прийшов до ідеї створення 
спускового механізму годинника - 
механізму, який забезпечує 
рівномірне витрачання енергії, що 
міститься в пружині або гирі. 
Оскільки до цього часу Галілей осліп, 
він продиктував опис пристрою 
своєму синові Вінченцо, який і 
намалював ескіз спускового 
механізму та почав виготовлення 
прототипу цього пристрою у 1641 
році, але не встиг завершити його до 
смерті батька у 1642. Незабаром 
після смерті батька син закінчив 
роботу, але у 1649 році помер і 
широкого розголосу створення 
маятникового годинника Галілеями 
не отримало.



Християн Гюйгенс
14.04.1629 — 08.08.1695
Нідерландський фізик, 

математик, астроном, механік і 
винахідник.

Вніс значний вклад в 
оптику, молекулярну фізику, 
геометрію, астрономію, 
годинникову справу. Один з 
основоположників теорії 
ймовірностей, хронометрії та 
теоретичної механіки. Поклав 
початок хвильової оптики. 
Винайшов першу практично 
придатну модель годинника з 
маятником. Відкрив кільця 
Сатурна і Титан (супутник 
Сатурна).



Маятниковий годинник
У 1657 році Християн Гюйгенс 

незалежно від Галілео Галілея  
виготовив перший годинник з 
маятником.

У першому годиннику Гюйгенса 
розмах маятника досягав 40-50 
градусів, що вносило похибки у 
вимірювання часу. Враховуючи ці 
недоліки, автор у 1661 році створив 
новий регулятор рівномірності ходу, 
що забезпечував добову похибку не 
більше 10 секунд. В подальшому 
вчений створив маятниковий 
годинник для мореплавання з 
окремими циферблатами для годин, 
хвилин та секунд. Ідеї винахідника 
втілював у життя паризький 
годинниковий майстер Ісаак Тюре. 



Галілео Галілей
Фердинандо ІІ Медічі

Фердинандо ІІ Медічі
14.07.1610 — 23.05.1670
5-й великий герцог 

Тосканський. Приділяв велику 
увагу розвитку науки, техніки.

Галілео Галілей
15.02.1564 — 08.01.1642

Италійський механік, 
математик, астроном, 
фізик, філософ, 
винахідник.



Термометр з рідиною
Винахідником термометра 

прийнято вважати Галілея. У його 
власних творах немає опису цього 
приладу, але учні вченого, Неллі і 
Вівіані, засвідчили, що вже в 1597 році 
він зробив щось на зразок 
термобароскопа (термоскоп). Винахід 
термометра також приписують лорду 
Бекону, Роберту Фладда, Санторіусу, 
Скарпіа, Корнеліусу Дреббель, Порті і 
Саломону де Коссе. Всі ці термометри 
були повітряні і складалися з 
посудини з трубкою, що містить 
повітря, відокремлене від атмосфери 
стовпчиком води, вони змінювали свої 
показання і від зміни температури, і 
від зміни атмосферного тиску.



Термометр з рідиною
Термометри з рідиною описані в перший 

раз в 1667 р «Saggi di naturale esperienze 
fatte nell'Accademia del Cimento», де про них 
йдеться як про предмети, що вже довгий 
час виготовляються майстерними 
ремісниками «Confia», які розігрівають скло 
на лампах, що розігріті вогнем, та роблять з 
такого скла дивовижні і дуже ніжні вироби.

Спочатку ці термометри наповнювали 
водою, але вони лопалися, коли вода 
замерзала. Вливати замість води винний 
спирт почали в 1651 році за пропозицією 
великого герцога тосканського Фердинанда 
II. Флорентійські термометри не тільки 
зображені в «Saggi», але збереглися в 
кількох примірниках до нашого часу в 
галілеївському музеї, у Флоренції.



Еванджеліста Торрічеллі
15.10.1608 — 25.10.1647

Італійський математик, фізик, 
винахідник. Учень Галілео Галілея.

Автор концепції атмосферного 
тиску та продовжувач справи Галілея 
в області розробки нової механіки.

Торрічеллі разом зі своїм 
помічником Вінченцо Вівіані, 
використовував для досліду запаяну 
з одного кінця трубку, наповнивши її 
ртуттю. Трубку занурювали в 
посудину, де також перебувала 
ртуть. Сама ртуть піднімалася в 
трубці на висоту 760 мм від поверхні 
ртуті в посудині, при цьому над нею 
утворювався порожній простір —  
торічелієва порожнеча. При 
збільшенні атмосферного тиску 
речовина в трубці підіймалася вгору, 
при зниженні опускалася. 



Рідинний манометр
Леонардо да Вінчі був першим 
вченим, що застосував 
п’єзометричну трубку для 
вимірювання тиску води у 
трубопроводі. Але його праця 
«Про рух і виміри води» була 
публікована лише у XIX столітті. 
Тому вважають, що вперше 
рідинний манометр був 
створенний у 1641 році 
італійським вченим Е. 
Торрічеллі. Він спільно з В. 
Вівіані провів дослідження 
властивостей ртуті, що 
поміщенна в трубку та виявив 
існування атмосферного тиску. 
Так з’явився ртутний барометр.



Готфрід Вільгельм 
Лейбніц

15.10.1608 — 25.10.1647
Італійський математик, фізик, 

винахідник. Учень Галілео Галілея.
Автор концепції атмосферного 

тиску та продовжувач справи Галілея 
в області розробки нової механіки.

Торрічеллі разом зі своїм 
помічником Вінченцо Вівіані, 
використовував для досліду запаяну 
з одного кінця трубку, наповнивши її 
ртуттю. Трубку занурювали в 
посудину, де також перебувала 
ртуть. Сама ртуть піднімалася в 
трубці на висоту 760 мм від поверхні 
ртуті в посудині, при цьому над нею 
утворювався порожній простір —  
торічелієва порожнеча. При 
збільшенні атмосферного тиску 
речовина в трубці підіймалася вгору, 
при зниженні опускалася. 



Арифмометр Лейбніца

Перший опис своєї машини Лейбніц представив у 1671 році. 
Через 2 роки було випущено новий опис і у 1673 році на його 
основі сконструйовано перший пристрій. Додавання, віднімання, 
множення і ділення чисел виконувалося в десятковій системі 
числення за допомогою пов'язаних один з одним коліс. Додана в 
конструкцію рухома частина і спеціальна рукоятка, яка давала 
можливість крутити ступеневе колесо, дозволяли прискорити 
повторювані операції додавання. Машина була 
продемонстрована Лейбніцем у Французькій академії наук і 
Лондонському королівському товаристві.



Арифмометр Лейбніца
У 1674 - 1676 роках Лейбніц 

провів велику роботу з покращення 
винаходу і привіз в Лондон новий 
варіант калькулятора. Це була 
малоразрядная модель лічильної 
машини, не придатна для 
практичного застосування. І тільки в 
1694 році Лейбніц сконструював 12-
розрядну модель. Згодом 
калькулятор кілька разів 
допрацьовувався. Останній варіант 
був створений в 1710 році.

Незважаючи на недоліки, 
арифмометр дав винахідникам нові 
можливості. Привід, винайдений 
Лейбніцем - крокуючий циліндр або 
колесо Лейбніца - використовувався 
в багатьох обчислювальних машинах 
на протязі 300 років, до 1970-х років.



Дені Папен
22.08.1647 — 1712

Французький фізик, 
математик, винахідник.

У 1680 р. вчений повідомив 
про створення ним парового 
котла із запобіжним клапаном 
(скороварка). У 1684-1687 рр. 
Папен провів численні 
експерименти з гідравліки, 
винайшов кілька машин для 
підйому води. Запропонував 
конструкцію відцентрового 
насоса (1689); створив паровий 
двигун і описав його замкнутий 
термодинамічний цикл (1691). У 
1696 р. вчений сконструював піч 
для плавки скла, парову 
повозку, парову баллисту, 
підводний човен.



Паровий котел
У 1679 р. Папен винаходить пристрій, 

в якому при варінні м'яса 
використовувався підвищений тиск, 
отриманий при нагріванні. Щоб досягти 
герметичності, котел накривали 
кришкою, закріпивши її на гвинтах. На 
кришці був клапан з вантажем, що 
дозволяв позбавлятися від зайвого тиску. 
Варильний котел Папена є прообразом 
скороварки або автоклава.

У 1691 р. Папен винаходить паровий 
двигун і повністю описує його замкнутий 
термодинамічний цикл. Над створенням 
двигуна, що використовує в роботі силу 
пара, він задумався ще при винаході 
варильного котла. Ясность з багатьох 
деталей конструкції дало листування з 
Лейбницем по ряду теоретичних і 
практичних проблем. Але втілити ідею 
парового двигуна в реальність не 
вдалося.



Вільям Браунрігг

24.03.1711 — 06.01.1800
Британський лікар та 

вчений. Член та науковий 
співробітник Королівського 
Товариства.

Вів практику в 
Уайтхейвені в Камберленді. 
Проживаючи в Уайтхейвені 
вчений проводив 
експерименти, які принесли 
йому медаль Коплі в 1766 
році за роботу з 
вуглекислим газом. 
Браунрігг був першою 
людиною, яка визнала 
платину новим елементом.



Досліди з газами у шахті
Медичний інтерес Вільяма 

Браунрігга спонукав до 
дослідження газів, якими 
дихали шахтарі - вологий вогонь 
(метан) і газовий потік (повітря, 
збіднений киснем). Карлайл 
Спеддінг допоміг побудувати 
лабораторію для Браунрігга і 
постачав її газами із сусідньої 
вугільної шахти через свинцеві 
труби. Вчений розробив методи 
збору та передачі газів і 
забезпечив Джеймса Лоутера 
балонами, заповненими газом, 
для демонстрації Королівському 
Товариству. Після цього 
Браунрігга було обрано 
науковим співробітником 
Товариства.



Досліди з вуглекислим газом

Експерименти Вільяма 
Браунрігга з газами 
продовжилися. Після 
відвідин спа-курорту в 
Німеччині він зацікавився 
газами, що містяться в 
мінеральних водах.

Опублікована вченим 
стаття під назвою 
«Експериментальне 
дослідження природи 
мінерального еластичного 
спирту або повітря, що 
міститься у воді Пухон і 
інших ацідюлах» принесла 
йому престижну медаль 
Коплі в 1766 році.



Клод Шапп
25.12.1763 — 23.01.1805

Французький механік, 
винахідник. Винахідник одного з 
видів оптичного телеграфу.

За свій винахід Шапп отримав 
звання телеграфного інженера 
(1793) і був призначений 
директором французьких 
телеграфних ліній (1794).

У 1805 році внаслідок того, що 
багато хто став сперечатися з його 
першістю у відкритті отпичного 
телеграфу Шапп впав в 
меланхолію і позбавив себе життя.

Ігнатій Шапп (1760-1823), який 
допомагав братові при роботах по 
відкриттю його системи телеграфу, 
був головним директором 
французьких телеграфів і відомий 
своїм твором «Histoire de la 
télégraphie» (1824).



Оптичний телеграф
У 1791 році Клод сконструював 

лінію оптичного телеграфу. Сигнал 
передавали пристрої, які Клод назвав 
«тахіграфамі», зовні вони нагадували 
величезні часові циферблати. Як тільки 
на одному тахіграфе пересувалася 
стрілка на певний символ, то оператор 
наступного тахіграфа, побачивши це, 
повинен був повторити сигнал. Таким 
чином, сигнал йшов від одного 
пристрою до наступного. Коли Клод 
Шапп став встановлювати тахіграфи в 
Парижі, розлючений натовп городян 
знищив їх.

Згодом за участю Абрахама-Луї 
Бреге, Клод розробив новий спосіб 
передачі депеш за допомогою системи 
веж з рухомими жердинами. У 1792 році 
Шапп представив опис свого методу, під 
назвою семафора, національним зборам.



Оптичний телеграф
В 1793-1794 роках була споруджена 

перша лінія оптичного телеграфу між 
Парижем і Ліллем довжиною 225 км. В 
подальшому планувалося спорудити ще 
22 станції.

Кожна станція була обладнана 
вертикальної щоглою, що нагадує 
залізничний семафор. До кінця щогли 
були прикріплені рухомі лінійки. За 
допомогою шнурів і блоків, лінійки могли 
приймати 196 різних положень, 
зображуючи не тільки всі букви, але й цілі 
найбільш уживані слова. Кожна станція 
обслуговувалася одним або двома 
працівниками. Вони спостерігали за 
сусідньою станцією в підзорну трубу і 
відтворювали на своїй щоглі ті сигнали, 
які їм передавав сусід. Потім сигнали 
передавалися далі, і буква за буквою, 
слово за словом передавалися депеші від 
однієї станції до іншої по всій лінії.



Дякуємо за увагу!

ZOUNB
«Відділ техніко-

економічної літератури»

Для більш детального 
ознайомлення з історією 
винаходів та їх авторами 
завітайте до бібліотеки
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