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2.    2. března   
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4.  16. března 
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11.     4. května   + C6 

12.   18. května 

 

12 přednášek  +  6 cvičení 
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               duben   2017  
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Počátky informatiky v antice  

Alena Šolcová 

 

 23. února, 2017  



Antické období 

• Rozvoj  od  5. stol. př. n. l. k římské říši.   

• Objevy Řeků:  
ozubená kola, šroub, rotační mlýny,  
šroubové lisy, vodní hodiny, vodní varhany, 
torzní katapult  
a použití páry pro různé  experimentální  
stroje a hračky.  

• Materiál: kromě jiného používali bronz. 
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Řecké objevy  

• Hodně objevů v pozdním řeckém období  
bylo inspirováno zhotovováním zbraní a 
zdokonalováním umění taktiky ve válce.  

• Mírové užití: raný objev vodního mlýnu,  
též rozvíjeli Římané. 

• Rozvoj námořnictví a matematických metod. 

• Významní objevitelé:   
Archimédés a Héron z Alexandrie. 
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Vodní technologie  

 

• Konstrukce  

                 akvaduktů 

• Fontány 
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Silnice a cesty, asi 400 př. n. l. 
 

Příklad:  Porta Rosa  

(4.–3. st. př. n. l. )  

Hlavní silnice v Eleji (Itálie).  

• Spojuje sever s jihem.  

• Silnice je 5 metrů široká   
a má  sklon18 % .  

• Drenáž pro dešťovou  vodu. 
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         Kartografie 

• Asi 600 př. .n. l.  

- široce rozšířené 

 spojení zeměpisné mapy, 

která byla vytvořená  

Anaximandrem. 
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Jeřáb 

 

• Asi 515 př. n. l. 

• Práci šetřící zařízení  

    pro konstrukce a 
stavby. 

• Zvedá těžká závaží. 
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Automaty 

• 3. st. př. n. l. 

• Automat pro hosty  
k mytí rukou  popsán  
řeckým inženýrem    
Filónem z Byzantia  

     v jeho technickém pojednání 
Pneumatika (kapitola  31).  

• Filónův   komentář :  
„Tato konstrukce je podobná  
hodinám“  znamená, že 
takový krokový mechanismus  
byl používán již dříve  
ve vodních hodinách. 
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Ozubená kola 

• Asi v  5. st. př. n. l.   

    Ozubená kola byla 
vyvinuta již  

    v prehistorickém období 
pro různé převody  
k praktickému použití. 
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Odometr 

 

 

    Asi 3 st. př. n. l. 

• Odometr, přístroj 
používaný v pozdním 
helénském období a 
Římany pro určení  
ujeté vzdálenosti.  

• Někteří historikové jej 
připisují Archimédovi  
a jiní  Héronovi  

     z  Alexandrie.  

• Pomáhal při stavbě 
silnic a cestování  
k měření vzdáleností  
a stavbě milníků. 
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Hodiny 

 

Hodiny uvolňují  
každou hodinu  
malou kovovou kuličku, 
která padá  
do připravené nádoby  
a vydává zvuk, označující  
počátek nové hodiny. 
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Ozubená kola  - 2 
• Aristotelés zmiňuje ozubená kola asi 330 př. n. l., 

(kolo pohybující rumpálem).  
Říká, že pohyb rotace může být opačný,  
když jedno ozubené kolo otáčí jiným.  

• Filón z Byzantia byl jedním z prvních,  
kteří užili ozubená kola v zařízeních na vodu.  

• Archimédés použil ozubená kola  
v různých konstrukcích.  

• Považoval své mechanické objevy za pobavení, 
za zábavu, příp. s praktickým využitím,  
ale nepřikládal jim žádný vědecký význam. 
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Kladky a rovnováha 

• Kolem  260 př. n. l.  

• Nejprve je popsal 
Archimédés.  

• Ačkoliv byly užívány  
již dříve,  
v antice měly široké 
praktické použití. 
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Vodní  mlýny 
• Kolem 250 př. n. l.  

• Řekové byli průkopníky  

     v používání vodní energie. 

• Rané zmínky o vodních 
mlýnech  - Filónova 
Pneumatika 

• Dříve je vodní mlýn 
zmiňován  
v pozdním arabském světě, 
ale podle současných 
výzkumů: dospěli Řekové  
k tomuto objevu nezávisle.  

      Model římského vodního mlýna  
na mouku popsal  Vitruvius.  
Mlýnský kámen (ve vyšším patře) 
je ovládán spodním vodním kolem 
pomocí ozubených kol  
(mechanismus  v nižším patře). 
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Vzduchové a vodní pumpy 

    Kolem 2. st. př. n. l.    

• Ktésibios  
a další Řekové  
z  Alexandrie vyvíjeli  
v tomto období   
různé vzduchové  
a vodní  pumpy,  
které sloužily  
k různým účelům  
jako jsou např.  
vodní varhany. 
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Analogové  počítače 

• Kolem 150 př. n. l.   

 Antikythera mechanismus 

22. 2. 2017 Alena Šolcová, FIT ČVUT v Praze 18 



Automatické dveře 

     Kolem 1. st. př. n. l.  

• Héron z Alexandrie,   
vytvořil   
automatické  dveře  
pro chrám poháněné 
silou páry.  
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Hodinová věž – věž větrů 

     50  př. n. l.  

• Vedle větrných lopatek je na Věži větrů také umístěno  
8  slunečních hodin  kolem vrcholu polygonální struktury. 

•  Dosavadní výzkum ukazuje, 
 že výška věže 8 m  
byla motivována snahou  
umístit  sluneční  hodiny  
a větrné lopatky   
ve viditelné výšce  
nad Agorou,  
je to raný příklad   
hodinové věže. 
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Řetězový pohon 

• Nejstarší známá aplikace řetězového pohonu  
se  objevuje  u Polybola. 

• Opakovací samostříl je popsán řeckým inženýrem  
Filónem z Byzantia (3. st.  př. n. l.).  

• Řetězy byly spojeny s rumpálem. 

 

• Další použití je připisováno až  Leonardovi da Vinci. 
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Nejstarší známý výskyt   
řetězového pohonu  

• Polybolos (rekonstrukce). Jeho dílo popisuje helénský 
spisovatel  Filón z Byzantia (3. stol. př. n. l.).  

• Poloautomatický  vrhač šípů  s řetězovým pohonem. 
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Su Song - 1092 

• Nejstarší známá  
ilustrace nekonečného 
sílu přenášejícího 
řetězového pohonu. 

  

• Ze Su Songovy knihy  
z roku 1092,  
kde popisuje  
hodinovou věž  
v  Kaifengu. 
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Řetězový pohon -2 

• Další řetěz je popsán  v pojednání o slunečních 
hodinách z doby dynastie  Song  (960–1279).   
Čínský inženýr Su Song (1020-1101)   
použil řetězový pohon k ovládání   
armilární sféry astronomických věžních hodin.  
Na hodinách byly figurky, které bubnovaly.   

Řetězový pohon přenášel energii z vodního kola. 

• Nezávisle  objevil Jacques de Vaucanson  v roce 1770 
při výrobě hedvábí.  J. F. Tretz byl první,  
kdo použil  řetěz na jízdní kolo v roce 1869. 
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Řecká abeceda 
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