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Пропонуємо до вашої уваги тематичну віртуальну
виставку

Жак-Ів Кусто – людина океану:
До 110-річчя від дня народження дослідника океану,
мандрівника, винахідника, режисера, письменника,
громадського діяча.
(1910 – 1997)
Морський офіцер, герой Опору, він став
"найзнаменитішим французом планети".
Ще у дитинстві і юності він пристрасно
полюбив
море,
все
більше
захоплювався
механікою,
проектуванням, фото- і кінозйомкою.
Саме завдяки йому люди змогли
побачити підводний світ. А ще великий
француз придумав речі, які полегшили
дослідження підводних глибин.
Захоплення водною стихією та бажання
подорожувати надихає
його на
удосконалення
техніки
глибинного
пірнання. Ескіз знаменитої «Підводної
легені» був намальований на серветці, а
перший акваланг був зроблений з
мотоциклетної
камери
і
коробки
протигазу, яку наповнили хімічним
поглиначем. Але під час тестування
апарату Кусто мало не загинув, тому
такий акваланг забракували.
В 1943 році винахідник разом з
інженером
Емілем
Ганьяном
вдосконалили «Підводну легеню» і
створили автономний скафандр із
аквалангом, який став прототипом усіх
сучасних дихальних механізмів дайверів
та використовується у всьому світі. Крім
акваланга, Кусто винайшов окуляри для
плавання
під
водою,
турбопарус,
герметичні водонепроникні камери й
освітлювальні прилади для підводної
зйомки, створив першу підводну
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телевізійну систему. Кусто був не тільки винахідником але й романтиком, який мріяв про те, що одного
разу люди почнуть жити під водою. Талановитий винахідник переобладнав судно на дослідницьку
океанографічну лабораторію «Каліпсо», яка на довгі роки стала для нього домівкою і його «всесвітом».
«Каліпсо» перетворилася на домівку і для ще одного винаходу Кусто – маленького підводного 2-місного
човника «Деніза». Скільки дивовижних занурень на глибину до 370 м для наукових спостережень і
кінозйомки було здійснено на цьому дивному пірнаючому блюдці!

на ім’я Жака-Іва Кусто (YVES COUSTEAU JACQUES)
було видано патенти на винаходи
у Франції, Великій Британії, США, Німеччині, Данії, Норвегії, Бельгії, Австралії,
Новій Зеландії, Греції, Іспанії, Португалії, Бразилії, Швейцарії, Фінляндії,
Нідерландах, Канаді, Китаї, Кореї, Японії, Європейському патентному
відомстві

 На виставці представлено огляд деяких патентів на винаходи, що
були видані на ім’я Жака-Іва Кусто у різні роки.
 Повні тексти описів до патентів на винаходи можна переглянути за Інтернетпосиланнями до БД ESPACENET/ WORLDWIDE.
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Патенти на винаходи Жака-Іва Кусто
(YVES COUSTEAU JACQUES)
Патент США № US3082442
Зареєстровано 1958-09-04
Опубліковано 1963-03-26

Плавник для плавця.

Патент Франціі № FR1344379
Зареєстровано 1962-10-15
Опубліковано 1963-11-29

Долоневі ласти для плавання та дайвінгу
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Патент США № US2593988
Зареєстровано 1946-04-02
Опубліковано 1952-04-22

Дайвінг-апарат
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Патент США № US2485039
Зареєстровано 1943-07-08
Опубліковано 1949-10-18

Блок для дайвінгу

Під час Другої світової війни капітан Кусто
працював на французьку військово-морську
розвідку, де підтримували його водолазні
експерименти.
Дослідним
шляхом
Жак
прийшов
до
висновку,
що
потрібний
регулятор потоку повітря, який буде забезпечувати дихання за потребою. Пристрасний
водолаз Кусто поділився ідеєю з інженером компанії «Ейр Лікід» (Air Liquide) Емілем
Ганьяном та запропонував переробити його систему для дихання під водою й виготовити
автоматичний підводний регулюючий клапан. В 1943 році вони створюють aqua lung (від лат.
«Вода» і «легке»), об'єднавши балони з повітрям, яке утримується під тиском, і
двоступеневий редуктор. Його перша щабель знижує тиск при підключенні повітря з балона
до 6-15 атмосфер, а друга подає його на вдиху, вирівнюючи з тиском глибини, на якій
знаходиться нирець. Цей апарат відкритого циклу дозволив різко збільшити тривалість
занурення. Апарат з відкритою схемою дихання на стисненому повітрі відрізнявся від
попередніх розробок тим, що повітря автоматично подавалося вже з тиском навколишнього
середовища. Таким чином, нирці отримали повну автономність і можливість тривалого
перебування під водою. Звичайно, тепер акваланг змінився, але принцип роботи залишився
таким же.

Патент Франціі № FR1246849
Зареєстровано 1959-10-13
Опубліковано 1960-11-25
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Дихальний апарат для драйверів

Патент Данії № DK 78293
Зареєстровано 1946-04-02
Опубліковано 1954-10-18

Пристрій для водолазних костюмів
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У 1955 році Кусто з командою інженерів починає роботу над створенням свого батискафа, і
через чотири роки SP-350 Denise (soucoupe plongeante, або з фр. «Пірнаюче блюдце») успішно
проходить випробування. «Пірнаюче блюдце «Деніз» - це невеликий батискаф для двох людей,
який міг занурюватися на глибину до 400 метрів. У разі екстреної ситуації можна було швидко
піднятися наверх, скинувши баласт. Підводний апарат переміщається завдяки керованим
водометним двигунам, що дозволяє йому рухатися у всіх напрямках, а також повертатися
навколо вертикальної осі. Сталевий міцний корпус «пірнаючого блюдця» в плані має форму
практично правильного кола діаметром 2 м, висотою 1,43 м і здатний витримати тиск, що
перевищує 90 кг / см², що відповідає глибині близько 900 м.

Патент США US3169500
Патент Бельгії BE619145
Патент Франціі FR1302625
Патент Великобританіі GB995015
Зареєстровано 1961-07-21; 1962-12-19; 1962-08-31; 1965-06-10
Опубліковано 1965-02-16

Спосіб навігації для підводного човна
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Члени екіпажу потрапляють всередину через люк на «верхній палубі» корпусу, а під час
занурення лежать «пліч-о-пліч» на матрацах, спостерігаючи крізь ілюмінатори в нижній частині
корпусу за морськими мешканцями та тим, що відбувається за бортом. «Пірнаюче блюдце» було
дуже маневреним і могло крутитися навколо своєї вертикальної осі, а головне - у нього була
електрична «рука» -маніпулятор, за допомогою якого дослідники могли піднімати об'єкти з дна і
підносити їх до ілюмінатора, щоб краще розглянути. Для нічних занурень і фотозйомки на
великих глибинах використовувалися електричні лампи.
Устаткування, яке дозволило б знімати під водою, - теж винахід француза. Щоб здійснювати
зйомку під водою, Жак-Ів Кусто винайшов все необхідне обладнання, що включає камери для
підводних зйомок, підводні лампи, відеокамери та інше. Кусто створив систему підводного
телебачення. Система підводного телебачення була досить складною: вона складалася з
підводної і надводної частин, за допомогою яких команда могла знімати морське дно на глибині.
Фотографування морського дна на глибині до 7250 м. стало одним з перших досягнень команди
Жак-Іва Кусто. Підводна частина системи включала в себе телевізійну передавальну камеру,
джерело світла, блок фотографування і багатожильний кабель. Надводна частина ж складалася
з відеоконтрольного пристрою, джерел електричного живлення і пульта управління. У
підводному камері використовувалися спеціальні телевізійні підводні трубки, здатні працювати
в умовах низької освітленості.

Патент США US3103195

Зареєстровано 1959-07-22
Опубліковано 1963-09-10

Самохідне підводне судно
Меншими братами «блюдця» стали створені Кусто в
1967 році «морські блохи» - підводні апарати на
одну людину. Їх довжина була менше трьох метрів,
але опускатися вони могли на 500 метрів глибини.

У 1980-х роках Кусто загорівся ідеєю створити
екологічно чистий і в той же час ефективний двигун
для корабля, який би знизив витрати палива, але
при цьому не сильно позначився на швидкості.
Кусто доопрацював відомий ротор Флеттнера та
створив турбопарус. Цей винахід виглядає як
порожня труба, каплеподібна в перерізі. Система
насосів нагнітає повітря в повітрозабірні грати,
розташовані з боків турбопаруса. Через різницю
тиску з різних сторін труби виникає поперечна
сила, яка рухає судно. Сперше турбопарус
випробували на катамарані «Вітряк»: в 1981 році
Кусто і команда вирушили на ньому в подорож з
Танжера (Марокко) в Нью-Йорк. Однак неподалік від американського узбережжя вітер
посилився до 50 вузлів (понад 25 м / с), і через те, що турбопарус був погано приварений до
корпусу, він зламався і потонув.
Але це не зупинило Кусто, і в 1985 році на воду було спущене нове судно - «Алсіон», на якому
красувалися два турбопаруса. Звичайно, вони служили лише підмогою дизельних двигунів, але
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дозволяли економити близько 35% палива. На турбопарусах «Алсіон» навіть обійшов навколо
світу.

Патент Німеччини № DE1165439
Зареєстровано 1959-07-22
Опубліковано 1964-03-12

Човен для глибоководних занурень
Патент Німеччини № DE1203632
Зареєстровано1959-07-22
Опубліковано1965-10-21

Малий підводний човен призначений
для наукових цілей
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У 1980-х роках Кусто загорівся ідеєю створити екологічно чистий і в той же час ефективний двигун для
корабля, який би знизив витрати палива, але при цьому не сильно позначився на швидкості. Кусто
доопрацював відомий ротор Флеттнера та створив
турбопарус.

Патент Норвегіі NO151536, NO814000

Зареєстровано 1980-12-01
Опубліковано 1985-05-02

Пристрій
високого
підйому
для
вітроенергетичних суден та інших
застосувань.

Цей винахід також запатентовано як

Патент Австралії AU7798381,
AU549303;
Патент Бразилії BR8107757;
Патент Данії DK162204, DK527381;
Патент Іспанії ES8306521;
Патент Кореї KR830008042,
KR890000314;
Патент Португалії PT74067;
Європейський патент EP0055638
Цей винахід виглядає як порожня труба, каплеподібна в перерізі. Система насосів нагнітає повітря в
повітрозабірні грати, розташовані з боків турбопаруса. Через різницю тиску з різних сторін труби виникає
поперечна сила, яка рухає судно. Основу рушія становить аеродинамічний профіль, вертикальна металева
труба перетину, близького до яйцеподібного, з рухомим щитком, який поліпшує аеродинамічний поділ
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зовнішньої і внутрішньої поверхонь. Насосна система нагнітає в трубу повітря, створюючи з одного боку
вітрила необхідне розрідження; рух відбувається в напрямку, перпендикулярному тиску. Таким чином, парус
працює як крило: з одного боку його повітря протікає повільніше, ніж з іншого, створюючи рушійну силу.
Рухома заслінка і система нагнітання повітря, заснована на вентиляторах, підвищує ефективність нового
вітрила. Головна особливість турбопаруса, обумовлена його конструкцією, в тому, що завжди можна
отримати рушійну силу в потрібному напрямку, незалежно від напрямку вітру. Судно, обладнане
турбопарусом, може рухатися навіть проти вітру, отримуючи енергію з різниці тисків, створюваної
завихреннями повітря всередині вітрила і поза ним.
Сперше турбопарус випробували на катамарані «Вітряк»: в 1981 році Кусто і команда вирушили на ньому в
подорож з Танжера (Марокко) в Нью-Йорк. Однак неподалік від американського узбережжя вітер посилився
до 50 вузлів (понад 25 м / с), і через те, що турбопарус був погано приварений до корпусу, він зламався і
потонув. Але це не зупинило Кусто, і в 1985 році на воду було спущене нове судно - «Алсіон», на якому
красувалися два турбопаруса. Звичайно, вони служили лише підмогою дизельних двигунів, але дозволяли
економити близько 35% палива. На турбопарусах «Алсіон» навіть обійшов навколо світу.
У 1962 році Кусто разом з командою інженерів
будує перше підводне житло. Офіційно воно
отримало назву Conshelf I (в українську мову
увійшло як «Преконтінент-1»), але всі звали
його просто «Діоген», тому що, по суті, це була
просто бочка довжиною 5 м і діаметром 2,5 м,
встановлена в гавані Марселя на глибині 10 м.
протягом тижня в ній жили дві людини, які
кожен день на п'яту годину випливали з
«Діогена» в море. Крім того, за здоров'ям
водолазів постійно стежили лікарі. За
«Преконтінентом-1» пішов «Преконтінент-2» в 1963 році на глибині близько 10 м в
Червоному морі Кусто побудував ціле «село»:
там були п'ятикімнатний будинок «Морська
зірка», гараж для «пірнуючого блюдця» і склад
для інструментів. Трохи вглиб, знаходився
будиночок «Ракета». У ньому на глибині 27,5 м
сім днів жили два водолази. Замість
звичайного повітря вони дихали гелієвоповітряною сумішшю, щоб вивчити вплив
гелієвої атмосфери на людину при підвищеному тиску. Третій «Преконтінент» повинен був
продемонструвати можливість людей жити і працювати на глибині вже 100 м. У 1965 році в Середземному
морі між Монако і Ніццою був встановлений високотехнологічний будинок з системою контролю атмосфери
і кріогенними установками, які видаляли з повітря шкідливі домішки. Шестеро людей, серед яких був син
Кусто, провели в ньому три тижні. Незважаючи на те що всі три «Преконтіненти» були успішними, проект не
отримав подальшого фінансування, і Кусто довелося відмовитися від планів по обживанню товщі води.
Він перетворив наукові дослідження на захоплююче шоу, чим зробив неоціненний внесок у їх
популяризацію. Капітан «Каліпсо» був першим і наймасштабнішим дослідником підводного світу. Написані
ним книжки про пригоди команди «Каліпсо» вмить стали бестселерами. Дві його кінокартини –«Світ тиші» і
«Світ без сонця» – визнані кращими документальними повнометражними фільмами і отримали найвищі
кінопремії – «Оскар» і «Золоту пальмову гілку» Канського кінофестивалю. «Підводну Одіссею команди
Кусто» та інші його серіали про навколосвітні подорожі, дослідження Арктики, Антарктики, найбільших
річкових систем світу – Нілу, Амазонки, Міссісіпі – дивилися мільйони телеглядачів в усьому світі.

Державна науково-технічна бібліотека України
http://dntb.gov.ua/

Справжній громадянин світу, Жак-Ів Кусто створив Всесвітню конфедерацію підводної діяльності (CMAS). Усе
своє життя він присвятив захисту природних ресурсів Землі. Він активно виступав за захист Світового океану:
в 1960-х роках він організував громадську кампанію проти захоронення радіоактивних відходів в
Середземному морі і був затятим прихильником введення мораторію на китобійний промисел. За свою
діяльність Жак-Ів Кусто удостоєний безлічі міжнародних нагород: Командор ордена Почесного легіону,
Кавалер Великого хреста Національного ордена «За заслуги», Командор ордена мистецтв і літератури, але
найбільше він цінував визнання простих людей в усьому світі.

