
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ-ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ

 Ο Leonardo da Vinci, ο διάσημος ζωγράφος, μηχανικός και εφευρέτης είχε μια μεγάλη
γοητεία προς την κατεύθυνση της
πτήσης. Έκανε μεγάλη προσπάθεια
για την επινόηση μιας ιπτάμενης
μηχανής καθώς αρκετά από τα έργα
του περιγράφουν τις ιδέες του για
την πτήση. Σχεδόν κανένας δεν
μπορεί να αμφισβητήσει πως τα
λεπτομερή του σκίτσα έπαιξαν πολύ
σημαντικό ρόλο για τις εφευρέσεις
του.

 Αρχικά, η πρωταρχική μορφή του
ανεμόμετρου κατασκευάστηκε από
τον Leon Batista το 1450, στη
συνέχεια όμως η γοητεία του
Leonardo για την πτήση τον ενέπνευσε να το ανακατασκευάσει και να κάνει επάνω σε
αυτό μερικές σημαντικές αλλαγές. Ευελπιστούσε πως θα ήταν μια συσκευή η οποία θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δώσει στους ανθρώπους εικόνα για την κατεύθυνση
του ανέμου πριν επιχειρήσουν την πτήση. Ο Leonardo Da Vinci επινόησε δυο είδη
ανεμόμετρων. Το πρώτο ονομαζόταν ‘’lamellae’’ ή ‘’pannello’’ επειδή τα φτερά που
χρησιμοποιούσε ήταν τα αναγκαία για την μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου.
Αποτελούνταν από ένα ραβδί με μια λεπτή πλάκα η οποία κινούταν σύμφωνα με τη
δύναμη του ανέμου. Το δεύτερο είδος ανεμόμετρου ήταν κατασκευασμένο από κωνικούς
σωλήνες και ο σχεδιασμός του ήταν ιδιαίτερος για να βεβαιωθεί ότι η πίεση του ανέμου
και η στροφή των τροχών ήταν ανάλογα με το άνοιγμα των κωνικών σωλήνων  μέσω
των οποίων περνούσε ο αέρας. Επιπλέον, το ανεμόμετρο του Da Vinci έχει τοξωτό
πλαίσιο με περίβλημα στο κέντρο, από το οποίο κρεμόταν ένα ορθογώνιο κομμάτι ξύλου
από ένα μεντεσέ. Με το φύσημα του ανέμου το ξύλο υψώνονταν μέσα από το τοξωτό



αυτό πλαίσιο. Επίσης, τυπωμένη στο πλαίσιο υπάρχει
και μια κλίμακα. Τέλος σημειώνοντας το υψηλότερο
σημείο της κλίμακας που έφτανε στο ξύλο μπορούσε
κάποιος να μέτρηση τη δύναμη του ανέμου. Αυτό το
όργανο συμπληρώνεται με το ανεμοσκόπιο , το οποίο
είναι απαραίτητο για την μέτρηση της κατεύθυνσης στην
οποία φυσάει ο άνεμος. Λειτουργούσε όπως ένας κοινός
ανεμοδείκτης. Ωστόσο , το ανεμόμετρο έχει
περισσότερους βαθμούς ελευθερίας τόσο στον
οριζόντιο όσο και στον κατακόρυφο άξονα.
Αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός, ότι δίπλα στα σχέδια
της κατασκευής του ο Da Vinci έγραψε τις ακόλουθες
σημειώσεις  < Για να μετράμε την απόσταση που
διανύθηκε ανά ώρα με τη δύναμη του, να ένα ρολόι που
δείχνει ότι απαιτείται χρόνος>. Σύμφωνα με μελετητές

τα σχέδια του Da Vinci ολοκληρώθηκαν  ανάμεσα στο 1483 με 1486.
Συνοψίζοντας καταλήγουμε στο συμπέρασμα, πως ο Leonardo Da Vinci ήταν ένας
κορυφαίος επιστήμονας και εφευρέτης  ο οποίος κατάφερε να αναδειχτεί μέσα από το
μεγάλο του ταλέντο.


