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Inventos galegos:  A enciclopedia mecánica

Descrición do invento:

Se a abrimos, ten dúas partes. A esquerda consta duns abecedarios en todos os idiomas. Era algo 
parecido ao tradutor que temos hoxe en día, xa que se presionabas sobre un pulsador aparecían 
letras que se podían utilizar para facer palabras e frases noutros idiomas!

Ademais, na parte superior destes fabulosos
abecedarios, podíanse atopar debuxos lineais.

Pola contra, na parte inferior dos abecedarios atopábase
un plástico que servía aos alumnos para escribir,
debuxar, operar, etc.

Xa no interior, había un estoxo para gardar materias.
Estas materias ían na dereita e estaban por debaixo
dunhas láminas de plástico que eran transparentes e
irrompibles e que, coa propiedade dos aumentos,
podíanse ler grazas á luz.

Ás costas das asignaturas atopábanse a cada lado as

 bobinas que permitían ler os libros en calquera lingua. As bobinas movíanse, o que permitía 
traducir todas as palabras dos libros en cuestión. Podíanse parar as bobinas cando se quixese e 
podíase tamén ter o libro recollido.

As bobinas eran desprazables e a enciclopedia podíase mover poñéndoa de forma perpendicular ou

na mesa, facilitando deste xeito a visibilidade completa do aparato.
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Quen foi o inventor/a:

Foi unha muller a que inventou e deseñou a enciclopedia mecánica. O nome desta inventora era 
Ángela Ruiz Robles. Ángela, nada en León un 28 de marzo de 1895 e finada en Ferrol un 27 de 
outubro de 1975, foi unha persoa moi importante, xa que foi a que ideou, por dicilo dalgunha 
maneira, o que podería considerarse o antecedente da tablet. 

Para remontarnos aos seus comezos, hai que viaxar a 1915, ano no que empezou a impartir clases 
de taquigrafía e mecanografía entre outras varias. Aos vinte e dous anos, foi directora dunha escola 
na súa terra natal, León. Ao ano seguinte marchou a Ferrol para ser directora del Centro Ibáñez 
Martín.

Ademais, foi propietaria, directora e profesora dun centro para adultos en Ferrol.

Tamén escribiu algún libro sobre ortografía e taquigrafía, pero non se fixo coñecida por isto, senón 
que se fixo un nome grazas á anteriormente mencionada enciclopedia mecánica. A primeira patente 
do aparato foi en 1949 e foi remodelado en 1962. Xa no ocaso da vida de Ruiz Robles, esta 
trasladouse a Madrid para poder desenvolver a enciclopedia, xa que alí tiña máis medios. Na 
actualidade encóntrase no MUNCYT da Coruña.
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Opinión persoal:

A enciclopedia mecánica paréceme un invento moi interesante, do que se lle puido sacar moito
proveito, mais o que máis me sorprendeu foi que na enciclopedia se puidesen traducir textos, cousa
moi importante para que,  por exemplo,  os alumnos foran capaces de aprender palabras noutras
linguas.

Ademais, creo que foi unha fonte de inspiración para facer outros inventos ou para facer programas
informáticos como é o caso do tradutor, que é moi parecido ao que ía incorporado á enciclopedia
mecánica. En definitiva, foi un moi bo invento do que se puideron sacar moitas cousas positivas.

O que eu inventaría sería o  baloncestín, unha máquina de ocio para aqueles aos que lles gusta o
baloncesto e queren disfrutalo dunha forma pausada, con amigos e sen ter que facer exercicio físico.
O invento sería parecido ao futbolín, solo que con canastras e menos xogadores. O diferente sería o
sistema de golpeo á bola, a que ti darías cunha palanca para poder encestar.
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