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ذدشتح فاشهح  999اتركش انًخرشع األيشٚكٙ ذٕياط أدٚغٌٕ أٔل يصثاذ كٓشتائٙ ػًهٙ تؼذ إخشاء  1879فٙ ػاو 

ذصٛثّ تانٛأط ٔذمضٙ ػهٗ أيانّ فٙ اتركاس ُٚٛش نإلَغاَٛح انهٛم، ٔنكٍ نشذج صالترّ ٔػضيّ انز٘ ال ٚهٍٛ كادخ أٌ 

فثؼذ أٌ ٔصم إنٗ انسافح انًًٛرح أل٘ يخرشع . ٔكاٌ رنك فٙ أكثش انرداسب إثاسج فٙ ذاسٚخ انؼهى. ٔصم إنٗ يا أساد

ج فٙ انردشتح انًائح تاعرخذاو انخٛظ انمطُٙ فٙ ْٔٙ انٛأط، اعرطاع ْٕ ٔفشٚك انؼًم انز٘ شاسكّ ْزِ انًهسى

ٔلاو أدٚغٌٕ تؼذ رنك . عاػح يرٕاصهح ٔتؼذْا ازرشق 40انرٕصٛم ٔػٍ طشٚمّ اعرًش انًصثاذ فٙ اإلَاسج نًذج 

ٔعشػاٌ يا اَرششخ انًصاتٛر انكٓشتائٛح يُز تذاٚح انمشٌ انؼششٍٚ، ٔزهد يسم . تًسأالخ َاخسح إلطانح انًذج

. ٖ يٍ انًصاتٛراألَٕاع األخش

 

ّّ انًصثاذ انًرْٕح أكثش يصادس انضٕء انكٓشتائٙ شًٕٛػا، ٕٔٚخذ فٙ كم تٛد ذمشٚثًا كزنك فإٌ أضٕاء . ٔٚؼّذ

. ذ انٛذ انكٓشتائٛح، ْٙ أٚضاً إَٔاع يٍ انًصاتٛر انًرْٕدحانغٛاسج، ٔيصاتٙ

ٔيؼظى انًصاتٛر انًغرخذيح فٙ . ٔذؼرًذ كًٛح اإلضاءج انًُثؼثح يٍ يصثاذ يرْٕح ػهٗ كًٛح انكٓشتاء انرٙ ٚغرٓهكٓا

. ٔاطا يٍ انمذسج 150ٔ 40انثٕٛخ ذرشأذ لذسذٓا تٍٛ 

ٌ كم يصثاذ يرْٕح يٍ ّٕ : ٔٚرك

ٔػُذ إشؼال انًصثاذ ٚمٕو انكٓشتاء ترغخُّٛ إنٗ أكثش يٍ . ْٙ عهك سفٛغ يهٕنة يصُٕع يٍ يادج انرُغغرٍٛ :الفتيلت

ٔٚغرخذو صاَؼٕ انًصاتٛر يادج انرُغغرٍٛ فٙ صُغ . دسخح، ْزِ انذسخح انؼانٛح ذدؼم انفرٛهح ذثؼث انضٕء 2,500

. سانفرائم ألَٓا يادج ذصًذ أياو دسخاخ زشاسج ػانٛح دٌٔ أٌ ذُصّ

ٔذسرٕ٘ يؼظى انًصاتٛر ػهٗ خهٛظ يٍ انغاصاخ . ذؼًم ػهٗ إتؼاد انٕٓاء ػٍ انفرٛهح فرسفظٓا يٍ االزرشاق :الزجاجت

ٔذغاػذ ْزِ انغاصاخ فٙ إطانح ػًش انفرٛهح ٔذًُغ . غانثٓا يٍ غاص٘ األسلٌٕ ٔانُٛرشٔخٍٛ، ٔرنك تذالً يٍ انٕٓاء

ج انًصثاذ ػادج تطثمح يٍ طالء ٚغاػذ فٙ تؼثشج انضٕء يٍ ذغطَٗ صخاج. انكٓشتاء يٍ االَرشاس داخم انضخاخح



أيا انًصاتٛر انًهَٕح، . ٔذغرخذو نزنك يادج انغهٛكا، أٔ ًٚكٍ زفش انضخاخح تسًض يا. انفرٛهح، ٔٚمهم يٍ تٓشِ نهؼٍٛ

. فرُطهٗ تهٌٕ ٚسدة كم األنٕاٌ إال نٌٕ انطالء

  .زهضَٔٛح أٔ يغًاسٚح ْٔٗ ذشتظ انًصثاذ تانذٔاٚحْٔٗ يصُٕػح يٍ األنًُٕٛو ًٔٚكٍ نٓا أٌ ذكٌٕ  :القاعدة

 

. ْٔٙ يركَٕح يٍ لطثٍٛ ذهًظ عهك انذٔاٚح يٍ أخم إضاءج انًصثاذ ٔعطٕع ضٕء :نقاط التوصيل

 


