
ات التاينسايدتحدي    Tyneside Challenge 

 

التاينسايد في هذا المعرض يتحدث عن االبتكارات واالختراعات والتقدم في التكنولوجيا التي حدثت 

 والذي بدوره ادئ الئ تغير العالم.

 

Puffing Billy قاطرة "نفخة بيلي" نموذج من  

 

 قاطرة "نفخة بيلي

ستخدامه في مناجم غرض ال 1815-1814 من عام تم بناؤه قاطرة ،عبارة عن محرك   بيليالبفينج 

جميع أنحاء  الئمكن نقله بعد ذلك تيل وذلكلنقل الفحم من المناجم إلى النهر  هتم تطويرومن تم الفحم. 

.المقيم في منجم الفحم هيدلي المهندس بناها ، وكان واحًدا من ثالثة محركات .البالد  

عربات  الناس يسستخدمونحيث وكان  ,محل الخيول المستخدمة في الترام   حلتل هذه القاطرات تُصمم

و من تم تتوقف   تتحرك لمسافه معينه كانت هذه العربات -في جميع أنحاء البالد  كوسيله نقل خيولال

، وكان يطلق عليها  لمده ليله ليواصل المسافر سفره اليوم التالي عبر عربه اخرئحانة  أو فندق في 

 ستغرقوب، فقد كان مكلفًا للغاية في ذلك الوقت. لم يكن الناس بشكل عام يتنقلون كثيًرا نزلخان او 

. وقتأ كثيرأ التنقل  

      نقللل قاطرهأفضل عن مسابقة إليجاد 1829 من عام في أكتوبرعلنت سكة حديد ليفربول ومانشستر أ

.(Rainhill Trail) لهطريق رينب المسابقةهذه سميت  ،هيالسكك الحديد وطخط على   

كانت و  ،هي القوة الموثوقية ، وليس السرعة وحدهاهذه المسابقه  كانت الظروف الرئيسية فيحيث 

)المسافة  بشكل مستمر ميالً  70ميل في الساعة لمسافة  10بسرعة  القاطرات قواعد المسابقة  أن تجري

حموالت.مرة واحدة وسحب اللد بالوقود يبين مانشستر وليفربول والعودة مرة أخرى( فقط إلعادة التزو  

 ا، الذي تم بناؤه ذاتيه الدفع قاطرة بخاريةوهي  صاروخ روبرت ستيفنسونت القاطره المسماه بتنافس

حيث فشلت جميعها ونجحت . ره نفخه بيليطمن بينها قا آالت أخرى 3في نيوكاسل مع  1829عام 

  .قاطره روبرت ستيفنسون



عاًما فقط لذا  23 الفرق بينهمكان جورج وروبرت ستيفنسون أبًا وابنه ، ُولدا في شمال تينيسايد. كان 

( في المناجم ، وعمل على المحركات البخارية التي تعمل 1848-1781عملوا جيًدا معًا. عمل جورج )

حرك بخاري بنفسه ة متواضعة وعلم نفسه القراءة والكتابة. قام ببناء مأسر  في العربات. كان من 

خط سكة حديد ستوكتون ودارلينجتون ،  وهو، ه للعامهسكة حديدخط . شيد أول األمان واخترع مصباح

سم المستعار لألشخاص من شمال ثم واصل عمله كمهندس للسكك الحديدية. يعتقد بعض الناس أن األ

.ح جورديجورج ستيفنسون والذي كان يسمى مصبالمان األشرق جوردي هو نسبة لمصباح   

أسس أول  و( تعليمه وأصبح مدربًا في هندسة المناجم. ساعد والده 1859-1803تلقى ابنه روبرت )

التي  صاروخقاطره الببناء  قام 1829في نيوكاسل. في عام  1823شركة قاطرات في العالم في عام 

ندسة السكك الحديدية ذهب للعمل في العديد من مشاريع ه.  سابقة طريق رينهلنافس فيها وفاز بها في م

.بما في ذلك مصر وكولومبيا وكندا  

 

 قاطره روبرت ستيفنسون

 

Comet نموذج 

علئ سكه حديد كاراليل في  استخدامه تم  1835  في نيوكاسل في عام  R & W Hawthorn بناه 

الصاروخ. اطره. صنعت بعد فتره بسيطه من ق عبر البالدتمر ، أول خط سكة حديد نيوكاسل   

 

Safety light مصباح األمان    

 

 مصباح األمان

الغاز داخل  اماكن تواجد هيقلة من الناس يطورون نفس التكنولوجيا في نفس الوقت. كانت المشكلة 

تنفجر عندما تتالمس مع اللهب المكشوف  فهذه الغازات ،  الحفرالمناجم ، والتي تنطلق من خالل عملية 



عندما تتالمس مع اللهب  الغازات ستنفجر ،كانت تستخدم إلضاءة المناجمعلى سبيل المثال الشموع التي 

، كان من الواضح أن هذا خطيًرا للغاية ولذا كانت هناك حاجة إلى حل. في عام  للشموع المكشوف

في نوفمبر وقدم ويليام كالني من سندرالند مصباح األمان الخاص به إلى الجمعية الملكية.  1813

كال بحثية إلى الشمال الشرقي ، قدم همفري ديفي نسخته من مصباح األمان.  ، بعد زيارة 1815

في أكتوبر و همفري أن االختالف كان كافياً لعدم اتهامه بسرقة األفكار.  كدمختلفان وا المصباحان كانا

كان مشابًها تماًما لمصباح ديفي. و الذي  اختبر جورج ستيفنسون مصباح األمان الخاص به 1815

براعه االختراع للمصباح.هناك جدال عام بين االثنين حول  واصبج  

 

 Oil tanker ship model نموذج سفينة ناقلة النفط

 

أن ناقالت النفط تم فكما هو الحال مع الكثير من بناء السفن ، والتطورات التكنولوجية بشكل عام ، 

هنري ويليام سوان بواسطة  نهالسفي تم تصميمفقد تطويرها في نفس الوقت من قبل شركات مختلفة.   

.Armstrong-Mitchells وقام ببنائه أرمسترونج ميتشلز   Henry William Swan                       

ستخدم هذا أانت أول سفينة يمكن ضخ النفط فيها مباشرة في المخزن بدالً من تحميله في براميل ، وقد ك

أول ناقلة نفط تنقل النفط عبر المحيط األطلسي.تعتبرهذه السفينه النموذج من قبل في ناقالت النفط.    

مثل كانت لشركته عدة أسماء ، , ولد في نيوكاسل وليام ارمسترونج     William Armstrong 

وذلك اعتماًدا   Armstrong’s و Armstrong Whitworth و Armstrong Vickers 

قامت شركته بشكل أساسي ببناء السفن واألسلحة والرافعات على الشركات األخرى التي انضم إليها. 

 الهيدروليكية. 

. Hartepool وذلك قبل شهر واحد من اطالق سفينه باكوون في    1886تم إطالق سفيتنه في عام     

 Windscreen wiper ممسحة الزجاج األمامي

 



من مباراه االتحاد  من وايتلي باي آدامز جالدستون       أثناء عودته     Gladstone Adams  اخترعها    

ماري  تدعئ . ومع ذلك ، اخترعت امرأة أمريكية 1908في عام  نيوكاسل في لندنل  قدمالكرة ل

 وسجلت براعه . 1903سنه  وذلك من اختراعه سنوات 5أيًضا ممسحة الزجاج األمامي قبل أندرسون 

1901عام االختزاع في                                                  

 Lifeboats قوارب النجاة 

  تم تصميم وبناء قوارب النجاة. 1780لديهم القليل من التاريخ الفوضوي. بحلول عام 

بعمليات اإلنقاذ في  يقومون السكان المحليون فقد كانقبل تشكيل كتائب الحياة ومعاهد قوارب النجاة ،  

.خاصة مجتمعات الصيد  وسفنهم الخاصة   

عمال الرجال أمن  سيدسواحل ساوث شيلدز ، أقام  الذي حل علئسيئ ال تدميرال، بعد  1789في عام 

كقارب نجاة. كانت النتيجة وما زالت مثيرة  فقطالستخدامه خاص منافسة لبناء قارب  بعمل محليينال  

كان هناك تصميمان فائزان ، أحدهما بواسطة. فقد تى يومنا هذاومتنازع عليها حللجدل   

ساوث شيلد. كالهما من  Henry Greathead واآلخر بواسطة Willie Wouldhave 

وحصل على أموال الجائزة ، ولكن بمزيج،   Henry Greathead تم بناء القارب الفعلي بواسطة 

يتم إحياء ذكرى كال الرجلين في نصب تذكاري في ساوث شيلد.  .من كال التصميمين  

 

تضمن التصميم تجاويف في كال الطرفين مملوءة بالهواء والفلين حول الجوانب. القارب كان يسمى. 

.Tyne Lifeboat  كقارب نجاة   ألصليا مؤسسةلل

  Lifeboat Tyne RNLI : 1824في عام  ه  مختلف اءباسم  واء الحياة التطوعيةل تأسست مؤسسة   

1866   في عام  SSVLB 1864في عام   و   

نورثمبرالند ، الذي كان في ذلك  حاكم، كانت هناك منافسة أخرى ، هذه المرة من قبل 1851  في عام   

"Shields Pattern" أو "Greathead" أراد تحسين نوع القوارب. فقد   RNLI الوقت رئيًسا لـ   

از فجعل قوارب النجاة أكثر اتساقًا في جميع أنحاء البالد ، حيث تم بناؤها جميعًا بأفضل تصميم ممكن. ف

عن المنفصل المعهد المحليومع هذا فقد استمر . جيمس بيتشينج  بقارب نجاة "تصحيح الذات"  

  RNLI في استخدام نوع "Shields Pattern"  حيث شعروا أنه أكثر مالءمة للظروف المحلية -

 



Mauretania ship model and artefacts 

 نموذج السفينة الموريتانية والمصنوعات اليدوية 

ًدا في تطوير بناء السفن واستخدام محركات توربينات بارسون على سفن ج مهم دور موريتانيال

 المحيط. 

 Baikal ship model  نموذج سفينة بايكال

بني لسد  .1896ه في عام ءباخرة. بناها ارمسترونج ويتوورث وشركا +قطار العبارة  +سر الجليد اك

 فجوة في خط السكك الحديدية العابر لسيبيريا في بحيرة بايكال في سيبيريا

 

تم فقادرة على اختراق طبقات الجليد السميكة. السفن تكون  احتيج الئ انتجمد البحيرة  بسبب وذلك

تمييز كل قطعة برمز. ثم تم تفكيك السفينة ونقلها إلى بحيرة بايكال   على نهر تاين ، ثم تم و السفينهبناؤ

  عن طريق السفن والسكك الحديدية والعربة. إلى جانب أجزاء السفينة ، سافر عمال منفي روسيا 

. إلى روسيا للمساعدة في إعادة بناء كاسحة الجليد  Armstrong Whitworth  

 

Tyne Bridge    جسر تاين 

. جسر تاين هو نسخة مصغرة من جسر ميناء سيدني ، بناه 1928اكتمل بناؤه عام   

Long  و Middlesbrough . من بين فريق المهندسين كانت دوروثي بوكانان و  Dorman 

عملت أيًضا على جسر ميناء سيدني. تم افتتاح الجسر  التي )معهد المهندسين المدنيين( ، أول عضوة في

.من قبل الملك جورج والملكة ماري  

 

 



Armstrong Whitworth بواسطة 1912في عام  هاتم بناء  سيارة ارمسترونغ 

 

تنتج فقط األسلحة والرافعات  فهي لمالشركة بتنويع أعمالها ، , فقد قامت أكثر استقراًرا.لجعل الشركه 

مثال علئ  لذلك إذا توقف الطلب على شيء واحد يمكنهم االعتماد على منتجاتهم األخرى. ، والسفن 

مملوكة السياره  المثال الوحيد الباقي من هذا النموذج. كانت  هايُعتقد أن,  سيارة ارمسترونغذلك صناعه 

.التسعينيات آخر مرة فيا تم تشغيله , وقد التبرع بهابعد   قيادتهامتحف وتم للمن قبل أول أمين   


