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ﻣن ﻭﻳكيبيدﻳا ،الموﺳوعة الحرة

دﻭالب الھواء أﻭ عجلة فيرﻳس )باإلﻧجليزﻳة) (Ferris wheel :ﻭالتي تعرف أﻳضا
باﺳم عجلة المراقبة( ھو ھيكل غير ﻣبني ﻣكون ﻣن عجلة ﺩﻭاﺭة ﻣع عربات
للركوب )ﻳشاﺭ إليھا أحياﻧا باﺳم الجندﻭل أﻭ الكبسوالت( ﻳتم تعليقھا على حافة
العجلة ﻭالعجلة تدﻭﺭ ،ﻳتم االحتفاظ بالعربات في ﻭﺿع ﻣستقيم ،ﻭعاﺩة بواﺳطة
الجاذبية األﺭﺿية.
بعض أكبر ﻭأھم ﺩﻭاليب الھواء في العالم تحتوي عربات ﻣثبتة على السطح
الخاﺭﺟي للحافة ،ﻭ ﻣلحقة بمحركات كھربائية لتدﻭﻳر كل عربة بشكل ﻣستقل للحفاظ
على ﻭﺿع ﻣستقيم.
عين لندن ,أطول ﺩﻭالب ھواء في ﻧصف األﺭض الغربي





تم تصميم أﻭل ﺩﻭالب ھواء بواﺳطة ﺟوﺭج ﻭاﺷنطن غيل فيرﻳس االبن ﻭﺳميت عجلة فيرﻳس األﺻلية ﻭالتي ﺷيدت كمعلم ﺟذب ﺳياحي للمعرض العالمي
الكولوﻣبي في ﺷيكاغو عاﻡ  .1893عجلة فيرﻳس ھي ﻣصطلح ﺟاء الحقا كي ﻳتم اﺳتخداﻣه بشكل عاﻡ لجميع ھذه األلعاب ،ﺩﻭاليب الھواء ھي اآلن النوع
األكثر ﺷيوعا ﻭإقباال لركوبه في الكرﻧفاالت ﻭالمعاﺭض الخاﺭﺟية في الوالﻳات المتحدة.
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ﻣنذ العاﻡ  1893حين تم اﺧتراع ﺩﻭالب الھواء األﺻلي في ﺷيكاغو ،أﺻبح ھناك  8ﺩﻭاليب ھواء في العالم ﺳجلت أﺭقاﻡ قياﺳية كأطول ﺩﻭالب ھواء .حاﻣل
الرقم القياﺳي الحالي ھو طياﺭ ﺳنغافوﺭة ﻭالبالغ طوله  165ﻣتر ) 541قدﻡ( ،ﻭالذي افتتح للجمھوﺭ في ﻣاﺭس .2008
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ﺩﻭالب ھواء في إﻳطاليا

لعبة ﺷبيھة بدﻭالب الھواء إال أﻧھا تقلب ﺭاكبيھا ﺭأﺳا
على عقب
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