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صممت بورشه سيارة سباق جديدة 
للعمالء خاصة ببطوالت »جي تي3« 
التي تقام حول العالم، وذلك ارتكازا على 
طراز »911 جي تي3 آر إس« الرياضي 
القوي املخص���ص لإلنتاج التجاري. 
ويتضح مدى تطور س���يارة السباق 
العتيدة »911 جي تي3 آر«، التي تتخطى 
قوتها 500 حصان، بتصميمها خفيف 
الوزن وفاعليتها األفضل وديناميتها 
الهوائي���ة املعززة. كم���ا متتاز بثبات 
أفضل وحتس���ن في معايير السالمة، 
هذا باإلضافة إلى تدن في كلفة صيانتها 

وثمن قطع غيارها.
ج���رى تطوير »911 ج���ي تي3 آر« 
اجلديدة ارتكازا على شقيقتها املخصصة 
للقيادة على الطرقات، لكنها خضعت 
جلملة م���ن التعديالت كي تتالءم مع 
سباقات احللبات. وهي حتتوي على 
سقف مميز بتقوسني بارزين، باإلضافة 
إلى قاعدة عج���الت أطول مبقدار 8.3 
سنتم، ما يضمن توزيعا أفضل للوزن 
وخصائص متاسك وثبات يسهل توقعها، 
باألخص في املنعطفات السريعة. وقد 
عززت بورشه سمات التسابق املهمة 
ه���ذه بجملة خط���وات خلفض وزن 
اجلسم والتعليق واملقومات اإلضافية، 
ما انعكس إيجابي���ا على موقع مركز 

جاذبية السيارة.
شكل تصميم اجلسم خفيف الوزن 
في طراز »911 جي تي3 آر إس«، الذي 
يحفل بخليط ذكي من األملنيوم والفوالذ، 
القاعدة املثالية لسيارة السباق. فقد 
صنع سقف »جي تي3 آر« والغطاءان 
األمامي واخللفي واألسطح االنسيابية، 
باإلضافة إلى رفارف العجالت والبابني 
واملقاطع اجلانبية واخللفية، من ألياف 

الكرب���ون املركبة اخلفيف���ة جدا. أما 
بالنسبة إلى النوافذ، فقد صنعت من 
البوليكربون، وكذلك األمر بالنسبة إلى 
واجهة الزجاج األمامية التي تستخدم 
فيها هذه امل���ادة للمرة األولى. تندفع 
»911 ج���ي ت���ي3 آر« اجلديدة مبحرك 
خلفي حديث للغاية من 6 أسطوانات 
مسطحة س���عة 4 ليترات، مماثل إلى 
حد بعيد حملرك اإلنتاج التجاري متقدم 
األداء املعتم���د في طراز »911 جي تي3 
آر إس« الرياضي املخصص للطرقات. 
وقد حظي هذا احمل���رك بتكنولوجيا 
التوقيت املتغي���ر للصمامات وحقن 
الوقود املباشر � يعمل حتى ضغوطات 
تصل إلى 200 بار � ما يضمن استهالكا 
فعاال جدا للوقود. باإلضافة إلى ذلك، 
ميتاز محرك السحب العادي بخصائص 
تشغيل أفضل بكثير ونطاق أوسع من 
الدوران املفيد. ويستلم مهمة نقل قوة 
احملرك إلى العجلتني اخللفيتني بعرض 
310 ملم علبة تروس بورشه متتابعة 
دائمة التشابك من 6 سرعات. ومثلما 
هي احلال في طرازات بورشه »جي تي« 
GT املخصصة للطرقات، يعشق السائق 
التروس بواسطة مقبضني يتخذان مكانا 

عمليا على عجلة املقود.
تتبع الدينامي���ة الهوائية في »911 
جي تي3 آر« املفهوم املعتمد في الطراز 

املخصص للطرقات.
في هذا السياق، تزيد فتحات خروج 
اله���واء الالفتة على رفرفي العجلتني 
األماميتني الدفع السفلي على احملور 
األمامي، بينما يحقق اجلناح اخللفي، 
الذي يبل���غ عرضه مترين وعمقه 40 
س���نتم، توازنا دينامي���ا هوائيا. كما 
اس���تمدت »جي تي3 آر« من شقيقتها 

الكبرى »911 آر إس آر« مفهوم املبادل 
احلراري الوسطي وتخلت عن املبادلني 
احلراريني اجلانبيني، ما أتاح للمهندسني 
حتسني موقع مركز جاذبية السيارة 
وتوفير حماية أفضل من االصطدامات 
للمبادل احلراري. وقد انعكست هذه 
املقارب���ة إيجابيا أيض���ا على عملية 
خروج الهواء الساخن من العوارض 
املوج���ودة في الغط���اء األمامي. على 
صعيد آخر، اس���تفاد نظام الكبح في 
»911 جي تي3 آر« من تعديالت إضافية، 
وبات يتالءم أكثر مع السباقات طويلة 
املسافة نتيجة ازدياد الصالبة والتحكم 
 .ABS »األدق ب� »نظام منع غلق املكابح
وتوفر س���يارة السباق العتيدة قدرة 
كبح مذهلة، بفضل ملقطي كبح أحاديني 
بستة مكابس مخصصني للسباقات في 
احملور األمامي، مع قرصي كبح فوالذيني 
مهوأين ومخددين بقطر 380 ملم. أما 
بالنسبة إلى احملور اخللفي، فيتضمن 
ملقطي كبح بأربعة مكابس مع قرصني 

بقطر 372 ملم.
أخيرا وليس آخرا، تناولت عملية 
التطوير الت���ي اعترت »911 جي تي3 
آر« اجلديدة خصائص السالمة. بناء 
على ذل���ك، اعتمدت خلية وقود آمنة 
»أف تيFT3 »3 مقواة أكثر من السابق، 
ازدادت سعتها مبقدار 12 ليترا لتصبح 
120 ليت���را. كما بات خ���زان الوقود 
يتضمن صمام أمان لقطع إمداد الوقود. 
باإلضافة إلى ذل���ك، أصبح باإلمكان 
نزع النافذت���ني اجلانبيتني والبابني، 
واعتمدت فتحة خروج في السقف أكبر 
حجما من الس���ابق. وفي حال وقوع 
اصطدام، يوفر مقعد الس���باق املقعر 

اجلديد حماية أكبر للسائق.

بورشه »911 جي تي 3 آر« اجلديدة..

أسرع.. أكثر فاعلية ..
وأخف وزناً

تقنية التوربو اجلديدة من أودي
تقدم دفعة قوية مع الطراز النموذجي

Audi TT clubsport

الكشف العاملي األول في جولة 
ورثيرسي: الطراز مبحرك 2.5 

TFSI وتوربو ثنائي كهربائي 

600 حصان و650 نيوتن متر 
النطالقة من الصفر إلى 100 

كلم/ ساعة في 3.6 ثواٍن 

هاكنبيرغ: »التقنية جاهزة تقريبًا 
لدخول خط اإلنتاج العام«

 Audi TT clubsport turbo تثي���ر
احلماسة من ناحية القوة والتصميم 
بفض���ل أجزائها اإلضافي���ة العديدة 
واجلناح اخللفي القوي وقدرتها العالية 
عن���د 600 حصان. وبني 13 و16 مايو 
س���تعرض أودي طرازها النموذجي 
في جولة ورثيرسي املقامة في البلدة 
النمساوية ريفنتز. واستوحى الطراز 
تصميمه من النجاح الذي حظيت به 
IMSA GTO 90 Audi أواخر ثمانينيات 
الق���رن املاضي. والتقني���ة اجلديدة 
التي تسرق األضواء هنا هي التوربو 
الثنائي الكهربائي الذي يضفي املزيد 
من الديناميكية على جتربة القيادة 

مع استجابة عفوية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور أولريش 
 AUDI هاكنبيرغ، عضو مجلس إدارة
AG للتطوير التقن���ي: »تتيح تقنية 
التوربو الثنائية الكهربائية بعدا جديدا 
ملتعة القيادة. فهي تعزز السرعة وعزم 
الدوران ومتكن من الوصول إلى ذروة 
عالية للقوة«. وأضاف: »نحن نقترب 
من جتهيز إدخال ه���ذه التقنية إلى 
محركات التوربو ديزل TDI اخلاصة 
بنا. أما اليوم فنحن نعرضها مع محرك 
TFSI بتقنية احلقن املباشر للوقود 
املعززة بش���احن هواء توربو، وذلك 
للمرة األولى عامليا. ومن أجل عشاق 
أودي في ورثيرسي، سنقوم بعرض 
تقنية التوربو الثنائي الكهربائي على 

سيارة رياضية رائعة«.
 Audi TT clubsport تتحلى مركبة
turbo مبحرك TFSI 2.5 معزز ميكنه 
حتقيق أداء مذهل مع إزاحة 2480 سم 
مكعب، وينتج احمل���رك ذو اخلمس 
أسطوانات 600 حصان و650 نيوتن 
متر من عزم الدوران عند دوران احملرك 
من 3000 إلى 7000 دورة في الدقيقة. 
وهذا يعني أنه ينتج 240 حصانا و260 
نيوتن متر لكل ليتر من اإلزاحة. ويتم 
نقل القوة عن طريق علبة تروس يدوية 

بست سرعات.
وبفضل تصميم مراع خلفة الوزن، 
ال يتعدى وزن سيارة TT clubsport ال� 
1396 كجم. وبهذا، تتسارع من حالة 
الثبات وصوال إلى سرعة 100 كلم/س 
خالل 3.6 ثوان في حني أن الس���رعة 
القصوى تصل إلى 310 كلم/س. وحتظى 
TT clubsport turbo مبيزة كبيرة عند 
األمتار القليلة األولى من السباق، حيث 
يدفعها الضاغط الكهربائي ملسافة تصل 
إلى 16 مترا في غضون الثواني ال� 2.5 
األولى -أي ستة أمتار أبعد من سيارة 
مماثلة من دون ه���ذا االبتكار. وهي 
مسافة تقارب طول سيارة ونصف. 

دفع كهربائي
ميأل ضاغط كهربائي إضافي فتحة 
التوربو، ليقدم مزايا مهمة، فهو يرفع 
عدد دورات احملرك إلى احلد األقصى 

وبدون أي تأخير ملحوظ، ويستمر 
في تعزيز الضغط عندما تكون طاقة 
الدفع منخفضة جدا في محرك التوربو 
التقليدي. ويتيح مبدأ التشغيل هذا 
تصميم محرك توربو تقليدي مخصص 
للضغوط العالية، وبالتالي مجاراة 
أداء احملركات العالية القوة - ويضمن 
التوربو اإللكتروني استجابة عفوية 
وس���رعة انطالقة قوي���ة في جميع 
األوقات حتى عند س���رعات احملرك 

املنخفضة.
والنتيجة مثيرة لإلعجاب. فمحرك 
TFSI 2.5 يبني قوته الهائلة دون أي 
تأخير ملحوظ. وهذه القوة متوافرة 
في أي وضعية قيادة - مبجرد الضغط 
 TT على دواس���ة الوقود. وستتمكن
clubsport في س���باقات التسارع من 
التقدم بدون جهد على منافساتها التي 
تعمل مبحرك مماث���ل، وذلك بفضل 

التوربو الثنائي الكهربائي. 

تخزين الطاقة مع نظام كهربائي 48 فولت 
إلى جانب القوة العظيمة للمحرك 
ذي اخلمس أسطوانات، تزخر املركبة 
باخلصائص املثيرة لإلعجاب، فتصميم 
نظام الع���ادم يراعي خفض الضغط 
اخللفي، ويقع أنبوب هوائي جانبي 
محيط مباشرة بعد كامت للصوت من 
النوع املستخدم في السباقات، ويقوم 
مبرد من النوع املستخدم في السباقات 
بتبريد محرك TFSI 2.5. وفي النطاقات 
الدنيا لس���رعة احملرك، يدفع ضاغط 
كهربائي ع���زم الدوران مبقدار يصل 
إلى 200 نيوتن متر. بينما يقوم نظام 
فرعي مخصص بقدرة 48 فولت بتزويد 
الشاحن التوربيني بالطاقة الكهربائية 
الالزمة. حيث تخزن بطارية ليثيوم 
مدمجة موج���ودة في قمرة التخزين 
الطاقة املتولدة من انسياب املركبة. 
ويقوم محول مباشر للتيار بالربط 
بينها وبني النظام الكهربائي بقدرة 12 
 Audi TT clubsport فولت. ويتم نقل قوة
turbo إلى اإلس���فلت عبر نظام الدفع 
الرباعي الدائ���م quattro الذي يوظف 
التعشيق املتعدد الطبقات على احملور 
اخللفي من أجل توزيع أمثل للوزن. أما 
نظام تعليق coilover فيمكن تعديله 
بدقة عالية للحصول على ارتفاع الهيكل 
املطلوب والضغط والتعافي األنسب 
ملاصات الصدمات. وحتمي وظيفة الرفع 
الكهربائية املعدات من الضرر الناجم 
عن وعورة الطريق. بينما يكمل نظام 
 )ESC( التحكم اإللكتروني باالستقرار
ونظام توجيه العزم امليزات الديناميكية 

لنظام التعليق.
وتأتي س���يارة الع���رض مزودة 
بعجالت من قياس 9J x 20 متشكلة 
من س���تة عوارض ثنائية التصميم، 
وهي مطلية بلونني متداخلني -وحتمل 
إطارات بحج���م 30/275. ومت تزويد 

جميع العجالت بأقراص كبح من ألياف 
الس���يراميك والكربون. فهي خفيفة 
الوزن جدا ومقاومة لالهتراء. ويبلغ 

قطر األقراص األمامية 370 ملم. 

أعرض بـ 14 سم
مع أج���زاء إضافي���ة مذهلة على 
السيارة الرياضية املدمجة، يبلغ طول 
املركبة 4.33 امتار و1.97 متر عرضا 
مبا في ذلك املرايا اجلانبية، وبذلك هي 
أعرض من القاعدة التقنية التي استندت 
إليها ب� 14 سم. وتسهم املصدات الزاوية 
في نحت اجلسم الرائع للسيارة. إنها 
 TT تأخذ فكرة التصميم املميزة ألودي
وتعزز خصائص توزيع قوة احملرك 
 .quattro إلى العجالت األربع عبر تقنية
وتأتي مصدات السيارة املطلية بلون 
فيرو التيتانيوم مفتوحة في اجلزأين 
األمامي واخللفي، لينساب الهواء خاللها 
لتبريد الفرامل. ومت حتس���ني شبكة 
التهوية املفردة اإلطار ومداخل الهواء 
الكبيرة بحيث تتيح أقصى قدر من 
إنتاجية الهواء، وزعانفها العمودية هي 

امتداد ملصفوفة املصابيح األمامية.
أما اجلناح اخللفي القابل للتعديل 
يدوي���ا فهو تطوير فذ من سلس���لة 
سباقات Audi Sport TT Cup التي أطلقتها 
العالمة مؤخرا. وهي أوسع اآلن ب� 20 
سم، ومت منح اللوحات اجلانبية، التي 
تتميز بشعار احللقات املعدنية األربع، 
هندسة جديدة. ويتكون اجلناح من 
ألياف الكربون املقوى البوليمر كما هو 
احلال مع كل األجزاء اإلضافية األخرى: 
كمداخ���ل الهواء واألل���واح اجلانبية 
والعتبات اجلانبية فضال عن الناشر 

الكبير في اجلزء اخللفي. 

المقصورة الداخلية
تركز املقصورة الداخلية بشكل كامل 
على سائق السباقات، مع قمرة واقية 
من أنابيب التيتانيوم الفائقة القوة، ما 
يجعل من املنطقة اخللفية أكثر صالبة 
وأمانا. وفي اجلهة األمامية، هناك مقاعد 
سباق خفيفة الوزن. وتوظف شاشة 
العرض نظام قمرة القيادة االفتراضية 
الرقمية من أودي وتركز على السائق 
الذي ميكنه التحكم بجميع املقاييس 
الرئيسية عبر أربعة أزرار على عجلة 

القيادة املتعددة الوظائف.
وحتدد املواد الرياضية مثل ألياف 
البوليمر وجلد  املق���وى  الكرب���ون 
ألكانتارا األسود املقصورة الداخلية. 
ومت تنجيد املقاعد باللون البرتقالي 
املرجان���ي ألكانتارا مع تطريز بلون 
مغاير. أما األبواب واملنصة الوسطى 
الكربون  ألياف  فتضفي عليها قطع 
املقوى مع سطوحها الكبيرة مظهرا 
رياضي���ا. ومت طالء فتح���ات الهواء 
ومقبض تبديل التعشيق أيضا باللون 

البرتقالي املرجاني.


