الطائرة
تعد طائرة «سبيتفاير»  ،Spitfireالمقاتلة البريطانية ،إحدى التطورات األكثر دقة وتميزا في تاريخ المالحة الجوية .كان الرسم البياني الشهير
للطائرة ذات المروحة الدافعة بجناحيها البيضاويين المميزين ،ثمرة تصميم عملي متقن.
غمر الحماس طيارو المقاتلة «سبيتفاير» أثناء سردهم لتجاربهم على متن
هذه المقاتلة أحادية المحرك التابعة لسالح الجو الملكي .المقاتلة «سبيتفاير»
صعبة القيادة .تشعر على متنها وكأنكما كيانا واحدا ،كما لو أنك ترتدي
هيكال خارجيا .هذا هو مدى االستجابة الحساسة والفورية ألوامر الطيار
الذي تتميز به الطائرة.
لقد بدأت الرحلة الهندسية غير المسبوقة التي أدت إلى تطوير المقاتلة
«سبيتفاير» بالدعوة إلى تقديم عطاءات من وزارة الطيران البريطانية
عام  .1931كانت الوزارة تهدف إلى تطوير مقاتلة على أحدث طراز
تصل سرعتها إلى  400كيلومتر في الساعة .حمل المهندس «ريجينالد
ج .ميتشيل» كبير المهندسين بدار  Supermarineالبريطانية لتصنيع
الطائرات ،على عاتقه هذا التحدي الهائل ونجح في بناء طائرة تحمل
االسم المرجعي " ."Type 224وقد استغل خبراته في صناعة الطائرات
البحرية ،التي نال بسببها جائزة  Schneider Trophyرفيعة المستوى
عدة مرات .بالرغم من ذلك ،فشلت طائرة «ميتشيل» األحادية ذات
المقصورة المفتوحة والجناحين المقوسين والهيكل الصلب في تلبية
تطلعات وزارة الطيران البريطانية.
لم تنل تلك االنتكاسة البسيطة من عزيمة المهندس ،حيث ما لبث أن عاد إلى
تطوير طائرة بهيكل قابل للسحب ومقصورة مغلقة .لقد كان مصمما على
بناء طائرة قوية ومتوازنة .وأراد استخدام القوة الهائلة لمحرك
 Rolls-Royce Merlinمع توفير سالسة القيادة للطائرة .تمثّل التحدي
األكبر في جعل الطائرة سعة  27لتر مكعب و  12أسطوانة بقدرة  1650حصانا
تقريبا قابلة للمناورة في الهواء .بقلبها الجبار المكون من المحرك ،Merlin
استطاع المهندس «ميتشيل» وإخصائي الديناميكا الهوائية الكندي «بيفيرلي
شينستون» من تطوير الطائرة " ،"Type 300التي كان لها نفس مالمح
وخصائص الطائرة التي دخلت التاريخ فيما بعد باسم «سبيتفاير» .Spitfire

في عام  ،1936بدأ بناء النماذج األولية األولى .أدهشت تلك الطائرة
«النافثة-للنار» الطيارون بقدراتها الجوية ،حتى أثناء الطلعات االختبارية
األولية .لقد كانت الطائرة متقدمة بفارق كبير عن منافسيها من حيث القدرة
وخصائص الطيران .إال أن المهندس «ميتشيل» لم يدرك حينها األهمية
التاريخية البتكاره .فبعد وفاته عام  ،1937استمر خلفه «جوزف سميث»
في أعمال تطوير الطائرة بمصنع  .Vickers Supermarineحتى انتهاء
فترة اإلنتاج عام  ،1948كان قد تم بناء ما يفوق  20300طائرة اختبارية
في سلسلة من التصميمات دائمة التطوير .وذلك يعني أن عدد طرازات
الطائرة «سبيتفاير» التي تم بناؤها حتى ذلك التاريخ يفوق أي طائرة أخرى
في العالم.
إن سبب الشهرة الكبيرة للطائرة " "Spitبين الطيارين هو قدراتها االستثنائية
في المناورة .ويكمن سر ذلك في جناحيها البيضاويين ،حيث يساهمان في
زيادة الرفع بالتساوي من الخارج للداخل .يعني ذلك إمكانية استغالل تيار
الهواء بالشكل األمثل في جميع األوضاع ،حتى على السرعات المرتفعة أو
في حاالت التغير المفاجئ في االتجاه .يجمع هذا التصميم البارع بين
الصالبة الفائقة والمقاومة المنخفضة ،كما يضمن نصف قطر دوران
صغير للغاية .ويسهل المناورة بالطائرة في جميع األوقات ،حتى على
السرعات المرتفعة ،بفضل نحافة سمك الجناح.
لقد تم بالفعل تطوير العديد من اإلنجازات الفنية التي استخدمها كل من
«ميتشيل» و «شينستون» في تصميم الطائرة «سبيتفاير» .استغل مصممو
طائرة «سبيتفاير» المفاهيم السابقة لألجنحة البيضاوية والبناء القشري أو
الصدفي لبدن الطائرة .تمثل العرض الحقيقي لمهارات «ميتشيل» الهندسية
في قدرته على دمج جميع هذه االتجاهات في نوع جديد من الطائرات ذي
خصائص مبهرة.
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وقد لخص السيد «شينستون» قدرات «ميتشيل» الهندسية فيما بعد في
جملة واحدة« :لقد كان ميتشيل رجال عمليا إلى أبعد حد» .أما عن خصائص
أجنحة طائرة سبيتفاير ،فقد أضاف السيد شينستون« :كان الشكل البيضاوي
ببساطة الشكل الذي أتاح لنا أنحف تصميم للجناح مع توفير مساحة كافية
لحمل الهيكل وغيره من األجزاء» .حقيقة أن هذا التصميم المتقن والعملي
سوف يصبح صورة ظلية أيقونية هو أمر تجلى للسيد «شينستون» أيضا
فقد وصف الشكل البيضاوي قائال« :بدا رائعا».

مواصفات طائرة
SUPERMARINE SPITFIRE MARK IX

الطول
طول الجناح
المحرك
السرعة القصوى
مدى كفاية الوقود

الطاقم
الوزن األقصى عند اإلقالع

 9.46م

 11.22م

Rolls-Royce Merlin 63

بقدرة  1650حصان
 656كم/ساعة
على ارتفاع  7600متر
 1500كم (مع وجود الخزان
االحتياطي في وضع توفير
الوقود)
فرد واحد
 4309كجم
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دار I WC S C H A F F H A U S E N

بتركيز واضح على التكنولوجيا والتطور ،تواصل دار صناعة الساعات
السويسرية  IWC Schaffhausenإنتاج الساعات ذات القيمة الخالدة منذ
عام  .1868وقد حازت الدار على شهرة دولية واسعة نظرا لشغفها
المتواصل بالحلول المبتكرة واألصالة التقنية .باعتبارها من الماركات
العالمية الرائدة في قطاع الساعات الفاخرة ،تقوم دار  IWCبإبداع تحف
نادرة في مجال صناعة الساعات في أرقى صورها الفنية ،جامعة بين الدقة
الفائقة والتصميم الحصري .وتحمال لمسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع،
تلتزم دار  IWCباإلنتاج المستدام وتقدم الدعم للمؤسسات في جميع أنحاه
العالم في عملهم مع األطفال والشباب ،محافظة على شراكاتها مع المنظمات
والهيئات المعنية بحماية البيئة.

التنزيالت
تتوفر الصور مجانا على الموقع press.iwc.com

لمزيد من المعلومات
دار IWC Schaffhausen

قسم العالقات العامة
بريد إلكتروني
press.iwc.com
موقع اإلنترنت

press-iwc@iwc.com

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

موقع اإلنترنت

iwc.com

YouTube

youtube.com/iwcwatches

Facebook
Twitter

facebook.com/IWCWatches

twitter.com/iwc

LinkedIn

linkedin.com/company/

Instagram

instagram.com/iwcwatches

Google+

https://plus.google.com/+iwcwatches

Pinterest

iwc-schaffhausen

www.pinterest.com/iwcwatches/
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