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- Khoa học đồng hồ bắt nguồn từ việc quan sát và nghiên cứu các vì sao, có lịch sử bắt nguồn từ 
những nền văn minh cổ đại xa xưa nhất.

- Chỉ hai mươi năm sau khi thành lập vào năm 1755, những chiếc đồng hồ đầu tiên có chỉ báo liên 
quan đến thiên thể đã xuất hiện tại Vacheron Constantin.

- Nhà chế tác đã phát triển một chuyên môn quý giá trong nhóm các cơ chế phức tạp của đồng hồ, 
tập trung vào sự chuyển động và những ảnh hưởng của trăng, sao, thiên thể.

Genève, ngày 17 tháng Mười một 2021 – Khoa học đồng hồ, nghệ thuật đo thời gian, ra đời từ việc quan 
sát các thiên thể và những chu kỳ trong tự nhiên. Các công cụ cơ khí được phát triển bởi các nhà đồng 
hồ học bắt nguồn từ những quan sát này, phản ánh một nghệ thuật đã không ngừng phát triển kể từ 
cuối thời kỳ Trung Cổ. Được thành lập vào năm 1755, Vacheron Constantin đã hoàn toàn làm chủ được 
các kỹ thuật liên quan đến chỉ báo thiên văn ngay từ rất sớm, và dần dần làm phong phú thêm kho 
tàng trong suốt hai thế kỷ rưỡi tồn tại của mình. Ngày nay, Maison vẫn sản xuất những kiệt tác đồng 
hồ chứa đựng sự phức tạp đầy quyến rũ của thiên văn.

Những chiếc đồng hồ thiên văn nhắc chúng ta nhớ lại nguồn gốc của nghệ thuật chế tác đồng hồ. 
Được sinh ra từ sự quan sát các quy luật vật lý tuyệt vời của Tự nhiên, phép đo thời gian thực chất là 
một phép ngoại suy vật chất về chuyển động của các ngôi sao và chu kỳ. Cách diễn gỉai – có phần 
thiên về cơ học này – đã là bàn đạp cho các loại đồng hồ với nhiều chức năng và mức độ phức tạp 
khác nhau, liên quan đến các điểm đặc thù của lịch Gregory, tính đến các thời kỳ khác nhau điều chỉnh 
vũ trụ của chúng ta, hoặc chuyển động của các thiên thể và tác động của chúng đối với Trái đất. Mặc 
dù nhiều chức năng trong số này không thực sự hữu dụng trong thực tế, nhưng chúng vẫn là minh 
chứng cho kiến thức chuyên môn hiếm có: mở ra vũ trụ mênh mang ngay trên mặt số đồng hồ, tạo ra 
mối liên kết giữa con người và vũ trụ. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Vacheron Constantin đã thể 
hiện sự quan tâm lớn lao đến những chiếc đồng hồ có tính năng thiên văn, bao gồm các loại lịch và 
chỉ báo tuần trăng, thường được kết hợp với các tính năng khác. Kể từ những năm 2000, tinh hoa kỹ 
thuật này đã được thể hiện rõ ràng thông qua bộ phận Les Cabinotiers của thương hiệu – nơi cho ra đời 
những chiếc đồng hồ thiên văn hàng đầu của thế giới.

Les Cabinotiers Armillary tourbillon với lịch vạn niên - Planetaria - 2021

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Các tính năng thiên văn
Các tính năng thiên văn trên đồng hồ đeo tay bao gồm các chỉ báo liên quan đến các đặc trưng của lịch 
Gregory, cũng như nhiều hiển thị khác liên quan đến chuyển động của các vì sao. Ngoài các chức năng chính 
được liệt kê dưới đây, chức năng phức tạp nhất thậm chí còn có thể cung cấp một hệ thống để dự đoán nhật 
thực và nguyện thực, vị trí của các ngôi sao khi nhìn từ trái đất, hiển thị các nhật tinh (điểm cực, điểm phân, 
các mùa), các dấu hiệu của cung hoàng đạo, máy đo thuỷ triều, mặt trời mọc và lặn, khoảng thời gian ngày 
và đêm, độ lệch hàng năm hoặc chuyển động góc của Mặt trăng… Tất cả những điều này đều đi kèm lưu ý 
rằng một số chức năng sẽ chỉ có giá trị riêng cho một vị trí nhất định nào đó. Đồng hồ thiên văn “phổ biến” sẽ 
bao gồm một hoặc một vài chỉ báo sau đây:

Lịch
Một chiếc đồng hồ có lịch đơn giản là một chiếc đồng hồ, bên cạnh chỉ báo thời gian, cung cấp thông tin về 
lịch – thường là ngày – nhưng cơ chế vận hành không tự động bám sát vào độ lệch của các tháng liền nhau. 
Khi một bộ lịch như vậy cung cấp các chỉ báo khác, bao gồm ngày trong tuần, các giai đoạn của mặt trăng và 
thậm chí cả số năm, nó được gọi là lịch đầy đủ. Cơ chế này cần 5 lần điều chỉnh mỗi năm. Không giống như cơ 
cấu lịch đơn giản, lịch thường niên tự động tính đến sự bất thường của các tháng 30 hoặc 31 ngày, ngoại trừ 
tháng 2, yêu cầu phải được điều chỉnh thủ công vào ngày 1 tháng 3 hàng năm. Mặt khác, lịch vạn niên cung 
cấp các thông tin của lịch như thứ, ngày, tháng, tính đến các tháng có 28, 30 hoặc 31 ngày, cũng như các 
năm nhuận.

Lịch tuần trăng
Chỉ báo tuần trăng thường được kết hợp cùng lịch vạn niên. Nó được sử dụng nhằm mục đích tái tạo chu kỳ 
của hành tinh vệ tinh – Mặt trăng (trăng non, kỳ đầu, trăng tròn, kỳ cuối) trên mặt số đồng hồ. Không nên 
nhầm lẫn lịch tuần trăng với lịch tuổi tuần trăng – dùng để chỉ thời gian (số ngày) đã trôi qua kể từ kỳ trăng 
non gần nhất.

Phương trình thời gian
Phương trình thời gian được xác định bởi sự sai khác giữa giờ mặt trời – hoặc thời gian thực tế - với thời gian 
dân dụng – hoặc thời gian hiện hành. Trong khi chỉ báo đầu tiên là thời gian được hiển thị trên đồng hồ mặt 
trời, thì chỉ báo sau là thời gian hiển thị trên đồng hồ cơ khí. Sự khác biệt của hai chỉ báo này vào khoảng từ -16 
phút đến +14 phút, xảy ra trong suốt năm, do quỹ đạo hình elip của Trái đất và độ nghiêng của trục Trái đất.

Thời gian thiên văn
Thời gian để Trái đất hoàn thành một vòng xoay quanh trục (360°) là 23 giờ, 56 phút, 4 giây, được gọi là một 
ngày thiên văn. Do Trái đất quay quanh Mặt trời và tự quay quanh trục của chính mình, ngày Mặt trời – chênh 
lệch thời gian giữa hai lần Mặt trời đi qua thiên đỉnh (kinh tuyến) – sẽ dài hơn vài phút. Sử dụng một ngôi sao 
cố định trên vòm trời thay vì Mặt trời để làm điểm tham chiếu, thời gian cận biên này được sử dụng làm cơ sở 
cho các quan sát thiên văn.

Thiên đồ
Thiên đồ hay Biểu đồ bầu trời là hình vẽ mô tả hệ hành tinh - trên một đĩa hoặc mặt số - trên bầu trời tại một 
vị trí nhất định của địa cầu. Bề mặt này được quay với tốc độ một vòng mỗi năm – do đó cung cấp “ảnh chụp 
tức thời” của bầu trời ở thời điểm xác định – hoặc một vòng quay mỗi ngày thiên văn, cung cấp cái nhìn về 
bầu trời trong thời gian thực.

Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grande complication 3600 - 2017

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Máy cắt phay từ thế kỷ 19

Máy làm tròn từ giữa thế kỷ 19

Các cơ chế nâng cao
Lịch vạn niên thường được coi là một trong những viên ngọc sáng nhất của ngành đồng hồ vì khả năng hiển 
thị ngày tháng chính xác trong một khoảng thời gian vô hạn (trừ một số năm nhất định không chia hết cho 
400), có tính đến độ dài thay đổi giữa các tháng và chu kỳ năm nhuận. Để thực hiện được kỳ tích cơ học này, 
bộ chuyển động phải có “trí nhớ” 1.461 ngày, tương đương 4 năm. Thành phần thiết yếu của các cơ chế này là 
cam tháng, trên đó các khoàngt hời gian hàng tháng khác nhau được lập trình. Phương trình của các cơ chế 
thời gian cũng được điều chỉnh bởi một cam – trong trường hợp này là bất đối xứng, thực hiện một vòng xoay 
mỗi năm và có hình dạng bắt nguồn từ analemma. Hình dạng này được mô tả như một hình số tám bất quy 
tắc, thu được bởi một biểu đồ thể hiện vị trí của Mặt trời trên bầu trời khi nhìn từ một điểm cố định, vào một thời 
điểm cố định trong ngày trong suốt một năm.

Màn hình hiển thị “thông thường” của các tuần trăng được thực hiện bởi một đĩa chứa hai mặt trăng, dẫn 
động bằng một bánh xe 59 răng được đẩy về trước một bậc sau mỗi 24 giờ. Do đó, khoảng thời gian của chu kỳ 
mặt trăng được hiển thị trên mặt số là 29,5 ngày, trong khi thực tế một chu này kéo dài 29 ngày 12 giờ 44 phút 
2,8 giây (~29,53 ngày). Điều này dẫn đến độ vênh một ngày đối với các bộ máy sử dụng cơ chế này, và cần 
phải điều chỉnh sau mỗi 2 năm và 7 tháng. Những chiếc đồng hồ sử dụng lịch tuần trăng chính xác có bánh xe 
135 răng – với hệ thống này, độ lệch chu kỳ giảm xuống còn một ngày sau mỗi 122 năm. Một minh hoạ thiên 
văn khác là biểu đồ bầu trời chuyển động, trong đó phần có thể nhìn thấy tương ứng với phần chân trời được 
giới hạn bởi một hình elip, và thường sẽ xoay một lần mỗi ngày để cho thấy hình ảnh bầu trời trong thời gian 
thực.

Tour de l’île - 2005

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Mối liên kết về thiên văn học
Sự xuất hiện của chủ nghĩa megalithic vào khoảng 5000 năm trước Công nguyên không phải là một sự kiện 
ngẫu nhiên. Hàng nghìn di tích cự thạch được định hướng chính xác – mà vòng tròn cự thạch ở Stonhenge là 
một trong những đại diện nổi tiếng nhất – được coi là những đài quan sát thiên văn đầu tiên. Tuy nhiên, phải 
đến khoảng năm 4200 trước Công nguyên, những quan sát sơ khai này mới bắt đầu mang tính chất khoa học, 
với sự ra đời của chữ viết đóng một vai trò quyết định khi giúp ghi lại các sự kiện, thực hiện các tính toán, thiết 
lập niên đại và đưa ra dự báo. Chữ viết đã xuất hiện ở Mesopotamia, và dần dần được hình thành ở Ai Cập vào 
thế kỷ sau đó – tiếp theo là Trung Quốc và Đế chế Maya tiếp sau khoảng 2000 năm. Mỗi nền văn minh vĩ đại 
đều phát triển lịch của riêng mình, dựa trên chuyển động khả kiến của Mặt trời, Mặt trăng hoặc cả hai.
Những người Lưỡng Hà, vào khoảng năm 2400 trước Công nguyên, đã phát minh ra một đơn vị đo lường 
chung để tính toán khoảng cách và thời gian, tạo ra cơ sở cho hệ thống lục thập phân mà chúng ta vẫn đang 
dùng để đo góc và phút ngày nay. Tính không gian của thời gian đóng vai trò rất quan trọng, khi nó sắp xếp 
trình tự của bản thân theo trình tự của các vì sao. Sự phát triển của kỹ thuật cơ khí, bắt đầu từ thời đại của 
Aristotle, đã cho phép chế tạo ra các mô hình đếm thời gian và những chiều kích thiên văn của chúng. Ngay 
sau sự ra đời của những chiếc đồng hồ đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ 13 và 14, các nhà chế tác đồng hồ cơ học 
đã bắt đầu tái tạo lại các chuyển động của các hành tinh lớn trong hệ mặt trời trên mặt số. Những chiếc đồng 
hồ bỏ túi thời kỳ Phục Hưng là những người kế thừa trực tiếp của những chiếc đồng hồ thiên văn lớn này. Trước 
khi phát minh ra kim phút, những chiếc đồng hồ này đã chỉ ra thời gian, thứ, ngày, tháng, các tuần trăng và 
cung hoàng đạo. Những chiếc đồng hồ thiên văn này, phổ biến vào thế kỷ 17, được coi là mẫu mực của loại 
đồng hồ này cho tới tận ngày nay.

Kể từ thời điểm đó trở đi, những nghệ nhân đồng hồ tài ba đã luôn nỗ lực để làm cho bộ máy của họ trở nên 
chính xác hơn – dẫn đến sự ra đời của kim phút và kim giây – và, nhỏ gọn hơn. Sự thu nhỏ này, về bản chất, 
gây khó khăn cho việc biểu diễn một số tính năng thiên văn nhất định, ngoài trừ ngày tháng và lịch vạn niên 
đầy tinh tế, đi cùng chỉ báo tuần trăng. Kể từ thế kỷ 19, bất kỳ chiếc đồng hồ Grand Complication nào cũng 
phải kết hợp tối thiểu một cơ chế có khả năng biểu đạt những ngoại lệ trong lịch Gregory. Vào thời điểm đó, 
một số mẫu đồng hồ bỏ túi đặc biệt cũng tái tạo vận động thiên thể bằng cách biểu đạt phương trình thời 
gian, thời điểm mặt trời mọc và lặn hoặc giờ thiên văn. Những tính năng này có thể được tìm thấy trong những 
chiếc đồng hồ rất phức tạp của giai đoạn đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, sự ra đời của đồng hồ đeo tay đã làm gián 
đoạn những kiệt tác kỹ thuật này – tuy nhiên, không khiến chúng biến mất hoàn toàn. Với sự hồi sinh của đồng 
hồ cơ khí vào cuối thập niên 1980, đồng hồ thiên văn đã quay trở lại một cách rõ nét, nhận được sự quan tâm 
và hiện đang là một trong những minh chứng cho khả năng chuyên môn đỉnh cao.

Reference 57260 - 2015
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Máy cắt phay từ thế kỷ 19

Máy làm tròn từ giữa thế kỷ 19

Vacheron Constantin và đồng hồ với tính năng lịch
Chiếc đồng hồ bỏ túi đầu tiên được Vacheron Constantin ghi nhận ra đời vào giai đoạn đầu những năm 1773, 
cũng chính là thời kỳ sơ khai của xưởng chế tác thành lập bởi Jean-Marc Vacheron năm 1755. Một thập kỷ sau, 
một loạt các cơ chế được phát triển dưới sự dẫn dắt của Abraham Vacheron – con trai Jean-Marc – đáng chú 
ý nhất là bộ lịch hoàn chỉnh đầu tiên năm 1785, ra mắt cùng mặt số bằng đồng với hoạ tiết hình hoa. Tàng thư 
của Maison đã ghi nhận lại sự tiến bộ không ngừng trong làm chủ các cơ chế thiên văn này, bắt đầu từ năm 
1829 với đơn đặt hàng đầu tiên được ghi lại cho một chiếc đồng hồ có lịch và tuần trăng đơn giản, năm 1884 
với lịch vạn niên được tích hợp vào đồng hồ bỏ túi hai mặt bằng vàng – hiện đang được lưu giữ tại bộ sưu tập 
riêng của Vacheron Constantin. Thành tựu này đánh dấu mở ra một thiên sử thi cơ khí đặc biệt có ý nghĩa khi 
bước sang thế kỷ mới.

Ngay từ giai đoạn 1900, công ty đã thành lập một xưởng riêng để lắp ráp các đồng hồ với cơ chế phức tạp, và 
các đơn hàng đã lập tức đổ về, hướng đến những chiếc đồng hồ đó, thậm chí cả những chiếc với tính năng 
siêu phức tạp. Trong bối cảnh đó, lịch vạn niên đã được kết hợp cùng các kỳ công kỹ thuật khác, như trong 
chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng hồng ra đời năm 1901 kết hợp bộ lặp phút, đồng hồ bấm giờ và lịch vạn niên 
với lịch tuần trăng. Kiệt tác nghệ thuật cơ khí tiêu biểu cho đồng hồ Grand Complication này đã định hình lại 
thời kỳ vàng son của những chiếc đồng hồ với cơ chế phức tạp của thương hiệu. Đỉnh cao của kỷ nguyên này 
là thập niên 1920 – 1930, với chiếc đồng hồ bỏ túi thiên văn được sản xuất vào năm 1929 cho Vua Fouad I của 
Ai Cập. Chiếc đồng hồ tuyệt vời này là sự kết hợp các tính năng bấm giờ tách giây, lịch vạn niên, bộ lặp phút 
và các cơ chế Grande, Petite Sonnerie.

1 Đồng hồ bỏ túi hai mặt với lịch vạn niên 48 tháng và lịch tuần trăng (Ref. Inv. 10155) - 1884
2 Đồng hồ bỏ túi tích hợp bộ lặp phút, đồng hồ bấm giờ và lịch vạn niên với lịch tuổi và tuần trăng 
 (Ref.Inv.10536) - 1901
3 Đồng hồ bỏ túi, quà tặng cho Vua Fouad 1 (Inv.Ref.11294) - 1929 Reference 57260 – 2015
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Kỷ hoàng kim của lịch vạn niên
Xuyên suốt thế kỷ 20, Vacheron Constantin vẫn trung thành với cách tiếp cận cổ điển đầy thanh lịch với các cơ 
chế của kỹ nghệ đồng hồ, bao gồm cả lịch vạn niên trong đồng hồ bỏ túi cho tới tận những năm 1960. Những 
thập kỷ này ghi dấu bởi những sáng tạo đặc biệt, bao gồm chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng ra đời năm 1946, 
với bộ lặp phút, đồng hồ bấm giờ và lịch vạn niên hiển thị lịch tuần trăng. Sự sang trọng được thể hiện một 
cách đáng chú ý qua các tạo tác có độ mỏng ấn tượng được hiện thực hoá nhờ các bộ chuyển động thanh 
lịch. Văn năm 1955, Vacheron Constantin trình làng bộ máy Calibre 1003 lên cót thủ công, chỉ dày 1,64mm, 
một kỳ công ấn tượng. Khoảng 12 năm sau đó, họ đã đạt được kỳ tích mới – lần này với bộ chuyển động tự lên 
cót – bộ máy Calibre 1120 dày 2,45mm. Chính bộ máy này, được thiết kế riêng, đã trở thành nền tảng cho lịch 
vạn niên đầu tiên (Calibre 1120 QP) được đặt trong một chiếc đồng hồ đeo tay siêu mỏng – được Vacheron 
Constantin giới thiệu vào năm 1983.

Trong khi lịch hoàn thỉnh, lịch bộ ba với tuần trăng và lịch chỉ báo dạng hồi là một phần của truyền thống quen 
thuộc của thương hiệu, thì lịch vạn niên vẫn là một trong những cơ chế luôn được yêu thích, hiện được áp 
dụng trong các bộ sưu tập Patrimony, Traditionnelle và Overseas. Xu hướng này đã được phản ánh một cách 
rõ nét trong một mẫu đồng hồ quan trọng mới ra mắt năm 2019, chiếc Traditionelle Twin Beat với lịch vạn niên. 
Với hai hệ truyền động hoạt động ở nhịp điệu khác nhau, chiếc đồng hồ có thể hoạt động chậm rãi ở “trạng 
thái nghỉ” để đảm bảo dự trữ năng lượng ít nhất 65 ngày. Trong phiên bản “cổ điển” của mình, lịch vạn niên 
vẫn là một chức năng thường xuyên được sử dụng trong số các tính năng phức tạp, một truyền thống được 
duy trì tại Vacheron Constantin. Trong những năm gần đây, thương hiệu cũng thu hút sự chú ý với những chiếc 
đồng hồ có độ phức tạp đến mức trở thành tác phẩm nghệ thuật, như chiếc “Tour de l'île” với 16 tính năng 
đồng hồ và thiên văn, ra mắt năm 2005 nhân dịp 250 năm thành lập Maison. Mười năm sau, cho sinh nhật thứ 
260, Vacheron Constantin giới thiệu chiếc đồng hồ đi vào lịch sử chế tác, Reference 57260 với 57 chức năng, 
trở thành chiếc đồng hồ độc bản phức tạp nhất trên thế giới.

1 Đồng hồ bỏ túi với bộ lặp phút, đồng hồ bấm giờ và lịch 
 vạn niên hiển thị lịch tuổi và tuần trăng (Ref.Inv.11698) - 1946
2 Traditionelle Twin Beat với lịch vạn niên - 2019
3 Reference 57260 - 2015
4 Tour de l’île - 2005
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Thiên văn học ngự trị đỉnh cao
Tại Vacheron Constantin, việc thông thạo các chức năng thiên văn không chỉ giới hạn trong các dạng hình của 
lịch. Trong lĩnh vực đồng hồ bỏ túi, Maison đã sớm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng và nhà sưu 
tập, những người đặc biệt nhạy cảm với lĩnh vực sản xuất đầy phức tạp này. Ví dụ, vào năm 1890, theo yêu cầu 
của một khách hàng ở Paris, họ đã tạo ra một chiếc đồng hồ chỉ thời gian thiên văn. Khoảng 20 năm sau, các 
tài liệu lưu trữ tại văn phòng hãng đã đề cập đến một bộ chuyển động trống được thiết kế để cung cấp năng 
lượng cho hiển thị giờ mặt trời, cùng với lịch đơn giản và các chỉ báo mặt trời mọc, lặn. Năm 1919 cũng được 
đánh dấu với sự ra đời của một bộ chuyển động có lịch vạn niên, tuần trăng, mặt trời mọc và lặn, phương trình 
thời gian dạng hồi – một tác phẩm cơ khí thực sự hiếm có. Truyền thống về các chỉ báo thiên văn dựa trên 
tuyến đường của các vì sao – đã đình trệ một thời gian do sự khó khăn đến từ việc thu nhỏ của các đồng hồ 
đeo tay – đã trở lại một cách mạnh mẽ trong bộ sưu tập của thương hiệu kể từ cơn sốt đồng hồ cơ cuối thế kỷ 
20, được củng cố chắc chắn hơn với sự thành lập của bộ phận Les Cabinotiers.

Chịu trách nhiệm về những đơn hàng đặc biệt và những sáng tạo ngoại lệ mang dấu ấn của Maison, với sản 
phẩm là những chiếc đồng hồ độc bản, bộ phận này đã tạo ra những kiệt tác thực sự trong lĩnh vực đồng hồ 
thiên văn với độ phức tạp cao. Trong số này có chiếc Celestia Astronomical Grand Complication 3600 (2017), 
với 23 chức năng lấy cảm hứng từ thiên văn học, bao gồm chỉ báo giờ dân dụng, mặt trời và thiên văn. Những 
chỉ báo này cũng có thể được tìm thấy trên chiếc đồng hồ thiên văn điểm chuông grand complication – Ode 
to music (2020) với 19 chức năng thiên văn thiết yếu đi cùng bộ lặp phút. Chủ đề được lựa chọn cho những 
chiếc Les Cabinotiers ra mắt năm 2021 là Le Temps Céleste (giờ thiên tinh), thể hiện kỹ năng bậc thầy qua ba 
tạo tác choáng ngợp. Trong số đó có chiếc Armillary perpetual calendar – Planetaria, cung cấp lịch vạn niên 
số nhảy dạng hồi, điều chỉnh bởi tourbillon hai trục đi cùng mô hình 3D mô tả hai bán cấu cho các chỉ báo 24 
giờ và ngày/ đêm. Ở cấp độ thể hiện này, chức năng thiên văn đã thực sự cân bằng giữa khoa học và nghệ 
thuật trong cùng một chủ thể.

1 Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grande 
 complication 3600 - 2017
2 Les Cabinotiers Astronomical striking grand 
 complication – Ode to music - 2020
3 Les Cabinotiers Armillary tourbillon với lịch vạn niên– 
 Planetaria - 2021
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Sự tri ân đẹp đẽ
Vào thế kỷ 19, danh tiếng của Vacheron Constantin đã được khẳng định vững vàng, đặc biệt là trong địa hạt 
của sự chính xác, mang lại cho công ty nhiều giải thưởng xuất sắc trong lĩnh vực chronometry – đo thời gian 
quãng ngắn – do Đài thiên văn Genève trao tặng cùng nhiều giải thưởng khác. Do đó, các khách hàng của 
thương hiệu ngày càng đặt hàng nhiều đồng hồ theo yêu cầu riêng. Một lá thư gửi cho Vacheron Constantin 
vào ngày 24 tháng 2 năm 1853 bởi Bá tước Hyppolite Salito, thư ký Công sứ quán Sardinia tại Paris, đi cùng yêu 
cầu về một chiếc đồng hồ có nhiệt kế và lịch ngày: “(…)vì tôi định sử dụng chiếc đồng hồ này cho mục đích 
thiên văn, tôi muốn nó phải thực sự là một chiếc máy bấm giờ, chế tác một cách hoàn hảo – là những gì mà 
quý vị đang tiến tới gần nhất.” Một lời tri ân đẹp đẽ gửi đến kỹ nghệ chế tác đồng hồ xuất sắc của Vacheron 
Constantin.

Reference 57260 - 2015
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Danh sách đồng hồ
Đồng hồ bỏ túi hai mặt bằng vàng, với lịch vạn niên 48 tháng và lịch tuần trăng – 1884
Đây là chiếc đồng hồ bỏ túi đầu tiên của Vacheron Constantin được ghi nhận có kết hợp lịch vạn niên và chỉ 
báo ở cả hai mặt. Cơ chế hiển thị thời gian bao gồm kim giây phụ trên mặt số tráng men với cọc số La Mã, ray 
phút ngoại vi, lịch vạn niên được hiển thị trên bốn góc, có thể nhìn thấy qua mặt lưng trong suốt. Trục dọc 
chứa chỉ báo thứ và ngày, trong khi đó tuổi và tuần trăng hiển thị ở trục ngang, phía đổi diện với chỉ báo tháng. 
Mặt số phụ này được chia làm bốn phần, chứa đựng 48 tháng cùng năm nhuận được chỉ bằng kim. Chiếc 
đồng hồ này còn đáng chú ý hơn khi đã giành được Giải Nhất về máy đo thời gian tại cuộc thi của Đài thên văn 
Genève. 

Đồng hồ bỏ túi Grand Complication bằng vàng với tourbillon, lịch vạn niên, lịch tuần trăng và bấm giờ tách 
giây – 1931
Chiếc đồng hồ siêu phức tạp này là sở hữu của một nhà sưu tập. Rất hiếm có vào thời điểm nó ra đời, chiếc 
đồng hồ này hiển thị lịch vạn niên với tuổi và tuần trăng, cùng với chức năng bấm giờ tách giây và chỉ báo trữ 
năng 32 giờ. Được điều chỉnh bằng một tourbillon, có thể được chiêm ngưỡng bằng cách nhấc vỏ bảo vệ mặt 
sau, chiếc đồng hồ này đã giành Giải Nhất cuộc thi của Đài Thiên văn Genève năm 1934. Được sản xuất năm 
1931, đây là ví dụ tuyệt vời cho kỷ hoàng kim của Vacheron Constantin trong chế tạo đồng hồ bỏ túi với nhiều 
tính năng, khả năng dễ đọc tuyệt vời và bấm giờ ấn tượng.

Đồng hồ bỏ túi Grand Complication bằng vàng cho Vua Farouk – 1934
Một trong những chiếc đồng hồ phức tạp nhất vào thời điểm đó. Chiếc đồng hồ “hùng vĩ” – đường kính 80mm 
và mất hơn 5 năm để hoàn thành – được trang bị 13 kim. Bộ máy của nó kết hợp 820 thành phần dẫn động 
14 tính năng. Chiếc đồng hồ truyền động đôi bằng vàng 18K này đã được tặng cho Vua Farouk của Ai Cập 
vào năm 1946 và nằm trong bộ sưu tập của ông cho đến năm 1954. Nó bao gồm một bộ lặp phút, tính năng 
Grande và Petite Sonnerie với hệ ba cồng ba búa, một bộ bấm giờ tách giây với bộ đếm ba mươi phút, lịch vạn 
niên, chỉ báo tuổi và tuần trăng, đồng hồ báo thức và hai chỉ báo trữ năng.

1 Đồng hồ bỏ túi hai mặt với lịch vạn niên 48 tháng và lịch tuần trăng (Ref. Inv. 10155) - 1884
2 Đồng hồ bỏ túi Grand Complication với tourbillon, lịch vạn niên, lịch tuần trăng và bấm giờ tách giây 
 (Ref.Inv.10951) - 1931
3 Đồng hồ bỏ túi Grand Complication bằng vàng cho Vua Farouk - 1934
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Đồng hồ đeo tay “Cioccolatone” bằng vàng, hình vuông bo góc, lịch bộ ba và tuần trăng – 1954
Vào năm 1950, sự phát triển vượt bậc sau chiến tranh đã dẫn đến những hình thức thiết kế mới, vừa hữu ích 
vừa phá cách. Đối diện với xu hướng này, Vacheron Constantin đã tạo ra một chiếc đồng hồ đeo tay lớn, dáng 
vuông với các vấu và gờ tròn, cùng vỏ cong nhẹ. Với biệt danh “Cioccolatone”, chiếc đồng hồ này đã trở thành 
thiết kế tiêu biểu cho thời đại đó. Được ra mắt vào đầu thập kỷ, nó đã được xuất hiện với một số biến thể, bao 
gồm cả Ref.4764 đặc trưng nhất – với lịch bộ ba và tuần trăng.

Đồng hồ đeo tay siêu mỏng bằng bạch kim với lịch vạn niên và lịch tuần trăng – 1988
Đối diện với đỉnh điểm của trào lưu đồng hồ quartz vào thập niên 1980, Vacheron Constantin đã đánh một 
canh bạc vào đồng hồ cơ, khi ra mắt chiếc đồng hồ với cơ chế phức tạp này, mẫu đồng hồ lịch vạn niên đầu 
tiên có lịch tuần trăng trên đồng hồ đeo tay của thương hiệu, dưới dạng siêu mỏng. Mẫu thiết kế này đóng một 
vai trò quan trọng trong việc kéo công chúng quay lại với những chiếc đồng hồ cao cấp và đồng hồ phức tạp 
của Vacheron Constantin. Được giới thiệu vào năm 1983, chiếc đồng hồ này – được sản xuất nhiều phiên bản, 
bao gồm cả bản máy xuyên thấu – vẫn được duy trì cho đến năm 2006. Chiếc đồng hồ này đặc biệt thanh lịch 
nhờ bộ máy chỉ dày 4,05mm: Calibre 1120 QP siêu mỏng, đi cùng mô-đun lịch ngày.

1 Đồng hồ đeo tay "Cioccolatone" bằng vàng, dáng vuông bo góc với lịch bộ ba và lịch tuần trăng 
 (Ref.Inv.10933) - 1954
2 Đồng hồ đeo tay siêu mỏng bằng bạch kim, với lịch vạn niên và lịch tuần trăng (Ref.Inv.10736)
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Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600-2017
Chiếc Celestia Astronomical Grand Complication 3600 hai mặt độc đáo kết hợp thiên văn với nghệ thuật chế 
tác đồng hồ trong một hình hài “thiên thể” vàng trắng. Chiếc đồng hồ kết nối 23 tính năng thiên văn chính 
trong chế tác đồng hồ, hiển thị trên hai mặt của bộ vỏ, cho phép đọc thời gian với ba cách – dân dụng, mặt trời 
hoặc thiên văn – được vận hành bởi ba hệ truyền động độc lập. Bộ máy hoàn toàn mới của nó chứa đựng 514 
bộ phận, nằm gọn trong bề dày 8,7mm, với sáu trống cót đảm bảo vận hành tự động trong ba tuần.

Les Cabinotiers Tourbillon armillary với lịch vạn niên – Planetaria – 2021
Được trang bị bộ máy lên cót thủ công mới Calibre 1991, kết quả của bốn năm phát triển, chiếc đồng hồ độc 
bản này cung cấp lịch vạn niên với hiển thị dạng hồi cho thứ, ngày và tháng. Nó cũng có mô hình 3D hiếm có, 
biểu diễn hai bán cầu Bắc và Nam. Hai quả cầu titan thực hiện một vòng quay hoàn chỉnh trong 24 giờ với 
chỉ báo ngày/đêm. Bộ chuyển động được điều chỉnh bởi một tourbillon trục đôi, có các lồng lồng vào nhau di 
chuyển với tốc độc 60 giây mỗi vòng quay.

1 Les Cabinotiers Celestia Astronomical 
 Grande complication 3600 - 2017
2 Les Cabinotiers Armillary tourbillon 
 với lịch vạn niên - Planetaria - 2021
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Được thành lập năm 1755, Vacheron Constantin là Nhà chế tác đồng hồ lâu đời nhất Thế giới với 
hơn 265 năm hoạt động không ngừng nghỉ, luôn trung thành với bí quyết thủ công tinh xảo và 
phong cách thẩm mỹ giàu tính nghệ thuật được lưu truyền qua các thế hệ nghệ nhân bậc thầy.
 
Ở đỉnh cao nghệ thuật chế tác Đồng hồ Cao cấp và sự thanh lịch tinh tế, Maison đã tạo nên những 
cỗ máy đo thời gian độc đáo về kỹ thuật và thẩm mỹ, với những chi tiết hoàn thiện vô cùng hoàn 
hảo. 

Vacheron Constantin mang tới cuộc sống một di sản không gì so sánh được và tinh thần đổi mới 
thông qua các bộ sưu tập của mình: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, 
Historiques và Égérie. Thương hiệu này cũng mang đến cho những người chơi đồng hồ sành sỏi cơ 
hội hiếm có để sở hữu những chiếc đồng hồ độc đáo được thiết kế theo yêu cầu thông qua bộ phận 
“Les Cabinotiers”.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
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