
Maître Cabinotier Retrograde Armillary Tourbillon 

الساعة الخارقة ذات الرقم  المميَزْين اللَذْين تّتسم بهما ْيندَّ ن التفصيَلْين المعقنوع فريد من الساعات يتضمّ  •
 57260المرجعي 

 على براءات اختراعللحصول  طلبات أربع •
 تصميم مذهل وعصري •
 Poinçon de Genèveدمغة جنيف للجودة مع  •

تفصيالً معقداً،  57والتي تحتوي على   57260طالق ذات الرقم المرجعي الساعة األكثر تعقيداً على اإل إطالق بعد
 Maître Cabinotier Retrograde Armillaryعن موديل  فاشرون كونستانتينتكشف 

Tourbillonالسابق  ساعات محترفين ابتدعوا فية صانعي هذه الساعة التي تحمل دمغة جنيف ثالث . وقد ابتكر
في هذه  الخارقة هذه الساعةل المعّقدة سماتالوقد أدرجوا سمتَـْين من  57260الساعة المميزة ذات الرقم المرجعي 
صميمها العصري فيسمح برؤية أّما ت. مزدوجال االرتجاعيمؤشر والالهيكل الدائري الساعة الجديدة المبتكرة:  توربيون 

ة الدقة داخل علبة بسماكة . وتختبئ الحركة اليدوية التدوير والعالي1990الملحوظة للحركة التي تتميز بمعايرة  الهيكلية
هذا الموديل  بعد ابتكارعلى أربع براءات اختراع الحصول الدار  طلبتم مصنوعة من الذهب األبيض. وقد م 45.7
 الفريد.

 57260مستوحاة من الساعة الخارقة ذات الرقم المرجعي 

لتكون بذلك الساعة األكثر  معقدةً  مسةً  57النقاب عن ساعة تتميز بـ  فاشرون كونستانتني، كشفت 2015سبتمرب  17يف 
 Atelier ساعات ماهرين من ورش عمل  ا ثالثة صانعيامليكانيكية اليت ابتكره التحفةتعقيداً على اإلطالق. فهذه 

Cabinotiers للشركة استغرقت مثاين سنوات من العمل لتطويرها وأُطلقت مبناسبة الذكرى السنوية املئتَـْني وستني  التابعة
على طلب خاص وباستخدام أحدث تكنولوجيا  وقد ُصِنعت هذه الساعة ملرة واحدة بناءً . فاشرون كونستانتنيلتأسيس ماركة 
دمغة جنيف. وقد بقيت البحوث واملهارات اليت اسُتثمرت البتكار  صناعة الساعات املعتمدة منل التقليدية بادئاملللحفاظ على 

كّل لتسليط الضوء على   يف الوقت عينه ر بالنسبة إىل ثالثة صانعي ساعات كانوا يعملونهذه الساعة اخلارقة مصدر إهلام وتطوّ 
 تفاصيلها.تفصيل معّقد من 

ل هلذا املشروع. وهو املولود األوّ  Maître Cabinotier Retrograde Armillary Tourbillon موديل  ويُعدّ 
 االرجتاعيأال ومها توربيون اهليكل الدائري واملؤشر  57260س  بما ساعة لتفصيَلْني املعقَدْين اللَذْين تتّ نسخة جديدة من ا

الدقائق بينما يدور التوربيون على حمورَْين ولديه على الساعات و  االرجتاعيةوظيفة الوتنطبق وإّمنا بأسلوب عصري حديث.  زدوجامل
علبتها املهيبة. اجلانبية لنوافذ الاملعدنية اخلاصة من خالل  NACة بسبيكة ميزان زنربكي دائري. وتظهر أيضاً احلركة املغطاّ 

يف عامل  كونستانتنيفاشرون  املختارة واليت تبّني إجنازات  Maître Cabinotierوتشّكل هذه الساعة جزءاً من جمموعة 
 س  به.ز اإلمجايل الذي تتّ   حسب الطلب والتميّ بدع املصمّ صناعة الساعات وعملها امل

 مزدوجارتجاعي نظام 



للساعات والدقائق مع  ارجتاعيَـْني  مبؤشَرْين، فاشرون كونستانتنياليت طورتا وصنعتها ، و 1990تتميز حركة التدوير اليدوي مبعايرة 
عان بإطاللتَـْني ساحرتـَْني. ويعود العقربان إىل الصفر مذهالن من الناحية الفنية كما أّ�ما يتمتّ  ويعترب هذان املؤشرانرتداد فوري. ا

 د من تقدمي مؤشر دقيق وإىل مواد خفيفة ومقاومة متاماً كالتيتانيوم املستخدم يف العقربـَْني.للتأكّ  بسرعة حتتاج إىل انتباه خاصّ 

 ريدائالهيكل توربيون ال

زنربكي  الدائري املرتافق مع ميزانيكل اهلتوربيون مع السرعة األكثر ترفاً ل العقربان االرجتاعيان مسة اإلااءة اليت يّتس  با تباينت
. 9دائري. ويعمل التوربيون املنّظ  بأناقة كجس  دائري يدور باستمرار على حموَرْين حتت قبة من كريستال الصفري جبانب الرق  

يف الساعة الفلكية اليت ابتدعها صانع  ئري كذلك الذي أُدرجدائري ألنّه يرتكز على هيكل داال توربيون اهليكلوهو يسمى 
اليت متيز با  اإلطاراتو ل التوربيون إىل ذاكرتنا احللقات الساعات الفرنسي أنتيد جانفييه يف القرن الثامن عشر. ويستحضر شك

ويُعّد امليزان الزنبكري الدائري الذي طّوره يف بداية األمر جاك فريدريك هورييه يف العام  النموذج القدمي من الاالت السماوية. 
ر املتحّد املركز للنابض وبالتايل اتساق سرعة طوّ . ويضمن هذا الشكل التحالياً نادراً بصورة خاصة يف الساعات املبتكرة  1814

يظهر كّل  فاشرون كونستانتنيشعار صليب مالطه من  ة علىة أملنيوم خفيفالتوربيون املصنوع من سبيك وحيتوي ناقلعجلة املوازنة. 
ثانيًة من خالل فتحة من كريستال الصفري على جانب  30ثانيًة أثناء دوران التوربيون. وميكن رؤية هذا املشهد املستمر كّل  15

 العلبة.

 حركة عالية الدقة

بنوع جديد من املوازين طورته  وهو ميتازيف ابط الوقت.  ملحوظةً  دائري دقةً اليكل ه وبنيته، حيّقق توربيون اهلفضالً عن روعة أدائ
 التلف مقاومةللمنصة من  ملاساأل من والرافعة من السيليكون مع أحجارحيث ُصنعت عجلة املوازنة  فاشرون كونستانتنيوصنعته 

ستطاع وعالية التقنية وهو يساه  بصورة ملحوظة يف أداء هذه . وقد ُصِنع امليزان من مواد خفيفة قدر املاالستدامة الطويلة املدىو 
 هذا ة. وقد أصبح مستوى الدقّ الختبار الكرونومرت الرمسي ملعهد السويسريامتطلبات  بصورة تتجاوز على حنو ملحوظالساعة 

 .املؤشران االرجتاعيانتصه الطاقة الكبري الذي مي أكثر روعًة من أي وقت مضى بسبب حج 

 وزخرفة عصريـَْينتصميم 

 األسلوب Maître Cabinotier Retrograde Armillary Tourbillonس  با ساعة تشمل امليزات اليت تتّ 
املعدنية اخلاصة بلون  NACمن خالل املعاجلة بسبيكة  بالكهرباء 1990احلركة. وقد طُليت معايرة  العصري للتصمي  وزخرفة

الذي  ظهر احلركة التصمي  العصري. وعلى جانب القرص، تُ على إطاللة الساعة يضفي تأثرياً ملاعاً ساحراً  ماأسود فحمي داكن 
ملسًة  ونقشة كوت دو جنيفحتاكي إشراق الشمس اليت لماعة الزخرفة حبيث تضفي عليها الر مقصوصة حبّدة مع جسو  تتفّرد به

على الوجه  أنيقة تباين ت دو جنيف ليضفي بذلك نفحةَ خرفة بنقشة كو ويتميز الظهر بإطاللة أكثر تقليديًة مز  .من النعومة
اايف على التميز فهو العمل . أّما الدليل اإلفاشرون كونستانتنيالعصري هلذه الساعة اليت ال مثيل هلا امن جمموعة ساعات 

املؤشرات على القرَصْني اللَذْين وتظهر هذا ساعًة.  130شطب كافة احلواف والذي استغرق ما يزيد عن الدؤوب الذي تطلّبه 
مؤشرا الدقائق والساعات  ها العصرية. وعلى جهة اليمني، يُظهريغطيان جزئياً الصفيحة القاعدية للكشف عن معامل احلركة وزخرفت

 ساعات مصنوعة من الذهب األبيضلتحديد املاعة حتاكي إشراق الشمس حمددة مبؤشرات لنصف دائرة فوق زخرفة  االرجتاعيان
حول مقياس مواوع على قرص مطلي بالفضة. املتناظر له ناقل التوربيون مؤشر الثواين  وينقلاألسود. اللون ياس للدقائق بومق



 Armillary“بصورة استثنائية على جانب القرص فوق النقش التايل  Poinçon de Genèveهذا وقد نُقشت دمغة 
Tourbillon ”.لتأكيد اجلودة العالية هلذه الساعة 

 تنتظر الحصول على براءات اختراع 1990أربع ميزات مبتكرة للمعايرة 

 الفوري النظام االرتجاعي .1
. وبالتايل يتزامن أسطوانة نقل احلركة اخلاصة بالدقائق  الوقت الذي يرتد فيه عقربا الدقائق والساعات سوى ال حتّدد

 سواء عند الظهر ويف منتصف الليل. للعقربـَْني على حدّ  املفعول االرجتاعي

 767 706رق  
 ) جهاز يضبط آلية املؤشر االرجتاعي54(
. ويتألف اجلهاز من أسطوانة أوىل ة الساعاتركاالبتكار بآلية الضبط اخلاصة مبؤشر ارجتاعي مرتبط حب ) يتعلق هذا57(

دعامة ) حبيث تكون ال6) ودعامة ثانية (3( عامة أوىل) فضًال عن د5() وأسطوانة ثانية لنقل احلركة 2لنقل احلركة (
مسندة على األسطوانة الثانية لنقل ) 6) والدعامة الثانية (2ركة (سطوانة األوىل لنقل احل) ُمسندة على األ3األوىل (
ل ) يف الوقت األوّ 3إعتاق الدعامة األوىل (بطريقة تسمح بلنقل احلركة  ). وقد ُوِاعت األسطوانة األوىل5احلركة (

ُوِاعت األسطوانة الثانية لنقل  د؛ وباملثللدوران عن طريق قوس أول حمد) با3قًا للسماح بالدعامة األوىل (حملدد مسبا
) بالدوران 6) يف وقت ثان حمدد مسبق للسماح للدعامة الثانية (6الدعامة الثانية ( بطريقة تسمح بإعتاق) 5احلركة (

) وهي تعمل على مستوى الدعامة 3)تصبطها الدعامة األوىل (7اق (عرب قوس ثان حمّدد. ويشمل اجلهاز آلية إعت
األسطوانة األوىل لنقل ) بواسطة 2الدعامة األوىل ( ) بالتوازي مع إعتاق6لكي يت  إعتاق الدعامة الثانية () 6الثانية (
 تشمل هذا اجلهاز".اليت من قياس الز . ويتالءم هذا االبتكار أيضاً مع آليات يف الوقت األول احملدد مسبقاً ) 2احلركة (

 
 

 الطوق المعدني .2



سرعة امليزان.  ن التيتانيوم اخلفيف لتحسني اتساقمبحور امليزان مُصِنع الطوق املعدين الذي يثّبت النابض 
ويتناسب وزن وحج  التيتانيوم مع وزن وحج  املواد األخرى يف جهاز الضبط ما جيعل الطوق املعدين مثالياً 

 لالستخدام يف التوربيون.
 706846الرق  

 ال) طوق معدين جلهاز ابط امليزان 54(
 يُرّكب يف حركات الساعات) جلهاز ابط خاص بامليزان الزنبكري 4) بتألف االبتكار من طوق معدين (57(

وهو حيتضن الطرف  حمور امليزان اخلاص جبهاز الضبط) ليواع على 4امليكانيكية. وقد ُصِنع الطوق املعدين (
نيوم أو سبيكة تيتانيوم أو من يزان الزنربكي. وقد ُصِنع الطوق املعدين بالكامل أو جزئيًا إّما من التيتااخلي للمالد
اجلانبَـْني على طول حموره.  ) على13و 12ْني مسطَحْني (يَـ مستو وللطوق املعدين منيوم. لومنيوم أو سبيكة ألو األ

به على حنو مفيد على جهاز التقليدي وميكن تركي الطوق املعدين وزناً من وبالتايل للطوق املعدين وزن أقّل اخنفاا
 التوربيون. الضبط يف أحد ناقالت

 
 التوربيون المتعدد الناقالت .3

ثانيًة.  15ُصنع التوربيون من ناقَلْني أحدمها داخل اآلخر. وبينما يدوران يشّكالن صليب مالطه كّل 
طبقة تشبه ب وُغِطّيتوميزان زنربكي. وقد ُصنعت عجلة املوازنة من السيليكون  فاشرونوللتوربيون ميزان من 

 متدين جداً.مبعامل احتكاك  اخلاصة باملنصة األملاس بينما تتميز أحجار األملاس
  2 741 150رق  

 ) توربيون متعدد الناقالت وحركة لقياس الوقت وساعة تتضّمن توربيون متعدد الناقالت.54(
ويتألف ) يتمحور هذا االبتكار حول ساعة تتضّمن توربيون متعدد الناقالت يف حركة لقياس الوقت، 57(

). 7) يدور امن الناقل اخلارجي (6لي () وناقل داخ7التوربيون املتعدد الناقالت من ناقل خارجي (
) جبزء متميز واحد على 6ع الناقل الداخلي () كما يتمت18) أقله جبزء مميز واحد (7ع الناقل اخلارجي (ويتمتّ 

) جيتمع جزء 7ل اخلارجي () والناق6الداخلي (للناقل ذات صلة على األقّل واحدة  األقل. وبعد اختاذ واعية
 مرئياً  من الناقل الداخلي ليؤلّفا دورياً شكًال حمّدداً واحد ) 15واحد مميز من الناقل اخلارجي مع جزء متميز (

 من خارج الساعة.



 
 الرافعة .4

لكي يتمّكن صانع الساعات من تعديلها كما  خاصة باملنصة ميكن تركيب الرافعة املصنوعة من السيليكون مع أحجار قابلة للنقل
جعلها أقوى وأكثر مقاومًة ي الرافعة يف طبقة األملاس اليت تغطّ  التقليدية. إىل ذلك تساه نصة املرافعة ب يفعل عندما يتعلق األمر

 ينخفض مستوى االحتكاك بني الشوكة ودبوس الدفع بصورة ملحوظة.للتلف بينما 
 

 706 756رق  املنشور 
 
 مليزان قياس الوقت) الرافعة 54( 
) 25تألف من شوكة () ألحد موازين قياس الوقت اليت ت2ينطوي هذا االبتكار على رافعة نقالة ( )57(

) أيضاً جهاز تثبيت على كلٍّ من 2). وللرافعة (22املنصة ( حلجر) 27ا قاعدة (مكّل منهل) 21وذراَعْني (
) 22(املنصة  ) مواوع بصورة ُمتّكنه من الضغط على حجر50ف من هيكل مرن () يتأل21الذراَعْني (
واعية اليف  ) وتثبيته22). وميكن بالتايل تعديل حجر املنصة (27مواوعًا على قاعدته (كون عندما ي

 .يف قاعدتهختارة امل
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