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إنجاٌز في الوظيفة واالبتكار 
 

ساعة ثنائية التردد يتم التحكم فيها بواسطة المستخدم.  •
نظام مع براءة اختراع لالنتقال دون فقدان الوقت بين الوضع النشط عالي التردد )5 هرتز( ووضع االستعداد   •

المنخفض التردد )1.2 هرتز(، وآللية القفز الفوري للتقويم الدائم.
يؤمن وضع االستعداد تمديدا مدهشًا الحتياطي الطاقة )أقله 65 يوًما(.  •

حجم صغير للغاية )قطر 42 مم، 12.3 ملم( على الرغم من التعقيدات الكبيرة واحتياطي الطاقة طويل األمد.  •
مصممة خصيصًا لتوفير الراحة القصوى وسهولة اإلستخدام.  •

تقويم دائم هو هي األقرب من حيث التشغيل "السرمدي".  •

الصالون العالمي للساعات الراقية، يناير 2019- على مدى 264 عاما من التمايز في صناعة الساعات الراقية، 
نجحت دار فاشرون كونستانتين أن تبني لنفسها سمعًة ال تتزعزع لناحية غنى االبتكار في مجالي التقنية 
الراقية، تقدم دار فاشرون  الميكانيكية  الساعات  اليوم، ومن أجل تحديد مستقبل صناعة  والتصميم. 
 ،Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar "كونستانتين "تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر

الساعة التي يمكنها أن تتأقلم مع احتياجات مرتديها. 
فعند ارتدائها، تدق ساعة "تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر" على تردد عاٍل يتوافق مع أنماط 
الحياة النشيطة العصرية، وتعرض الساعات والدقائق والتاريخ والشهر ودورة السنة الكبيسة واحتياطي 
الطاقة على الميناء. وعندما ال يتم ارتداء الساعة، يمكن إبطاء حركة كاليبر QP 3610، وهي من تصنيع 
 الدار، من أجل الحفاظ على قدراتها على ضبط الوقت مع احتياطي للطاقة طويل األمد لفترة ال تقل عن 

65 يوًما.

كانت واحدة من أهم االفتراضات األساسية لصناعة الساعات الميكانيكية أن يكون لناتج الطاقة في النابض 
الرئيسي حدود زمنية ثابتة، مع انحراف ضئيل جدا عن احتياطي الطاقة المحدد. أما "تراديسيونيل توين بيت 
بيربتشويل كالندر" فهي تحول النابض الرئيسي بشكل فعال إلى مصدر لمستويات الطاقة المتغيرة، مما يمنح 

صناعة الساعات الميكانيكية الدقيقة درجة جديدة تماًما من التنوع.

وباإلعتماد على 264 عامًا من خبرتها المتمرسة في صناعة الساعات، استطاعت دار فاشرون كونستانتين أن تحقق 
المبتكر من خالل منح ساعة "تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر" ميزانين، يعمل كل  هذا االنقالب 
منهما بتردد مختلف لم تستخدمه دار فاشرون كونستانتين من قبل. يسمح الزّر في وضع الساعة الثامنة لمرتديها 
باالنتقال بسهولة من تردد إلى آخر، اعتماًدا على مستوى النشاط. عندما تكون الساعة على المعصم، سيحصل 
مرتديها على أقصى استفادة من ذلك عن طريق االحتفاظ بها في الوضع النشط، الذي يتميز بتوازن 5 هيرتز ) 

36000 هزة ترددية في الساعة( و 4 أيام من احتياطي الطاقة.

أما إذا لم تكن الساعة على المعصم ولم يتم ارتداؤها لفترة من الوقت، فيمكن تحويلها إلى وضع االستعداد، 
والذي يعمل على توازن ثان مع تردد منخفض بشكل كبير قدره 1.2 هيرتز )8.640 هزة ترددية في الساعة(. وهذا 
يسمح بتمديد الحد األقصى من احتياطي الطاقة إلى 65 يوًما على األقل. في أي وقت خالل وقت تشغيل وضع 
النشط وإعادة  االستعداد، يمكن تحويل "تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر" مرة أخرى إلى الوضع 

المحاولة، مع تحديث جميع مؤشرات التقويم الخاصة بها بشكل كامل.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


3

الصالون العالمي للساعات الراقية 2019
 ساعة "فاشرون كونستانتين تراديسيونيل 
توين بيت بيربتشويل كالندر"

لمحة عامة
–

حول التقويم الدائم
–

القوة والسيطرة مع نظام 
"توين بيت"

–
صياغة دائمة للتقويم 

الدائم
–

تحديات تقنية أخرى
–

هوية التصميم
–

المواصفات التقنية

 حول التقويم الدائم
يتسم التقويم الدائم بطابع عملي أكبر من بين التعقيدات الكبيرة. هذه اآللية المعقدة التي يمكنها عرض جميع 
معلومات التاريخ بشكل صحيح على الرغم من األشهر المتغيرة والسنوات الكبيسة، هي ذات أهمية وفائدة 
يومية. ولكن حتى اآلن، تم تقييد جدوى وفائدة التقويم الدائم من خالل حدود تكنولوجيا النابض الرئيسي 
التقليدي، مما يجعل من الضروري في معظم الحاالت وضع الساعة بوضعية التقويم الدائم في كل مرة قبل 

أن يتم ارتداؤها.

اآلن، يمكن وضع ساعة تقويم دائم يدوية التعبئة على طاولة والتقاطها بعد أكثر من شهرين حيث نجدها 
ال تزال تعرض التاريخ واألشهر بشكل صحيح. إن ساعة "تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر" تبرز 

المعنى الحقيقي لكلمة "بربتشويل" أي "دائمة" من إسمها وتسجل مسارًا جديدًا لالبتكار.
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Twin Beat® "القوة والسيطرة مع نظام "توين بيت 
تستخدم ساعة "تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر" نظامًا ميكانيكيًا حائزا على براءة اختراع يتيح 
التبديل الفوري بين الوضع النشط )5 هيرتز، 36.000 هزة ترددية في الساعة( ووضع االستعداد )1.2 هيرتز، 

8.640 هزة ترددية في الساعة( دون انقطاع قدرة الحركة على الحفاظ على الوقت.

هذا النظام مستوحى من النظام الموسمي من فترة إيدو اليابانية )1603 - 1868(، والتي قسمت لياًل ونهاًرا إلى 
ستة أجزاء، وتراوح طولها من يوم إلى آخر ومن فصل إلى آخر. تم تجهيز الساعات من هذه الفترة بميزان ذي 
حافة فردية أو مزدوجة مما يتيح إجراء تغييرات تلقائية في سرعة تشغيلها. تم عرض ساعة فانوس يابانية 
مماثلة منذ بداية القرن الثامن عشر، تعود إلى متحف الساعات الدولي في سويسرا، في الصالون العالمي 

 .SIHH 2019 للساعات الراقية في جنيف

من األمور الجوهرية في تشغيل نظام ®Twin Beat هو محدد الوضع الذي يعمل على مبدأ كل شيء أو ال شيء، 
مما يسمح لتوازن واحد فقط بالتذبذب في وقت واحد. باإلضافة إلى ذلك، يضمن مبدأ الكل أو ال شيء بأن 
المفتاح يعمل بشكل فوري، بدون أي تأخير عند االنتقال من وضع إلى آخر. هذا يكفل أيضًا أن عمليات 
ضبط الوقت لحركة كاليبر QP 3610 ال تنقطع أبدا، حتى لجزء من الثانية، وأن عرض الوقت يبقى دقيقا 

قدر اإلمكان.

كال الميزانين في وضعي النشط )5 هيرتز، 36.000 هزة ترددية في الساعة( واالستعداد )1.2 هيرتز، 8.640 هزة 
ترددية في الساعة( يعمالن بقوة برميل النابض الرئيسي نفسه، وهي الطريقة األكثر فعالية لتوزيع الطاقة 
والطريقة الوحيدة للحصول على مؤشر احتياطي طاقة واحد. هذه األولوية العالية للكفاءة هي مركزية بالنسبة 

إلى ساعة "تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر"، خاصة مع نظام Twin Beat وما يمثله.

والجانب اآلخر من استهالك الطاقة األمثل لساعة "تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر" هو وضع 
االستعداد الذي يبلغ 1.2 هرتز )8.640 هزة ترددية في الساعة(، والذي يتدفق خالل فترات الركود الطويلة 
عندما يتم وضع الساعة في وضع مسطح، كما أن ميزان التردد العالي لن يؤدي إال إلى استنزاف النابض 

الرئيسي من دون أي ميزة إضافية.
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 صياغة دائمة للتقويم الدائم
من أجل االستفادة الكاملة من مزايا نظام ®Twin Beat الذي يتحكم فيه المستخدم في زيادة احتياطي الطاقة 

الكامنة، تم إعادة صياغة آلية التقويم الدائم الستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة.

مؤشرات القفز معروفة بتأثيرها الطفيلي السلبي على توازن الحركة. فمتطلبات القفز تقلل من الطاقة التي 
تسير نحو الميزان، وفي كثير من الحاالت يفقد الميزان االتساع ويصبح سير عمل كرونومتر الحركة مهددًا. 
ويمكن أن يكون الوضع أصعب وأكثر تعقيدًا في الساعة المتضمنة على مؤشرات قفز متعددة، مثل ساعة 

التقويم الدائم.

في ساعة "تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر"، نفذت فاشرون كونستانتين مؤشرات قفزة فورية 
للتاريخ والشهر والسنة الكبيسة. في نفس الوقت، تم إعادة تصميم آلية القفز بالكامل )براءة اإلختراع في 
اإلنتظار(، باستخدام نظام مركب مزدوج الترس ذي السرعة المزدوجة والذي يتطلب عزم دوران أقل بمقدار 
أربع مرات من عرض القفز التقليدي. مع هذا التحسن، حتى في منتصف الليل في ليلة رأس السنة الجديدة 

عندما تنبثق المؤشرات الثالثة بشكل فوري، فإن التأثير على اتساع الميزان النشط ال يكاد يذكر.
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 تحديات تقنية أخرى
من أجل دعم الميزات الرئيسية لساعة "تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر"التقويم الدائم القوي 

ونظام ®Twin Beat المبتكر-يجب معالجة عدد من القضايا الميكانيكية األخرى. 

مع ساعة "تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر"، تخلت فاشرون كونستانتين عن ترددات الميزان 
التأرجحي التقليدية للمرة األولى. وبذلك، توفر الدار مجاالت عديدة للبحث والتطوير تحت سقفها بما يتعلق 

بالمبادىء الرئيسية لتنظيم ضبط الوقت الميكانيكي.

نتيجة لذلك، تم إنشاء نابض شعري جديد خصيصًا الحتياجات الميزان في وضعية االستعداد الحساسة 
للغاية )1.2 هيرتز، 8.640 هزة ترددية في الساعة(، مع أبعاد مقطعية من 0.0774 ملم إلى 0.0159 ملم، مماثلة 
ألرق أنواع شعر اإلنسان. يكون نابض شعري االستعداد أصغر بأربعة أضعاف تقريًبا في المقطع العرضي 
وأكثر حساسيًة من النابض الشعري الخاص بالميزان صاحب وضعية النشط )5 هيرتز، 36.000 هزة ترددية 

في الساعة(.

على الرغم من أن عرض الساعات والدقائق قد يبدو الجزء األكثر وضوًحا في ساعة "تراديسيونيل توين بيت 
بيربتشويل كالندر"، إال أنه بعيد كل البعد عن كونه بسيًطا أو تقليدًيا. نظًرا إلى أن العيار 3610 يحتوي على 
عجلتي توازن، واحدة فقط منها مسموح لها بالتذبذب في وقت واحد، يجب على عقارب الساعة والدقيقة 
أن ترسم معلومات متغيرة من رتل التروس من أجل قراءة واحدة في ذلك الوقت. ويتم تحقيق ذلك عن طريق 

الترس التفاضلي الذي يسمح للعقارب بقراءة أكثر من معلومة واحدة من بيانات ضبط الوقت.

يتم تثبيت ترس تفاضلي ثاٍن على البرميل لغرض مزدوج وهو تعبئة النابض الرئيسي وأيضًا تقليل عزم دوران 
النابض في حين يكون مصوبًا باتجاه ميزان وضعية االستعداد )مزود بنابض شعري رقيق صنع خصيًصا 
للميزان البطيء(. ويؤدي ترسان تفاضليان نهائيان إلى تحويل احتياطي الطاقة إلى الميناء الفرعي الذي يشير 

إلى المسار المتبقي للنابض الرئيسي. 

وبالرغم من كل ذلك، فإن حركة عيار QP 3610 المكونة من 480 جزءًا يبلغ قياسها 6 ملم من حيث االرتفاع 
الصغيرة. من خالل ساعة  إنجاز بحد ذاته في مجال هندسة األحجام  القطر، وهذا  ملم من حيث   32 و 
"تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر"، تعمل دار فاشرون كونستانيت على توسيع نطاق خبرتها 

المذهلة في بناء الحركة المدمجة.
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 هوية التصميم 
ساعة  أن  إال  الكبيرة،  التعقيدات  ورقي  البالتينية  للعلبة  الكالسيكي  التصميم  صفة  من  الرغم  على 

"تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر" تتمتع بتصميم عصري يرتكز على تقنيات تشطيب قديمة.

تم تزيين لوحات الحركة والجسور بـشعار Côtes de Genève ومن ثم تم معالجتها بـNAC، وهو طالء داكن يوفر 
مقاومة فائقة ومتانة مقارنة مع عالجات أخرى مشابهة.

على الميناء، يتحول فن القرن الثامن عشر لدوران المحرك واللمسة البلورية إلى زخرفات شعاعية نقية 
وأسطح مغمورة بالرمل.

من أجل تحقيق هذا االتحاد من التقاليد والحداثة بشكل مثالي، يتم تصنيع الميناء في جزأين رئيسيين 
في عملية متعددة المراحل. تم تصميم الجزء الذهبي من الميناء بزخرفة يدوية، ومن ثم تم تركيبه في جزء 
خارجي من الكريستال السافيري. ثم يتم تثبيت مؤشرات الساعات الذهبية على جزء الكريستال السافيري 

من الميناء، وهو محفور بالليزر ومعبأ بالحبر للحصول على مظهر سلس وملمس.

للحركة  المعاصرة  الجماليات  إلى جنب مع  الكالسيكية، جنبا  الحالة  التوازن في تصميم  هذا  ويكّمل 
المهارة  إبراز  الفكرة األساسية لساعة "تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر"- أال وهي  والميناء، 

التاريخية التي ال مثيل لها من خالل االبتكار السرمدي.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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الصالون العالمي للساعات الراقية 2019
 ساعة "فاشرون كونستانتين تراديسيونيل 
توين بيت بيربتشويل كالندر"

لمحة عامة
–

حول التقويم الدائم
–

القوة والسيطرة مع نظام 
"توين بيت"

–
صياغة دائمة للتقويم 

الدائم
–

تحديات تقنية أخرى
–

هوية التصميم
–

المواصفات التقنية

المواصفات التقنية
ساعة "تراديسيونيل توين بيت بيربتشويل كالندر"

3200T/000P-B578 رقم المرجع  

3610 QP الحركة  
تطورت وصنعت من قبل فاشرون كونستانتين  

ميكانيكية، يدوية التعبئة  
قطرها 32 ملم )14 ¼(، سماكتها 6 ملم  

5 هيرتز )36.000 هزة ترددية في الساعة(، 1.2 هيرتز )8.640 هزة ترددية في الساعة(  
480 جزءًا  
64 جوهرة  

وضع نشط )5 هيرتز تقريبا(، 4 أيام تقريبا من احتياطي الطاقة  
وضع اإلستعداد )1.2 هيرتز(، 65 يوما تقريبا من احتياطي الطاقة   

الساعة مصدقة بشعار جنيف  

الساعات، الدقائق، تقويم دائم فوري، المؤشرات 
احتياطي الطاقة، وضعية التردد  

950 بالتين العلبة 
قطرها 42 ملم، سماكتها 12.3 ملم  

خلفية شفافة من الكريستال السافيري  
مقاومة لضغط المياه تصل إلى 30 مترا تقريبا  

صفيحة ميناء ملونة ومزخرفة يدويا بالذهب )الجزء الداخلي( الميناء 
وميناء شفاف من كريستال السافير  

إشارات الساعات من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا، وعقارب   
للساعات والدقائق من الذهب األبيض 18 قيراطا  

عقارب من الذهب المتأكسد باللون األسود الحتياطي الطاقة، والتاريخ والسهر ووضعية التردد  

جلد التمساح الميسيسيبي الرمادي مع قشرة داخلية من جلد التمساح، خياطة يدوية،  السوار 
تشطيب السراج، مربعات كبيرة  

دبوس مشبك بالبالتين 950، مع صليب مالطي نصفي مصقول المشبك 

متوفرة حصريًا في بوتيكات فاشرون كونستانتين

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


تأّسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام 1755 وهي من أقدم مصّنعي الساعات في العالم. وقد قامت بتصنيع الساعات دون 
انقطاع لنحو 260 عامًا محافظًة على تاريخ عريق من التمّيز والرقّي في صناعة الساعات التي شهدت أجيااًل من الحرفيين.

وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة، تتوّلى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية 
فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

 ،)Patrimony( "باتريموني"  الرئيسية:  مجموعاتها  من خالل  إبتكارية  وروحًا  ُيضاهى  ال  تراثًا  كونستانتين  فاشرون  تجّسد 
"تراديسيونيل" )Traditionnelle(، "المهن الفنية" )Métiers d’Art(، "أوفرسيز" )Overseas(، "فيفتيسكس" )Fiftysix( و"الساعات 

التاريخية" )Historiques(. كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب عبر قسم 
.)Les Cabinotiers( "لي كابينوتييه"

#VacheronConstantin
#VCSIHH

#SIHH2019

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html

