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نتر إكس-راي
تطلق »أورورك«ساعةتايم ه

تفضل ه
ف هومفريد مننوعه ومثيرتماما كما
أطلقت »أورورك«  ،URWERKدارالساعاتالعالمية ،مفهوم EMCتايم هنتر ،هو م
جرد الضغط
تي.فب م
تقييمالكتروني ذا
نفرد بها وهونظام
يقةبميزةت
»أورورك « .URWERKتتمتع هذههي الساعات الميكانيكية الدق
تحقيق
فضل من ذلك،فإنهيمكن ضبطه ل
ؤشر ساعة EMCتايم هنتر عن دقة و مدىسر ةع الساعة .أ
فسر م
على زر مؤشرالساعة،يست
تي.
يقا
فضل أداء م
أ
لكن ما مدى
للساعات،الذيتمعرضه ألول مرةفي عام ،2013علىأرقىالجوائزفيعالم صناعةالساعات .و
فاز مفهوم EMC
تحقق األداء
تي
يكي ةالعجالتوالتروسال
نتر؟ هليمكنك أنتصفنظام هاالداخلي؟ أو أنتصف ميكان
فتكبساعة EMCتايم ه
معر
ل؟ لمساعدتك،تقدم »أورورك« URWERKساعةتايم هنتر إكس-راي  -طبعة محدودة من 15قطعة.
تي األمث
يقا
الم
أخذ السعي من أجل دقة الداء وجماليةالحركة.
ساعةتايم هنتر إكس-راي ،عندماي

لقدقمنابتطويرنظاميعتمدعليه
تي والمؤسسالمشاركلدار »أورورك« " URWERK
يكسبومغارتنر،الساعا
فل
وعنالموضوععلقي
تفاعل مع ها،
نشأفيال
يكية .و هذاالذكاءي
لساعةالميكان
فنا ذكاءالخواص ا
نسبة ،"%100وأضاف" :لقد أض
يكيةب
يضمن دقةالساعةالميكان
تصميم وتطويرالحرك ةالمحورية
نسبةلساعة EMCتايم هنتر،قمناب
بال
يضيف "
تفاعل معساعة EMCتايم هنتربمرتدي ها" .و
ويربطذلك اال
لساعة،
كتروني داخل ا
تقرار أمثل.ثمقمنابزرع ج هازتحكمإل
يكل مزدوجالس
تي مععجلةتوازن خاصة و ه
يقا
تكزعلىاألداء الم
بشكلير
تها لضمان دقة متنا هية".
التحكمبساعة ،EMCوضبط إعدادا
يقومبإبالغ مرتديه حول أداءساعته .حيثتمكن هذه المعلومات ،من
كتروني
يعه داخل مختبراتنا ،وأن ه اذ النظم االل
تصن
كي الذيتمتطويره و
يكاني
تمد ساعة EMCتايم هنتر كلياعلىقلبها الم
تع
اختتمقائال" :
تقارير ألداء".
هو الذييدليب

غلفةبـ Super-
لدقائق ومزودبعقارب سوداء م
تتميز ساعةتايم هنتر إكس-رايبحجم كبير مع ميناء ساعة مركزي و مؤشر ل
بله مؤشر احتياطي
يقا
فناإلىذلكقرص دواريشيرإلىالثواني -الساعة ) – (1و
تعطي وضوحا اكثر .وأضا
يضاءل
Luminovaب
يسرى -الساعة )  - ( 10دقته ( +/-
بعة (.)7يعرضقرص مؤشرات ألداءفي EMCتايم هنترفيالزاويةال
للطاقة -الساعةالسا
الخلفية عبر
كذلك ذبذبة رقاصالساعة عندالطلب.يمكنك مشا هدة كل منآليةالساعة وبرغيالتثبيت من الجهة
15ثانيةفياليوم) و
يسية لهذهالساعة .وعلق عنالموضوع مارتنفراي،المؤسسالمشاركلدار »أورورك«
تي إحدىالنقاطالرئ
واجهة منالياقوت،وال
كتروني ة
تضادين كليا داخلعلبةالساعة.تجاورالداراتاإلل
لتجارية" :يوجد عالمين م
الفنيللعالمة ا
للساعات والمدير
URWERK
يفية عمل هذهالقطعة المتميزة .هذا المفهوم
فة المزيد،في ك
نتج ه خبرتنافيعالم الميكانيك.تثير هذهالرؤيةالرغبةفي معر
أرقى ما ا
في أيشيء ،عجالت ها وآليت ها ومكوناتها
لساعة.ساعةتايم هنتر إكس-راي التخ
نفسه هوالذييمكن اآلنالوصولإليهعلى واجهة ا
ري تحت أعين مرتدي ها".
ي تج
يع حركات ها األكثرخصوصة
كتروني ة ،وجم
إلل
لتيتمنح هاساعة EMCتايم هنتر لمرتدي ها؟
ما هي المزايا ا
فعفريق »أورورك« URWERK
يقة وراء ر
تىأثمنالقطعتكونبالقيمة!"كانت هذهالحق
بشكلصحيح،فح
بيلون
"إذالميضبطالتور
لتحدي العملعلى ساعة EMCتايم هنتر.
لشركة المصنعة قبلتسويق ها،يتموضع ها عادةعلى ذراع
تعديل دقت ها) من طرف ا
عندمايتمتنظيم أي ساعةتوقيف (اختبار و
ك الساعة الختباريضمن دةق الساعة.يتأثرتوقيت
بذل
تعرض
تقرةنسبيا .وت
فةبدرجة حرارةمس
ميكانيكيفي دورانمستمر داخل غر
فعلية،يختلف متوسط
يكية أساسا من موضع ها ،ولكن من درجات حرارة الغرفةكذلك.في ظروف االستخدام ال
الساعات الميكان

فعلياليومي
فراغ ،ولكن أيضاحسبالوقتال
الوقتفي كل موضعحسب أنشطةصاحب ها :اللساعاتالعمل ،أووقتال
فس الدقةبعد
تلفانن
ثلتانيرتدي هاشخصان مخ
الذيترتدىفيهالساعةعلى معصم صاحب ها .وهكذا ،التحملساعتانمت ما
تعرضتالمواضعتختلفحسب األنشط ة.تعلم EMCتايم هنترصاحب هابدقت هابمجردالضغط
أسبوع من االستخدام ألن ه ما
تفاعل أداءاتبأكبردقة
تباردقت ها.يقدم هذاال
دفعي ،وهذا مايسمحل هابتصحيح هذه االخ الالت ،ومنثم إعادة اخ
على الزر ال
يف مع أسلوب حياةمستخدمي ها وتغيراتالظروف الخارجية،بغضالنظر عن طبيعت ها.
ممكنة إلى  EMCعن طريقالتك
لتشغيل
ا

دفعي،تتموضعإبرة على أحد الرمزين:
فعيلالزرال
فعيلطاقة وحدةتقييم EMCتايم هنتربواسطةالتعبئةاليدوي ة.بعدت
يتمت
فاية) .إذا كانالقياس ممكنا،تشير اإلبرةعندئذفيالبداية إلىدقة 15 -/+ثانيةفياليوم
ييم جاري) أو ( Pالطاقة غيرك
( δتق
ضافةإلى ذلك،يعمل ضوء إل إي دي  LEDكمؤشر
فترةقصيرةقبل اإلشارة إلىذبذبةعجلة االتزان.باإل
الواحد ،وذلكل
قياساتالتي أجريت منقبل EMC
تحولالضوء إلى األحمر إذا كانت إحدىال
تشغيلالجيد ،وي
للدقة.يشير األخضر إلىال
بولةالمحددة.
تايم هنترأقل أو أعلى منالمستوياتالمق
ياسها من طرف EMC؟
وكيف يتمق
ما هي حركة اذلبذبة
ف هوميمكناستيعابهبسهولة،
تشيرإلي هاالساعةفييوم واحد) م
التي
ثوانيالمسبقة أوالمتأخرة
افقةلعددال
إذا كانتالدقة (المو
تعتمدعلى
بندول ذ هابا وإيابا ،أما دقةساعةاليدف
بقاتعتمدعلىتأرجحال
تزانأقل وضوحا .إن دقةالساعاتسا
فإنذبذبة عجلة اال
بندول خالل كلتذبذب.
تقل ال
بالدرجاتين
السعة" إذا هي إلى أي مدى
التوازن ذ هابا وإيابا" .
تأرجح عجلة

لذبذبة ،ويعني هذابأن
منالناحيةالنظرية،يجب أنيكونكل من عجلة االتزان ورقاصالساعة متزامنانفي جميع حركات ا
فسالوقتبالضبطبغضالنظر عنمسافةالتأرجح .إال أنه منالناحيةالتطبيقيةفإن األداء األمثللمعظم
كلذبذبةستأخذن
تذبذب ها
تطلبسعةتذبذب مابين  240درجة و 310درجة.بما أن عجلة االتزانصغيرةنسبيا و
حركاتالساعاتالميكانيكيةي
فاضفيسعةالتذبذب.
الثانية الواحدة)،سيؤدي أدنىتدهورفيتزييت المحور الميكانيكيإلىانخ
سريع ( 4مرات ذ هاب ا وإياب افي
تعدسعة التذبذب مقياساثمينا التزان ها أولضرورة التدخللضبط ها.
بشريتماما،تعدفعاليةدقاته (السعة) وانتظا م ه (الدقة)
القلبال
قلب" حركة كل ساعة ميكانيكية .مثل
تمثلعجلة االتزان "
مؤشراتالصحةالجيدة.
لساعة؟
ماذايوجد على ظ هر ا

ضافةإلى
تايم هنتر،باإل
قبلالحديث أكثر عنأناقة الحركة،تجدر اإلشارةبنا إلىبرغي اإلعداداتالواقعفي عمق EMC
يبرزالتاجببراعة .وإذا أردنا اآلن رؤية حركته وراء
قبضالساعة،الذي
يناءالساعة على مستوى م
فل م
دفعيأس
الزرال
تقيس دقةالتذبذب .كما هو متصلبواسط ة كابل
تشعارضوئية
تزانالذييضم أجهزةاس
نشا هد غطاءعجلة اال
ياقوتس
زجاجةال
بعلبة مزدوج ة
تعالساعة
صغير مع مكوناتإلكترونيةفي جهتهاليمنى .ويمكن مشاهدة هذهالمكونات خلفشبكة .كماتتم
مر ّ
كب ةبشكل عمودي بجانب الدورةالموحدةالمدمجة.
فكرةالمجنونةالقائمة على دمج أداةقياس حاضرة على جميع طاوالتالساعاتيينفيالساعاتالميكانيكية أكبر
بحتال
أص
تحديلدار أورورك  .URWERKوعلقبومغارتنر" :سيكونلديكبيانات موثوقة ودقيقة على جهاز EMCتايم هنتر من
فضل ذلك،يمكنكتجربة إحدى
رفيينالساعاتيينفقط .وب
الللمسة زر واحدة .هذهالمعلوم ةلمتكنمتاحة منقبل إالللح
لساع ةالميكانيكية-بكل أمان".
نسان  -ا
تي تم اختراع ها من طرف اإل
ثر إثارةمن تلكال
آلليات األك
نشاط والحرارة والضغط)على
اف هال الثة :إبرازتأثيرالمتغيرات الخارجية ا(ل
فسهبأ هد
تايم هنترن
هكذافرض مبدأ EMC
تفاعل بين الساعة وصاحب ها.
تشجيع ال
تخدم بضبط هذا التزامن و
السماح للمس
تزامن عجلة االتزان و
تايم هنتركساعة ذات دقة ميكانيكية معززةبحركة خاصة مصم م ة ومطورة و مصنعةفي ورشات
يمكنتعريف EMC
تلبي حركت ها أكثرال معايير جودة.
»أورورك« URWERKبزيوريخ ومعايرة من طرف »أورورك« URWERKبجنيف.كما
تبار أدائ هاالكرونومتريفي  5مواضعفي دورة مدت ها 30يوما الستجابة إلى أكثر المعاييرصرامةلساعات الدقة.
وتم اخ
حركة  EMCمعززةبالخصائصالتالية:
يسية
ياه غيرالمغناط
فضل من طرف »أورورك« URWERKلمزا
عجلةاتزان مصنوعة من خليطالمعادن ARCAPال متحسين
ساباتعلميةل
بشكل مثاليلح
شكله الخطي
للتآكل .أصالة عجلة االتزان الفتللنظرللوهلة األولى .وخضع
والمضادة
يحافظ علىسعة مثلى.
تج ة عن احتكاكال هواء ،مما
تقليل االضطراباتالنا
ئية و
يناميكيتهال هوا
د

لعلبة المزدوج ةبارز مر ّ
فس المحور .ويضمن هذا األخير االستقرار
كببشكل عمودي على ن
 اتخذت وحدة المحرك شكل الطاقة.
تياطي ا
بتخزين 80ساعة من اح
األداء الخطيلـ  EMCمعالسماح
نابض النشط
تعديلدقيقبواسطةالمضرب معتغيير طولال
يسمحبرغي اإلعدادالذييمكنالوصولإليه من خارجالساع ةبعن طريق حركةتناوبيةبسيط ة.
فاليه ،مطور
يفييه إي
كتروني" -العضو المراقب.وسا هم أول
بشكل كامل،لميتبقى التطوير "دماغإل
تقييم هذهالحركة الميكانيكية
لمراقبة و
لبصري ة
تخدامالدقة ا
بشكل كبيرفي هذاالمشروعالمجنون " :كانتفكرتناقائمةعلىاس
ندسةالبرمجيات والحاسوب،
برامج ومتحمسل ه
نشاء نظام مصمم ليدومعلى المدى الطويل.لميكن
يكروثانية.قمنابإ
يكية .دقةالقياسالناتج أقل منال م
يكان
والضوءلقياس مسيرةالحركةال م
فقدقليال جدا من جودت هابعد 100000إلى 200000
ئقةت
لكنقدراتفا
بسيطة ،و
تشغيل "دماغ " EMCبطارية
مصدرالطاقةالمستخدمةل
في السنة".
فقطعلى كلمليون
تقرار في الوقتقيمته  3أجزاء
يل للغاية مع أداء عدماس
شحن .كماقمنا أيضاباختيار مذبذب ذي حياة طوة

صائصالتالية:
تكزعضوالمراقبةفي EMCتايم هنتر علىالخ
ير
تذبذبات هذاالعضو من 28800
 جهاز استشعاربصري مرتبطبعجلة االتزان ( جهاز استشعاربصري) .دوره هوتسجيلنبي
قبال مركبين على جا
أمبير/ساعة ،أي  4هرتز،في مدة 3ثواني .ويتكون هذا جهاز االستشعاري من جهازإرسال وج هازاست
يسر منالعلبة.
بشكليدوي عن طريقالضغطعلى زردفعيفي الجانب األ
تشغي ل هذا اإلجراء
يتم
عجلة االتزان .و
نسبةلـ EMCتايم هنتر .ويتم مقارنة أداء عجلةاتزان 4( EMC
بال
عنصرالمرجع
كترونيبـ16000000مليون هرتزال
يمثل مذبذبإلهرتز) مع مذبذب خارقللحصولعلى أدققياس ممكن.
الفرق (مرموز إليهبحرف )δبينالحركة والمذبذبالمرجع .وتمتحديدكل اختالف
بيوتر أو آلةحاسبة)تحديد
يمكنلذكاء اصطناعي (كمتالي،فإن اختالف 0.0000014ثانيةعلى
بال
يكية .و
فين عبر ربح أوخسارةثانيةفياليوم منالحركة الميكان
يكروثانيةبينالطر
قيمته م
في اليوم الواحد.
نصفالدورةينتج عنه اختالفقيمتهثانية واحدة
يسرية ماكسون،
تشعاربصرة وآلة حاسبة) متصلبالطاقة عبر مولدالشركة السو
 مولدتعبئةيدوي :عضوالمراقبة ( EMCجهاز استشافسطح المريخ.
ثلة ي اك
الشهيرةبتطوير محركات الناسا وم همت ها المت م

للساعات .هو
لشريكالمؤسسلدار »أورورك« URWERK
فصل األخيرلـ  EMCإلى مارتنفراي،المصمم وا
تعودكتابةال
في »أورورك«
مثلةفي جمع جميع عناصر  EMCضمن أبعاد ساعةيد" .
الذي حمل على عاتقه ال م همة الحاسمة المت
يتمتطوير
يليكس قبل أن
تنا رسما وتصميما أوليايجسدأفكاريوأفكارف
 ،URWERKغالبا ماتكون نقطةبداية إبداعا
فة
مختل
فعتصغيرعناصر
تنا ،وهذا ما جعل مهمتي أكثرصعوبة .ود
الميكانيكاالدقيقة.ولكن مع ،EMCالتقنية هينقطةبداي
من  EMCإلى ح دها األقصى.لذلك كانلينطاقمشروط من خالل هذه التقنيات المتقدمة .وكانت من هجية عملي واقعية جدا،
تقرفيالبنية إلى جهازتخزينالطاقة الذي هو جزء اليجزأ منالعلبة .ونجد هنا و هناكتأثير األشي اء
قبض الذييس
منالم
مالياتعجلةالتوازنالتيتذكركنابأشرطة "Revox
التي هيثمينةلدي ،مثل كاميراتال مقبض Reflexالقديمة أو ج
كتروني .ة ساعةتضع مرتدي هافي الطليعة
ناصر ال
يكية %100المعززةبع
الجدللساعات الميكان
تؤكد ساعةتايم هنتر إكس-رايعلىالعهد يد
ثالي.
من خالل إعطاءه دورافاال فياسعي وراء األداء الم

فنية
اصفات ال
المو
نتر إكس-راي
تايم ه
لبة
الع
المادة:
ألبعاد:
يستال:
كر
مقاومللماء:
ة
اللمسات األخيرة:

الفوالذ
يوم الصلب من الصف  5أو
التيتان
فاع  15.8مم
العرض  43مم،الطول  51مم ،الرت
يستال الياقوت
كر
تم إختبارالضغطإلى  30متر/ 3 ATM
فة
لمسة منالساتان .حبات منسو

الحركة
العيار:
التوازن:
التوازن:
عجلة
التردد:
بندول:
توازن ال
مصدر الطاقة:
تياطي الطاقة
اح
اللف
اللمسات األخيرة:

عيار  UR-EMC2مصور ،مطور ومصنع منقبل » أورورك« URWERK
يسري
ج هاز معايرةلضبطحركةالسعةسو
تشعارضوئي
فقيمقترنبج هازاس
من  ARCAPو  ، P40ميزان أ
28 800 v/h - 4 Hz
مسطح
تصلة
سلسلة م
يسيتمتثبيت هما عموديافي
يلين مزدوجينللنابضالرئ
برم
80ساعة
لف يدوي
نسفات منالحبيباتالصغرى ،طالءعلى رؤوسالبراغي
يلينغ،
كلاللوحة ،كوتس دي جنيف،سن
هي ة

EMC
المولد:
نظام EMC
مؤشرات:

مولد  Maxonمعشحنيدوي عالالسعة
تسيطرعليهلوحةتحكم دائرية متكاملة؛ مؤشرتذبذب  16000000هرتز
تشعارضوئي
ج هازاس
تياطي الطاقة والتاج
لثواني ومؤشراألداءوالسعة واح
الساعات والدقائق وا

تصال:
لال
السيدةياسينسار
press@urwerk.com
رقمال هاتف +41 229 002 027 :
رقمالموبايل + 41 798 344 665 :

»أورورك« URWERK

ئيسي
عاتي ر
رتنر ،سا
ليكسبومغا
في
عروفة"يشرح
توفير إصدار آخرلعدد اليحصى منالمراتلتعقيدات م
"هدفناليس
وشريك مؤسسلدار »أورورك« " .URWERKساعاتنافريدة مننوع ها ألن كلنموذجيتطلب ج هدا من التصميم األصلي.
يئانادرا وثمينا.
نا ش
هذا مايجعل كلإبداع منإبداعات
لشريكالمؤسس اآلخرلدار »أورورك«  URWERKاولمسئول
ئيسي وا
تعليقهقال مارتنفراي،المصممالر
في معرض
و
لقد جئت منعالمتحكمه حرية إلبداع .لمأترعرعفيصناعةالساعات،لذلكفأناأرسم
ثال" :
توقيعالجماليلكلنموذج ،مما
عنال

ثقافيبأكمله".
ثيال
فكاريوإل هامي منترا
أ

نشاء هافيسنة  ،1997إال أن هاتعداليومشركة رائدةفي
نشأة،تم إ
بالرغم من أن دار »أورورك« URWERKتعتبرشركة حديثةال
فيةتتعايشفيهاالخبرات
فس هاشركة حر
نتجةلـ 150قطعةسنويان
تقلين.تعتبرشركة  URWERKالم
ساحة صانعيالساعاتالمس
تقوم URWERKبتطوير ساعات معقدة وعصرية ال مثيل ل هاتلبي حاجيات ومعايير
تقليدية والجماليات الرائدةفي وئامتام .
ال
تقلين ،أجهزة وأدواتعصريةولمساتن هائيةيدوية.
يم وبحثمس
لفاخرة األكثرطلبا:تصم
الساعات ا
فدين،أينقامالسوماريينبوضعتعريف
ترجع جذوراسم »أورورك« URWERKإلى 6000سنةقبل الميالدبمدينة أورببالدالرا
ف ها اليومبعد مراقبت هم الظل الناتج منالشمسفوق معالم هم ألثرية .كما أن كلمة " أور"تعني أيضابداي ة،
لوحدة الزمن كمانعر
للفظي ألخيرلكلمة »أورورك« URWERK
يعود المقطع ا
فة أو عالمة من عالماتالعصر .و
باللغةأللمانية ،وجاءذلكصد
ألصول
فعل ""werkبمعنى إلبداعوالعمل االبتكار .ألفتحيةللعملالشاقالذيتناوبعليه
تيال
أيضا إلىنفساللغة أللمانية ،حيثيأ
فاخرة.
بالساعاتال
فه آلن
فونالذينصنعوا مانعر
صانعوالساعاتالمحتر
www.urwerk.com
www.facebook.com/urwerk

