
 
 
 

 من "أورويرك" UR-112 Agreggatساعة 
ي لصناعة الساعات الراقية  مثال نموذج 

 
 2021أكتوبر،  27 – ڤجني

 Specialهي أحدث إضافة إىل مجموعة "سبيشل بروجكت" أغريغات"؛  112-"يو آر UR-112 Aggregatساعة 

Project  كة الساعات الراقية "أورويرك"، و ي من ابتكار شر
صناعة الساعات لحرية الهي عبارة عن مختب  يوفر الت 

يكان المؤسسان  كةوالتشجيع عىل الخروج عن المألوف. الشر ، أستاذ صناعة فيليكس بومغارتب  "أورويرك"؛  لشر

ء ومارتن فرايالساعات،  ي
ي والمصمم؛ بدآ هذه المغامرة الجديدة من ال شر

 كتيب  إال ، المدير الفت 
 
ء باألفكار  ا  للرسم مىلي

 . داعيةاإلب

لهمت ساعة 
ُ
بتحد  ميكانيكي جديد، حيث التفاصيل التقنية تحتل مكان الصدارة،  من حلم   UR-112 Aggregatاست

ي تعقيد تروسه UR-112نموذج بينما يكمن جمال 
 
ي تصل حد اإلفراط الفائقة ودقة التجميع ف

 . الت 

 بحدوث  UR-112 Aggregatساعة ويمكن القول إن 
ي صناعة الساعات.  "انقالب"تبشرر

 
 ف

 

 

 



 
 

د و   غرام من التقنية  25.5"أغريغات" خالصة  Aggregatساعة تجسر
 
ات للزمن رقمية، لتقدم المصفاة زةالمرك  مؤشر

 . ي
 إىل الثوان 

ً
 بالساعات وصوال

 
عد بالكامل، بدءا

ُ
ء تحدي مثل وهي ت ي

ي الرهان أو خسارة كل شر
بالنسبة  وذلك ؛الفوز بضعف 

 إىل صانع الساعات الذي يراهن بالميكرونات )الميكرون: وحدة طول تساوي واحد
 
(.  ا  من المليون من المب 

 

 

 
 
ً
ي ب وبداية

 منهما ُيشار إليه فوق مناشبر مثلثة الشكل تعمل تحت أسطوانات شفافة، والت 
ً
الساعات والدقائق، فإن كال

قةتبدو وكأنها آليات 
 
 إعجاب من خالل بلورة الساعة. كل يمكن النظر إليها ب محل

، حيث تم حفر كل رقم من األرقام الـ مؤشر يوجد  الجهة اليشى،عىل  ي تشبر إىل الساعات،  12الساعات الرقمي
ومن الت 

، أو لوحات لومينوڨا". وتتخذ طريقة كتابة اإلشارة إىل الزمن شكل الفتات العرض-ثمر ملؤه بمادة اإلضاءة الفائقة "سوبر

ي تتحول بوضوح
ي.   إىل تواتر  تام اإلعالنات، الت    كرونوميب 

، يشبر نفس النظام إىل الدقائق الجهة عىلو  د اإلشارة إىل الدقائق الفردية، إذ للدقائق خال  من إجها عرض  حيث  ،اليمت 

 من ذلك يقفز هذا العرض بزيادات )فواصل( 
ً
 دقائق.  5كل منها   مقدار بدال

 

 



 
ي الدقيقة الـعن طريق تقدم الدقائق. ف عرض الساعات المرتدة )القافزة(، فيتمأما تشغيل 

اكمة 60ف  ، تتحرر القوة المب 

ة لتغيبر الزمن إىل الساعة الزمنية التالية.  3600خالل تلك الـ  ثانية األخبر

ي آلية الحركة األساسية الطاقةإال أن المصدر األساشي لهذه 
 
ي تشبه المقابلة لهذه البني ،متجذر ف

كيبية ة الت  البنية الب 

ي "عمال أل 
برأسها. وهذا هو عمود القيادة )الكردان(، وهو  UR-112يربط قضيب طويل نحيل جسد ساعة  . " األدبيةدانت 

وس؛ لهذا المحور  وس، أي سلسلة من الب  جزء محوري ذو أهمية حيوية لهذه اآللية. وتسمح مجموعة معقدة من الب 

وس  90بنقل جميع الطاقة المطلوبة، وهذا رغم االنعطاف بزاوية   بأن عمود نقل الطاقة هذا ذا الب 
 
درجة. علما

وسمجموعة  –المزدوجة  (.  –عند كل طرف  من الب  ي
ي )العرض 

 متعامد مع مؤشر الزمن األفف 

: "أطلقنا عىل هذه الساعة "أغريغات" عىل هذه الساعة Aggregatسبب إطالق اسم  فيليكس بومغارتب  يوضح و 
ً
، قائال

ات واآلليات لساعة ي UR-112 نموذج ؛ ألنAggregatاسم  ؛ إذ يتم تشغيل جميع المؤشر
 
جمع عنارص مختلفة معا

UR-112  بل إن البعض منها "ُيعاد بشكل مقتصد هذه من مصدر واحد للطاقة. ويتم توزيــــع قوة التشغيل هذه ،

ي الجزء العلوي من الميناء، 
 
ي الرقمية ف

 من عرض الثوان 
 
 إىل الدقائق الو تدويره" بحيث إنه بدءا

ً
قافزة والساعات وصوال

ي الطرف المقابل من الميناء؛ يتلف  كل مؤشر منها جرعته المطلوبة من الطاقة عىل وجه الدقة ومن دون 
 
المرتدة ف

 . "إهدار

 

 

 



 
 
 
  UR-112ساعة  تحتضن حركة

 
ذات غطاء مفصىلي )ذي مفصالت( واق  من التيتانيوم. بالضغط عىل األزرار  علبة

ي العلبة، ينفتح الغطاء ويثب إىل أعىل ليكشف عن عرض دقيق  لالموجودة عىل كال جانت  ي الرقمية، محفورة  مفصر
للثوان 

ة الحجم أسفل عدسة  ة الحجم، حيث تظهر األرقام صغبر ة، إىل جوار أرقامه فوق أقراص رقاقة سيليكون صغبر مكب 

 ساعة.  48؛ وهو مؤشر احتياطي الطاقة البالغ UR-112العرض التناظري الوحيد الذي تتضمنه ساعة 

قطعة بتشطيب مطفأ اللمعة؛ حيث تتمتع الساعة  25عىل  UR-112 Aggregatيقترص هذا اإلصدار األول من ساعة 

اسيت الرمادي الدا  كن مع جوانب باللون األسود، وتكتمل األناقة اللونية بغطاء بألوان رصينة هادئة، فالهيكل بلون األنبر

ي إطاللة جميلة وأنيقة. 
 
هذه متعددة  UR-112مصادر إلهام ساعة : "مارتن فراييقول  باللون نفسه؛ أي األسود، ف

 
 
ي أتالنتيك" هي األكبر وضوحا

عد شبكة تهوية سيارة "بوغان 
ُ
، وهي سيارة استثنائية من بير  هذه المصادر  ومتفرقة. وت

ي ذات 
 
ة ف ق األوسطية حارص  ات الشر ي فقرات متباينة تؤكد التناسق التام. كما كانت بعض التأثبر

عند التصميم؛  ذهت 

ي اكتسب
ات الت  ي فالذكريات والروائح والخب 

ي  تها خالل رحالن 
ي ، تغذي مخيلت 

ي جميع إبداعان 
 
ة ف .. بلمسة وهي توجد حارص 

 . "خفية

ي 
 
 ؛ إذ إنها تحتوي عىل أجمل األشار. UR-112 Aggregatالبنية الصقيلة لساعة  وال شك سيأشك رف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المواصفات التقنية

ي اللون – UR-112 Aggregatساعة 
 إصدار ثنان 

 قطعة 25إصدار محدود من 

 

 :  UR-13.01الكاليب 

 66عدد الجواهر: 

ان: سويشي الُصنع، من نمط الرافعة  المبر 

 نابض شعري مسطحالنابض: 

دد:  ي الساعة 28800هرتز؛  4الب 
 
 ذبذبة ف

 ساعة 48احتياطي الطاقة: 

 نظام التعبئة: أوتوماتيكي 

يليوم،  ارة(تروس  8المواد: مناشبر مستطيلة الشكل لإلشارة إىل الساعات والدقائق من نحاس الب  ارة )دور من التيتانيوم، قرص  سير

ي من السيليكون. 
 الثوان 

 زخارف "كوت دو جنيڤ"، رؤوس براٍغ مصقولة. : تجزيعات دائرية ومستقيمة، سفع  بالرمل، تشطيبات السطح

ات:   المؤشر

بعرض رقمي فوق مناشبر  القافزةالدقائق ُيشار إىل الساعات المرتدة بعرض رقمي فوق مناشبر مدارية مستطيلة الشكل، ُيشار إىل 

، ي بعرض رقمي
 مؤشر الحتياطي الطاقة.  مدارية مستطيلة الشكل، ُيشار إىل الثوان 

 العلبة: 

  42األبعاد: 
 
  x 51مم عرضا

ً
  x 16مم طوال

 
 مم سمكا

  30قدم /  100وحدات ضغط جوي /  3تم اختبار الضغط حت   الماء: تشب مقاومة 
 
ا  مب 

ي الساعة:  بلورات  من البلور الصفبر

 

يبة(فرنك سويشي )السعر بالفرنك السويشي // غبر شامل  250,000: السعر   الرص 
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