
  
  

  والنصف آلة رجلنصف ال: UR-210ساعة 
  

   2012جنيف، سبتمبر 
 أورويرك تبرز ساعة .مالكھالم يسبق ألي ساعة أن أظھرت مثل ھذا القدر من التقييم واإلرتباط ب: UR-210ساعة 

URWERK UR-210  بينما تتسم . رصد العالقة التكافلية بين الرجل وساعته الميكانيكيةتكأول ساعة معصم
-URتخلق لسبب و فبالتساوي، ةاألصلي URWERKأورويرك  في ساعات عرض الوقتبنفس  UR-210ساعة 
العملية في عد الساعات،  الكرونومترية دقةتعرض ال UR-210 كانت ساعة إذاف. مع مالكھا شخصيا تواصال 210
دبطاقة العاطفة عندما  ايضا لعبفإنھا ت العالقة التكافلية بين الرجل  UR-210ساعة  جسدتُ  : "صدى إيقاع حياتك ُتردِّ
مارتن  يوضح" .لھذه اآللة الشبه بيولوجية أن تكشف المزيد عنك أكثر من أي كائن آخر في يدك يمكنو. وساعته
    .فراي

 
 
 

 



  
في صورة معكوسة قرب و. 1عالمة الساعة في  ةحتياطياإلطاقة لل تقليدي بمؤشر UR-210ميناء ساعة يتميز 

يستحق اھتمامنا  ،شيئا أكثر أھمية بكثير إنما، نسخة آمنة من الفشلليست  وھي. مماثالمؤشرا نجد  11الساعة 
  .خالل الساعتين الماضيتين التعبئةالعالم تشير إلى كفاءة  أول تقنية معقدة فيالكامل، ألنھا فعال 

  
  UR-210أن ساعتك ب لُيعلِمك يميل المؤشر نحو المنطقة الحمراء تأوي لكرسيك ألخذ قسط من الراحة، سعندما 
سوف فنشاط، بإذا كنت تتحرك  أما. الطاقةمخزون ب اويتم تشغيلھ األوتوماتيكي النابض تعبئتھا بشكل كاف منتم لم ت
د إشارة إلى أنكالمنطقة الخضراء،  نحوالمؤشر  يشير   .ساعتك بالطاقة الجديدة ُتجدِّ

  
  

. على التدخل فأنت اآلن قادرالمتوفرة،  ةحتياطيإلالطاقة او التعبئةكفاءة  فيما يخص كال منمعرفة بما أنك مزود بال
في الجزء الخلفي ( التعبئةكفاءة يمكنك وضع محدد وافية من الطاقة، إمدادات غير ك إلى شيرت  ت ساعتكإذا كان
  ".FULL " في) للساعة

  
طاقة  بالنابضمتصل ال ينالتوربفي ھذا التكوين، يقدم . إلى مخزون الطاقة الضعيفة حركةبتحويل ال النابضسيقوم 
 الحاجة إلرتداء دونو الالزمطاقة أكثر من  وفرفمن شأن ذلك أن يُ ولكن إذا كنت أكثر نشاطا، . ة وإنسيابيةسلس
تم . النابض تثبيطنظام  لتشغيل" REDUCED " في التعبئةكفاءة ذه الحالة، ستقوم بوضع محدد وفي ھ. ليةاآل

بطاء أو إلحتكاك يكفي اإلإذ  –خلق مقاومة داخلية من الروبي تدور وتامل على مح الھوائي توربينال ضاغطتركيب 
تقوم تماما و األوتوماتيكية عبئةتالنظام يتم تعطيل وبذلك ، "STOP " يةفي وضع. نابض التعبئة األوتوماتيكي كبح

  .ةاليدوي التعبئةوقد تتطلب  ةحتياطيتشغيل الطاقة اإلبإيقاف  UR-210ساعة 
  
  
  
  
  
  
  

  



  
أصيالن  ماھ UR-210والدقائق اإلرتجاعية في ساعة  للساتل التقنية المعقدة فإن ،رجوع إلى جانب الميناءبالو

 ثالثي األبعادالضخم، اإلرتجاعي، ال الدقائق عقربھي الميزة الرئيسية و. على حد سواء كليا انومتفجر للغاية
حيث إلى الوقت  واإلشارة للساعات الصناعي القمر تقنية إرفاقفي  تتمثل مھمتهوالذي . والعالي التكنولوجيا

 120قوس  تتعقبخالل الوقت، من ساعة واحدة لرحلة إنھا . دقيقة 60إلى  0تدرجات الدقائق من  تستعرض
ثم . في نھاية الدقيقة التاسعة والخمسينتظھر ولكن الطبيعة الحقيقية لھذه القطعة . وإنسيابي، على نحو سلس درجة

العقرب بسرعة  ينتقلثانية من ال 0.1في أقل من . البدايةإلى نقطة  الدقائق عقربعودة شير إلى تمميزة حادة  "نقرة"
البرق على ثالثة كسريع ال اإلرتجاعيھذا النظام  ويرتكز. ساعة القادمةقمر الصناعي للال وحدةمع  مكانهعودة إلى 

  :عناصر رئيسية ھي
  

  ألقمار ل المعقدة لتقنياتل الممتازستقرار اإل روبيمن الفي محامل المتموضع محور مركزي اليوفر
لد عمودياً حول المحور ويوَ  نوع النابض سطوانياأل الكرونومتر البحرييمتد . واإلرتجاعية الصناعية

 ."فاليباك"التوتر األمثل المطلوب لتقنية الدقائق اإلرتجاعية 
 
  رائعة، الوقت بطريقة األقمار الصناعية للساعاتشكل أيضا إطارا لمدار عقرب الدقيقة الذي ييعرض .

يبلغ الوزن اإلجمالي ميكرون،  3لما يقرب من  الشديدلتحمل ا لخلق درجة كبيرة منمن األلومنيوم  وھو
 حيثثالثي األبعاد الصالبة القفص الھذا يوفر . نحاسمن البوزن  متوازن غرام فقط وھو 0.302لھيكل ل
على المزدوج  السفلي إلى الترس المركز األعلى للدوامةسطواني في األ "يباكفال" نابض نقل الطاقة من ي

 .شكل نجمة
  

  مسار  دورانھا ويحدد، اآللية اإلرتجاعية من خالل تروسھا محور ةكاميرا على شكل نجمة مزدوجُتنظم
على  نابضلل )واحد من الثالثة(النجم المزدوج  يرحل، 60إلى  عقرب الدقائقصل عندما ي. عقرب الدقائق

 ةالقادم للساعات القمر الصناعي وحدةإلى  عائدة طيرتحرر الدقيقة لت ھوكي تحت اآللية، التيالعصا شكل 
  .0دقيقة الفي 

 
 

  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ھذه بأننا بلغنا ذروة ما يمكن أن نفعله   UR-210ساعة األقمار الصناعية، أشعر مع  مدارمن حيث درجة تطور "

، نريد الشديدة التعقيد UR-1001 Zeit Deviceساعة بعد عرض "يوضح فيلكس بومغارتنر  .".التقنيات المعقدة
بل فقط،  بكونه كبيرا  UR-210ساعة دقيقة في قلب ال يتميز عقربال. مرة أخرى على مستوى عال أن نجرب
 اوتتطلب تصنيع لساعاتسواتل ا ُتغلِّف. والدقة في الصنعةبراعة الا تحديا كبيرا ألنه يتطلب قدم لني وأيضا! ضخما

  . "تحمل دقيق للغايةمن أجل  اآلالتب
  

أورويرك  من دار أخرى أكثر من أي قطعةنتباه اإل  UR-210تلفت ساعة  : "ياويضيف مارتن فر
URWERK .فساعة .جذب مغناطيسي بمثابة وھو. التعبئةكفاءة تنجذب ال محالة إلى مؤشر العين ف UR-210 

الصقر "  UR-210 نا ساعةلقبلقد . مطعمة على معصمك وإنما ھي آلية حية ةمجرد ساعليست في الحقيقة 
  .."حالماألمن  ألننا نراھا كشيء مصنوع" المالطي

  
التحفة الفنية ھذه . URWERK أورويركدار ل عظيما بالنسبةإنجازا  UR-210مثل ت : "ويختتم فيلكس بومغارتنر

 ابدأ حوارولكن ت تماما، ةأصليالعالمية بطريقة قيمة ال فھي التقيس. دةالتقنيات المعقفصالً جديداً في تطور لنا فتح ت
  . "غيركأحد ألي  ك الشخصي، وھي لك وليستنشاطإلى   UR-210 شيرتُ . ومالكھا الساعةبين  احقيقي

  
  
  

  :UR‐210المواصفات التتقنية لساعة 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 العلبة الحاضنة 

 :المواد التيتانيوم والفوالذ

 :األبعاد ملم 17,8ملم، السمك  53,6ملم، الطول  43,8ض العر

 :الزجاج كريستال الصفير

 :مقاومة المياه األجواء 3/ قدم  100/ متر  30

 :تشطيب األسطح ساتاني ناعم

  
 آلية الحركة 

UR-7.10 العيار: 

 :الجواھر 51

 :الميزان المقبض السويسري

 :التوازن  أحادي المعدن

 :التردد ھيرتز 4/ بة في الساعة ذبذ 28,800

 :نابض التوازن مسطح

 :منبع الطاقة برميل واحد للنابض الرئيسي 

 :الطاقة اإلحتياطية ساعة 39

 :نظام التعبئة تعبئة ذاتية مقترنة بالتوربينات

 من عقرب الدقائق ثالثي األبعاد مصنوع؛ ARCAP P40مصنوعة من لوحة ال
وحدات ؛ مركزي داخل النابض الفوالذيأسطواني  لولباس؛ األلومنيوم مع موازنة النح

 .5 الفئةتيتانيوم من  والبراغي الدوامة المركزيةاأللمنيوم؛  من لساعاتاألقمار الصناعية ل

 :المواد

األقمار ؛ وستاني عمودي ودائري، ساندبالستيد اللوحة ذات تشطيب ُحبيبي دائري
 ةومصقول مائلة ؤوس البراغير؛ الصقل وناعمة التشطيب ماسية الصناعية

 :تشطيب األسطح

واليد  بساعات متجولةبراءة اختراع  الدوارة الحاصلة على ألقمار الصناعيةالتقنية المعقدة ل
 التعبئة كفاءةمؤشر ؛ ةحتياطياألبعاد؛ مؤشر الطاقة اإل الثالثي وعقرب الدقائق اإلرتجاعي

  ).ختراعبراءات اإل الحصول على نتظارفي إ(
معالجة بمادة  األقمار الصناعيةالعقارب ووحدات ، المؤشرات، الموانئ ،ماتالعال
  لومينوفاسوبر

 

 المؤشرات

  تاج التعبئة بوضعيتين
 محدد كفاءة التعبئة: في الخلف

 التحكم

  


