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 استعراض تاريخي    
     
     
 Patek Philippe ، جنيف   
 ٢٠١٠ مارس    
     

 
   Patek Philippe  لكرونوجراف التقاليد الكبرى
     

  واسع من الساعات المعقدة التي تظهر براعةقطاع  دورا هاما في لكرونوجرافا لعبتلطالما  Patek Philippe فى فن قياس 
وعلى مدى فترة  . ات و الكفاءاتلخبرالمطلوب لتراآم االقصير زمن في و  حدث، صنع من انشاء الم بعد سنوات قليلة فقط . الزمن
في  الثمينه مجموعات ال عرضموائد  علىيحتل مكان واضح ، معظمها لكرونوجراف اعام ، صنعت عدد ضخم من ماآينات  ١٥٠

 .و جامعى التحف المتذوقينطع التاريخيه المتاح للبيع و الشراء هو مطمع آل لقاو البعض القليل من تلك  .العالمفى حف اأهم المت
     

 آرونوجراف تراث Patek Philippe عاما ١٥٠ يعود تاريخه ألآثر من
     

أقدم ساعات آرونوجراف واحدة من انتاجتم  Patek Philippe تحمل  ١٠ ٠٥١وهى ساعه الجيب رقم .  ١٨٥٦ في عام
ه، ربع الثانيبدقه تصل الى توقيت األحداث  قياس آانت قادرة بالفعل علىونوجراف آبير و ثوانى قفازه على ميناء جانبى  و عقرب آر

 .اح منفصل ليتم تجهيزيها لكل قياستو آانت تحتاج الى مف صفرللتعيين اعاده الآلية لم تكن تحمل 
     

ماآينات الكرونوجراف ، من بينها المتخصصين تهيمن على إنتاج  ه من قليلالتاسع عشر  بدأت مجموعه  ابتداء من منتصف القرن
 اقليم فالى دو جو بعد ثالث سنوات فقط الىت انتقلو لكنها   ١٨٨٠ شرآة تأسست في جنيف عامالآانت  .فلس مصنع فيكتورين بيجو

مع متميزة و تمتع فيكتورين بيجو بعالقه خاصه و .  ديعقعاليه التوهي المنطقة التي تطورت تدريجيا لتصبح معقال آلليات قياس الزمن 
 Patek Philippe من شأنها في نهاية آان التي  لساعات الجيب فى تاريخ الشرآه  أآثر الماآينات تعقيدًا بعضهياآل ة عانصب

 .الجنيفي اص بالصانعالخ تحمل التوقيعأن المطاف  عمليات صر اوآذلك عنماآينات العلى آافة التعديالت  فقد آانتومع ذلك 
Patek Philippe  بشكل داخلى بورش تتم تزيين آانت دائماال تلميع ، وال،  و الصقل و ، الزخرفهمثل عمليات اللمسات النهائيه 

 .بايدى أمهر صناع الساعات    
     
  Patek Philippe  من  آرونوجرافأول ساعه يد
     

أآملت Patek Philippe على   –آرونوجراف أجزاء الثانيه بالتحديد آانت  –لليد  ساعه آرونوجراف اول ١٩٢٣فى عام  
 وأمع شكل منتظم ب ساعات يد الكرونوجرافأن تنتج  الشرآه فى ، بدأت ورش١٩٢٧حوالي عام و . ساعة جيب صغيرهيكل  أساس

مستديرة ، مربعة ، :  ديكو-بعا للقواعد الفنيه آرتمن ظرف الساعه المنتج ت تشكيلة واسعةو تم تقديمهم فى . باك -فالى بدون وظيفة
آانت الساعات الكالسيكيه ذات الضاغط الموحد . باك  -فالى وظيفة الموديالت بدون .الشكل ، وعلى شكل وسادة بيضاويه مستطيلة ، 

و جوده فى زر الملء المدى عن طريق قطعه ضغط واحده مو قصيرةال األحداثبقياس سمحت  قدأو الكرونوجراف ثالثى المراحل 
 و التى  مصقولبغطاء  بالفعل هكللم لتلك الساعات  عجالت العمود قممآانت  .ف ، وإعادة تعييناقايبداية ،  :لتالىتسلسل آاآان ال

 منقطع التحكم لساعات يد الكرونوجراف  حتى يومنا هذا تزين  التزال  Patek Philippe في معظم الموديالت الحديثةو
 ذات  تعيين اعاده آلياتو آالسيكية مخالب أفقيه  تضمنت ساعات الكرونوجراف األولى آذلك  وقد .جديدةائف وظآذلك تم منحها 

 أن القلب وغني عن القول و آامات  عمودالعجلة تتحكم فيها  مطارق Patek Philippe صنعت من قوالب الكرونوجراف هذه 
مكونات ال. لها يدويًاصقفها و حواف جميع الجسور وقطع الصلب يتم يدويا شط .علم الجماله و فاصله فى روائع حقيقيقطع تعد 

ومصقول  التروس  معدنية أجنحةالعجالت ال، وأسنان  هر مشطوفيمافتحات المس .نيفيجباسلوب شرائط فنيا المسطحه يتم زخرفتها 
 علتلك القط عمليات التشطيب الدقيق العمل التى تتطلبها  ات األولى فإن آميهمنذ البداي. الصلبةالخشبيه األقراص باستخدام بشكل فردي 

 للمعصم التى تسطيع ورش ساعات الكرونوجرافعدد على فرض الحد الطبيعي  Patek Philippe .انتاجها
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 جديد آرونوجراف عيارو  الملكيةإنتقال   
   

 بدأ العهد الكبير لكرونجراف Patek Philippe : حول رئيسية نقطة ت ١٩٣٢عام  وباإلضافة إلى ذلك ، يمثل لليد فى الثالثينيات
 على ملكيه تيرنساالخوة جان وتشارلز حين حصل  Patek Philippe للشرآه نسل اآلباء المؤسسينمن آخر جيل من 

 قدم  ١٩٣٤م و فى عا .تتمتع بمستقبل مشرق الكرونوجرافإلى االستنتاج بأن وا بعد إجراء تحليل متعمق للسوق األمريكية ، توصلو 
 .ضواغط عند مكان الساعه  الثانيه و الساعه الرابعهمع  آرونوجراف المعصم 130ساعته آود  نعاصال

 آرونوجراف معصماألصلى لساعات  النموذجهو ما سيصبح فيما بعد  التصميم  هذا Patek Philippe .تاليه لعدة عقود
 يميقبعمل ت للشرآه ن الجدد ، جنبا إلى جنب مع جان بفيستر المدير الفنيوالمالكقام  الكرونوجرافلتوفير قاعدة مستدامة إلنتاج  و

 عيارتوصلوا الى  و. المتاحه هياآل الكرونوجرافللسوق من ناحيه  23VZ فريريز ريمونذى عجله العمود الذى صنعه 
 يير اسمها فيما بعد الىبورشه باقليم دو جو و التى تم تغ Valjoux SA .  بالتحديد ١٩٢٩و ذلك فى عام 

 . ملم  ، آانت أبعاد هذا الهيكل تعد مثاليه لساعه يد فى هذه األيام ٥٫٨٥و ارتفاع بالغ   )ملم ٢٨نحو (  خط١٣ يبلغ طربق
 الكرونوجراف  دقة التنظيم ، وجسرادخل عليه تعديل ل مارقمنفصلة ، ومؤشر األمثبتين على محابس الهروب وعجالت القيادة آان 

 قدم ١٩٣٩ في عامو  .اذرعه ثالثذى ال المميزحصل على تصميمه  Patek Philippe و ساعاته من الكرونوجراف الموضوع أ
 فى هيكل Valjoux توفرت فى يومنا هذا فلن  أذا شكل قلب ساعات فترة خمسة وعشرين عاما وو تم تصنيعه على مدى  .المعدل

عند  مستطيلةذات الضواغط ال 130من خالل هذا العيار انتجت الساعه آود   .العالمفىمن خالل أرقى بيوت المزاد يكون ذلك اال 
آرونوجراف أجزاء الثانيه و ساعتي آرونوجراف ذات تقويم تكرارى  1436مكان الساعه الثانيه و الساعه الرابعه و الساعه آود 

ثانيه و التقويم التكرارى و الساعه الفريده من آرونوجراف أجزاء ال 2571آود  ١٩٥٥و ساعه عام ) 2499و آود  1518آود (
 .لتوقيت العالميل و ميكانزم لوى آاتورز العبقرى رافجالكرونو ائفوظالتى جمعت  ١٩٤٠نوعها التى تم انهائها فى عام 

   
 ذاتيه الملء فى السبعينيات رأت رافجالكرونوو ظهرت ساعات  عندما اندلعت أزمة الكوارتز Valjoux SA أن مستقبل الكود

حيث أن  ولكن  ١٩٧٤ وقف إنتاجها في عام و قد تم. قد أصبح مغلقًا Patek Philippe آان قد جمع مع الوقت من  23VZ 
 و عند . ١٩٨٥ذى التقويم التكرارى حتى عام  2499هياآل ذلك العيار فقد آان بامكانه انتاج  مواصله انتاج الكرونوجراف آود 

آثيرًا عن بعيدي ال آخرالبحث عن حلول بديلة و تم العثور على خيارا تم ب نضوب المخزون ، ااقتر Valjoux SA ند صانع ع  
 و بدأ عهد  العيار. نوفل ليمانيا اس ايه  CH 27-70 .يتكشف 

    
CH 27-70 عالمه فاصله فى فن حفظ الوقت يصنع من العيار  Patek Philippe 

     
حمل العيار  CH 27-70 ولكن بطبيعة الحال. مخلب األفقيال و عجلة العمودالملء الذاتى و تحكم  ميزات الكالسيكية مثلآافة ال

 لمعاييرهذا الهيكل تمامًا حتى يرقى لإلمتثال  آان ال بد من إعادة صياغة Patek Philippe تم تعديل و طبيعى أن   .صارمةال
 جسرو محابس العجله الرابعه و  الهروبآذلك ، عجله  ألسباب تقليديةبسبب األداء و  .الهاجميع المكونات الموردة أو استبد

أول ساعه  ١٩٢٣األصلى الخاص بعام  ،  تصميمه على غرار النموذجاعاده تم  رافعةالفضال عن تكوين مخلب  الكرونوجراف
و تقويه حفظ طاقه الحرآه بنسبه   منحنى العزمبتعزيز  محس و نسبه نقل الحرآهالجانبيه  األسنانالتغيير فى .  آرونوجراف للمعصم

 ه من قبلبراءة اختراعسجلت  اخترع وتوازن جيروماآس الذى  الجديدة ينهآمافي قلب الو طبعا يأتى .  ساعه ٦٠٪لتصل الى  ٢٠
 Patek Philippe .آذلك ياي شعرى و لفائف فيليبس الكثيفه  

تبع يو  خمس الثانيةفى خالل  الكرونوجرافيمكن ايقاف عقرب ) هيرتز ٢٫٥(تزازه فى الساعه شبه اه ١٨٠٠٠و بفضل التردد البالغ 
 و جميع  الساتان والتشطيب ،و انهاء بنعومه ، حفر الو تلميع ، ال و ، فبما في ذلك الشطعمليات اللمسات النهائيه  التعديالتتلك 

عمليات الزخرفه اليدويه التى جعلت من ساعه Patek Philippe ماآينات  سائرو آ. و الكمال الفنى  نموذجا للجمال
 Patek Philippe .فقد حصلت تلك الساعه على دمغه ختم جينيففى ذلك العهد   

 نبض عيار  CH 27-70 3970فى داخل ساعه الكرونوجراف آود   ١٩٨٦للمره األولى فى عام  -الذى تم تطويره بقوه  -
ماآينه  أجملو سرعان ما عرفت آ .من رموز الصناعه رمزاو الفور تحفة فنية مميزه أصبحت على مع تقويم تكرارى لتكون قطعه 

الستالم  قوائم االنتظار، حتى أن  على طلب الساعه جامعي االعمال الفنية الهواه و منفى العالم ، و أقبل عدد متزايد  رافجآرونو
ال تحمل أى  5070اطالق ساعه الكود  ١٩٩٨و تلى ذلك  و فى عام . حماسهم لم يكنمن شأنها أن تقلل من تمتد عدة سنوات الىالساعه 

آرونوجراف بداخل الشرآه  من شأنه عيار يطور باتيك فيليب آان حول أن في الوقت نفسه ، بدأت الشائعات تدور و . تعقيدات اضافيه
 .األخرى نات الصناعيهأن يبنى داخليًا بالكامل آل الماآي
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 متالك ثالث ماآينات آرونوجراف تام با استقالل  
بما يعنىالحكم الذاتى فى مجال ساعات   عي المنتظم من أجل االستقالل و البحث جزء من الس ريتفكالهذا  آل   في الواقع ، آان
 رات عديدة ،جرى استكشاف خياعندما بدأ تنفيذ الخطط ,  بداية األلفية الجديدة اال عندق يتحقبدأ فى الومع ذلك ، لم ت. آرونوجراف

أن تحل محل العيار من شأنها في نهاية المطاف يكون، لبما في ذلك التكوين الكالسيكي  CH 27-70 الملء و لكن باتباع بناء 
 مع ماآينه  ٢٠٠٥آرونوجراف أجزاء الثانيه ألول مره فى عام   5959آان ظهور الكود . ى مع خطاف  قرص رأسى الذات

 CHR 27-525 PS باك-ملم هى أنحف ساعه  ذات عيار توجيه عجله العمود و فالى  ٥٫٢٥بارتفاع ال يزيد عن  
آرونوجراف  و فكره جديده تحمل براءه اختراع لألسنان الجانبيه وعجالت  ى و تتضمنواحدا تلو اآلخريدويا ال هذه الساعات وضعت

 و آذلك فقد تم بناء الماآينه آود .ل من االحتكاكقلو ت نقل الطاقةو التى تعزز  CHR 27-525 بالكامل بداخل ورش الشرآه
 قطعه مألوفه بعد أن تعرف جيدًا على  كونتآان العالم آله يتوقع أن ، حيث  ٢٠٠٦و آان اطالق القطعه الرئيسيه التاليه فى عام 

الكود  لكن بدال من ذلك شهد إطالق 5960P مبنيه على تطوير  آرونوجراف التقويم السنوى CH 27-70  سابقتها  الناجحه
 ملكيه ثانيه اال و هى عيار الكرونوجراف ذاتى الملء CH 28-520 IRM QA 24H و التقويم السنوى و  مع مخلب رأسي

 .ساعة ٢٤ت عرض ، و مؤشراعرض حفظ الطاقه   
 

 ا حين احتفلهعشر سنوات من التكهنات الى نهايت ت، وصل ٢٠٠٩أخيرا ، في عام  Patek Philippe معارضه بافتتاح
 CH 29-535 PS  بتقديم عيار الكرونوجراف جدده بالكاملو الم بالس فندوم في باريسفى 

 و تتحكم فى آل  عمود الكالسيكيةالتحكم عجلة  آليه مع،  تمتلك ماآينتها الخاصه ذاتيه الملء للكرونوجراف وبالتالي فإن الشرآة
يجسد ست براءات اختراع البتكارات فهو  CH 29-535 PS و فيما يتعلق بالعيار. التعقيدات عبر المجموعه آلها بداخل الشرآه 

 تتضمن السنان الجانبيه التى تم الكشف عنها عند اطالقتقنية  CHR 27-525 PS و بالطبع فهذه الماآينات ستمثل عرض لختم 
 Patek Philippe من الصانع  خطيةالهات توجيالآمجموعه من  منذ البدايه ، وهى الدمغه التى قدمت و نشرت العام الماضى

 .لجودة القياسيةه لرسميا على معاييرادق صيل فى جينيفالقاطن 
     

 
 
 

 

 
 


