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Multi-Scale Chronograph   كرونوجرافPatek Philippe  4675و 5975متعدد المقاييس أكواد 
 أداة قياس بامتياز: الكرونوجراف

 
 

مع ثمانية من . Patek Philippeرواجا في انتاج زمنية من بين الساعات األكثر الفترات اللقياس كرونوجراف تعد ساعات ال
في هذه  ةصنعالشركة الممحفظة ف، ا ونفذ بالكامل في الورش التابعة للشركةكل منهطور تنتج بانتظام، التي  رافجالكرونو عيارات

عدد ، يتمتع ب ۱۷٥ الـ بالذكرى خاص لالحتفالديل مو جاتتم إن. والشكل الجماليظائف بالوفيما يتعلق  امبهج اتنوعتعد متنوعة  الفئة
 .العادية ساعات الكرونوجرافن االمكانيات تزيد عمن 
 
 

تها وإذا تم الجمع بين وظيف ،كما تفعل ساعة الكرونوجرافح والوضبهذا غرضه كأداة قياس  عن يكشف أي نوع من الساعاتال 
قياس المبنية على تنفيذ العمليات الحسابية ب قومحتى أن تتحول إلى جهاز كمبيوتر ميكانيكي للمعصم وست هامناسب، يمكنوالمقياس ال

ثالثة جداول متضمنا  – Multi-Scale Chronograph سيمقايالمتعدد الكرونوجراف  -تذكاري لذا فسيكون الموديل الو. الوقت
كانت  ،ستينيات القرن الماضيحتى فترة متقدمة من  .ت ودقات القلب في الدقيقةلوغاريتمية يمكن استخدامها لحساب السرعات والمسافا

اصدار هذا هو ما يجعل  .وتستخدم على نطاق واسع من قبل المتخصصينالتي تحتوى على تاكيمتر وتليمتر وبلسمتر منتشرة الساعات 
Patek Philippe من ساعة محدودة الMulti-Scale Chronograph  جذابة لتاريخ بمثابة تقديم تحية للسيدات والرجال

 .وقياس الوقت الصناعة
 
 

  آلة حاسبة للمعصم
سرعة و .سرعة المسافة المقطوعة في فترة معينة من الزمنالتحدد . بالنسبة لكثير من الوحدات المادية، الوقت هو العامل الحاسم

 ةالمقاييس المناسبوب .ضربات القلب في الدقيقة الواحدةكعدد  ر عنهيعبلتاالنسان يتم ا نبضو ،اجعل حساب المسافات ممكنتالصوت 
 .لتحويالت الحسابية أواللهذه النتائج مباشرة دون الحاجة مثل عرض كرونوجراف أن يلل، يمكن ميناءعلى ال

 
تبسط . الشريحة الكالسيكية قاعدة خاللمن  أصبح أكثر رواجالوغاريتمي، وهو مفهوم ال اتدريجهالسر وراء هذه المقاييس هو 
اكتشف . من الجمع والطرح األساسيةحسابية الوظائف الالضرب والقسمة إلى  قليل عملياتيتم تحيث  اللوغاريتمات العمليات الحسابية

ساعات السويسري جوست السابع عشر طور صانع ال، وفي القرن ألفى عامعلماء الرياضيات في الهند هذه العالقة منذ أكثر من 
ستخدم يكان و :ول لوغاريتمي في العالمجد، نشر أول ۱٦۲۲عام في و .نظاما جديدا لحساب اللوغاريتمات )۱٦۳۲-۱٥٥۲(بورجي 

 .رخيصة متاحةالالعلماء األكثر شهرة حتى أصبحت آالت الجيب الحاسبة من قبل وتحضيرية في جميع المدارس ال
 

من شأنها أن توفر  مقاييس تصميملاستغل صناع الميناءات مبدأ التدريج اللوغاريتماتي  واحدة،الثانية العندما ظهرت الساعات بدقة 
 حدة قياسبو يتطلب هذا أن يتم معايرة كل مقياس، معدالت النبض على أساس قياس فترة زمنيةلأو  لسرعة والمسافة،لقراءات مباشرة 

 .معينة
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 بلسمتر

هذه القياسات القيام بمثل لتسريع . ت القلب بعدد النبضات في الدقيقة الواحدةمعدل ضربالقياسات الطبية العن  يتم التعبير
 نبض مقياسعلى  Multi-Scale Chronographتحتوي ساعة  عد،ال دقيقة كاملة فيستغراق دون الحاجة إلى ا

 الخامس عشر، عند النبضنبض وتوقفت الساعة عند الشعور بأول إذا بدأت  ،قلب ةدق ۱٥على أساس  معاير )بلسمتر(
قد يصل عدد المرضى الذين جوالتهم اليومية في العنابر أحد خالل . عدد النبضات في الدقيقة الواحدة بلسمتر مقياسيعرض 

من أكثر من ساعة  بلسمتر، توفرت لهم ساعة أكثر من مائة مريض مرة واحدةإلى  لهم لقياس النبض الدورياألطباء  يحتاج
 .في اليوموقتهم 

 
 تاكيمتر

قد على الطريق السريع، . متر ۱۰۰۰معاير على أساس  مقياسعلى  Multi-Scale Chronographتحتوي ساعة 
، تشير عقارب التاليةبالعالمة ر ومرالعند مروه بعالمة الكيلومتر ويوقفها  راف عندجكب السيارة الكرونوار شغلي

، فهى ال سرعة السيارة أثناء القياسمتوسط متر يظهر تاكي، وعلى مقياس تينعالمالالوقت المنقضي بين إلى  رافجالكرونو
 .مسافة المعروفةلقطع قيس الوقت الالزم هى ت: قياس المسافاتبا يفعلتقوم 

 
 تليمتر

على سرعتين  هويستند مبدأ ات،كيلومترتليمتر مع تدريج  مقياس Multi-Scale Chronographتتضمن ساعة 
أصوات نفس سمع تبعض الوقت قبل أن يمر  ، فدائمااة حدثا بعيدقبارمكن مأإذا . صوتيةوإشارة بصرية  وكذلك تينمعروف
/  ترم ۳۳۳حوالي (وسرعة الصوت ) ثانية/ كم  ۳۰۰٫۰۰۰حوالي (يكمن السبب في الفرق بين سرعة الضوء . الحدث

إذا استغرق األمر خمس ثوان  ،طريقهمسافات وفقا لهذا الستينيات القرن الماضي كان الجيش يقوم بحساب الحتى ). ثانية
 × ثانية/  ۳۳۳: تليمتر المسافة اليه كما يلىمقياس يحدد مدفع العدو، المنبعث من الفوهة وسماع صوت  وميضبين رؤية ال

 .متر ۱٦۷٥=  انيوث ٥
 

 
 قياسال حكامإعزز ي معدل الدقة

خالل اإلصدار  ، ولكن أيضا منالميناء ليس فقط عن طريق  Multi-Scale Chronographساعة  طبيعةيمكن التعرف على 
للتحكم  عمود الكالسيكيةالعجلة مع  ى ماكينة ملء ذاتيه. الساعةصمم خصيصا من أجل هذه ي ذالو CH 28-520 عيارالجديد من ال

كعقرب  ستخدملعقرب الكرونوجراف الماسح أن يمن االحتكاك الذي يسمح تقريبا  خاليال قرصالمخلب ، ويقافاإل/التشغيل وظائففي 
أكثر بختلف ي، فإنه لن  Patek Philippeكما هو محدد بواسطة ختمف ،جديدة جديرة بالمالحظةالماكينة المعدل دقة . بشكل دائمي ثوان
ارتفعت درجة احكام نتائج القياسات التي يعرضها البلسمتر كلما الماكينة كلما زادت دقة . ثانية في اليوم الواحد ۲+إلى  ۳־ من

 .يمتر والتليمتروالتاك
 

 الجمال الخالد
الذي  Patek Philippeقمة اتقان تصميم  Multi-Scale Chronograph الواضحة للموديالت التذكارية لساعةشخصية تمثل ال

 اتم ربطهوالتي  ،العروات المتدرجة برشاقةالتى تبرزها سامية الاألناقة يعكس الغالف  .مبتكرةالعناصر اليخلط التقاليد الكالسيكية مع 
هذا ين من مكونات الغالف، المكونين تأمين هذب ثقةلتقوم بكل  ،بشكل خفي على إطار جسم الساعة والحلقة المحيطة بزجاج الساعة

 .صيانةيبسط عمليات التشطيب فضال عن تدخالت ال بماتماما،  غالف الساعة تفكيكبعملي جدا أيضا يسمح الالمفهوم المعقد ولكن 
البلسمتر يس ايمقي الرجال يتضمن الموديل .رافجالكرونوا هذ وظائفالتي تحدد ومتحدة المركز مقاييس ثة ثاليعرض الميناء 

الخاص  5975 وسيقدم الكود .النسائي في الموديلترتيب هذا العكس بينما تم  .، مرتبة من الخارج إلى الداخلوالتاكيمتر والتليمتر
 ۱۰۰عالوة على  ،الورديالذهب  و والذهب األبيضقيراط  ۱۸عيار الذهب األصفر  ة منساع ٤۰۰محدود من اصدار لرجال في با

ها كل من ةساع ۱٥۰على  اتساعالعالمات والتي تحمل ماسات بقطع باجيت ل تقتصر إصدارات السيداتبينما  .البالتين منإصدار 
 ار من جلد التمساح ذو حياكة يدويةمع سو Multi-Scale Chronographsتأتي كل ساعات . الورديالذهب و الذهب األبيضب

 PATEK "حمل نقشا محفورا لعبارة ، يغالف الساعةل المماثليؤمنه ابزيم يغلق بطريق الثنى من الذهب 
PHILIPPE۱۸۳۹۲۰۱٤־" 
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  فنيةال بياناتال
 

الذهب األصفر  ة منساع ٤۰۰محدود من اصدار ) الموديل الرجالى( 5975كود  Multi-Scale Chronographساعة 
 البالتين من ساعة ۱۰۰والوردي عالوة على  األبيضو
 

 
 520-28عيار  الماكينة

 
 مخلب رأسيملء مع كرونوجراف عجلة العمود وميكانيكية ذاتية الآلة  

 
  ملم ۳۰ :القطر

  ملم ٥٫۲ :االرتفاع
 ۲۳۹ :األجزاء عدد
 ۲۹ : المجوهرات عدد

  ساعة ٥٥ أقصى ساعة وحد ٥۰ أدنى حد : الطاقة احتياطي
 أحادي االتجاه ملء ، قيراط ۲۱عيار  الذهب مندوار مركزي  : كتلة الطرد المركزي

 ®جيروماكس :التوازن
 )هرتز٤( نصف إهتزازه فى الساعة ۲۸۸۰۰  : التردد

 ®يروماكسسب :زمبرك التوازن
  للتعديل قابل :زمبرك التوازنتعشيق 

 ذو وضعين تاج  :الوظائف
  لملء الساعة: الدفع للداخل -
 الوقت لضبط: السحب للخرج -

 
 

  مركزية وساعات دقائق عقارب●  :العرض
  عقرب كرونوجراف ماسح●  

 
 

 كرونوجرافايقاف ال/تشغيل ۲عند الساعة ●  :الضاغطات
 كرونوجرافاعادة تعيين ال ٤عند الساعة ●  
 

 Patek Philippe ختم :الدمغة
 
 

  المواصفات
 

 ، 950 البالتين من أوالوردي أو األبيضأوالذهب األصفر  دائري من من :الغالف
  ۱۷٥الذكرى "ظهر الساعة من الذهب أو البالتين المصمت يحمل نقشا محفورا  لعبارة 

Patek Philippe ۲۰۱٤־۱۸۳۹ ،جينيف" 
 متر ۳۰حتى عمق  مقاوم للماء 
 
  

 ملم ٤۰: قطرال :الغالف أبعاد
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 ملم٤٦٫۷): عبر العروات(الطول 
 ملم ٤۲٫۳): الساعة متضمنا التاج ۹إلى  ۳من الساعة (العرض  
  ملم ۱۰٫۸): لعرواتا إلى الكريستال( االرتفاع 
  ملم ۱۰٫۲٥): الظهر إلى الكريستال( االرتفاع 
 ملم ۲۰: العروات بين العرض 
 
 

 مطبوعة سوداء مقاييس رمادي فضي مع : الذهبالموديالت من  :الميناء
 غالفلل المماثلبتصميم دوفين من الذهب  والدقائق اتساععقارب ال 
 عقرب كرونوجراف فينودا مسود 
 لغالفل المماثلمن الذهب عالمات الساعات بشكل الطلقة  

 
 أسود مع مقاييس مطبوعة بيضاء : البالتينموديالت  
 قيراط ۱۸عيار  األبيض الذهب بتصميم دوفين من والدقائق اتساععقارب ال 
 عقرب كرونوجراف فينودا مسود 
 قيراط ۱۸عيار  األبيضالذهب  منعالمات الساعات بشكل الطلقة  
 
لموديالت البالتين والذهب (التمساح ذو حياكة يدوية وأقسام كبيرة مربعة، المع أسود  من جلد : السوار

وبنى المع جدا بلون ) لموديالت الذهب األصفر(الشيكوالته وبنى المع بلون ) األبيض
قيراط المماثل  ۱۸عيار الذهب  ، ابزيم يغلق بطريق الثنى من)للذهب الوردي(الشيكوالته 

 "۲۰۱٤־Patek Philippe ۱۸۳۹ "حمل نقشا محفورا لعبارة يللغالف أو من البالتين، 
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  الفنية البيانات
 

Multi-Scale Chronograph  الورديالذهب  أو الذهب األبيضها بكل من ةساع ۱٥۰ )الموديل النسائي( 4675كود 
 

 520-28عيار  :الماكينة
 

 مخلب رأسيملء مع كرونوجراف عجلة العمود وميكانيكية ذاتية الآلة  
 

  ملم ۳۰ :القطر
  ملم ٥٫۲ :االرتفاع

 ۲۳۹ :األجزاء عدد
 ۲۹ : المجوهرات عدد

  ساعة ٥٥ أقصى ساعة وحد ٥۰ أدنى حد : الطاقة احتياطي
 أحادي االتجاه ملء ، قيراط ۲۱عيار  الذهب مندوار مركزي  : كتلة الطرد المركزي

 ®جيروماكس :التوازن
 )هرتز٤( نصف إهتزازه فى الساعة ۲۸۸۰۰ : التردد

 ®يروماكسسب :التوازن
  للتعديل قابل :تعشيق زمبرك التوازن

 
 ذو وضعين تاج  :الوظائف

  لملء الساعة: للداخلالدفع  -
 الوقت لضبط: السحب للخرج -

 
 

 
  مركزية وساعات دقائق عقارب●  :العرض

  عقرب كرونوجراف ماسح●  
 
 

 كرونوجرافايقاف ال/تشغيل ۲عند الساعة ●  :الضاغطات
 كرونوجرافاعادة تعيين ال ٤عند الساعة ●  
 

 Patek Philippe ختم :الدمغة
 

  المواصفات
 

ظهر الساعة من الذهب أو البالتين قيراط،  ۱۸األبيض أوالوردي عيار الذهب  دائري من من :الغالف
 جينيف، Patek Philippe  ۱۷٥الذكرى "لعبارة المصمت يحمل نقشا محفورا  

 "۲۰۱٤־۱۸۳۹
 متر ۳۰حتى عمق  مقاوم للماء 
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 ملم ۳۷: قطرال :الغالف أبعاد
 ملم٤۳٫۰٥): عبر العروات(الطول 

 ملم ۳۹٫۳): التاج االساعة متضمن ۹إلى  ۳من الساعة (العرض  
  ملم ۱۰٫۳): لعرواتا إلى الكريستال( االرتفاع 
  ملم ۱۰٫۱): الظهر إلى الكريستال( االرتفاع 
 ملم ۱۸: العروات بين العرض 

 
 

 رمادي  -بلون بنىمطبوعة مقاييس رمادي فضي مع  :الميناء
 لغالفل المماثلبتصميم دوفين من الذهب  والدقائق اتساععقارب ال 
 عقرب كرونوجراف فينودا مسود 

   اتساعالعالمات نقية بقطع باجيت ل ةماس ۱۲تحمل 
  
 

لموديالت البالتين (التمساح ذو حياكة يدوية وأقسام كبيرة مربعة، المع أسود  حزام من جلد : السوار
و بنى المع جدا ) لموديالت الذهب األصفر(وبنى المع بلون الشيكوالته ) والذهب األبيض
قيراط الذي  ۱۸عيار الذهب ، ابزيم يغلق بطريق الثنى من )للذهب الوردي(بلون الشيكوالته 

 حمل نقشا محفورا لعبارةيبالتين، الغالف أو من ال يماثل
 " Patek Philippe۱۸۳۹۲۰۱٤־" 

 
 


