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Tribute to Fifty Fathoms MIL-SPEC

 إحدى ساعاتها السطورية في الخمسينيات في حلة جديدة: ساعةBlancpainتقدم صانعة الساعات 
Fifty Fathoms    .سدودٍة للماء 

 بةمرحةلتين تةاريةخيتين مةنذ إنةشائةها. أولً مةرحةلة جةان جةاك فيشةتر، رئةيس المجةلس الةتنفيذيFifty Fathomsمةّرت مجةموعةة
، الةذي كةان شةغوفةاً بةريةاضةة الةغطس. لةتأتةي بةعد ذلةك1980 إلةى1950 لةمدة ثةلثةين عةامةاً، مةنBlancpainلةصانةع الةساعةات

الةمرحةلة الةتي جسّةدهةا الةنقيب روبةرت "بةوب" مةالةوبةييه ومةلزم البحةريةة كةلود ريةفو، مةؤسّةسا الةوحةدة الةقتالةية لةلغطّاسةين فةي
البحرية الفرنسية، اللذان كان يبحثان عن ساعة موثوقة لتنفيذ عمليات عسكرية تحت سطح البحر.

فةفي بةدايةة سةنوات الخةمسينيات، كةان جةان جةاك فيشةتر أحةد رواد الةغطس الةريةاضةي، وقةد جةعلته خةبرتةه فةي هةذا الةمجال يةدرك
بسةرعةة أن حةياة الةغطّاس تةتوقةف عةلى مةوثةوقةية سةاعةته، عةلماً أنةه فةي ذلةك الةوقةت، لةم تةكن فةي الةسوق سةاعةة مةناسةبة لهةذا الةنشاط.

 آنةذاك بةتعبئة فةرق الةساعةاتةيين لحةل الشةكالت الةمرتةبطة بةقياس الةوقةت فةي العةماق البحةريةة. وقةدBlancpainفةقام رئةيس
تةمثل التحةدي الول بةطبيعة الةحال فةي الةغلق الةمحكم، ولنةجاز هةذه الةميزة، تةم تةصميم تةاج مةزّود بةوصةلة مةنع تسةرب مةزدوجةة.
وبةما أن هةذا الةتاج غةير مةثبت بةبراغةي، فةقد تةطلب المةر حةمايةة الةساعةة مةن تسةرب الةماء فةي حةال تةعرض الةتاج لةحادث أثةناء
الةغطس. فةوجةود وصةلة مةنع تسةرب مةزدوجةة يةضمن الةغلق الةمحكم لةلساعةة. قةام جةان جةاك فيشةتر بةإيةداع بةراءة اخةتراع لهةذا

 براءة اختراع ثانية لنظام الغلق الموجود في خلفية المبيّت. وقد كان الشكال في الساعاتBlancpainالبتكار، كما تم منح 
الةسابةقة يةكمُن فةي احةتمال تةعرض وصةلة مةنع التسةرب الةدائةريةة لةللةتواء أثةناء تةثبيت الةمبيّت وبةالةتالةي وقةوع خةلل فةي الةمحاذاة.
ولةتفادي هةذا الخةلل، قةام فيشةتر بةاخةتراع نةظام تةكون فةيه وصةلة مةنع التسةرب الةدائةريةة مُةدرجةةً فةي الحةز بةالعةتماد عةلى قةرص

معدني إضافي لمسك الوصلة في مكانها.                

وبةعد ذلةك، الةتفت فيشةتر إلةى تحةٍد آخةر، وهةو تةأمةين دائةرة الةفص لتسهةيل قةراءة الةوقةت أثةناء الةغطس، وقةامةت فةكرتةه عةلى إحةداث
حةركةة دورانةية لةتركةيب مةؤشةر الةصفر مةقابةل عةقرب الةدقةائةق. فهةذه الةطريةقة تةتيُح مةشاهةدة الةوقةت المسةتغَرق داخةل الةماء بةفضل
عةقرب الةدقةائةق والةعلمةات الةوقةتية الةمبينة تةحت دائةرة الةفص. ورغةم ذلةك بةقي الشةكال الةمتعلق بةالمةان فةي قةلب الهةتمامةات.
فةإزاحةة دائةرة الةفص بةصورة غةير مةقصودة يةمكن أن يةؤدي إلةى خةطأ وخةيم الةعواقةب. ولةذلةك وضةع فيشةتر آلةية حةصر فةي

 لحةقاBlancpainًالةساعةة لةتفادي أي خةلل غةير مةقصود، وتةم أيةضاً إيةداع بةراءة اخةتراع جةديةدة لهةذا البةتكار. كةما قةامةت
بةإدراج دائةرة فةص وحةيدة التةجاه، فةي تجةديةد غةير مسةبوق حةينذاك عةلى الةصعيد الةعالةمي، مةما أتةاح تةأمةين الةغطس بةصورة

أفضل. 

تةعتبر سةهولةة قةراءة الةوقةت عةامةل حةاسةماً فةي هةذا الةمجال، وخةاصةة عةند الةغطس فةي مةياه مةضطربةة. ولةذلةك زّود جةان جةاك
 بةقطر كةبير، وأضةفى عةليها تةبايةنا قةويةاً بةالسةود والبةيض، إضةافةةً إلةى عةقارب ومةؤشةر بةميزةFifty Fathomsفيشةتر الةساعةة

الةضياء. كةما يةعتبر النةتقال الوتةومةاتةيكي للحةركةة عةامةل أسةاسةياً فةي الةتصميم لنةه يةقلّص الةتلف الةممكن أن يةتعرض لةه الةتاج
والوصلة المزدوجة عند استخدام أنظمة نقل الحركة اليدوية. 
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االمرجعي O52A-1140-5100االرقم

عائلة إإلى يینضم جديید Bathyscapheساعاتتعضو

قّدمتهھااالبتصميیمهھااالمميیزةةFifty Fathoms Bathyscapheمجموعة قد كانت وواالتي االطراازز٬، قديیم
االعامم في إإنضمامم2013،٬االشركة بحجمتشهھد جديیدةة االدااكن. تزددااننملم38ساعة ااالززررقق باللونن

ساعة من جديیدااً نموذذجاً بالنبانن عقارربب.38حجمهھيیبلغFifty Fathoms Bathyscapheأأططلقت بثالثة وومزوّودد ملم
االجديیديیتميیّز االشااإلصداارر لدىى االمفّضل ااالززررقق خصائصباللونن اانن إإلى ااإلشاررةة مع االمحيیط٬، بأعماقق يیُذّكر وواالذيي ركة

مستوحا االساعة هھھھذهه في ااإلصدااررااتتمتنّوعة من مجموعةاالتارريیخيیةةة فاثومز. في يیبرززفيیفتي مثاليیة٬، نهھائيیة لمسة ووإلضفاء
االفوالذذ باللوننااإلططارر االسيیرااميیك من حشيیاتت مع وومؤشرااتتيي ماددةةاالساعةاالااالززررقق من ٬،®Liquidmetalمصنوعة

بمقاوومتهھ االشهھيیر ااالمد.للتآكلاالمزيیج االطويیل ووثباتهھ

إإبتكرتتبالنباننووكانت االماضي٬،Bathyscapheساعاتتقد االقرنن خمسيینيیاتت أأووااخر بداايیةفي أأططلقت نماذذججحيیث
للرجالل الحقةمخصصة مرحلة االعاممووفي للسيیدااتت. في خاصة إإططالقق2013نماذذجج على االستيین االذكرىى مناسبة ووفي ،٬

نموذذججFifty Fathomsساعة برزز ،٬Bathyscapheاالخاررجيیة ااالوولى. فالخطوطط باإلصدااررااتت يیُذكر جديید جمالي بمظهھر
سابقاتهھا غراارر على تماماً محدددةة إإكانت االطراازز. ستكما قديیم تقليیديي بمظهھر االعقارربب غوصصووتمامت ساعة كأيیة ماً

صغيیرةة.متخصصة مسنناتت بوااسطة االساعة عقارربب إإتجاهه بعكس يیدوورر ااإلتجاهه أأحادديي ددوّواارر بإططارر نموذذجج كل ززوّودد كذلك٬،٬،
لإلصدااررBathyscapheساعةتبقى تزوويیدهھھھاااالصلي٬،ووفيیة ااإلططارربمع على االلماعة للغطاسيینتشّكللتيووااالنقطة مؤشرااً
تامة٬،يیُتيیح بدقة االدقائق عقربب موقع ضبط إإمكانيیة حيینلهھم في االغوصص٬، ووقت إإنطالقق تحديید االثواانيووبالتالي عقربب يیعمل

تشغيیل االغوصصكمؤشر عمليیة حتخاللل تصل االميیاهه لتسّربب االساعة مقاوومة بأنن ضغط. يیُذكر نحو30ى 300بارر (أأيي
ساعةمتر)٬، ززوّوددتت نوععFifty Fathoms Bathyscapheكما من بصالبتهھا. Caliber 1150بعيیارر ااآلليیة هھھھذهه تتميیز

االكروونومتريي٬، تضماننووأأدداائهھا متسلسلتيین بأسطواانتيین مزوّوددةة جهھةووهھھھي ساعةمن مئة حتى تدوومم إإحتيیاططيیة ططاقة إإختزاانن
ثابتة ططاقة ثانيیة جهھة من االذييووتوفراانن ااالمر هھھھاماً.يیعتبر٬، تقنيیاً يیُتيیحإإنجاززااً ذذلك٬، إإلى علىإإضافة االصفيیريي االكريیستالل

االحلفيیة بماددةةاالجهھة االمطلي االذهھھھب من االمصنوعع االمتذبذبب االثقل مع االعيیارر علىNACررؤؤيیة االقائم االمعدني (االمزيیج
ناتىء بالنبانن شعارر ليیشّكل نحتهھ تم وواالذيي إإبتكاررااًكذلك.االبالتيینومم)٬، مشكالً االسيیليیكونن من االمصنوعع االتوااززنن ززنبركك يیبرزز ،٬

ً نسبيیا فائقةجديیدااً مقاوومة ووززنهھ٬، خفض إإلى تؤدديي منخفضة عديیدةة: كثافة مزاايیا من بهھ يیتميیز لما االساعاتت صناعة عالم في
يیعززز بما تقريیبا٬ً، مثاليیة هھھھندسة االتوااززنن ززنبركك على تُضفي االخصائص هھھھذهه االمغناططيیسيیة. للحقولل وومناعتهھ كما للصدماتت٬،

االساعة.  ددقة من يیحسن ووبالتالي االحركة آآليیة إإتساقق
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االفوالذذ باللوننااإلططارر االسيیرااميیك من حشيیاتت مع وومؤشرااتتيي ماددةةاالساعةاالااالززررقق من ٬،®Liquidmetalمصنوعة

بمقاوومتهھ االشهھيیر ااالمد.للتآكلاالمزيیج االطويیل ووثباتهھ

إإبتكرتتبالنباننووكانت االماضي٬،Bathyscapheساعاتتقد االقرنن خمسيینيیاتت أأووااخر بداايیةفي أأططلقت نماذذججحيیث
للرجالل الحقةمخصصة مرحلة االعاممووفي للسيیدااتت. في خاصة إإططالقق2013نماذذجج على االستيین االذكرىى مناسبة ووفي ،٬

نموذذججFifty Fathomsساعة برزز ،٬Bathyscapheاالخاررجيیة ااالوولى. فالخطوطط باإلصدااررااتت يیُذكر جديید جمالي بمظهھر
سابقاتهھا غراارر على تماماً محدددةة إإكانت االطراازز. ستكما قديیم تقليیديي بمظهھر االعقارربب غوصصووتمامت ساعة كأيیة ماً

صغيیرةة.متخصصة مسنناتت بوااسطة االساعة عقارربب إإتجاهه بعكس يیدوورر ااإلتجاهه أأحادديي ددوّواارر بإططارر نموذذجج كل ززوّودد كذلك٬،٬،
لإلصدااررBathyscapheساعةتبقى تزوويیدهھھھاااالصلي٬،ووفيیة ااإلططارربمع على االلماعة للغطاسيینتشّكللتيووااالنقطة مؤشرااً
تامة٬،يیُتيیح بدقة االدقائق عقربب موقع ضبط إإمكانيیة حيینلهھم في االغوصص٬، ووقت إإنطالقق تحديید االثواانيووبالتالي عقربب يیعمل

تشغيیل االغوصصكمؤشر عمليیة حتخاللل تصل االميیاهه لتسّربب االساعة مقاوومة بأنن ضغط. يیُذكر نحو30ى 300بارر (أأيي
ساعةمتر)٬، ززوّوددتت نوععFifty Fathoms Bathyscapheكما من بصالبتهھا. Caliber 1150بعيیارر ااآلليیة هھھھذهه تتميیز

االكروونومتريي٬، تضماننووأأدداائهھا متسلسلتيین بأسطواانتيین مزوّوددةة جهھةووهھھھي ساعةمن مئة حتى تدوومم إإحتيیاططيیة ططاقة إإختزاانن
ثابتة ططاقة ثانيیة جهھة من االذييووتوفراانن ااالمر هھھھاماً.يیعتبر٬، تقنيیاً يیُتيیحإإنجاززااً ذذلك٬، إإلى علىإإضافة االصفيیريي االكريیستالل

االحلفيیة بماددةةاالجهھة االمطلي االذهھھھب من االمصنوعع االمتذبذبب االثقل مع االعيیارر علىNACررؤؤيیة االقائم االمعدني (االمزيیج
ناتىء بالنبانن شعارر ليیشّكل نحتهھ تم وواالذيي إإبتكاررااًكذلك.االبالتيینومم)٬، مشكالً االسيیليیكونن من االمصنوعع االتوااززنن ززنبركك يیبرزز ،٬

ً نسبيیا فائقةجديیدااً مقاوومة ووززنهھ٬، خفض إإلى تؤدديي منخفضة عديیدةة: كثافة مزاايیا من بهھ يیتميیز لما االساعاتت صناعة عالم في
يیعززز بما تقريیبا٬ً، مثاليیة هھھھندسة االتوااززنن ززنبركك على تُضفي االخصائص هھھھذهه االمغناططيیسيیة. للحقولل وومناعتهھ كما للصدماتت٬،

االساعة.  ددقة من يیحسن ووبالتالي االحركة آآليیة إإتساقق
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ً نسبيیا فائقةجديیدااً مقاوومة ووززنهھ٬، خفض إإلى تؤدديي منخفضة عديیدةة: كثافة مزاايیا من بهھ يیتميیز لما االساعاتت صناعة عالم في
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مةرحةلة جةان جةاك فيشةتر، رئةيس المجةلس الةتنفيذيFifty Fathomsمةّرت مجةموعةة بةمرحةلتين تةاريةخيتين مةنذ إنةشائةها. أولً
مةنBlancpainلةصانةع الةساعةات عةامةاً، ثةلثةين بةريةاضةة الةغطس. لةتأتةي بةعد ذلةك1980 إلةى1950لةمدة ، الةذي كةان شةغوفةاً

فةي الةمرحةلة الةتي جسّةدهةا الةنقيب روبةرت "بةوب" مةالةوبةييه ومةلزم البحةريةة كةلود ريةفو، مةؤسّةسا الةوحةدة الةقتالةية لةلغطّاسةين
البحرية الفرنسية، اللذان كان يبحثان عن ساعة موثوقة لتنفيذ عمليات عسكرية تحت سطح البحر.

فةفي بةدايةة سةنوات الخةمسينيات، كةان جةان جةاك فيشةتر أحةد رواد الةغطس الةريةاضةي، وقةد جةعلته خةبرتةه فةي هةذا الةمجال يةدرك
بسةرعةة أن حةياة الةغطّاس تةتوقةف عةلى مةوثةوقةية سةاعةته، عةلماً أنةه فةي ذلةك الةوقةت، لةم تةكن فةي الةسوق سةاعةة مةناسةبة لهةذا الةنشاط.

رئةيس آنةذاك بةتعبئة فةرق الةساعةاتةيين لحةل الشةكالت الةمرتةبطة بةقياس الةوقةت فةي العةماق البحةريةة. وقةدBlancpainفةقام
تةمثل التحةدي الول بةطبيعة الةحال فةي الةغلق الةمحكم، ولنةجاز هةذه الةميزة، تةم تةصميم تةاج مةزّود بةوصةلة مةنع تسةرب مةزدوجةة.
وبةما أن هةذا الةتاج غةير مةثبت بةبراغةي، فةقد تةطلب المةر حةمايةة الةساعةة مةن تسةرب الةماء فةي حةال تةعرض الةتاج لةحادث أثةناء
الةغطس. فةوجةود وصةلة مةنع تسةرب مةزدوجةة يةضمن الةغلق الةمحكم لةلساعةة. قةام جةان جةاك فيشةتر بةإيةداع بةراءة اخةتراع لهةذا

براءة اختراع ثانية لنظام الغلق الموجود في خلفية المبيّت. وقد كان الشكال في الساعاتBlancpainالبتكار، كما تم منح
فةي احةتمال تةعرض وصةلة مةنع التسةرب الةدائةريةة لةللةتواء أثةناء تةثبيت الةمبيّت وبةالةتالةي وقةوع خةلل فةي الةمحاذاة. يةكمُن الةسابةقة
فةي الحةز بةالعةتماد عةلى قةرص ولةتفادي هةذا الخةلل، قةام فيشةتر بةاخةتراع نةظام تةكون فةيه وصةلة مةنع التسةرب الةدائةريةة مُةدرجةةً

معدني إضافي لمسك الوصلة في مكانها.                

آخةر، وهةو تةأمةين دائةرة الةفص لتسهةيل قةراءة الةوقةت أثةناء الةغطس، وقةامةت فةكرتةه عةلى إحةداث وبةعد ذلةك، الةتفت فيشةتر إلةى تحةٍد
مةشاهةدة الةوقةت المسةتغَرق داخةل الةماء بةفضل حةركةة دورانةية لةتركةيب مةؤشةر الةصفر مةقابةل عةقرب الةدقةائةق. فهةذه الةطريةقة تةتيُح
عةقرب الةدقةائةق والةعلمةات الةوقةتية الةمبينة تةحت دائةرة الةفص. ورغةم ذلةك بةقي الشةكال الةمتعلق بةالمةان فةي قةلب الهةتمامةات.
فةإزاحةة دائةرة الةفص بةصورة غةير مةقصودة يةمكن أن يةؤدي إلةى خةطأ وخةيم الةعواقةب. ولةذلةك وضةع فيشةتر آلةية حةصر فةي

لحةقاBlancpainًالةساعةة لةتفادي أي خةلل غةير مةقصود، وتةم أيةضاً إيةداع بةراءة اخةتراع جةديةدة لهةذا البةتكار. كةما قةامةت
بةإدراج دائةرة فةص وحةيدة التةجاه، فةي تجةديةد غةير مسةبوق حةينذاك عةلى الةصعيد الةعالةمي، مةما أتةاح تةأمةين الةغطس بةصورة

أفضل. 

جةاك جةان فةي هةذا الةمجال، وخةاصةة عةند الةغطس فةي مةياه مةضطربةة. ولةذلةك زّود تةعتبر سةهولةة قةراءة الةوقةت عةامةل حةاسةماً
بةميزةFifty Fathomsفيشةتر الةساعةة ومةؤشةر عةقارب إلةى بةالسةود والبةيض، إضةافةةً قةويةاً تةبايةنا عةليها وأضةفى كةبير، بةقطر

فةي الةتصميم لنةه يةقلّص الةتلف الةممكن أن يةتعرض لةه الةتاج الةضياء. كةما يةعتبر النةتقال الوتةومةاتةيكي للحةركةة عةامةل أسةاسةياً
والوصلة المزدوجة عند استخدام أنظمة نقل الحركة اليدوية. 
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فةي احةتمال تةعرض وصةلة مةنع التسةرب الةدائةريةة لةللةتواء أثةناء تةثبيت الةمبيّت وبةالةتالةي وقةوع خةلل فةي الةمحاذاة. يةكمُن الةسابةقة
فةي الحةز بةالعةتماد عةلى قةرص ولةتفادي هةذا الخةلل، قةام فيشةتر بةاخةتراع نةظام تةكون فةيه وصةلة مةنع التسةرب الةدائةريةة مُةدرجةةً

معدني إضافي لمسك الوصلة في مكانها.                

آخةر، وهةو تةأمةين دائةرة الةفص لتسهةيل قةراءة الةوقةت أثةناء الةغطس، وقةامةت فةكرتةه عةلى إحةداث وبةعد ذلةك، الةتفت فيشةتر إلةى تحةٍد
مةشاهةدة الةوقةت المسةتغَرق داخةل الةماء بةفضل حةركةة دورانةية لةتركةيب مةؤشةر الةصفر مةقابةل عةقرب الةدقةائةق. فهةذه الةطريةقة تةتيُح
عةقرب الةدقةائةق والةعلمةات الةوقةتية الةمبينة تةحت دائةرة الةفص. ورغةم ذلةك بةقي الشةكال الةمتعلق بةالمةان فةي قةلب الهةتمامةات.
فةإزاحةة دائةرة الةفص بةصورة غةير مةقصودة يةمكن أن يةؤدي إلةى خةطأ وخةيم الةعواقةب. ولةذلةك وضةع فيشةتر آلةية حةصر فةي

لحةقاBlancpainًالةساعةة لةتفادي أي خةلل غةير مةقصود، وتةم أيةضاً إيةداع بةراءة اخةتراع جةديةدة لهةذا البةتكار. كةما قةامةت
بةإدراج دائةرة فةص وحةيدة التةجاه، فةي تجةديةد غةير مسةبوق حةينذاك عةلى الةصعيد الةعالةمي، مةما أتةاح تةأمةين الةغطس بةصورة

أفضل. 

جةاك جةان فةي هةذا الةمجال، وخةاصةة عةند الةغطس فةي مةياه مةضطربةة. ولةذلةك زّود تةعتبر سةهولةة قةراءة الةوقةت عةامةل حةاسةماً
بةميزةFifty Fathomsفيشةتر الةساعةة ومةؤشةر عةقارب إلةى بةالسةود والبةيض، إضةافةةً قةويةاً تةبايةنا عةليها وأضةفى كةبير، بةقطر

فةي الةتصميم لنةه يةقلّص الةتلف الةممكن أن يةتعرض لةه الةتاج الةضياء. كةما يةعتبر النةتقال الوتةومةاتةيكي للحةركةة عةامةل أسةاسةياً
والوصلة المزدوجة عند استخدام أنظمة نقل الحركة اليدوية. 
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، إلةى ضةرورة إيةجاد سةاعةٍة مةناسةبٍة لةتنفيذ الةعمليات تةحت1952وبةالةموازاة مةع ذلةك، انةتبه بةوب مةالةوبةييه وكةلود ريةفو مةنذ الةعام
سةطح البحةر، فةقّرر هةذيةن الةضابةطين فةي البحةريةة الةبحث عةن هةذا الةنوع مةن الةساعةات لةلعةتماد عةليها كةعنصر ل يسةتغنى عةنه
فةي تجهةيزات الةغطاسةين. ولةلقيام ذلةك، قةامةا بةإعةداد قةائةمة مةن الةمواصةفات الةدقةيقة الةواجةب تةوفةرهةا فةي الداة الةمذكةورة. وكةانةت
أولةى الخةتبارات الةتي أجةريةت بةاسةتخدام سةاعةات فةرنسةية "سةدودة لةلماء" كةارثةيةً، نةظراً لةصغر حجةم الةساعةات وصةعوبةة

القراءة على قرص الساعة والمبيّتات غير السدودة تماماً.         

 الةفرنسةيين بةأداة تسةتجيبBlancpain، زّودت 1953غةير أن الةعقول الةعظيمة تةفكر بةنفس الةطريةقة كةما يُةقال. فةفي الةعام
لةمتطلباتةهم وأجةروا عةليها اخةتبارات نةاجةحة لةلغايةة، إلةى أن أضةحت أداةً أسةاسةيةً فةي تجهةيزات الةوحةدة الةقتالةية لةلغطاسةين فةي

 .Fifty Fathomsالبحرية الفرنسية، وقوات بحرية أخرى في مختلف أرجاء العالم. هذه هي الساعة الفريدة من نوعها 

اسةتمر اهةتمام جةان كةاك فيشةتر بسةلمةة الةغطاسةين وسةرعةان مةا أدرج وظةيفة إضةافةية فةي الةساعةة وهةي: الةنظام السةدود لةلماء.
 مةن الةلون البةيض إلةى6فةفي حةالةة تسةرب أي سةائةل داخةل مةبيّت الةساعةة، يةنتقل الةقرص الةموجةود عةلى مسةتوى الةساعةة

 الةتيFifty Fathoms MIL-SPEC 1الحةمر، لةلشةارة إلةى هةذه الةمشكلة. وقةد تةم تةركةيب هةذا الةنظام عةلى قةرص الةساعةة
، قةامةت البحةريةة1958 لةتلبية الةمتطلبات الةعسكريةة الكةثر صةرامةةً. ابةتداًء مةن مةارس1958-1957 فةيBlancpainصةنعتها

المةريةكية بةاخةتبار سةاعةات غةطس مةختلفة لعةداد قةائةمة بةالةمواصةفات الةضروريةة لةتنفيذ الةعمليات فةي أعةماق البحةر. وبةالةتالةي
 نةفسها عةلى مةعصم أحةد غةطاسةي الةوحةدات الةقتالةية المةريةكية، لةكي يةتم العةتماد عةليها لحةقاFifty Fathomsًوجةدت الةساعةة

 فةي تةلك الةفترة، عةقديةن مةتتابةعين لتجهةيز وحةدتةْي الةنخبةBlancpainكةمرجةع لةصناعةة سةاعةة أمةريةكية مةماثةلة. كةما أبةرمةت
UDTو Sealsبةساعةات MIL-SPEC 1وسةاعةات MIL-SPEC 2فةي بةدايةة سةنوات السةتينيات، والةمعروفةة بةاسةم 

Tornek-Rayville TR-900ومةنذ ذلةك الةوقةت صةار الةنظام السةدود لةلماء مةتطلباً أسةاسةياً للبحةريةة المةريةكية وهةو مةوجةود .
على كافة الموديلت التي تستخدمها.    

 2017الموديل الجديد 

، وهةو مةكون مةن1151" بةعيار نةقل الحةركةة الوتةومةاتةيكيTribute to Fifty Fathom MIL-SPECتةم تةزويةد الةساعةة "
 أيةام. تةوضةع آلةية الحةركةة هةذه فةي مةبيّت مةصنوع مةن4 عةنصرا، مةن بةينهم عجةلتين مةسننتين تةضمنان تةشغيل ذاتةيا لةمدة210

 مةم، كةما يةمكن مةشاهةدتةها بةفضل الخةلفية الةمكونةة مةن الةياقةوت، الةتي تةتيح أيةضاً مةشاهةدة40السةتايةنلس سةتيل ويةبلغ قةطره
. كةما تةكون هةذهBlancpain (سةبيكة بةلتةينية) والةمزيةنة بةشعارNACالمجةموعةة الةدّوارة الةذهةبية الةخالةصة، الةمطلية بةمادة

اللةية مةزّودة بةنابةض حةلزونةي مةصنوع بةمادة السةليسيوم ذات الةمزايةا الةمتعددة، ومةنها كةثافةتها الةضعيفة الةتي تةجعلها أكةثر خةفة
مةقارنةة بةمواد أخةرى، مةما يةسمح بةمقاومةة أفةضل لةلصدمةات. كةما أن السةليسيوم ل يةتفاعةل مةع الةحقول الةمغناطيسةية. وأيةضاً يةتيح

هذا النابض الحلزوني ذو الشكل الهندسي الممتاز، تحسين النسجام الزمني للحركة، وبالتالي دقة الساعة.  

Fiftyوبةطبيعة الةحال، يةلبي هةذا الةموديةل الجةديةد كةافةة الةمتطلبات الةفنية الةضروريةة لةساعةات الةغطس، مةثلما كةانةت عةليه سةاعةة
Fathomsوهةي مةتطلبات تةم إدراجةها مةنذ ذلةك الةوقةت فةي صةناعةة الةساعةات. يةحتوي قةرص الةساعةة1953 الصةلية فةي الةعام ،

®، تةأتةي عةلى مةنوال الشةكال المسةتخدمةة فةي مةوديةل الخةمسينياتSuper-LuminNovaالسةود عةلى مةؤشةرات مةن نةوع
MIL-SPEC 1أمةا دائةرة الةفص الةسوداء الةوحةيدة التةجاه، فةتكون6، كةما يةكون الةنظام السةدود لةلماء عةلى مسةتوى الةساعةة .

Fifty عةلى سةاعةة2003 فةي الةعامBlancpainمةغطّاةً بةطوق مةن الةياقةوت غةير الةقابةل للخةدش، وهةو ابةتكار جةديةد أدرجةته
Fathoms   .بمناسبة "عيد ميلدها الخمسين"، وذلك لحماية العناصر الضيائية من التلف 

 نسخة فقط بأساور من نوع نايتو500 متر، كما أنها صدرت في 300 بار، أي حوالي 30هذه الساعة سدودة للماء إلى غاية 
أو أساور من قماش التوال أو أساور فولذية بآلية غلق آمنة.    

لوسي نوتاري العامة: العلقات خبيرة
+ الهاتف: 4121رقم اللكتروني:7963619 البريد – pr@blancpain.com
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