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  Air Command Flyback Chronographساعة 

  
 الخمسینیات. یتمیز طرازخالل    من طرازات كرونوغراف الذي تم إنتاجھ بكمیات ضئیلة Air Command سلسلة  استوحیت

Air Command الجدید بتصمیم متطور ویوفر وضعین ممیزین للتوقیت: كرونوغراف بوظیفة flyback إطار مخصص و  
 .للعد التنازلي

 

إنتاج ساعة   أندر  منتصف  الجویة في    المالحةتم  للغایة، وھي على األرجح  بكمیات محدودة  في   سالعات بالنبانالخمسینیات 
حیث   -التي تم جمعھا بشكل متقطع في المزادات    البیاناتمقتطفات قلیلة من  نھا في  وتقتصر المعلومات المتوفرة ععصرھا.  

العظیمة    بالنبانالذكریات المتناثرة التي یعتز بھا أحفاد "عائلة"  باإلضافة إلى    –  اً عالیة جد  اً الجویة أسعار  المالحةنماذج    حصلت
 .في الخمسینیات من القرن الماضي

بالنبان، والتي تنضم إلى المجموعة التي تحمل نفس االسم، روح ساعة الطیار القدیمة   الجدیدة من Air Command وتعكس
التنازلي. تعد وظیفةلوإطار دوار   flyback على نحو متطابق. وتتمیز بجھاز كرونوغراف عنصراً ضروریاً   flyback لعد 

یارین، حیث یمكنھم إعادة ضبط عملیة التوقیت الحالیة وبدء عملیة جدیدة أثناء تشغیل الكرونوغراف، بنقرة واحدة، بینما كان  للط
إلیقاف اآللیة وإعادة   -على دفعتین منفصلتین    -یحتاج الطیارین، باستخدام الكرونوغراف التقلیدي، تشغیل القیاس بثالث نقرات  

تمثل الغرض من إطار العد التنازلي في اإلشارة إلى الوقت المتبقي للوصول إلى الوجھة. وتتحرك ضبطھا ومن ثم تشغیلھا. وی 
وتحتوي   الغواص.  ساعة  إطار  على  الموجودة  تلك  یعاكس  نحو  على  الساعة،  عقارب  اتجاه  عكس  في  عالماتھا  أو  أرقامھا 

ا   Air Commandساعة إلى السرعات  دقیقة مع ثالث عالمات    30ألرضیة، وعداد  من بالنبان على مقیاس تاكیمیتر یشیر 
 .ساعة 12متطاولة تشیر إلى زیادات لمدة ثالث دقائق، باإلضافة إلى عداد 

تم تعزیز  ومثالیة.  عصریة  لمسة  في  الساعة،    یعزز حیویةالذي    الداكناللون األزرق  بإبراز ھذه المؤشرات    باناختارت بالن و
ھذا التباین    ویعزز.  فائقة ومھارة استثنائیة  حلزون عدادات الكرونوغراف بدقة  صمم، بینما  ةالناعمبتشطیبات أشعة الشمس    المینا

على العقارب  ®Super-LumiNova للنھار واللیل على حد سواء بفضل استخدام وبشكل مثالي، الرؤیة لقراءة الوقتوضوح 
 متوافقمقاوم للخدش  السیرامیك  باإلضافة إلى طبقة من الضیئة على إطار الساعة،  ھذه المادة الم  واستخدمتوعالمات الساعات.  

"صندوق زجاجي"   Air Command جانبي طراز  أضافت بالنبان على،  لتعزیز تألق ھذا النوع من الساعاتمع لون المینا. و
 .طرازات الخمسینیاتممیز في ، وھو عنصر جمالي من كریستال الیاقوت

من السیلیكون،  التي تتمیز بمیزان حر  و،   F385حركات أحد أنواع، وھو  F388B  من الساعة عن حركة  ةالخلفی  الواجھةشف  تك  
والنوابض بشكل  الدقة والمتانة. تم تصمیم مجموعة التوازن  بالنبان على مستوىیعكس التصمیم فلسفة و ھرتز.  5یتأرجح بتردد 
باعتماد   لتسھیل عحر،  الذاتي  القصور  الدقیقة  براغي  الضبط  علىملیات  القدرة  الصدمات.    وتعزیز  نابض  مقاومة  یتمیز  كما 

، مقارنة بنوابض التوازن المعدنیة شائعة االستخدام، لمجاالت المغناطیسیةبقدرتھ على مقاومة ا  نالسیلیكوالمصنوع من التوازن 
تقسیم واضح للثواني إلى فواصل   معین الدقة، ھرتز في تحس 5یساھم التردد واحتیاطي الطاقة.  على مستوىیضمن دقة أكبر ما 

لضمان بدء ،  مودي المتطور للغایةاالع بالنبان على نظام عجلة عمودیة مع قابض F388B تشتمل الحركةو. 1/10زمنیة قدرھا 
  یز الحركة بأنھاتتم اإلنشاءات األفقیة. ناً عند استخدام االھتزازات التي تحدث أحیا مع تجنبالتشغیل والتوقف بشكل مثالي عملیة 

تألق ی وجسور العیار.  على  مع تشطیب حلزوني مطابق لتلك الموجودة  من الذھب،  وزن مفتوح  للمذبذب    ا ویعلوھ،  التعبئة  ةذاتی
 .مع لون علبة الساعة المتطابقلون الدوار  فيالجمالي  التناغمھذا 
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نادًرا ما یستخدم في صناعة الساعات فائق الرقي، ووھو نوع  -  23باللون الذھبي األحمر أو التیتانیوم من الدرجة تتوفر الساعة 
وتجسد الساعة الجدیدة الطابع المرموق لمجموعة متر).    30بار (حوالي    3لماء حتى  امقاومة  بم  لم  42.5  رقطبالعلبة  وتتمیز    –

دق بفضل  الجدیدة،  الجویة  القیادة  والتناغمساعات  المتناھیة  المصقولة    تھا  األسطح  المخددةبین  یحاكي،  والزخارف  نحو   على 
العجل   النموذج بحزام أزرق من جلد  للدوافع. یقترن  المالمسة  للعروات واألسطح  الخارجیة  ،  بیضاء  باستخدام خیوطالحواف 

 . العصریةالمظھر الریاضي لساعة الطیار بلمسة ممیزة تعزز 
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