


یکی از اجزای مهم در هر ساعت مچی، بند آن استت  در 
حال حاضر بندهای مختلف در بازار عبارتند از: بتنتد هتای 

 چرمی، پالستیکی)رابر( و فلزی 

 انواع مختلف بند ساعت



 بندهای چرمی برای ساعت های مچی:

بهترین نوع چرم برای بند های ساعت، چرم طبیعتی استت  
 البته الزم به ذکر بوده تنها الیه نازک رویه و قسمتت زیتریتن

 بند ساعت، با چرم طبیعی کار می شود  

همچنین به خاطر داشته باشید ضخامت بند ساعت ها، دلیل 
بر کیفیت باالی آنها نمی باشد  چرا که معموال از یک قسمتت 
 پالستیکی برای افزایش ضخامت بند ساعت هتا استتتفتاده

 می شود  



بندهای پالستیکی یا رابر برای 

 ساعت های مچی:

این نوع بندهای معموال از پالستیک ساخته شده و بستیتار 
 متنوع، رنگارنگ، شیک و ارزان می باشد  

این گزینه برای افرادی که حساسیت پوستی دارند، بهتریتن 
 انتخاب است 



روی: از این فلز در ساخت   - 1
قاب و بند ساعت هتای ارزان 
قیمت استفاده می شود  فتلتز 
روی معموال نرم است که بر اثر 
استفاده دچار خوردگی شده و 
آبکاری آن چندان متانتدگتار 

 نخواهد بود 

بندهای فلزی برای 

 ساعت های مچی:

بند های فلزی ساعت متچتی  
معموال از فلزات طتال، نتهتره، 
تیتانیوم، برنج، استیل و روی 

 ساخته می شود 



بند های استیل: معموال از سته  —2
نوع استیل در ساختت بتنتدهتای 
ساعت استفاده می شود  هیچ یک 
از نمونه های بندهای استیل دچتار 
زنگ زدگی نشده امتا در متیتزان 
انعطاف پذیری و ایجاد حساسیتت 

 با یکدیگر متفاوت می باشند 

از این نتوع استتتیتل :  ۴۰۳استیل 
معموال در ساعت های ارزان قیمتت 

 و کپی استفاده می شود 

این نوع استیل تنها :    L 316استیل 
در دو یا سه کشور تولید شتده کته 
معموال ضد حساسیت هستتتنتد  

 ۴۰۳دیر تر از نمونته  L 316استیل 
خورده شده و در ستاعتت هتای 
 متتعتتروف و متتنتتبتتوب دنتتیتتا 

 مورد استفاده قرار می گیرد 

 این نوع استیل تتنتهتا:  ۴۰۳ استیل 
  luxuryدر ساعت هتای بترنتد  

 مورد استتفتاده قترار گترفتتته و 
در مهایسه با سایر نتمتونته هتای 
استیل از مهاومت، زیبایی و براقتی 

 بیشتری برخوردار می باشد 



برنج : استفاده از این فلز در ستال  -3
 های گذشته متداول تر بتوده استت  
بند های ساعت برنجی در طتی زمتان 
استفاده ، بر اثر عتر  دستت، دچتار 
خوردگی می شوند اما در عین حتال از 
بند های ساعت فلز روی مناسب تتر و 

 بهتر هستند 

تیتانیوم: فلزهای تیتانیوم معمتوال  -4
دارای رنگ خاکستری هستند و دچار 
خوردگی نمی شوند  همچنیتن ایتن 
 بند ها سبک و ضتد حستاستیتت 

 می باشند 



طال: از فلز طال در ساعت های  – ۶
ارزشمند، همراه با نگتیتن هتای 
برلیان و موتورهای گرانتهتیتمتت 

 استفاده می شود 

نهره : از فلز نهره به نتدرت در   –  ۵
ساخت ساعت استفتاده شتده و 
معموال همراه بتا نتگتیتن هتای 

 درخشان به کار گرفته می شود 



به معنی سرعت سنج بوده و شرح آن   (Tachometer)تاچومتر 
 به صورت زیر است:

تاچومتر شامل یک سری اعداد بوده که بر روی قاب ساعت مچی 
 ختتتم  ۶۰آغاز شده و به عتدد  ۳۰۰حک شده اند  این اعداد از 

صفنه نمایش  ۲در کنار عدد  ۳۰۰می شود  الزم به ذکر است عدد 
 قرار گرفته است  ۲۲در کنار عدد  ۶۰و عدد 

 تاچومتر در ساعت های مچی به چه معناست؟



این سیستم به منظور اندازه گتیتری سترعتت در یتک 
مندوده یک کیلومتری طراحی شده و این اعداد نشتان 
دهنده سرعت شیئی ست که در این مندوده، در حرکتت 

 باشد 

البته شما می توانید در این روش از ثانیه شمار و کرنومتر 
استفاده کرده و کسری از ثانیه را نیز اندازه گیری کنید، که 

 این مورد به سلیهه شما بستگی دارد 

در ادامه شما را با دو ننوه استفاده از تاچتومتتتر آشتنتا 
 خواهیم کرد 



 کیلومتر(: ۲اندازه گیری سرعت با توجه به مسافت دقیق ) – ۲

ابتدا دو نهطه را با فاصله یک کیلومتری در نظر گرفته و زمتان 
ورود و خروج جسم را از این مندوده اندازه گیری کنید  )بتهتتتر 
است اندازه گیری توسط کرنومتر و ساعت مچی انجتام شتود ( 
عهربه کرنومتر شما به هر عددی که از تاچومتر اشاره داشت، آن 

 عدد نشان دهنده سرعت شیء می باشد 

تا  ۶۰توجه داشته باشید در این روش تنها سرعت های مندوده 
 کیلومتر در ساعت، قابل اندازه گیری است  التبتتته شتمتا ۳۰۰

می توانید از روش های دیگر سرعت کمتر و یا بیشتر از آن را 
 مناسبه کنید



برای مثال تصور کنتیتد 
 شما در یک اتتوبتو 

در حال گذر از اتوبتانتی 
هستید که هر کیلومتتر 
توسط عالئمتی ختا  
مشخص شتده استت  
بنابراین شما می توانید 
با عبور از اولین عالمت، 
کرنومتر خود را فتعتال 
 کرده و بتعتد از گتذر 
 از تتتابتتلتتو بتتعتتدی 
آن را متوقف کنید  حال 
عهربه ثتانتیته شتمتار 
کرنومتر نشان دهتنتده 
سرعتت متیتانتگتیتن 
 اتوبو  است  التبتتته 
در این مثال ساده امیتد 
می رود سرعتت شتمتا 

و بیشتتر از  ۶۰کمتر از 
کیلومتر در ساعتت  ۳۰۰

 نباشد 



مثال: حال تصویر کنید شما قصد مسافرت با هواپیما را دارید، در صورتی 
که از طول باند پرواز آگاهید و اطالع داشته باشید که مسافت طی شتده 
جهت بلند شدن هواپیما از زمین چهدر است، می توانید با اندازه گیتری 
فاصله زمانی بین لنظه حرکت هواپیما تا زمان بلند شدن، سرعت آن را 

 اندازه گیری کنید 

حال با تهسیم عدد سرعت بر مسافت طی شده، می تتوانتیتد سترعتت 
 متوسط هواپیما را برای تیک آف بدست آورید 

 عدد تاچومتر = سرعت میانگین هواپیما× مسافت طی شده )کیلومتر(



 :کیلومتر( ۲اندازه گیری مسافت با سرعت ثابت ) -۲

حال تصویر کنید شیئی با سرعت ثابت در حال حرکتت استت  در 
لنظه ای که عهربه کرنومتر به عدد مورد نظر برسد این شتیء یتک 

 کیلومتر را طی کرده است 

کیتلتومتتتر درحتال  ۲۲۰در این مثال فرض کنید شخصی با سرعت 
 ثتانتیته بترستد،  ۴۰حرکت است هرگاه عهربه ثانیه شمار به عدد 

 می توان گفت این شخص یک کیلومتر راه طی کره است 



به تازگی موسسه کریستیز برخی از ساعت های گرانهیمت و لوکت  
را به مزایده گذاشته، این ساعت ها جهت استفاده برخی از افتراد 

 مشهور طراحی و ساخته شده اند 

 ساعت های گرانقیمت، برای افراد مشهور



در ستال   Louis Audemarsساعت جیبی 
، در بازار ترکیه و با استتفتاده از  ۲۸۸۵
 عیار ساخته شده است  ۲۸طالی 

حروف اول نام سلطان عتثتمتان بتن 
النمید بر روی بدنه ای ساعت نتهتش 

 ۴۵تتا  ۲۳بسته، همچنین این ساعت 
 هزار دالر قیمت گذاری شده است 

Patek Philippe  :ایتتتن ستتتاعتتتت 
می تواند زمان را بر اسا  متنتاطتق  

مختلف جهان نمایش دهد  جتنت  
عیار بوده  ۲۸بدنه این ساعت از طالی 

هتزار دالر  ۲۵تا  ۲۸و قیمت آن بین 
 تعیین شده است 



 

Omega 

این ساعت مچی برای دولت قتطتر و بتا  
 هتزار دالر طتراحتی و  ۶تتا  ۳قیمت 

 ساخته شده است 

این ساعت که به یاد ملک فیصتل ستاختتته  
هتزار  ۵تا  ۴عیار بوده و ۲۸شده، از جن  طال 

 دالر قیمت گذاری شده است 

 همچنین الزم به ذکر است امضا ملک فیتصتل 
 بر روی صفنه این ساعت به چشم می خورد 

Rolex 

 

 



Piaget   : این ساعت نادر به مناستبتت
سالگرد فیلتیتکت  هتویتت بتوانتی، 
 نخستتتیتن رئتیت  ستاحتل عتاج 
ساخته شده است  گفته شده قتیتمتت 

 هتزار دالر  ۵تتا  ۴این ساعت حدود 
 می باشد 

Patek Philippe  : در ستتاختتت ایتتن
 عتیتار، ۲۸ساعت از طتالی ستفتیتد 

 استفاده شده استت  ایتن ستاعتت  
 ۲۱۹۱در زمان حکومت صدام ،در ستال 

 برای کشورعرا  ساخته شده و قتیتمتت
 هزار دالر می باشد  ۲۲تا  ۸آن  

Rolex  : تتا  ۲۰این ساعت زیبا با قیمت
هزار دالر به سفارش کشتور امتارات  ۲۵

 ساخته شده است 



Rolex : این ساعت زیبا با استفاده از استیل
عدد سنگ قیمتتتی  ۲۹ضد زنگ و همراه با 

ساخته شده است  همچنین الزم بته ذکتر 
است این ساعت زیبا به ستفتارش کشتور 

هزار دالر قیمت  ۵تا  ۴عربستان و با قیمت 
 دارد 

Cartier   : این ساعت زیبا توسط برند کارتیه و
عیار، الما ، سنگ های  ۲۸با استفاده از طالی 

قیمتی و همچنین تکه های چوب ساخته شده 
هتزار  ۵۰تا  ۴۰است  قیمت این ساعت حدود 

 دالر می باشد 

Patek Philippe  :۲۱۸۰این ساعت در سال 
 ۶به سفارش کشور عرا  و با استتفتاده از 

شده است  قیمت ایتن  ختهسنگ قیمتی سا
 هزار دالر  می باشد  ۲۲تا  ۸ساعت حدود 



 برای مشاهده مقاالت در سایت به لینک های زیر مراجعه نمایید:

 تاچومتر در ساعت های مچی به چه معناست؟

 ساعت های گرانقیمت، برای افراد مشهور

 انواع بند ساعت

http://www.javaherbazar.com/r-2117/
http://www.javaherbazar.com/r-2116/
http://www.javaherbazar.com/r-2118/


 ماه ردیف

 خرداد 3

 شهریور 6

 آذر 9

 اسفند 12

 ماه ردیف

 اردیبهشت 2

 مرداد 5

 آبان 8

 بهمن 11

 ماه ردیف

 فروردین 1

 تیر 4

 مهر 7

 دی 9

 اینجا کلیک کنید  —جهت دانلود رایگان کتاب سنگ های ماه تولد 

 اینجا کلیک کنید  —جهت دانلود رایگان کتاب سنگ درمانی 

http://www.javaherbazar.com/r-1404/
http://www.javaherbazar.com/r-1407/
http://www.javaherbazar.com/r-1409/
http://www.javaherbazar.com/r-1413/
http://www.javaherbazar.com/r-1403/
http://www.javaherbazar.com/r-1406/
http://www.javaherbazar.com/r-1408/
http://www.javaherbazar.com/r-1412/
http://www.javaherbazar.com/r-1402/
http://www.javaherbazar.com/r-1405/
http://www.javaherbazar.com/r-1414/
http://www.javaherbazar.com/r-1411/
http://www.javaherbazar.com/r-1491/
http://www.javaherbazar.com/r-1416/


درمانی ، و همچنین متشاهده و خریتد  برای دریافت جدیدترین اخبار و مهاالت علم سنگ

 ، با ما همراه باشید العاده  های فو  تخفیفجواهرات اصیل با 

های اجتماعی جواهربازار در شبکه  

 )برای مشاهده هر شبکه ، بر روی تصویر آن کلیک کنید(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کلیک کنید  -  عضویت در خبرنامه ایمیلی و دریافت تخفیف

info@javaherbazar.com 

 www.javaherbazar.com 

    

  8 ~ 275 93 387  151 

68 17 521 1915    958 22 95 1919 

http://www.javaherbazar.com/r-1399/
mailto:info@javaherbazar.com
http://www.javaherbazar.com/r-1398/
http://instagram.com/javaherbazar_com/
https://plus.google.com/114015330724603533422/posts
http://www.aparat.com/javaherbazar
https://www.facebook.com/javaherbazar1
https://www.youtube.com/channel/UCLItYWMYnloZtvzfSpWtLcQ
http://www.cloob.com/name/javaherbazar
https://telegram.me/javaherbazar_com

