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Prof. dr hab. inż. Zdzisław Mrugalski
(ur. w 1930 r.) – profesor zwyczaj-
ny Wydziału Mechatroniki (d. Wydz. 
Mechaniki Precyzyjnej) Politechniki 
Warszawskiej. Specjalista w dzie-
dzinie konstrukcji urządzeń do po-
miaru czasu. Swą karierę zawodową 
rozpoczął nauką w zawodzie zegar-
mistrza, zakończoną egzaminem 
czeladniczym (1948 r.). Ukończył 
z wyróżnieniem Państwowe Liceum 
Zegarmistrzowskie w Warszawie 
(1951 r.), uzyskując dyplom „techni-
ka zegarowego”. Następnie ukończył 

studia w Politechnice Warszawskiej na nowo utworzonym Oddziale Me-
chaniki Precyzyjnej. Zarówno praca dyplomowa magisterska (1956 r.), 
jak i doktorat (1964 r.), a także habilitacja (1974 r.), dotyczyły proble-
mów konstrukcyjnych mechanizmów zegarowych. Jest autorem kilku 
książek i podręczników akademickich (m.in. monografii Mechanizmy
zegarowe) oraz licznych publikacji w czasopismach i referatów na kon-
ferencjach naukowych – z dziedziny konstrukcji urządzeń precyzyjnych 
i mechatronicznych (m.in. na temat zazębień w przekładniach zęba-
tych, zarówno w zegarach mechanicznych, jak i kwarcowych). W swym 
dorobku naukowym i zawodowym ma też kilkadziesiąt wdrożonych 
w przemyśle prac badawczych i opracowań konstrukcyjnych. Brał rów-
nież bezpośredni udział w rekonstrukcji zegara na wieży Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie. Pracę w Politechnice Warszawskiej rozpoczął 
jeszcze w czasie studiów (w 1954 r.) jako asystent prof. W. Trylińskiego. 
Był prodziekanem (1975–1981) i dziekanem (1982–1987) Wydziału Me-
chaniki Precyzyjnej oraz dyrektorem (1991–1993) Instytutu Konstrukcji 
Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych na tym wydziale. W 2004 r., po 
50 latach nieprzerwanej pracy w PW przeszedł na emeryturę, jednak 
w dalszym ciągu bierze czynny udział w pracach wydziału i instytutu. 
Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historii Techniki oraz współ-
założycielem i prezesem Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków. 
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Klika słów od Klubu Miłośników
Zegarów i Zegarków

Kiedy w 2003 roku rozpoczynał swą działalność Klub Miłośników 
Zegarów i Zegarków, nawet jego założyciele nie przeczuwali, z jak 
szerokim spotka się zainteresowaniem. Tymczasem wkrótce okazało 
się, że szybko rozrastająca się grupa dyskutantów forum interneto-
wego skupiła wiele osób „miłujących zegarki” (na nasz własny użytek 
nazywanych „zegarkomaniakami”), które brały u dział w ciekawych 
i rzeczowych dyskusjach, obserwowały działalność klubu i w końcu 
stawały się jego członkami. 

Dziś, ciesząc się z możliwości wydania przez Klub książki nasze-
go Prezesa – Profesora Zdzisława Mrugalskiego, pozwalam sobie na 
kilka słów osobistych i klubowych wspomnień oraz wyjaśnień zwią-
zanych z jej powstaniem. Dla mnie osobiście zdarzenie to ma o tyle 
duże znaczenie, że Autor był moim nauczycielem akademickim, 
profesorem i promotorem mojej pracy dyplomowej oraz dziekanem 
Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, którego 
jestem absolwentem. 

Po ukończeniu studiów i rozpoczęciu pracy w branży zegarko-
wej, kilkakrotnie rozmawiałem z Profesorem o potrzebie rozpoczęcia 
działalności edukacyjno-informacyjnej dla osób zainteresowanych 
zegarkami i zegarmistrzostwem. Profesor był wówczas zdania, że za-
potrzebowanie na tego typu działalność jest zbyt małe, nieadekwat-
ne do jej kosztów. Jednak kiedy pod koniec 2002 roku, przy kolej-
nym „zegarkowym spotkaniu”, pojawił się pomysł powołania klubu 
miłośników zegarmistrzostwa, który skupiałby się wokół strony in-
ternetowej i potencjalnego forum dyskusyjnego, Profesor Mrugalski 
z entuzjazmem zaangażował się w organizację klubu. To Profesor 
określił zakres informacji, które powinny znaleźć się na klubowej 
stronie internetowej, wskazał osoby mogące przygotować materiał 
o odpowiedniej jakości oraz podjął się przewodnictwa klubu – a to 
tylko te najłatwiej zauważalne zrealizowane zadania. Należy zazna-
czyć, że taka forma aktywności klubu była i jest działaniem pionier-
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skim i cały czas ulegała (i w dalszym ciągu ulega) różnym modyfi-
kacjom. 

Już wstępne założenie, że strona internetowa Klubu Miłośników 
Zegarów i Zegarków będzie gromadziła adresy stron z opracowa-
niami mogącymi zainteresować miłośników zegarków, okazało się 
błędne, bo odpowiednie opracowania, nawet niewielkie, po prostu 
nie istniały w sieci. Uruchomienie strony wiązało się z zebraniem 
i przygotowaniem odpowiednich materiałów. Znacząca część z tych 
opracowań jest dziełem Autora tej książki. 

W trakcie działalności Klubu okazało się, że jego istota skupiła 
się wokół forum dyskusyjnego – oczekiwania zgłaszających się osób 
kierowały się i kierują na żywą wymianę myśli i poglądów. Po kilku-
nastu miesiącach działalności forum okazało się, że potrzebne są tak-
że coroczne spotkania klubowiczów, znających się wcześniej jedynie 
z wirtualnej wymiany poglądów. 

Praca nad materiałami przeznaczonymi do umieszczenia na klu-
bowej stronie, a później także pytania członków Klubu, skłoniły pro-
fesora Zdzisława Mrugalskiego do przygotowania szerszego i uaktu-
alnionego opracowania wiadomości o pomiarach czasu oraz o zega-
rach i zegarkach – tym razem w formie książkowej. Takim właśnie 
kompendium jest niniejsza książka. Realizacja tego wyzwania stała 
się możliwa dzięki sponsorom, którymi są następujące firmy z bran-
ży: Alkor, Anyro, Hermitage Boutique, odCzasu doCzasu, Swatch 
Group Polska oraz Zibi. Firmy te promują następujące marki ze-
garków: Adriatica, Chopard, Chronoswiss, Citizen, Certina, Girard 
Perregaux, H. Moser, IWC, Longines, Maurice Lacroix, Omega, 
Perrelet, Roamer oraz Seiko. Informacje o firmach sponsorskich i ich 
reklamy zegarków znajdują się na końcu książki. Promocji książki 
podjęły się wszystkie istniejące media branżowe, z których część 
przyjęła rolę patronatu medialnego. Tak więc wydanie tej książki jest 
wspólnym dziełem różnych działających w branży organizacji.

Książka Czas i urządzenia do jego pomiaru, którą na podstawie 
tytułu i dorobku naukowego Autora można by pochopnie zakwalifi-
kować do podręczników akademickich, jest w rzeczywistości opraco-
waniem popularno-naukowym, zrozumiałym dla szerokiego grona 
czytelników. Jednocześnie obejmuje szeroki zakres zagadnień, dzięki 



Czas i urządzenia do jego pomiaru

10

Kilka słów od Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków

11

czemu może służyć jako źródło usystematyzowanych, sprawdzonych 
wiadomości, podanych poprawnym zawodowym językiem. Podkre-
ślenie sprawdzonych informacji i poprawności języka branżowego 
jest o tyle ważne, że zarówno dotychczasowe polskie opracowania, 
jak i (a nawet szczególnie) tłumaczenia ze źródeł obcojęzycznych, 
pozostawiają wiele do życzenia w obydwu tych aspektach. Podane 
informacje mogą stać się inspiracją do kolejnych opracowań przy-
gotowywanych przez dziennikarzy i osoby z branży, a jednocześnie 
mogą być pomocne w sprawdzeniu poprawności przekazywanych 
treści. 

Dla każdego „zegarkomaniaka” oraz dla szerokiego grona osób 
choć trochę zainteresowanych techniką, książka ta może być cennym 
źródłem informacji z zakresu wiedzy zegarkowej. Zagłębiając się 
w jej treść, można wręcz odnieść wrażenie, że w opisach i wyjaśnie-
niach Autor zawarł swoją własną życiową fascynację zegarami i ze-
garmistrzostwem. Opracowanie to mogłoby stać się zwieńczeniem 
bogatego dorobku naukowego i publikacyjnego Profesora Zdzisława 
Mrugalskiego. Tak się jednak składa, że w czasie zbierania materia-
łów i przygotowywania tekstu książki, okazało się, jak wielkie braki 
informacyjne ma nasze krajowe zegarmistrzostwo, co w naturalny 
sposób skłania do pogłębienia zakresu opracowania. Z tego powodu 
już wkrótce możemy spodziewać się następnych książek napisanych 
przez naszego Prezesa.

Życząc z całego serca kolejnych tak udanych opracowań, dzięku-
jemy i gratulujemy tego, co dzięki tej książce otrzymujemy.

W imieniu Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków – 
Władysław Meller

Warszawa, kwiecień 2008 r.
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Przedmowa

Człowiek od dawna posiada świadomość upływu czasu. Wszyst-
ko, czym obdarzyła nas natura, jest bowiem związane z ruchem, któ-
ry odbywa się w przestrzeni i czasie. 

Człowiek jest zależny od praw przyrody, ale dzięki zdolności prze-
widywania (tj. znajomości związków przyczynowych wiążących zja-
wiska z ich następstwami) potrafi ją sobie w pewnym stopniu pod-
porządkować. Skuteczność jego działań jest jednak ściśle związana 
z umiejętnością rachuby czasu. Kiedy ludzie zaczęli uprawiać ziemię, 
konieczna stała się nie tylko systematyczna obserwacja okresowych 
zjawisk astronomicznych (ruchu słońca, księżyca i planet) i różnych 
zjawisk naturalnych występujących na Ziemi (pory roku, pory desz-
czowe, wylewy rzek), ale również konstruowanie narzędzi do odmie-
rzania i zliczania upływającego czasu. W miarę rozwoju cywilizacji 
zaczęły powstawać coraz doskonalsze kalendarze oraz różnego rodza-
ju zegary – początkowo gnomony i zegary słoneczne, zegary wodne, 
ogniowe, później – zegary mechaniczne i elektryczne, a obecnie tak-
że elektroniczne.

Dziś mierzymy czas już z zadziwiającą dokładnością: w życiu co-
dziennym – z dokładnością do minut (a niekiedy do sekund), w na-
uce i w sporcie – z dokładnością do milisekund (0,001 s), a w na-
wigacji, przy wykorzystaniu systemu GPS, nawet do mikrosekund 
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(0,000 001 s). W niektórych dziedzinach nauki, na przykład w fizyce 
jądrowej, konieczna jest jeszcze większa dokładność pomiaru czasu.

Chociaż literatura zegarmistrzowska jest dość bogata, to jednak 
ma ona głównie charakter ściśle specjalistyczny i jest przeznaczona 
przede wszystkim dla zegarmistrzów. Odczuwa się natomiast brak 
opracowań na poziomie popularno-naukowym, zawierających ogól-
ne informacje o czasie, o jednostkach czasu i urządzeniach do jego 
pomiaru. W zamierzeniu autora niniejsze opracowanie ma w pew-
nym stopniu ten brak uzupełnić. 

W pracy tej przedstawiono ujęte w sposób syntetyczny infor-
macje o próbach określenia istoty czasu, omówienie podstawowych 
jednostek czasu, a następnie wiadomości o sposobach pomiaru 
i rozpowszechniania czasu, tj. o kalendarzach oraz mechanizmach 
i urządzeniach zegarowych. Zostały tu podane nie tylko informa-
cje o współczesnych przyrządach zegarowych, ale także o niektórych 
wynalazkach i odkryciach naukowych, które miały wpływ na kie-
runki rozwoju i tempo zmian w historii zegarów (na przykład o ze-
garach słonecznych czy zegarach mechanicznych z regulatorem ko-
lebnikowym i wychwytem szpindlowym, z regulatorem balansowym 
i wychwytem cylindrowym lub zegarach z elektrycznym napędem 
regulatora). Opisano także różne dodatkowe funkcje zegarów i ze-
garków. 

Szczegółowe wiadomości dotyczące historii rozwoju metod po-
miaru czasu i techniki zegarowej można znaleźć w książce Ludwika 
Zajdlera Dzieje zegara [97] oraz w innych opracowaniach historycz-
nych, np. [4, 9, 13–15, 52, 47, 70, 71, 76, 99, 103–106].

Do napisania tej książki skłonili mnie niektórzy członkowie Klu-
bu Miłośników Zegarów i Zegarków [135], wśród których znajdują 
się nie tylko osoby zawodowo zajmujące się zegarami i zegarkami 
– wielu z nich należy do Klubu ze względu na swe zainteresowania 
hobbistyczne lub kolekcjonerskie. 

Książka jest więc przeznaczona przede wszystkim dla osób ama-
torsko interesujących się pomiarami czasu i służącymi do tego na-
rzędziami – zegarami. Myślę jednak, że również wykwalifikowani 
zegarmistrze znajdą tu dla siebie wiele ciekawych informacji.
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Wiele trafnych uwag, które wykorzystałem podczas pisania tej 
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Czas nie próżnuje
św. Augustyn

Wstęp

Najwcześniejsze próby określania pory doby i pory roku wiązały 
się z potrzebą zorganizowania życia pierwotnych społeczeństw. Po-
czątkowo próby te ograniczały się do obserwacji położenia słońca 
i księżyca, a także cyklicznych zjawisk przyrodniczych, jak wylewy 
rzek, przemieszczanie się zwierząt itp.

Około 20 tys. lat temu pierwotni myśliwi epoki lodowcowej za-
częli nacinać kawałki drewna lub kości, prawdopodobnie oznaczając 
w ten sposób kolejne dni pomiędzy fazami księżyca. Dopiero przed 
ok. 5 tys. lat Babilończycy i Egipcjanie stworzyli kalendarz, który 
wykorzystywano do celów rytualnych, do planowania upraw rolni-
czych, a także dla celów administracji i koordynacji życia w mias-
tach, które były ośrodkami władzy, handlu i bankowości.

Kiedy rozwój cywilizacji nabierał coraz większego tempa, po-
wstała potrzeba ciągłego i coraz dokładniejszego pomiaru czasu. 
Doprowadziło to do wynalezienia zegarów: najpierw prymitywnych 
przyrządów do oznaczania pory dnia – gnomonów i zegarów sło-
necznych.

Działanie zegara słonecznego zależy jednak od stanu pogody, 
dlatego też oprócz zegarów słonecznych zaczęto budować uniezależ-
nione od aury zegary wodne, w których miarą upływającego czasu 
była objętość wypływającej wody. Często były to skomplikowane 
konstrukcje mechaniczne, niekiedy o znacznej wartości artystycznej, 
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a ich dokładność była, jak na owe czasy, dość duża. Oprócz zegarów 
słonecznych i wodnych budowano także różnego rodzaju zegary og-
niowe (w tym świecowe i olejowe), a następnie klepsydry piaskowe. 

Rozwój zegarów słonecznych postępował wraz z rozwojem astro-
nomii. Najważniejszym ulepszeniem zegara słonecznego w wiekach 
średnich było pochylenie wskazówki o taki kąt, aby była ona równo-
legła do osi obrotu Ziemi, dzięki czemu drogi kątowe cienia wska-
zówki są jednakowe o każdej porze roku. Zegary słoneczne były ciąg-
le udoskonalane i coraz powszechniej używane, także jako zegary 
noszone.

Na ziemiach polskich zegary słoneczne pojawiły się, gdy zaczęto 
budować klasztory i kościoły. Zegary takie, początkowo prymityw-
ne, miały na tarczy zaznaczone kreski odpowiadające tak zwanym 
godzinom kanonicznym. W czasach późniejszych były to przyrządy 
bardziej dokładne, często o dużej wartości artystycznej. Służyły prze-
de wszystkim do wyznaczania pory wzywania na modlitwę mnichów 
i okolicznej ludności.

Przełomem w dziedzinie pomiaru czasu było wynalezienie zegara 
mechanicznego, działającego w sposób ciągły – niezależnie od pory 
roku, pory doby i warunków atmosferycznych, nieustannie ulepsza-
nego w ciągu następnych kilkuset lat. 

Za wynalazcę zegara mechanicznego uważa się matematyka i me-
chanika Gerberta z Aurillac (późniejszego papieża Sylwestra II) ży-
jącego w latach 935–1003. Przypuszcza się jednak, że w Chinach 
zegar z regulatorem mechanicznym znany był już w VIII wieku. 
Najstarsza wzmianka o europejskim zegarze mechanicznym pocho-
dzi z przełomu XIII i XIV wieku i znajduje się w Boskiej Komedii 
Dantego. Zachowane dokumenty historyczne pozwalają umiejsco-
wić najwcześniejsze konstrukcje zegarów wieżowych we Włoszech 
– np. zegar w Mediolanie (1335 r.) i Padwie (1344 r.). Poza granica-
mi Włoch istniały zegary m.in. w Londynie (1348 r.), w Strasburgu 
(1354 r.), we Wrocławiu (1368 r.) w Paryżu (1370 r.), w Krakowie 
– na wieży kościoła Mariackiego (1390 r.).

Pierwsze zegary mechaniczne miały napęd obciążnikowy i re-
gulator kolebnikowy z wychwytem szpindlowym („łopatkowym”). 
Ponieważ obciążniki – najczęściej duże kamienie – zawieszane były 
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na długich linach, zegary umieszczano na wysokich wieżach koś-
ciołów lub specjalnie dla nich budowanych „wieżach zegarowych”. 
Najwcześniejsze zegary europejskie nie miały tarcz, a godziny były 
sygnalizowane uderzaniem młotków zegarowych w dzwony. Później 
pojawiły się tarcze ze wskazówką godzinową, a następnie z dwiema 
wskazówkami: godzinową i minutową. 

W miarę rozwoju techniki zegarowej następowała też stopniowa 
miniaturyzacja zegarów. Oprócz dużych wieżowych „maszyn” od-
mierzających czas pojawiły się zegary domowe (pałacowe), a później 
małe zegary przystosowane do noszenia – dziś nazywane zegarkami.

Historia pomiarów czasu jest właściwie historią cywilizacji, z któ-
rą ściśle wiążą się różne sposoby wyznaczania i mierzenia czasu – od 
zegarów słonecznych, poprzez zegary mechaniczne (są wśród nich 
zarówno monumentalne zegary wieżowe i astronomiczne, jak i wie-
le rodzajów zegarów „domowych” i zegarków „osobistych”), aż do 
obecnie masowo produkowanych zegarów i zegarków elektronicz-
nych. 

Budowa zegarów jest też jedną z najstarszych dziedzin nauki 
i techniki. Zegary mechaniczne z oscylatorem periodycznym, któ-
re zaczęto budować przed około 700 laty, to jedne z pierwszych 
na świecie skomplikowanych urządzeń mechanicznych. Początki 
rozwoju teorii mechanizmów, w tym przekładni zębatych, jak rów-
nież teorii drgań, a także trybologii (nauki o tarciu i zużyciu współ-
pracujących elementów), są w głównej mierze związane z rozwojem 
techniki budowy zegarów. Nad rozwiązywaniem problemów nauko-
wych i konstrukcyjnych dotyczących mechanizmów zegarowych 
pracowało wielu słynnych uczonych fizyków i matematyków m.in. 
Galileusz, Christian Huygens, Robert Hooke i wielu innych. Zegary 
z napędem elektrycznym były też jednymi z pierwszych na świecie 
urządzeń elektromechanicznych (już w 1842 r. Szwajcar Mathias 
Hipp zbudował i w 1865 r. opatentował zegar z elektrycznym napę-
dem wahadła [37, 48]). 

Również Polacy mają swój wkład w rozwój zegarmistrzostwa. 
Należy tu wymienić przynajmniej kilku „wielkich zegarmistrzów” 
polskich: 

• Adama Kochańskiego (1631–1700) – autora pierwszego na 
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świecie systematycznego kompendium zegarowego, którą była IX 
Księga w 12-tomowym dziele zatytułowanym Technica Curiosa... 
(wydanym w 1661 r. w Würzburgu pod redakcją Kaspra Schotta), 
gdzie przedstawił on szereg własnych wynalazków i ulepszeń w me-
chanizmach zegarowych, m.in. zastosowanie stalowej zawieszki wa-
hadła;

• Antoniego Patka (1811–1877) i Franciszka Czapka (1811–878) 
– założycieli jednej z pierwszych w Szwajcarii fabryk zegarków; 

• Michała Mięsowicza (1864–1938) – założyciela Pierwszej Kra-
jowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie;

• braci zakonnych: Wawrzyńca Al. Podwapińskiego (1903–1983) 
i Bernarda St. Bartnika (1918–2002) – autorów 12-tomowej serii 
książek pod ogólnym tytułem ZEGARMISTRZOSTWO, która 
nie ma odpowiednika w zagranicznej literaturze zegarmistrzowskiej, 
a także dwóch podręczników dla szkół zegarmistrzowskich (książki 
te były pisane i sukcesywnie wydawane w latach 1948–1993; więk-
szość z nich miała po kilka wydań).

Przez długie wieki zegary były przedmiotami kosztownymi, nie 
tylko dlatego, że ich wytwarzanie wymagało dużej wiedzy teoretycz-
nej i niezwykłych umiejętności technicznych. Cenę ich podnosił 
także artystyczny wymiar sztuki zegarmistrzowskiej. Każdy nowy 
zegar był obiektem o indywidualnym, unikalnym charakterze. Jesz-
cze w XVIII wieku zegary, jako pojedyncze egzemplarze, były wyko-
nywane przez rzemieślników-zegarmistrzów, których w większości 
należy uznać za artystów. 

Na przełomie XVIII i XIX wieku na najbardziej uprzemysłowio-
nych obszarach Europy, szczególnie w Szwajcarii i graniczących z nią 
częściach Francji i Niemiec, zaczęły powstawać chałupnicze ośrod-
ki seryjnej produkcji zegarów, specjalizujące się w wytwarzaniu ze-
garów określonych typów (np. zegary „szwarcwaldzkie”, w których 
głównym materiałem konstrukcyjnym było drewno). W drugiej po-
łowie XIX wieku, najpierw w Ameryce, a wkrótce także w Europie 
(zwłaszcza w Niemczech i w Szwajcarii) zaczęły pojawiać się duże fa-
bryki masowo produkujące zegary i zegarki powszechnego użytku. 

Szybko rozwijający się przemysł zegarowy miał duży wpływ na 
rozwój produkcji w innych dziedzinach gospodarki. Nawet Karol 
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Marks w jednym ze swoich listów zauważył, że to dzięki mecha- 
nizmowi zegarowemu pojawiła się w XVIII wieku myśl zastosowa-
nia automatów do produkcji przemysłowej1.

Dziś automatyzacja dotyczy nie tylko produkcji przemysłowej. 
Zegar w naszych czasach organizuje życie całych społeczeństw, moż-
na powiedzieć, że jest swego rodzaju dyktatorem rządzącym kontak-
tami i działaniami na całym świecie. Światowy ruch lotniczy, komu-
nikacja kolejowa, telekomunikacja czy środki masowego przekazu 
mogły zaistnieć i stać się potęgą m.in. dzięki zegarom. 

Szczególnie duży rozwój techniki zegarowej nastąpił w ostatnim 
czterdziestoleciu. Rozwój ten stał się możliwy w następstwie wie-
lu nowych osiągnięć w mechanice precyzyjnej, a przede wszystkim 
w mikroelektronice. Osiągnięcia te znajdują szerokie zastosowanie 
w konstrukcji zegarów i zegarków powszechnego użytku – zarówno 
mechanicznych, jak i elektronicznych. Ogromne postępy dokonały 
się także w dziedzinie urządzeń zegarowych wysokiej klasy (w tym 
zegarów atomowych) – przeznaczonych do pomiaru czasu z bardzo 
dużą dokładnością – nie tylko na Ziemi, ale i w warunkach kosmicz-
nych. 

Obecnie zegary i zegarki są najbardziej rozpowszechnionymi 
mechanizmami na świecie. W ostatnich latach światowa produk-
cja zegarów i zegarków wynosi około 1,6 miliarda sztuk rocz-
nie. W 2005 roku największymi producentami były Chiny (ponad 
880 mln) i Hongkong (ok. 630 mln). W tym samym 2005 roku 
Szwajcaria wyprodukowała 24,3 mln zegarów i zegarków, USA 

1 Z listu Karola Marksa do Fryderyka Engelsa, Londyn, 28 stycznia 1863: „[…] 
niezależnie od wynalazku prochu, kompasu i druku, tych niezbędnych pra-
warunków rozwoju burżuazyjnego – od XVI do połowy XVIII wieku, a więc 
w okresie rozwijającej się manufaktury w kierunku wielkiego przemysłu, dwie-
ma materialnymi podstawami, na których opierała się praca przygotowująca 
przemysł maszynowy, były ZEGAR i MŁYN […]. Zegar jest pierwszym auto-
matem zastosowanym do celów praktycznych […]. Nie ulega też najmniejszej 
wątpliwości, że to dzięki zegarowi zrodziła się w XVIII wieku pierwsza myśl 
zastosowania w produkcji automatów […].” (K. Marks, F. Engels, Listy wybra-
ne. Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1951, s. 179–180).
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i Niemcy – po około 10,8 mln, Wielka Brytania – 7,7 mln, a Francja 
– około 6,3 mln sztuk. Szacuje się, że 90% tej produkcji to zegary 
i zegarki kwarcowe (pomimo ciągłego wzrostu produkcji liczba za-
trudnionych w tym przemyśle maleje), jednakże po wyraźnym spad-
ku w latach 80-tych, produkcja zegarków mechanicznych, zwłaszcza 
naręcznych, w ostatnich latach ponownie wzrasta. 

Ze względu na niski koszt zakupu zegarków większości popular-
nych firm wielu użytkowników ma więcej niż jeden zegar domowy 
oraz po kilka zegarków – na różne okazje. Należy też zauważyć, że 
oprócz typowych zegarów i zegarków przeznaczonych do mierzenia 
czasu, których wielkość produkcji podano powyżej, zegary są obec-
ne w kalkulatorach, telefonach komórkowych, sprzęcie domowe-
go użytku (tj. pralkach, kuchenkach, telewizorach itd.) oraz wielu 
innych sprzętach, które traktujemy jako „inteligentne” urządzenia 
zastępujące nas w wielu codziennych czynnościach – prywatnych 
i służbowych. 

Zegary i zegarki, zwłaszcza te, które zaliczane są do dzieł sztuki, 
stały się obiektami poszukiwanymi przez kolekcjonerów i groma-
dzonymi w zbiorach muzealnych. Zegar jest bowiem nie tylko po-
mnikiem myśli technicznej i konstrukcyjnej (a nierzadko i artystycz-
nej), ale jest też świadectwem historii geniuszu ludzkiego, dążenia do 
perfekcji i DOSKONAŁOŚCI. 
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Wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu
Heraklit z Efezu

1. Czym jest czas?

1.1. Uwagi ogólne

Każdy z nas na co dzień doświadcza upływu czasu. Wynika to ze 
zmian, które obserwujemy w nas samych i w otaczającym nas świecie. 
Czasu nie odbieramy równie bezpośrednio, jak odbieramy barwę, 
smak czy odległość, nie służy do tego żaden wyspecjalizowany zmysł, 
– możemy go postrzegać tylko pośrednio: poprzez zauważanie róż-
norodnych zmian w naszym otoczeniu. Każdy rodzaj zmiany może 
być podstawą do wyznaczania właściwego dla tej zmiany czasu. 

Nasuwa się cały szereg pytań. Ile jest czasów i który z nich jest 
najważniejszy? Czy czas astronomiczny, wyznaczany przez zmianę 
położenia ciał niebieskich, jest doświadczany w taki sam sposób jak 
czas biologiczny, wyznaczany na przykład przez tempo procesu ewo-
lucji lub rozwoju organizmów żywych? Albo: czy rytmy fizjologiczne 
są jednakowe dla wszystkich? Czy organizmy żywe jednakowo doj-
rzewają i starzeją się? A czas psychologiczny? Czy czas nudy i czas 
intensywnych doznań (na przykład na imprezie sportowej) to ten 
sam czas? W życiu codziennym doświadczamy „rozwlekłości” cza-
su w oczekiwaniu i „kurczenia się” go w przygodzie1, ale w naszej 

1 Problem ten rozważany jest m.in. w pracy J. Makselana Psychologiczne aspekty 
doświadczania czasu zamieszczonej w zbiorze Czas ... [102].
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pamięci z reguły nie zachowuje się czas nudy i monotonii, a „roz-
budowany”, bo zapełniony szczegółami, wydaje się we wspomnie-
niach czas przeżywania intensywnych zmian. Podobnie jest, kiedy 
przyjrzymy się zmianom cywilizacyjnym: pewne okresy wydają się 
„zajmować więcej miejsca w historii”, podczas gdy inne mijają jak 
gdyby niezauważone. 300 lat w starożytnych Atenach to cała epoka, 
ale w Europie między VI a IX w. – to dziura w czasie, bo nie udoku-
mentowano istotnych wydarzeń z tego okresu. 

Czas astronomiczny, fizyczny, biologiczny, psychiczny, historycz-
ny – wszystkie one są w jakiś sposób rzeczywiste, bo doświadczane 
w zmianach. Są jednak wzajemnie niewspółmierne: niejednorodne, 
niejednostajne i niemiarowe. Aby je ze sobą porównać, poszukujemy 
takich zmian, które mogłyby stać się uniwersalnym układem odnie-
sienia. Staramy się znaleźć takie procesy – doskonale jednostajne, 
aby mogły służyć jako wspólna miara dla wszelkich zmian.

To astronomia w Babilonii i Egipcie była pierwszą dziedziną, 
w ramach której zaczęto dociekanie na temat orientacji w czasie, 
co wtedy znaczyło – w świecie. Kiedy dziś myślimy „świat”, przy-
wołujemy przede wszystkim przestrzenną architekturę kosmosu. 
Dla starszych cywilizacji modelem świata był Kalendarz. Czas był 
ważniejszym elementem opisu świata niż przestrzeń, bo też nie była 
ona doświadczana przez wszystkich jednakowo, zwykle była tylko 
lokalna i dwuwymiarowa. Ludzie wpatrywali się w niebo nie z myślą 
o odległości, ale po to, by znaleźć najlepszą miarę czasu. 

Od dawna konstruowano też techniczne urządzenia do odmie-
rzania jednakowych odcinków czasu, początkowo wykorzystując ta-
kie procesy, jak przesypywanie się piasku w klepsydrze czy jednostaj-
ny przepływ wody, a później budując także samoczynnie działające 
urządzenia do ciągłego odmierzania czasu.

Mimo że czas wydaje się nam czymś dobrze znanym, to jednak 
im więcej się nad nim zastanawiamy, tym bardziej jego istota okazuje 
się niezrozumiała i tajemnicza. Nad zagadnieniem natury (istoty) 
czasu zastanawiały się najwybitniejsze umysły wszystkich epok – od 
starożytności aż do współczesności. 

Czym jest zatem czas? Pytanie takie zadawał sobie już św. Au-
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gustyn z Hippony (354–430 r.) w swym dziele Wyznania [3]. Bez-
radnie jednak odpowiadał: 

„Gdy mnie o to nikt nie pyta – wiem. Kiedy jednak chcę to objaś-
nić, wtedy tego nie wiem.”

To, zdawałoby się, paradoksalne „wyznanie” św. Augustyna jest 
skutkiem konfrontacji ludzkiego umysłu z absolutem – czymś bez-
względnym, od niczego niezależnym. Wszystko zależy od absolu-
tu, ale absolut jest niepoznawalny. Ludzki umysł gromadzi wiedzę, 
ujmując ją w pojęcia, czyli poprzez formułowanie definicji. Te zaś 
wymagają odwołania się do pojęć ogólniejszych od definiowanego 
pojęcia. Trudność, a właściwie niemożliwość zdefiniowania czasu, 
wynika z tego, że nie istnieje pojęcie ogólniejsze (zawierające w so-
bie) pojęcie „czasu”, nie istnieje jego rodzaj wyższy – „Genus”. Czas 
jest kategorią – służy do definiowania wszystkiego, sam zaś nie pod-
daje się definicji. Można tylko snuć wokół niego refleksje, można go 
opisywać lub wyrażać za pomocą symboli, a także budować na jego 
temat filozoficzne koncepcje. 

W mitologii greckiej alegorycznym uosobieniem czasu był bóg 
Chronos, który widzi wszystko i jest źródłem wszechmocy. W mito-
logii rzymskiej takim bogiem czasu był Saturn. W tradycji indyjskiej 
czas uważano za „moc kosmiczną”, której cześć sławiono w hymnach 
[99]. Znane są też dyskusje mędrców greckich na temat czasu. Dys-
kusje te trwają, poprzez średniowiecze, aż do dni dzisiejszych.

Pojęciu i naturze czasu filozofowie i naukowcy z różnych dziedzin 
poświęcili niezliczoną ilość rozważań, opracowań i publikacji. Uka-
zały się na ten temat zarówno monografie, na przykład [31, 42, 43, 
76, 93, 99], jak i liczne inne prace, na przykład [22, 29, 32–34, 46, 
82, 87, 102]. Pomimo to jednokierunkowy upływ czasu i jego istota 
są dotychczas mało poznane.

Zagadnieniami związanymi z wyobrażeniami o czasie i jego 
znaczeniu zajmuje się też utworzone w krajach zachodniej Europy 
w 1969 r. Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Czasem (Inter-
national Society for the Study of Time), w którym aktywnie działa 
m.in. autor pracy [93].
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W starożytnej Grecji pierwsze próby „geometrycznego” opisu 
czasu (ale też przestrzeni i ruchu) natrafiły na nieprzezwyciężalne 
wówczas paradoksy ciągłości. Parmenides z Elei (540–470 p.n.e.), 
a przede wszystkim jego uczeń Zenon (490–430 p.n.e.), uznał bo-
wiem, że jeśli czas składa się z chwil (tak jak odległość z punktów), 
to strzała wypuszczona z łuku nie leci, a stoi w miejscu. Choć wydaje 
się, że na pewnym odcinku strzała leci, jednak w punkcie i w chwili 
ona przecież stoi. Skoro cały odcinek jest sumą punktów, a czas jest 
sumą punktowych chwil, to ruch jest sumą spoczynków. Doświad-
czenie zmysłowe informuje nas wprawdzie, że ruch istnieje, ale do-
ciekliwy i analityczny rozum wnioskuje, że jest to tylko złudzenie.

Zmiana i ruch nie dają się ogarnąć rozumem, gdyż wedle Par-
menidesa i Zenona jeśli coś JEST to znaczy TRWA, a jeśli ZMIE-
NIA SIĘ – to nie JEST. Jeśli JEST w jakimś punkcie – to znaczy, że 
STOI (ruch w punkcie jest niemożliwy). Intuicja czasu odpowiada 
tu trwaniu, nieustrukturowanej, „statycznej wieczności”. Wielkie 
znaczenie dla przyjęcia takiego stanowiska miały trudności mate-
matyczne związane z nieskończonym dzieleniem odcinka. Było dla 
starożytnych rzeczą niepojętą, jak możliwe jest złożenie ciągłego od-
cinka z bezwymiarowych punktów. Dziś wiemy, że rozwiązanie tych 
kłopotów mogło nastąpić dopiero dwa tysiące lat później, dzięki 
stworzeniu rachunku różniczkowego.

Innym greckim filozofem wątpiącym w obiektywność upływu 
czasu był współczesny Parmenidesowi Heraklit z Efezu (ok. 540 
do ok. 480 r. p.n.e.), który twierdził, że zasadniczą własnością przy-
rody jest powszechna zmienność („panta rhei” – wszystko płynie). 
Wszystkie rzeczy dookoła nas, podobnie jak my sami, znajdują się 
w nieustannym ruchu, dlatego nie ma niczego trwałego i wiecznego, 
a tylko ciągłe zmiany. Heraklit ujmuje płynący czas i powszechną 
zmienność rzeczy w metaforę płynącej rzeki: 

1.2. Czas w filozofii klasycznej
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„Nie można wstąpić dwa razy w tę samą rzekę, gdyż woda w niej 
rozprasza się i znów skupia, przychodzi i odchodzi – ciągle prze-
pływa inna.”

U Heraklita „czas” nie stanowi jeszcze wyodrębnionej kategorii. 
Intuicja czasu jako zmiennej zawarta jest w obrazie przepływu, uwi-
kłana w znaczenie wyrażeń „ruch” i „przemiana”. Genialnym omi-
nięciem konfliktu teoretycznego, w jakim pozostawały koncepcje 
Parmenidesa i Heraklita, była filozofia Demokryta (ok. 460–370 
p.n.e.), który założył kres podzielności zarówno przestrzeni i materii, 
jak i czasu. Elementarne składniki świata mogą być bardzo małe, ale 
nie zerowe. „A-tom”, jak sama nazwa wskazuje, jest już tworem bez 
wewnętrznej struktury i dlatego jest niepodzielny. Atom jest kresem 
podzielności materii. Inne założenia, na których wspierała się filozo-
fia Demokryta, to wyosobnienie czasu jako samoistnej, niezależnej 
kategorii (podobnie filozof ten wyabstrahował „czystą” przestrzeń). 
Istnieją więc tylko ruchliwe atomy, próżnia i czas. Próżnia (czyli 
przestrzeń) oraz czas (jako „jednostajny upływ”) są budulcem świata 
w stopniu o wiele bardziej fundamentalnym niż materia. Przestrzeń 
i czas są warunkiem koniecznym istnienia czegokolwiek. Można 
sobie bowiem wyobrazić raczej pustą przestrzeń bez jednego atomu 
i upływający w niej czas, niż atom bez przestrzeni i czasu. Wedle De-
mokryta czas jest właśnie absolutnym bytem – istnieje obiektywnie 
i działa fizycznie. W przekonaniu Demokryta nie jest tak, że świat 
się zmienia i dlatego mówimy, że upływa czas (to byłaby relatywiza-
cja czasu), ale przeciwnie – że upływa czas i dlatego świat się zmienia. 
Czas jest przyczyną sprawczą wszelkich zmian: wszystko od niego 
zależy, ale on – od niczego.

Filozoficzne i matematyczne walory demokrytejskiej myśli o cza-
sie, przestrzeni i materii wiele wieków później, z wielkim pożytkiem 
dla mechaniki, doceni Isaac Newton (1642–1727). Uznał on ab-
solutność wszystkich trzech demokrytejskich wielkości, dodając 
absolutność masy (a nie ciężaru), ale pozbawionej walorów prze-
strzennych (jest więc „ciało fizyczne” o masie skupionej w punkcie). 
Absolutność czasu każe oczywiście postawić znak zapytania o jego 
początek – to oznaczałoby jednak zależność czasu od jakiejś pier-
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wotnej przyczyny. Zarówno Demokryt, jak i Newton, rozumieli, że 
bezwzględność czasu prowadzi do wniosku, że nie ma on początku. 
Demokryt mówił o nieograniczoności, gdyż Grecy wtedy jeszcze nie 
umieli sobie poradzić z matematyczną nieskończonością. Newton 
mówił już o nieskończoności, bo sam przecież był twórcą rachunku 
różniczkowego. Ale uczonych tych dzielą dwadzieścia dwa wieki.

Zanim jednak nastąpi triumf mechaniki i mechanistycznego wi-
dzenia całego świata, pojawiają się poglądy kwestionujące dominację 
czasu w świecie i życiu ludzkim. Era chrześcijańska wprowadza „Ge-
nus” dla wszystkich dotychczasowych absolutów: Bóg jest źródłem, 
architektem i siłą sprawczą świata. 

Myślicielem, który ukształtował podstawy chrześcijańskiego my-
ślenia o świecie i czasie, był klasyk filozofii starożytnej Grecji, wielki 
idealista – Platon (427–347 p.n.e.). Jego myśl kontynuował twórca 
neoplatonizmu, Plotyn (204–269), a także św. Augustyn i inni neo-
platonicy. W refleksji platońskiej i neoplatońskiej czas jest już po-
zbawiony absolutności i bytowej autonomii: jest stworzony i zależy 
od Demiurga. 

Platon był jednym z pierwszych filozofów w starożytności, który 
uznał początek czasu – zależny od początku świata. Nieskończoność 
uważał on za trudne do przyjęcia przez rozum złudzenie. Być może 
– jak już wspominano wyżej – nie bez znaczenia były trudności i pa-
radoksy matematyczne nieskończoności, z którymi starożytni nie 
umieli sobie jeszcze poradzić.

Paradoksy nieskończoności pojawiły się nie tylko w odniesieniu 
do wielkości nieskończenie małej, ale i nieskończenie wielkiej. Od-
krył je po dwudziestu dwóch wiekach Immanuel Kant: jeśli bo-
wiem czas nie ma początku, to znaczy, że do chwili obecnej upłynęła 
cała wieczność (która ma jednak kres w chwili obecnej!), ale jeśli ma 
początek, to znaczy, że przed jego zaistnieniem musiała wystąpić ja-
kaś przyczyna, która go wygenerowała. Ta zaś ma swoją wcześniejszą 
przyczynę itd. Wyjściem możliwym do przyjęcia przez ludzki rozum, 
ale wyjściem poza porządek wiedzy w stronę porządku wiary, jest 
więc platońskie ustanowienie ponad czasem Instancji Najwyższej 
i Absolutnej, będącej dla ludzkiej myśli graniczną kategorią – Boga 
Stworzyciela – wiecznego (a więc ponadczasowego) źródła czasu.
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Chociaż Platon wybitnie przyczynił się do wyeksponowania 
w filozofii chrześcijańskiej zagadnień związanych z czasem, dopie-
ro jego uczeń Arystoteles (384–322 p.n.e.) w swym dziele Fizyka 
przeprowadził systematyczną i dogłębną filozoficzną analizę czasu. 
Miał on temperament i umysł uczonego i badacza, nie zaś teolo-
ga. Uznawał wprawdzie istnienie porządku nadprzyrodzonego, jed-
nak skupiał się na opisie świata „tu i teraz”, uchylał się od rozważań 
kosmogonicznych, stwierdzając, że świat był, jest i będzie. Uważał 
on, że świat istniał zawsze i nie został stworzony (to przysporzyło 
mu w średniowieczu wielu przeciwników). Nie spierał się wprost 
ze swym mistrzem Platonem. Odnosił się krytycznie raczej do ich 
wspólnego przeciwnika – Demokryta. Arystoteles kwestionował ab-
solutność czasu i przestrzeni. Według niego nie istnieje przestrzeń 
samoistna, niezależna od rzeczy, od ciał materialnych. Ciała mają 
objętość, a przestrzeń świata jest tylko sumą objętości tych ciał. Cia-
ła przesuwają się względem siebie, udzielając sobie przy okazji ruchu. 
Niektóre z nich są rzadkie, eteryczne i niewidoczne, inne zaś gęste 
i masywne, ale zawsze przylegają do siebie („natura boi się próżni”). 
Nie ma więc demokrytejskiej przestrzeni jako próżni ani czasu jako 
bytu osobnego. Świat jest zbiorowiskiem rzeczy. Przestrzenność jest 
cechą rzeczy, a czas miarą ich ruchu – ich zmienności, pojawiania 
się i ginięcia. U Arystotelesa czas zostaje zdetronizowany – nie jest 
już traktowany jako substancja budująca świat i determinująca jego 
dzieje. Przyjmuje postać relacji – stosunku między rzeczami i stana-
mi rzeczy, między przyczyną a skutkiem. Czas jest więc pojmowany 
jako porządek następstw (porządek, a nie przyczyna). 

Poglądy Arystotelesa mogą być uznane za filozoficzną inspirację 
teorii względności wiążącej przestrzenność i czasowość z rzeczą. Tak 
jak Newton jest kontynuatorem absolutystycznego myślenia o cza-
sie, tak Einstein zgadza się pod wieloma względami z Arystotelesem. 
Tych odległych koncepcji nie należy jednak wiązać ze sobą bezpo-
średnio. Platon, Arystoteles i Demokryt byli wszak filozofami, a nie 
uczonymi w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Zaproponowali pew-
ne rozumienie czasu, przestrzeni, ciał materialnych oraz pewną logi-
kę w myśleniu o nich. Newton i Einstein natomiast nadali pojęciu 
czasu naukową, matematyczną ścisłość. 
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Św. Augustyn w swej analizie czasu zawartej w Wyznaniach [3] 
stwierdził (inspirując się refleksją platońską), że „Bóg stworzył świat 
z nicości, a więc przed aktem stworzenia nie było ani materii, ani 
czasu”. Wyniki rozważań Platona i stwierdzenie św. Augustyna są 
zbieżne z hipotezami współczesnych fizyków i kosmologów, którzy 
twierdzą, że czas jako właściwość czasoprzestrzeni zaistniał w chwili 
Wielkiego Wybuchu, w wyniku którego powstał Wszechświat [31, 
46, 111]. Jednak tu również nie powinniśmy bezpośrednio łączyć fi-
lozoficznego pokrewieństwa św. Augustyna i współczesnych kosmo-
logów, którzy są autorami koncepcji Wielkiego Wybuchu i Początku 
Czasu.

Bardzo przekonująca, zwłaszcza dla fizyków, okazała się wspo-
mniana już demokrytejska zasada, do której odwoływał się Newton, 
że czas jest stały i że jego upływ jest jednostajny i niezmienny. Z za-
sadą tą związane są takie określenia czasu jak: „czas bezwzględny”, 
„czas równomiernie płynący”. Jest to więc czas obiektywny, niezależ-
ny od świata i organizmów żyjących. 

Filozof niemiecki Immanuel Kant (1724–1804) jest autorem 
radykalnie odmiennej od dotychczasowych koncepcji czasu (i prze-
strzeni). Kant wycofuje te kategorie ze świata obiektywnego i lokuje 
je w obrębie ludzkich, subiektywnych (ale gatunkowo wspólnych) 
sposobów odbierania doświadczenia. Uznał czas za jedno z „praw 
własnych” ludzkiego umysłu. Czasu nie ma w świecie, ale jest 
w ludzkim intelekcie. Jest wrodzonym dla gatunku ludzkiego sposo-
bem doświadczania zjawisk i organizowania przeżyć.

To odwrócenie dotychczasowych przekonań o porządku pozna-
nia przydało kantowskiej filozofii tytuł „rewolucji kopernikańskiej”. 
Trwałą zdobyczą tej filozofii jest porzucenie naiwnej wiary w bier-
ność zmysłów i umysłu w procesie poznania oraz twierdzenie, że 
bodźce płyną ze świata i odciskają się fotograficznie w człowieku, 
że świat jest taki, jakim się go widzi i czuje. Nie miał Kant racji, 
twierdząc, że czasu i przestrzeni w ogóle nie ma w świecie (sama 
nazwa geometria wskazuje na doświadczalne pochodzenie tej nauki 
o przestrzeni i sugeruje, że zanim stała się ona teorią abstrakcyjną 
i niezależną od doświadczenia – w archaicznym Egipcie, z którego 
się wywodzi, była techniką geodezyjną), ale miał rację, gdy mówił, 
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że informacje o czasie i przestrzeni są w umyśle przerabiane wedle 
gatunkowych predyspozycji.

Kant odsłonił też pewien horyzont refleksji humanistycznej. Czas 
jest przede wszystkim tajemniczym rdzeniem ludzkiej egzystencji. 
Człowiek jest uwikłany w czasowość – inaczej niż jest to wykłada-
ne w okrojonym, uproszczonym pojęciu czasu fizykalnego (Tempora 
mutantur et nos mutantur in illis – czasy się zmieniają i w nich my 
się zmieniamy). Wszystko, czego doznajemy, jest zabarwione subiek-
tywnym przeżyciem czasu. Albo też wszystko, co jest przeżyciem 
czasu, jest zabarwione subiektywnością. Trzeba o tym pamiętać, gdy 
studiuje się historię lub myśli się o przyszłości. Nauki humanistycz-
ne opisują człowieka „uczasowionego”, rzutowanego (z jego skoń-
czonością czasową, śmiertelnością) na skalę nieskończonego czasu 
fizykalnego. Uczą pokory wobec wieczności (albo tylko długowiecz-
ności) i nieodwracalności czasu. Przede wszystkim zaś pokazują rela-
tywność czasu w kulturze i w przeżywaniu ludzkiej egzystencji. 

Subtelną analizę czasu ogłosił inny filozof niemiecki, Rudolf 
Herman Lotze (1817–1881). Według niego rzeczywista jest dla nas 
jedynie chwila obecna (czyli „teraz”), która nie ma żadnego trwania. 
Przeszłość „powstaje”, kiedy porównujemy przebyte doświadczenia, 
które pamięć wiąże w pozbawione ciągłości szeregi zdarzeń. Przy-
szłość jest natomiast wytworem naszych pragnień i oczekiwań. Idea 
trwania wynika jedynie ze stanu znudzenia, jednostajności (czas do-
brze wypełniony nie „trwa” wcale) lub też z niecierpliwości w ocze-
kiwaniu.

Filozof francuski Henri Bergson (1859–1941), laureat Nagrody 
Nobla (1927 r.), stworzył oryginalną koncepcję czasu jako trwa-
nia, przeciwstawnego czasowi fizycznemu jako zmianie. Trwanie jest 
u tego filozofa, skupionego na biologii i ewolucji, intuicją nieśmier-
telności (wywnioskowanej z biologicznego instynktu ucieczki przed 
śmiercią i zachowania życia). Trwać to znaczy istnieć bez ograniczeń 
czasowych oraz nie poddawać się zmianom – wiecznie. Na tym pole-
ga instynkt życia, które pragnie trwania. Z drugiej strony jednak: tyl-
ko zmiana jest siłą twórczą. W każdym organizmie rozgrywa się spór 
o to, czy czas jest trwaniem, czy zmianą. Zdaniem Bergsona wadą 
intelektu jest ustatycznienie procesów („zatrzymywanie zmian”), 
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tj. wyrugowanie czasu nawet wtedy, gdy się do niego odwołuje (np. 
„nieskończone dążenie w czasie do...”). Na przykład w matematyce 
czas jest liczbą (może też być zerem albo nieskończonością) i zatraca 
swój rzeczywisty, biologiczny i egzystencjalny charakter.

Do klasyki humanistycznej myśli o czasie zalicza się również re-
fleksję niemieckiego filozofa Martina Heideggera (1889–1976), 
który chciał m.in. skonfrontować fizyczne i filozoficzne przeżycie 
czasu i jego struktury. W jego ujęciu ludzką, psychologiczną, może 
nawet filozoficzną cząstką czasu jest chwila. 

Heidegger niekiedy zbliżał się w swych poglądach do Kanta  
i Lotzego, którzy kwestionowali obiektywne istnienie czasu lub wręcz 
twierdzili, że czas w ogóle nie istnieje2. W uproszczeniu uzasadnie-
nie poglądów tych trzech filozofów można sformułować następu-
jąco: przeszłości już nie ma – istnieje ona tylko w naszej pamięci; 
przyszłości jeszcze nie ma – może ona być tylko w naszych oczeki-
waniach i wyobraźni, natomiast teraźniejszość – ta granica pomiędzy 
przeszłością a przyszłością – to nieskończenie krótki przedział czasu, 
a więc praktycznie go nie ma.

Wszystkie te dyskusje filozoficzne i naukowe były w ogóle moż-
liwe dlatego, że od dawna była dla nich punktem odniesienia cała 
rozległa dziedzina wiedzy i praktyki, jaką jest technika mierzenia 
czasu. Bez niej nikt nie zorientowałby się, że czas astronomiczny nie 
jest jednostajny, że czas biologiczny ma swoje przyspieszenia i opóź-
nienia ani że nie jesteśmy pewni rzeczywistości czasu, dopóki nie 
spojrzymy na zegarek – maszynę czasu.

Czas jako wielkość fizyczna pojawił się w mechanice wtedy, gdy 
przedmiotem badań stał się ruch, to jest gdy badania Galileusza do-
tyczące spadania ciał dały początek dynamice. Sformułowanie związ-
ków pomiędzy masą, drogą i czasem dało później podstawę do utwo-
rzenia układu jednostek CGS (centymetr – gram – sekunda).

Galileusz jest twórcą nowożytnej fizyki i wielkim poprzednikiem 
Newtona. Jemu zawdzięczamy metodę, którą w skrócie można okre-
ślić: nowe doświadczenie plus opis matematyczny. Wynikiem tych 

2 Zagadnienia dotyczące czasu, z którymi borykali się Arystoteles i Heidegger, 
omawia m.in. prof. Barbara Skarga w swej książce pt. Kwintet metafizyczny 
[82]. 
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metodologicznych innowacji było pojawienie się pojęcia – wielkość 
fizyczna.

Najdoskonalszą wielkością fizyczną jest długość. Zachowuje się 
ona w procedurach arytmetycznych dokładnie tak jak liczba, to zna-
czy, że spełnia wszystkie aksjomaty arytmetyki (zasadę addytywności, 
łączności i przemienności dodawania itd.). Kryteriom tym odpowia-
da również czas – szczególnie w mechanice, gdzie występuje jako 
wielkość skalarna. Jako wartość wektorowa występuje w termodyna-
mice – dlatego tam symbol czasu zapisujemy ze strzałką oznaczającą 
jednokierunkowość (nieodwracalność).

Pojęcie czasu w nowatorski sposób przedstawił niemiecki mate-
matyk i fizyk Herman Minkowski (1864–1909) – profesor uniwer-
sytetów w Bonn, Zurichu i Getyndze. Odrzucił on dotychczasowe 
pojęcia czasu i przestrzeni. Według jego teorii każde zjawisko jest 
określone przez cztery liczby odnoszące się do trzech osi współrzęd-
nych: x, y, z oraz do osi czasu t. Dane te tworzą ciągłość – conti-
nuum. Tę „równorzędność” przestrzeni i czasu potwierdził później 
Albert Einstein (1879–1955), który dowiódł ponadto, że czas jest 
zależny od ruchu względnego obserwatora i jako pojęcie absolutne 
nie istnieje, podobnie jak przestrzeń. 

Przez wiele stuleci uznawano newtonowską zasadę, że czas jest 
stały a jego upływ jest jednostajny i niezmienny,. Jednak teorie 
względności sformułowane przez Alberta Einsteina (1879–1955) 
– szczególna (w 1905 r.) i ogólna (w 1916 r.), gruntownie odmie-
niły pojmowanie istoty czasu. Wynika z nich (a liczne doświadczenia 
to potwierdziły), że tempo działania zegarów zależy od układu od-
niesienia i pola grawitacyjnego, w których się znajdują [22, 29, 33, 
34, 43, 113]. 

W mechanice relatywistycznej czas jest jednym z czterech wy-

1.3. Nowsze poglądy dotyczące
pojęcia czasu
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miarów czasoprzestrzeni i zależy od ruchu układu, w którym jest 
mierzony. Czas T wskazywany przez zegar danego układu nazywany 
jest jego czasem własnym lub czasem lokalnym.

Jeżeli przez T’ oznaczyć odstęp czasu zmierzony przez obserwa-
tora ruchomego, to ten sam odstęp czasu obserwator nieruchomy 
oceni jako:

gdzie: v – prędkość z jaką poruszają się względem siebie oba układy, 
c – prędkość światła.

Obserwator nieruchomy ocenia czas obserwatora ruchomego 
jako dłuższy od własnego czasu (jest to tak zwana dylatacja, czyli 
wydłużenie czasu).

Względność czasu nie narusza jednak jego podstawowej cechy: 
płynie on zawsze w jednym kierunku. Jedynie w sposób sztuczny 
(na przykład za pomocą zdjęć filmowych – por. rozdział 9) możemy 
przedstawiać różne zjawiska nie tylko w tempie pozornie zwolnio-
nym lub przyśpieszonym, ale wręcz zmieniać ich kierunek przebiegu 
w czasie.

W fizyce klasycznej i w życiu codziennym nadal posługujemy się 
„czasem newtonowskim”, który traktujemy jako jednostajnie postę-
pujący i jednokierunkowy proces zmian w otaczającej nas rzeczywi-
stości albo jako parametr występujący pomiędzy przyczyną a skut-
kiem.

Należy też zauważyć, że czas jako wielkość występuje w większo-
ści równań różniczkowych opisujących zjawiska natury. Jeśli jednak 
w tych równaniach zmienić kierunek upływu czasu, to na ogół for-
malnie będą one nadal poprawne, ale nie zawsze będą zgadzać się 
z rzeczywistością. Opisywane przez nie zjawiska często są bowiem 
nieodwracalne: np. kruchy materiał pęka, z paliwa wydziela się ener-
gia cieplna, która ulega rozproszeniu, organizmy żywe starzeją się itp.

Dotychczasowe poglądy związane z pojęciem czasu krótko pod-
sumowuje dr Irena Szumilewicz w swej pracy O kierunku upływu 
czasu [87], ujmując je w trzech grupach.
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Do pierwszej grupy należą poglądy, zgodnie z którymi czas ist-
nieje niezależnie od zdarzeń, a więc należy do bytów samoistnych. 
Poglądy takie wyrażali niektórzy neoplatonicy, a w czasach nowożyt-
nych głosił je Newton.

W poglądach należących do drugiej grupy czas nie istnieje obiek-
tywnie. W starożytności sądzili tak eleaci3 i sceptycy4. W czasach 
nowożytnych Immanuel Kant traktował rzeczywistość jako ponad 
czasową i w tym sensie nawiązywał do poglądów z tej grupy.

Trzecia grupa obejmuje relacyjne teorie czasu. Ich zwolenni-
cy przypisują czasowi charakter obiektywny, chociaż jednocześnie 
utrzymują, że nie jest bytem samoistnym. Zgodnie z tymi założe-
niami, teoria ma w istocie dotyczyć swoistych relacji pomiędzy zda-
rzeniami zachodzącymi w świecie obiektywnym. Takie rozumienie 
istoty czasu jest spotykane najczęściej – począwszy od Arystotelesa, 
Epikura, Leibniza aż do naszych czasów i jest najbliższe fizyce relaty-
wistycznej. Podziela go również autorka cytowanej pracy.

Głównym przedmiotem rozważań autorki pracy [87] jest jednak 
kierunek upływu czasu („strzałka czasu”). Rozważa trzy rodzaje teo-
rii kierunkowego upływu czasu:

1) kauzalne teorie zwrotu czasu („przyczyna i skutek”), 
2) teorie entropijne (oparte na II zasadzie termodynamiki),
3) koncepcje opierające się ma modelach kosmologicznych lub
 procesach (np. mechanicznych) różniących się stopniem praw- 

 dopodobieństwa a priori.
Na podstawie przeprowadzonych rozważań autorka dochodzi do 

wniosku, że dodatni kierunek upływu czasu ma jedynie charakter lo-
kalny, natomiast nie można go odnieść do skali kosmicznej. Obecnie 
jeszcze nie istnieje bowiem możliwość wykazania nieodwracalności 
procesów zachodzących we Wszechświecie.

Podobne poglądy przedstawia również profesor Stephen Haw-
king, który w podsumowaniu rozważań zawartych w jego książce 
[31] potwierdza, że prawa fizyki ujęte we wzory matematyczne nie 

3 Eleaci – szkoła filozoficzna działająca w VI i V wieku p.n.e. w Elei; należał do niej 
Zenon z Elei.

4 Sceptycy – szkoła filozoficzna założona przez Pyrrona z Elidy (365–275 p.n.e.), 
postulująca krytycyzm wobec twierdzeń naukowych.
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rozróżniają kierunków upływu czasu (są one prawdziwe niezależnie 
od znaku wielkości zmiennej symbolizującej czas). Jednocześnie 
stwierdza jednak, że istnieją co najmniej trzy strzałki czasu odróżnia-
jące przeszłość od przyszłości. Są to:
− strzałka termodynamiczna, czyli kierunek czasu, w którym wzrasta 

entropia; 
− strzałka psychologiczna, związana z faktem pamiętania przeszłości 

(jest ona zgodna ze strzałką termodynamiczną);
− strzałka kosmologiczna, zgodna z kierunkiem czasu, w którym 

rozszerza się Wszechświat.
Według profesora Hawkinga, nawet jeśli za jakieś 10 miliardów 

lat Wszechświat przestanie się rozszerzać i pod wpływem sił grawi-
tacyjnych zacznie się kurczyć, to strzałka czasu powodowana przez 
entropię w dalszym ciągu będzie skierowana do przodu. 

Czy Wszechświat kiedyś przestanie się rozszerzać? Czy po upływie 
wielu miliardów lat znowu skurczy się do jednego punktu w ramach 
Wielkiej Implozji? Czy potem ponownie nastąpi Wielki Wybuch? 
Na te pytania na razie nie potrafimy odpowiedzieć.

Żadna ze wspomnianych powyżej teorii nie wyjaśnia też, czym 
jest czas i wobec tego nadal nie rozumiemy, na czym polega jego 
istota. Powraca więc pytanie św. Augustyna: czymże jest czas? 

Pomimo upływu wielu stuleci na pytanie to potrafimy odpowie-
dzieć jedynie tak, jak jego autor. Możliwe, że w przyszłości powsta-
nie jakaś teoria fizyczna, która udzieli odpowiedzi na to pytanie, 
ale może też być tak, że ze względu na strukturę otaczającego nas 
Wszechświata, nie będzie to możliwe. Jeśli natomiast okaże się, że 
rację mają zwolennicy teorii głoszącej, że upływ czasu oraz pojęcia 
przeszłości i przyszłości są jedynie subiektywnym wytworem naszego 
umysłu, to będziemy mogli jedynie starać się zbadać, w jaki sposób 
nasz umysł tę iluzję stwarza. 

Jednak może być też tak, że ze względu na trudności naukowe-
go wyjaśnienia naszych doświadczeń z czasem, w dalszym ciągu bę-
dziemy w stanie jedynie opisywać różne zjawiska i procesy fizyczne 
zachodzące w czasie. Mimo to filozofowie, fizycy i przedstawiciele 
innych dziedzin nauki powinni dążyć do wyjaśnienia, na czym po-
lega natura czasu.
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Czas, choć jego istota dotychczas nie została poznana, bywa też 
uznawany za wartość ekonomiczną („czas to pieniądz”), a także za 
wartość odnoszącą się do niematerialnych ram kultury [99].

Interpretacją pojęcia czasu, oprócz filozofów i fizyków, zajmowali 
się także pisarze i artyści. 

Ryszard Kapuściński w swym Lapidarium III pisał: 

„Przybywanie lat: czas staje się w naszej świadomości coraz bardziej 
obecny. I ta obecność coraz bardziej staje się dotkliwa, ciąży nam. 
Spośród wszystkich jego cech – najbardziej odczuwalną i przygnia-
tającą jest nieodwracalność. Czas to lawina, która sunie i z której ani 
wyskoczyć nie można, ani zatrzymać jej nie sposób.”

(Wyd. „Czytelnik”, Warszawa 1997, s. 92)

Do pojęcia czasu i przemijania często odwołuje się w swych utwo-
rach laureatka nagrody Nobla Wisława Szymborska: 

„Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, 
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości.” 

(fragment wiersza Trzy słowa najdziwniejsze
w zbiorze Chwila, Wyd. ZNAK, Kraków 2002, s. 14) 

Znana z poczucia humoru poetka, zapytana przez dziennikarza, 
co by było z nami, gdyby nie było czasu, odpowiedziała [11]:

„Z pewnością nie byłoby wtedy zegarmistrzów, a to takie szlachetne 
zajęcie!”

Znany autor słowników i encyklopedii, Władysław Kopaliński, 
w Słowniku mitów i tradycji kultury, hasło ZEGAR rozpoczyna na-
stępująco: 

„Pomysł mierzenia czasu, a więc czegoś nie dającego się ani zobaczyć, 
ani dotknąć, jest jednym z najdowcipniejszych, na jakie człowiek 
wpadł. […]”
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Szczególne wyobrażenie o czasie, a zwłaszcza o przyrządach 
do jego pomiaru, miał hiszpański malarz surrealistyczny Salvador 
Dali (1904–1989). Ilustruje to jego obraz z 1931 r., zatytułowany 
„Trwałość pamięci” (rys. 1.1). Artysta przedstawia na nim nasz świat 
w dalekiej przyszłości. W opustoszałym krajobrazie dokonuje się 
„rozkład” zegarów. Ludzki wynalazek służący do mierzenia czasu nie 
jest już potrzebny w świecie bez człowieka. Obraz przedstawia też 
zależność czasu od grawitacji, można go więc uznać za artystyczne 
wyrażenie teorii względności.

Rys. 1.1. Obraz Salvadora Dali „Trwałość pamięci” (1931 r.)
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Pierwsza wersja Polskiej Normy Metrologia czasu (PN-66/N- 
-02051) została wprowadzona w 1966 roku. Przedmiotem tej normy 
były nazwy i określenia dotyczące pojęć stosowanych w metrologii 
czasu oraz symbole wielkości fizycznych związanych z tymi pojęcia-
mi. W normie tej została podana – najprostsza z możliwych – defi-
nicja czasu, która (chyba słusznie!) nie zawiera próby określenia jego 
istoty. Brzmi ona następująco:

czas t, T – podstawowe, pierwotne pojęcie fizyczne. Geometrycz-
ną interpretacją czasu jest prosta czasu o wyróżnionym zwrocie 
dodatnim. 

W tej wersji normy rozróżniano pojęcia skala czasu („ciąg jedna-
kowych przedziałów czasu”) i rachuba czasu („określona skala czasu 
z wyróżnioną chwilą początkową”).

W 1986 roku, po długich sporach i dyskusjach, została ustano-
wiona znowelizowana wersja5 Polskiej Normy PN-86/N-02051. 
Metrologia czasu (chronometria) [107], w której definicja czasu 
w zasadzie nie uległa istotnym zmianom:

czas t – pierwotne pojęcie filozoficzne i fizyczne. W niniejszej 
normie wyraz czas jest rozumiany wyłącznie jako pojęcie fizyczne 
oraz wielkość mierzalna, z tym pojęciem związana. 

Geometryczną interpretacją czasu jest prosta (oś) czasu o wyróż-
nionym zwrocie dodatnim (rys. 1.2).

5 Autor niniejszej pracy brał czynny udział zarówno w opracowaniu pierwszej 
wersji normy (PN-66/N-02051), jak i jej wersji znowelizowanej (PN-86/N- 
-2051).

1.4. Czas w Polskiej Normie 
Metrologia czasu
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Rys. 1.2. Geometryczna interpretacja pojęcia czasu

W znowelizowanej wersji normy PN-86/N-02051 uściślono nie-
które pojęcia i definicje oraz wprowadzono szereg nowych pojęć, 
dostosowując normę do aktualnego stanu i potrzeb techniki pomia-
rowej, a także do norm międzynarodowych. Wprowadzono pojecie 
„podstawy czasu” zamiast dawnej „skali czasu” oraz zmieniono zna-
czenie terminu „skala czasu”, który zastąpił używany poprzednio ter-
min „rachuba czasu”. Wprowadzono także termin „generator pod-
stawy czasu”, który odnosi się m.in. do „regulatorów zegarowych” 
zaliczanych do urządzeń mechanicznych. 

Spośród zawartych w normie licznych definicji pojęć i wielkości 
związanych z pomiarami czasu warto wymienić terminy, które będą 
używane w dalszej części tego opracowania. Są to: chwila, przedział 
czasu, skala czasu, data, okres czasu, wyznaczanie czasu, przechowy-
wanie czasu, rozpowszechnianie czasu, służba czasu. Zauważmy, że 
pojęcie „chwila” ma inne znaczenie niż w mowie potocznej, gdzie 
oznacza ona krótki przedział czasu. Również termin „okres czasu” 
niesłusznie używany jest w znaczeniu „dowolny przedział czasu”, 
a więc niezgodnie z Polską Normą [107].

Chwila tA – wspólna cecha zdarzeń jednoczesnych (w jednym ukła-
dzie odniesienia). Geometryczną interpretacją chwili jest punkt 
na prostej czasu (rys. 1.2).

Przedział czasu – zbiór wszystkich chwil pomiędzy określonymi 
chwilami tA i tB (rys. 1.2). 

Podstawa czasu – ciąg równych (z określoną niedokładnością) prze-

Chwila A Chwila B

tA tB
t
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działów czasu o znanej wartości, zazwyczaj wykorzystywany do 
realizacji skali czasu. 

Generator podstawy czasu – urządzenie lub zjawisko realizujące 
skalę czasu.

Skala czasu – ciąg równych (z określoną niedokładnością) przedzia-
łów czasu o wartości przyjętej za jednostkę, zliczanych od chwi-
li przyjętej za początkową.

Data t – współrzędna chwili odpowiadającej określonemu zdarze-
niu, wyznaczona według danej skali czasu. Data początkowa 
– współrzędna chwili, której data t = 0.

Wartość przedziału czasu tAB – różnica pomiędzy datą końcową i po-
czątkową; daty te określają końcową tB i początkową tA chwilę da-
nego przedziału czasu w tym samym systemie skali czasu.

Okres T – przedział czasu o stałej wartości, w którym przebiega peł-
ny cykl zjawiska powtarzalnego.

Wyznaczanie (determinacja) czasu – zespół czynności służących do 
wyznaczania daty. Wyznaczanie czasu jest równoznaczne z od-
mierzaniem wartości przedziału czasu, który upłynął od daty 
początkowej do daty wyznaczanej.

Przechowywanie (konserwacja) czasu – zespół czynności i środków 
technicznych, zapewniających możliwość określenia dowol-
nej chwili w danej skali czasu (bez potrzeby odnoszenia się do 
wzorców pierwotnych).

Rozpowszechnianie (dystrybucja) czasu – zespół czynności i środ-
ków technicznych służących do systematycznego przekazywa-
nia informacji umożliwiającej odtworzenie skali czasu, z ośrod-
ka konserwacji czasu do miejsca odbioru.

Służba czasu – organizacja, której zadaniem jest wyznaczanie i roz-
powszechnianie czasu.

Nazwy, określenia i symbole objęte normą PN-86/N-02051. 
Metrologia czasu (chronometria) [107] powinny być stosowane 
w opracowaniach związanych z metrologią czasu, w pracach norma-
lizacyjnych oraz w dokumentacji technicznej dotyczącej urządzeń 
do pomiaru czasu.
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2. Wzorce i skale czasu

2.1. Uwagi ogólne

Jeszcze dwieście lat temu istniało wiele lokalnych systemów miar 
długości, powierzchni, objętości i ciężaru – często znacznie różnią-
cych się między sobą, pomimo takich samych lub podobnych nazw. 
Tylko jednostki czasu, wynikające z podziału doby na godziny, mi-
nuty i sekundy, były od dawna powszechnie przyjęte. 

Wprowadzenie jednolitego metrycznego systemu miar i wag, 
w którym jako podstawowe jednostki przyjęto metr (jednostka 
długości) i kilogram (jednostka masy), zostało zapoczątkowane we 
Francji podczas Rewolucji Francuskiej (1789–1799). Było to nie-
wątpliwie duże osiągnięcie ówczesnego rządu francuskiego. 

W 1790 r. francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło uchwałę, 
która głosiła, że podstawową jednostką długości powinna być długość 
wahadła sekundowego. Taka jednostka długości była już wcześniej 
proponowana przez różnych autorów, m.in. przez osiadłego w Polsce 
Włocha Tytusa Liwiusza Boratiniego w wydanej w 1675 r. w Wilnie 
broszurze Misura universale [45]. Jednak Królewska Akademia Nauk 
wypowiedziała się przeciwko uchwale Zgromadzenia, argumentując, 
że do ustalenia takiej jednostki potrzebna jest sekunda, czyli jednost-
ka czasu, który nie ma nic wspólnego z długością, a ponadto sekun-
da należy do układu sześćdziesiątkowego, który właśnie chciano za-

Nie ma wartości równej wartości czasu
Johann Wolfgang Goethe
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stąpić układem dziesiętnym1. Zamiast jednostki długości związanej 
z wahadłem sekundowym akademicy paryscy przedstawili własną 
propozycję nowej jednostki długości, którą nazwano metrem. Jed-
nostkę tę stanowi jedna dziesięciomilionowa część łuku południka 
ziemskiego zawartego między biegunem a równikiem. W ten sposób 
została ustalona jednostka długości związana ze zjawiskiem występu-
jącym w naturze. 

Ponadto ustalono, że wielokrotności i podwielokrotności metra 
będą oparte na układzie dziesiętnym i wyrażane za pomocą odpo-
wiednich przedrostków dodawanych do nazwy jednostki miary, np. 
dekametr (10 metrów), hektometr (100 metrów), kilometr (1000 me-
trów) oraz: decymetr (1/10 metra), centymetr (1/100 metra), mili-
metr (1/1000 metra) itd. 

Nowa jednostka długości posłużyła też do zdefiniowania jedno-
stek objętości i masy: gram ustalono jako równowartość masy jedne-
go centymetra sześciennego wody w temperaturze 4 stopni Celsjusza. 
Ze względów praktycznych jako wzorzec masy przyjęto 1 kilogram 
= 1000 gramów.

We Francji system metryczny oficjalnie wprowadzono w 1795 r., 
a w 1875 r. został on uznany przez Konwencję Metryczną za system 
międzynarodowy. W Polsce system metryczny jako obowiązujący 
został wprowadzony w 1919 r. (do Konwencji Miar Polska przystą-
piła dopiero w 1925 r.).

W ramach porządkowania systemu jednostek miar w 1793 r. 
wprowadzono we Francji także nowy „kalendarz rewolucyjny” (por. 
podrozdział 4.2.). Postanowiono także wprowadzić podział doby na 
10 godzin, po 100 minut każda, a minuta miała się dzielić na 100 se-
kund. Taki podział doby na mniejsze jednostki nie został jednak po-
wszechnie przyjęty z powodu silnego przyzwyczajenia społeczeństwa 
do systemu tradycyjnego.

1 Obecnie obowiązująca w Układzie SI definicja podstawowej jednostki długości, 
którą jest metr, znów wiąże długość z czasem: „metr jest to droga, jaką świat-
ło przebywa w próżni w czasie 1/299792458 s ”. Definicja ta została przyjęta 
na XVII Generalnej Konferencji Miar w 1983 r.
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Jednostkami czasu związanymi z ruchem obrotowym i obiego-
wym Ziemi względem Słońca są doba i rok (rys. 2.1). Rozróżnia 
się czas słoneczny prawdziwy i czas słoneczny średni. Czas słoneczny 
prawdziwy jest związany z położeniem środka tarczy Słońca. Okres 
między kolejnymi dołowaniami (tj. dolnymi kulminacjami) Słońca 
nosi nazwę doby słonecznej prawdziwej. 

Rys. 2.1. Ruch Ziemi względem Słońca

Wskutek niejednostajności pozornego ruchu Słońca względem 
Ziemi wzorzec czasu określony na podstawie czasu słonecznego 
prawdziwego nie jest dogodny. Dlatego w życiu codziennym za pod-
stawę skali czasu przyjęto czas słoneczny średni, związany z poło-
żeniem na sferze niebieskiej matematycznie wyznaczonego punktu 
poruszającego się ruchem jednostajnym, tzw. słońcem średnim. Jako 
jednostkę użytkową czasu przyjęto więc średnią dobę słoneczną, która 
w ciągu roku może różnić się od doby prawdziwej o wartość do-
chodzącą do około ±16 min. Różnica ta zależy od pory roku i jest 
spowodowana zmianami prędkości kątowej Ziemi podczas jej ru-
chu wokół Słońca. Różnicę między czasem słonecznym prawdziwym 

2.2. Słońce jako wzorzec czasu

Gwiazda

Słońce

21.III.

22. VI.

23. IX.

22.XII.
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Tp a czasem słonecznym średnim Ts, w tym samym miejscu na Ziemi 
i w tej samej chwili, nazywamy równaniem czasu: 

E = Tp – Ts

Przebieg równania czasu w ciągu roku przedstawiony jest na ry-
sunku 2.2.

Rys. 2.2. Równanie czasu
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W 1832 r. Karol Fryderyk Gauss zdefiniował sekundę jako 
„1/86400 część średniej doby słonecznej” (definicja ta była po-
wszechnie przyjęta i obowiązywała aż do 1954 r.). Jednak już w la-
tach 30. ubiegłego stulecia oparta na średniej dobie słonecznej defi-
nicja sekundy okazała się zbyt mało dokładna.

Dokładniej dadzą się określić okresy pomiędzy kolejnymi przej-
ściami odległych gwiazd przez płaszczyznę południka ziemskiego, 
gdyż zależą tylko od ruchu wirowego kuli ziemskiej wokół własnej 
osi. Te okresy noszą nazwę doby gwiazdowej. Jest ona krótsza od 
doby słonecznej i wynosi 23 h, 56 min i 4,0905 s średniego czasu sło-
necznego. W latach 30. ubiegłego wieku dobę gwiazdową przyjmo-
wano za podstawę do ustalania sekundy jako podstawowej jednostki 
czasu. Jednak dokładniejsze pomiary długości doby gwiazdowej za 
pomocą zegarów kwarcowych wykazały, że ruch wirowy Ziemi wo-
kół własnej osi wykazuje pewne wahania, przy czym stwierdzono 
zarówno zmiany okresowe, jak i nieokresowe – spowodowane przy-
puszczalnie zjawiskami meteorologicznymi.

Znacznie większą dokładność wykazuje okres obiegu Ziemi wo-
kół Słońca, dlatego sekundę postanowiono określić jako część roku 
zwrotnikowego, czyli okresu pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami 
Słońca przez punkt równonocy wiosennej. Ponieważ dokładne po-
miary wykazały, że rok zwrotnikowy ulega skracaniu o ok. 0,0053 s 
na rok, czyli o 1 s na ok. 188 lat, w 1954 r. na X Generalnej Kon-
ferencji Miar w Paryżu, na wniosek Międzynarodowej Unii Astro-
nomicznej, jako podstawową jednostkę czasu przyjęto długość roku 
zwrotnikowego, którego środek przypadł na początek roku astrono-
micznego 1900 (czyli – według zapisu daty przyjętego w astronomii 
– w dniu 1900, styczeń 0), o godz. 12 czasu efemeryd. Zgodnie 
z tym przyjęto następującą definicję sekundy:

Sekunda jest 1: 31 556 925,9747 częścią roku zwrotnikowego 
1900, styczeń 0, godzina 12 czasu efemeryd.

2.3. Jednostka czasu – sekunda
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Skala czasu oparta na tej definicji nosi nazwę czasu efemerydal-
nego. 

Ponieważ czas efemerydalny wynika z teorii ruchu Ziemi po or-
bicie wokółsłonecznej zgodnie z zasadami mechaniki klasycznej jest 
on niezależny od jakichkolwiek zjawisk i dlatego można go uważać 
za czas newtonowski.

W latach 60. ubiegłego wieku, wobec ogromnych postępów w ba-
daniach nad budową materii i w elektronice, pojawiły się tendencje 
do zrezygnowania z astronomicznego (makrokosmicznego) wzorca 
czasu i zastąpienia go atomowym (mikrokosmicznym) wzorcem 
częstotliwości. Teoretycznie wzorzec atomowy oparty na przejściu 
między dwoma poziomami energii atomu lub cząsteczki może być 
zrealizowany z nieograniczoną dokładnością. Stwierdzono, że sekun-
dzie czasu efemerydalnego odpowiada liczba 9 192 631 770 okre-
sów drgań wewnątrzatomowych cezu we wzorcu (zegarze) cezowym. 
Skala czasu oparta na wzorcu atomowym stanowi tzw. czas atomowy 
[16, 20, 42, 95, 96]. 

W 1967 r. na XIII Generalnej Konferencji Miar w Paryżu stwier-
dzono, że dotychczasowa definicja sekundy (przyjęta na X Gene-
ralnej Konferencji Miar) nie wystarcza już na współczesne potrzeby 
metrologii i że cezowy wzorzec częstotliwości jest już wystarczająco 
zbadany i dostatecznie dokładny, aby mógł posłużyć do zdefiniowa-
nia sekundy. W uchwale Nr 1 tej konferencji, jako nową jednostkę 
czasu dla Międzynarodowego Układu Jednostek (SI) przyjęto defini-
cję sekundy w następującym brzmieniu2:

Sekunda jest czasem trwania 9 192 631 770 okresów promienio-
wania, odpowiadających przejściu między dwoma nadsubtelnymi 
poziomami stanu podstawowego atomu cezu 133.

Jednocześnie uchylono dotychczasową definicję sekundy.
W 1997 roku powyższą definicję uzupełniono dodatkową uwa-

2 Definicja sekundy przyjęta na XIII Generalnej Konferencji Miar obowiązuje 
również w Polsce (zarządzenie Prezesa CUJM w sprawie nowej definicji sekundy 
– Monitor Polski nr 25 z dnia 17.04.1971 r.).
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gą uściślającą [20]: „Powyższa definicja odnosi się do atomu cezu 
w stanie podstawowym w temperaturze 0 K”.

O ile według poprzednich definicji sekunda była określana jako 
mała część długiego okresu, to teraz sekundę definiuje się jako czas 
trwania wielkiej liczby bardzo szybkich drgań. To przejście od 
starej definicji do nowej ma praktyczne konsekwencje w działaniu 
zegarów [42, 62].

Zestawienie najważniejszych jednostek czasu zawarte jest w tab-
licy 2.1.

Tablica 2.1. Jednostki czasu

Nazwa Definicja/ równowartość

Rok zwrotnikowy Jest to czas, w jakim Ziemia dokonuje jednego okrą-
żenia Słońca, mierzony względem odległej gwiazdy 
w punkcie równonocy wiosennej; okrążenie to trwa 
365,2422 dób słon. średnich = 8765,8128 godz. = 
525948,768 min. = 31556926,08 sekund;

Miesiąc 
synodyczny

Jest to przedział czasu pomiędzy dwoma takimi sa-
mymi fazami Księżyca – trwający 29 dni 12 godz. 
i 2,9 sekund; (stosowane są również inne kryteria 
przyjęcia tego przedziału czasu);

Doba słoneczna 
(prawdziwa)

Czas pomiędzy dwiema kulminacjami Słońca; (czas 
trwania doby słonecznej prawdziwej zmienia się 
w ciągu roku o ok. ± 15 min. i dlatego nie może ona 
być podstawą do zdefiniowania jednostki czasu);

Doba słoneczna 
średnia

Średnia wartość czasu trwania jednego obrotu Zie-
mi wokół własnej osi względem Słońca, wyznaczona 
z długości roku zwrotnikowego;
1 doba słon. śr. = 24 godz. = 1440 min. = 86 400 
sekund;

Doba gwiazdowa Zwana też dobą astronomiczną – jest to czas obrotu 
Ziemi względem odległej gwiazdy, który wynosi:
1 doba gwiazd. = 23 godz. 56 min. 4,0905 sekund 
średniego czasu słonecznego;
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W dotychczasowej praktyce czas był wyznaczany na podstawie 
obserwacji zjawisk astronomicznych, a zegary służyły do przecho-
wywania tego czasu między chwilami obserwacji. Godziny, minuty 
i sekundy były wynikiem dzielenia na mniejsze części dłuższych jed-
nostek czasu, takich jak średnia doba słoneczna lub rok zwrotniko-
wy. Zgodnie z nową definicją sekundy, dłuższe przedziały czasu wy-
znacza się przez dodawanie odpowiedniej liczby kolejnych elemen-
tarnych przedziałów czasu. Nie zmieniając wewnętrznej struktury 
zegara (oscylator – licznik drgań – urządzenie wskazujące), zegary 
stały się generatorami skali czasu. Oczywiście, dąży się do zachowania 
ciągłości i zgodności pomiędzy tradycyjną (astronomiczną) i atomo-
wą metodą wyznaczania czasu.

Obecnie wzorcem czasu (częstotliwości) jest więc zegar atomowy 
oparty na drganiach wewnątrzatomowych cezu. Od 1972 r. astrono-

Nazwa Definicja/ równowartość

Sekunda 
(do 1954 r.) 1/86 400 część średniej doby słonecznej;

Sekunda 
(od 1954 r.) 1/31 556 925,9747 część roku zwrotnikowego;

Sekunda  
(od 1960 r.)

1/31 556 925,9747 część roku zwrotnikowego 1900, 
styczeń 0, godzina 12 czasu efemeryd;

Sekunda  
(od 1967 r.)

Czas trwania 9 192 631 770 okresów promieniowa-
nia, odpowiadającego przejściu między dwoma nad-
subtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu 
cezu 133;

Sekunda 
(od 1997 r.)

Definicję z 1967 r. uzupełniono uwagą: Powyższa 
definicja odnosi się do atomu cezu w stanie podsta-
wowym w temperaturze 0 K.

2.4. Skale czasu
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mowie stosują skalę czasu wynikającą z uśrednienia pomiarów pro-
wadzonych w różnych krajach przez około 200 zegarów atomowych 
(około 10 takich zegarów znajduje się w Polsce), które tworzą gru-
powy wzorzec czasu koordynowany przez Międzynarodowe Biuro 
Czasu (BIH) w Paryżu. Taka skala czasu nosi nazwę: międzynarodo-
wa skala czasu atomowego (TAI).

W wielu dziedzinach nauki i techniki korzystne jest jednak za-
stosowanie skali czasu opartej na okresie obrotu Ziemi względem 
własnej osi. Ta skala czasu, zwana czasem światowym (uniwersalnym) 
średnim (UT1), jest starannie monitorowana w celu wyznaczenia 
doby gwiazdowej i wyliczenia na tej podstawie średniego czasu sło-
necznego, który następnie jest synchronizowany z tzw. słońcem śred-
nim na południku zerowym Greenwich. 

W czasie uniwersalnym występują jednak pewne nieregularności, 
które wymagają wprowadzania korekt. Postanowiono więc wpro-
wadzić jeszcze inną skalę czasu, zwaną czasem światowym (uniwer-
salnym) koordynowanym (UTC), a potocznie czasem średnim Green-
wich (GMT). Jednostką czasu w tej skali jest sekunda (taka sama jak 
w skali TAI), wobec czego zegary UTC 
działają synchronicznie z zegarami TAI. 
Jeśli jednak czas uniwersalny średni 
UT1 zacznie wykazywać nadmierne od-
chylenie (powyżej 0,9 s), w skali czasu 
UTC dodaje się lub odejmuje sekundę 
przestępną – zgodnie z zarządzeniem 
Międzynarodowego Biura Czasu (zwy-
kle dokonuje się tego 30 czerwca lub 
31 grudnia o godz. 24.00). Mamy za-
tem gwarancję, że godz. 12.00 według 
skali czasu UT1 będzie różnić się mniej 
niż 1 s od godz. 12.00 według skali 
UTC. Doba według skali UTC rozpo-
czyna się o północy. Od 1972 r. sygnały 
czasu podawane przez radio są zgodne 
z czasem UTC.

Rys. 2.3. Stary zegar na ścianie obserwatorium 
w Greenwich
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Ostatni raz sekunda przestępna została dodana w skali UTC po 
60-ej sekundzie ostatniej minuty 2005 roku (nowy rok 2006 rozpo-
czął się więc o 1 s później).

W niektórych dziedzinach stosuje się także inne skale czasu, 
np. w obliczeniach astronomicznych wygodnie jest przyjmować czas 
efemerydalny.

Najczęściej stosowane skale czasu zestawiono w tabl. 2.2.

Tablica 2.2. Niektóre skale czasu

Nazwa skali czasu Symbol Objaśnienie

Czas atomowy 
międzynaro-
dowy

TAI

(fr. – Temps Atomique Interntional) – czas 
określony jako uśrednienie wskazań ok. 200 
zegarów atomowych w różnych ośrodkach 
w świecie, nadzorowanych przez Między-
nar. Biuro Czasu (BIH);

Czas uniwersal-
ny średni

UT1
(TU1)

Universal Time 1 (fr. – Temps Universel 1) 
– czas odmierzany obrotami Ziemi wzglę-
dem jej osi;

Czas uniwersal-
ny koordyno-
wany

UTC
(TUC)

Universal Time Coordinated (fr. – Temps 
Universel Coordonne) – czas ten wynosi 
UTC = TAI + b, gdzie b ≤ 0,9 s;

Czas efemeryd TE
Czas jednostajny występujący jako zmien-
na niezależna w obliczeniach astronomicz-
nych;
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Czas strefowy ZT jest to czas obowiązujący na umownie określo-
nym terytorium. Czasy strefowe wprowadzono po międzynarodowej 
uchwale z 1884 r.. Kulę ziemską podzielono na 24 strefy oddzielone 
południkami co 150, liczone od południka zerowego przechodzącego 
przez Greenwich (rys. 2.4). Pomiędzy kolejnymi strefami czas różni 
się o 1 h (minuty i sekundy pozostają te same). W praktyce granice 
czasów strefowych pokrywają się z politycznymi granicami państw.

W Polsce obowiązuje tzw. czas środkowo-europejski, który wy-
przedza czas GMT o 1 h (w miesiącach letnich – o 2 h).

Osoby odbywające dalekie podróże lotnicze doznają czegoś 
w rodzaju szoku, gdy muszą przystosować się na przykład do sześ-
ciogodzinnej różnicy czasowej między Warszawą a Nowym Jorkiem 
(kiedy np. w Warszawie jest już jedenasta wieczorem, a więc zbliża 
się pora nocnego spoczynku, w Nowym Jorku wybija dopiero pią-
ta po południu). Nawet najbardziej doświadczeni uczestnicy takich 
podróży po długim locie odrzutowcem w kierunku wschodnim lub 
zachodnim przeżywają niekiedy specyficzne, zwykle przykre, objawy 
nieprzystosowania. 

Szczególnie dziwne są odczucia podróżnych, którym – choć nie 
towarzyszą temu żadne dolegliwości natury fizjologicznej – zdarza 
się przekroczyć międzynarodową linię zmiany czasu, przebiegającą 
przez Pacyfik od jednego bieguna do drugiego. Kiedy bowiem ktoś, 
lecąc samolotem czy płynąc statkiem, przecina tę linię, podróżując 
z Ameryki do Azji, traci cały dzień z powodu 24-godzinnej różnicy 
czasu między dowolnymi miejscami znajdującymi się na wschód i na 
zachód od tej linii. Chociaż w takim przypadku nie ma potrzeby 
przestawiania zegarków, podróżującemu ubywa jeden dzień z ak-
tualnego tygodnia. Jeśli natomiast przetniemy tę linię, podróżując 
w kierunku przeciwnym, mamy do czynienia z tygodniem ośmio-
dniowym (jeżeli dokonamy tego dokładnie o północy, przeżywamy 
dwukrotnie ten sam dzień tygodnia, np. środę). 

Oznacza to, że okrążając glob ziemski w kierunku wschodnim, 

2.5. Czasy strefowe
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przeżywamy o jeden dzień więcej od liczby dni, jakie upłynęły 
w tym czasie w miejscu, gdzie rozpoczęliśmy i zakończyliśmy po-
dróż, jednak każda doba naszej podróży jest krótsza od doby 24-go-
dzinnej. Podróżując natomiast w kierunku zachodnim, przeżywamy 
o jeden dzień mniej od liczby dni, jakie upłynęły w miejscu, z któ-
rego wyruszyliśmy. Każdy dzień naszej podróży będzie trwał jednak 
dłużej niż 24 godziny. Zjawisko to przedstawił francuski autor Jules 
Verne w swej powieści pt. W osiemdziesiąt dni dookoła świata. Głów-
ny bohater tej powieści, odbywszy podróż w kierunku wschodnim, 
sądził, że trwała ona dłużej niż 80 dni, gdyż zapomniał o „cofnięciu 
daty”, kiedy przekraczał linię zmiany czasu. Ostatecznie okazało się, 
że udało mu się skończyć podróż w wyznaczonym czasie i otrzymać 
wyznaczoną nagrodę. 

Zjawiska tego rodzaju mogą niekiedy budzić pewne wątpliwo-
ści i podważać powszechny pogląd, że czas jest czymś uniwersalnym 
i absolutnym. Można je jednak z łatwością wyjaśnić, pamiętając, że 
wybrany i stosowany przez nas sposób pomiaru czasu oparty jest 
na ruchu obrotowym Ziemi względem Słońca, z czym związane jest 
pojęcie doby. Sposób podziału doby ziemskiej na godziny, minuty 
i sekundy, podobnie jak przyjęcie, że zaczyna się ona o północy, jest 
czysto umowny. 

Omawiane tu zjawisko wynika z „zakłócenia” jednostajnego ru-
chu obrotowego Ziemi przez ruch podróżnego, który – w kierun-
ku wschodnim lub zachodnim – przemieszcza się względem jej po-
wierzchni. 

Rys. 2.4. Podział kuli ziemskiej na strefy czasowe
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2.6. Sezonowe zmiany czasu (lato–zima)
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W wielu krajach wprowadza się na pewną część roku czas letni, 
a potem powraca do czasu strefowego. Celem tej operacji jest lep-
sze dostosowanie czasu urzędowego do faktycznych godzin światła 
dziennego, co pozwala na oszczędność energii i ułatwia pracę w ta-
kich dziedzinach gospodarki jak budownictwo czy rolnictwo. Pro-
pozycję wprowadzania czasu letniego po raz pierwszy zgłosił Benia-
min Franklin już w 1784 r.

W Polsce zmiana czasu została po raz pierwszy wprowadzona 
w okresie międzywojennym, następnie w latach 1957–1964 i nie-
przerwanie od 1977 roku.

Zmianę czasu z zimowego na letni stosuje się w ok. 70 krajach 
na całym świecie. Wprowadza się ją we wszystkich krajach europej-
skich (z wyjątkiem Islandii) i w wielu innych krajach, m.in. w USA, 
Kanadzie, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii. Jedynym wysoko 
uprzemysłowionym państwem, które dotychczas nie wprowadziło 
czasu letniego, jest Japonia. 

Obecnie zmianę tę przeprowadza się w ostatnią niedzielę marca 
o godzinie 2.00 w nocy (przesuwamy wskazówki zegarów z godziny 
2.00 na godzinę 3.00) oraz w ostatnią niedzielę października o go-
dzinie 3.00 w nocy (cofamy wskazówki o jedną godzinę). 3

Według tej zasady w komputerach z zainstalowanym systemem 
WINDOWS następuje samoczynne dostosowanie się ustawień zega-
ra systemowego komputera (jeśli włączona jest opcja „Automatycz-
nie uwzględnij zmiany czasu”) do zmian czasu zimowego na letni 
i czasu letniego na zimowy.

W podobną opcję są również z reguły wyposażone elektroniczne 
zegary programowe.

Zmiany czasu pozwalają lepiej wykorzystywać światło słoneczne. 

3 Reguluje to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.01.1998 r.
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Czas aktywności człowieka lepiej dopasowuje się bowiem do godzin, 
w których jest najwięcej światła słonecznego. Ponadto specjaliści wy-
liczają, że zmiany czasu prowadzą do znacznych oszczędności energii, 
ponieważ umożliwiają późniejsze włączanie sztucznego oświetlenia. 
Niewątpliwą dodatkową zaletą tej operacji jest fakt, że zwiększa się 
bezpieczeństwo na drodze, gdyż poruszanie się samochodem przy 
dziennym oświetleniu jest dużo bezpieczniejsze niż po zachodzie 
słońca.

Przeciwnicy wprowadzania czasu letniego podkreślają, że taka 
zmiana ma wiele fatalnych konsekwencji, ponieważ przestawianie 
zegarków zaburza naturalny rytm biologiczny ludzi, zwłaszcza dzieci 
i osób starszych. Jednak lekarze uspokajają, że zmiana czasu o godzi-
nę nie stanowi dla organizmu ludzkiego większego problemu. 





��

3. Czas jako wielkość
mierzalna

3.1. Uwagi ogólne

Każdy pomiar jakiejkolwiek wielkości fizycznej polega na porów-
naniu jej z wzorcem. Wzorzec musi przy tym mieć taki sam charak-
ter jak wielkość mierzona (np. wzorzec długości musi być odcin-
kiem o określonej długości, wzorzec masy – masą itd.). Utworzenie 
materialnego wzorca czasu, w takim znaczeniu jak np. dla długości 
i masy, nie jest jednak możliwe. Bieg czasu jest bowiem niezależny 
od woli człowieka i może być jedynie biernie obserwowany – i to 
tylko w sposób pośredni: za pomocą zjawisk, których przebieg jest 
określony w funkcji czasu.

Jako miarę czasu można przyjąć zjawiska nieperiodyczne zacho-
dzące według ściśle określonego prawa (jak na przykład czas wypływu 
wody ze zbiornika, czas narastania napięcia na zaciskach ładowanego 
kondensatora, czas połowicznego rozpadu pierwiastków promienio-
twórczych) lub też zjawiska periodyczne powtarzające się z dokład-
nością dostateczną do celów pomiaru (np. zjawiska astronomiczne, 
ruch wahadła, ruch drgający harmoniczny ciał sprężystych, drgania 
w obwodach elektrycznych). Do dokładnych pomiarów czasu z re-
guły wykorzystuje się zjawiska periodyczne, natomiast do pomiarów 

Jeżeli kochasz życie, nie trać czasu, bo z czasu składa się życie
Beniamin Franklin
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mniej dokładnych można wykorzystywać również zjawiska aperio-
dyczne.

Do mierzenia czasu służą zegary i czasomierze. Według Polskiej 
Normy PN-86/N-02051. Metrologia czasu (chronometria) [107] de-
finicje tych przyrządów są następujące: 

Zegar – przyrząd pomiarowy służący do przechowywania i wska-
zywania czasu. Cechą znamienną zegara jest ciągłość jego działania 
i nieograniczony zakres pomiarowy.

Czasomierz – przyrząd pomiarowy służący do odmierzania prze-
działów czasu. Czasomierz działa tylko podczas dokonywania po-
miaru; zazwyczaj jest on wyposażony w urządzenie do kasowania 
jego wskazań.

Konieczność dokonywania pomiarów czasu występuje zarówno w ży-
ciu codziennym, jak i we wszystkich dziedzinach nauki i techniki. 

Pomiar czasu jest nam potrzebny w dwóch sytuacjach:
– jako system określania daty, czyli punktu na skali czasu; 
– jako sposób wyznaczania odstępów czasu pomiędzy począt- 
 kiem i końcem jakiegoś zjawiska lub procesu. 

Do wyznaczania daty potrzebna jest znajomość chwili początko-
wej rachuby czasu, czyli punktu zerowego na skali czasu (pod poję-
ciem daty należy rozumieć nie tylko rok i dzień, lecz także ułamek 
doby wyrażony w godzinach, minutach sekundach i ułamkach se-
kund). 

Pomiarami odstępów czasu zainteresowani są m.in. fizycy i spor-
towcy. Do tego celu wystarczy ustalić jednostkę czasu.

Pomiary czasu mają podstawowe znaczenie zwłaszcza w działal-
ności eksperymentalnej w nauce i technice. W zależności od celu 
pomiarów rozróżniamy więc następujące zasadnicze metody odmie-
rzania czasu [57, 62]:

3.2. Metody pomiaru czasu
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–  mierzenie czasu w sposób ciągły od chwili przyjętej za począ-
tek skali czasu; urządzeniami przeznaczonymi do tego celu są ze-
gary, które w każdej chwili wskazują lub sygnalizują bieżący czas; 
zegary (obecnie głównie zegary atomowe) służą więc do przechowy-
wania (konserwacji) czasu ustalonego metodami astronomicznymi, 
a w przypadku zegarów mniej dokładnych – ustalonego przez po-
równanie ich wskazań z zegarami wzorcowymi;

– mierzenie przedziałów czasu; do mierzenia długich przedzia-
łów czasu służą zazwyczaj zegary, natomiast do pomiaru krótkich 
przedziałów czasu stosuje się urządzenia zwane czasomierzami, które 
zwykle mają urządzenie do kasowania wskazań; do grupy czasomie-
rzy zalicza się też różnego rodzaju opóźniacze czasowe, np. tzw. mi-
nutniki stosowane w gospodarstwie domowym, przekaźniki czasowe 
stosowane w układach automatyki lub różnego rodzaju opóźniacze 
stosowane w technice wojskowej;

– mierzenie częstotliwości polega na zliczaniu powtarzających się 
zjawisk w określonym przedziale czasu, np. liczby drgań rezonatora 
w okresie 1 s (częstotliwość w Hz), liczby obrotów wałka w okresie 
1 min (prędkość obrotowa w obr/min) itp. 

Pomiary czasu powyższymi metodami, zależnie od potrzeb, mogą 
być wykonywane mniej lub bardziej dokładnie. Z wymaganą do-
kładnością pomiaru czasu ściśle wiąże się przyjęta zasada działania 
zegara lub czasomierza, tj. rodzaj i rozwiązanie konstrukcyjne jego 
zespołów funkcjonalnych: oscylatora, urządzenia zliczającego okresy 
jego drgań, urządzenia wskazującego lub sygnalizującego odmierza-
ny czas itd.

W ostatnich dziesięcioleciach w dziedzinie pomiarów czasu na-
stąpił bardzo duży rozwój technik pomiarowych i osiągnięto nieby-
wałe dokładności.
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4. Urządzenia do pomiaru
czasu

4.1. Uwagi ogólne

W pomiarach czasu stosuje się dwa rodzaje narzędzi pomiaro-
wych, które wzajemnie się uzupełniają:

– kalendarze – do wyznaczania daty, a więc określające lata, mie-
siące i dni;

– zegary – do mierzenia upływu czasu w godzinach, minutach 
i sekundach.

W historii rozwoju ludzkości można wyróżnić wiele systemów 
pomiaru czasu, zarówno w grupie metod pomiaru długich odstępów 
czasu, tj. kalendarzy, jak i w grupie zegarów. 

Przed wynalezieniem zegara mechanicznego powstały liczne 
odmiany zegarów słonecznych – niekiedy dość skomplikowanych, 
a także różne rodzaje zegarów niezależnych od słońca, takich jak 
klepsydry wodne i piaskowe, zegary ogniowe i inne.

Zegary dzielimy ze względu na sposób użytkowania na: wiel-
kie (wieżowe, uliczne, dworcowe), astronomiczne i laboratoryjne 
(najwyższej dokładności), domowe (ścienne, stołowe i budziki), 
pojazdowe, noszone (kieszonkowe, naręczne i zdobnicze) i zegary 

Kogut nie ma zegara a wie, kiedy ma zapiać
„Księga przysłów” 

Wyd. Videograf, Chorzów 2005
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specjalne (np. zegary kontrolne, programatory, rejestratory i wiele 
innych). 

Ze względu na rodzaj napędu rozróżniamy zegary mechaniczne 
(obciążnikowe, sprężynowe) i elektryczne (w tym elektroniczne), 
a ze względu na rodzaj regulatora – wahadłowe, balansowe, kamer-
tonowe, kwarcowe i atomowe.

Do czasomierzy zaliczamy nie tylko stopery i sekundomierze, ale 
także wszelkiego rodzaju opóźniacze czasowe (stosowane w układach 
automatycznej regulacji, technice wojskowej, w sprzęcie gospodar-
stwa domowego itd.).

4.2.1. Kalendarze starożytne

Większość kalendarzy starożytnych była oparta na podziale roku 
na 12 części po około 30 dni, co wynikało z pozornej drogi słońca 
przez 12 gwiazdozbiorów zwanych „zwierzyńcem” lub z grecka – 
„zodiakiem”. Na tej zasadzie był zbudowany m.in. kalendarz arabski, 
babiloński, egipski, grecki, perski i żydowski. Różniły się one przede 
wszystkim nazwami gwiazdozbiorów Zodiaku oraz sposobami ko-
rekcji rachuby czasu z długością roku zwrotnikowego [76, 97]. Inny 
był natomiast podział roku w kalendarzu Majów, gdzie rok dzielił 
się na 18 miesięcy po ok. 20 dni (cechy wiążące kalendarz Majów 
z kalendarzem staroegipskim podane są w książce L. Zajdlera [97]).

Do najstarszych na świecie należą różne formy kalendarza chiń-
skiego, który był niezbędny do zarządzania tym ogromnym pań-
stwem, m.in. do wyznaczania pór siewu i zbierania plonów. W hi-
storii Chin obowiązywały co najmniej 102 formy kalendarza [76, 
96]. Były one oparte na lunacji (cyklu księżycowym) lub na długości 
roku zwrotnikowego, albo też na zupełnie innych założeniach teore-
tycznych. Wiele z tych kalendarzy miało własne nazwy.

Już w X wieku p.n.e. stosowano w Chinach kalendarz oparty na 
rachubie księżycowo-słonecznej, przy czym rok składał się z 12 „ga-

4.2. Kalendarze
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łęzi ziemskich” (miesięcy) o nazwach odpowiadających chińskim na-
zwom znaków Zodiaku. 

Z czasem nazwy „gałęzi ziemskich” zaczęto stosować jako nazwy 
lat (z cyklem 12-letnim), które do dziś zachowały się w chińskiej 
tradycji (w nawiasach podano odpowiadającą im w przybliżeniu 
obecną rachubę lat): rok szczura (1996, 2008), byka (1997, 2009), 
tygrysa (1998, 2010), zająca (1999, 2011), smoka (2000, 2012), 
węża (1989, 2001), konia (1990, 2002), barana (1991, 2003), mał-
py (1992, 2004), koguta (1993, 2005), psa (1994, 2006) i świni 
(1995, 2007). Kalendarz ten wymagał częstych uzgodnień z rokiem 
zwrotnikowym, stosowano więc dość zawiły system oparty na cyklu 
60-letnim. 

W 1912 r. wprowadzono w Chinach kalendarz gregoriański, jed-
nak stary kalendarz bywa nadal stosowany, zarówno w tradycjonal-
nych środowiskach w Chinach, jak i w społecznościach chińskich 
w innych krajach.

Kalendarz żydowski był wzorowany na babilońskim (podobne są 
nazwy miesięcy). Po ostatniej reformie w kalendarzu żydowskim lata 
liczone są od „stworzenia świata”, co miało nastąpić w roku 3761 
p.n.e. [97]. Kalendarz ten obecnie obowiązuje w życiu religijnym ży-
dów, a także – obok kalendarza gregoriańskiego – w państwie Izrael.

Starożytny kalendarz mechaniczny z Antykithiry. W 1902 roku, 
w pobliżu greckiej wyspy Antykithiry, nurkowie odkryli wrak staro-
żytnego statku, z którego wydobyli tajemniczy mechanizm zawie-
rający koła zębate wykonane z brązu. Początkowo sądzono, że jest 
to jakiś średniowieczny mechanizm zegara, który przypadkowo zna-
lazł się we wraku, znacznie później od jego zatopienia. Mechanizm 
był dość mocno zniszczony. Po badaniach prowadzonych ponad 
20 lat przez prof. Derek J. De Sola Prince z Uniwersytetu w Yale, 
a następnie pod kierunkiem Mike’a G. Edmundsa z Uniwersytetu 
w Cardif, udało wykonać się jego rekonstrukcję. Okazało się, że jest 
to skomplikowany przyrząd przeznaczony do obliczania położenia 
ciał niebieskich, pochodzący z ok. 150–100 roku p.n.e., składający 
się z 37 kół zębatych o średnicach od 1 do 17 cm. Koła zębate były 
napędzane korbą z boku mechanizmu i obracały kilka wskazówek 
poruszających się na tle tarcz z podziałkami i pokazujących poło-
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żenia słońca i księżyca na tle Zodiaku oraz fazy księżyca. Dane te 
opierały się na używanym wówczas w Grecji kalendarzu egipskim 
(z uwzględnieniem roku przestępnego co cztery lata). Zarówno ory-
ginalne części znalezionego przyrządu, jak i jego rekonstrukcja, znaj-
dują się w Muzeum Archeologicznym w Atenach [133].

Najbardziej rozpowszechnione są kalendarze słoneczne, w któ-
rych podstawową jednostkę czasu wyznacza ruch Ziemi wokół Słoń-
ca (np. kalendarze juliański i gregoriański) [66, 76, 97]. Ich pierwo-
wzorem był kalendarz egipski, w którym rok miał 3 pory (wylew 
Nilu, okres siewu i okres żniw) i dzielił się na 12 miesięcy po 30 dni 
i 5 dni dodatkowych na końcu. Używano go do czasu wprowadzenia 
kalendarza juliańskiego, na którego konstrukcję miał bezpośredni 
wpływ.

Kalendarz juliański został wprowadzony w 46 r. przed Chr. przez 
Juliusza Cezara i był używany w większości krajów europejskich aż 
do XVI wieku. W kalendarzu tym co czwarty rok był rokiem prze-
stępnym, a więc średnia długość roku kalendarzowego wynosiła 
365,25 doby i była większa o ponad 11 minut od roku zwrotniko-
wego. Z tego powodu data równonocy wiosennej, służąca do wy-
znaczania Wielkanocy, stale się przesuwała – średnio o jeden dzień 
w ciągu 128 lat. Od 325 roku do XVI wieku przesunięcie to doszło 
do 10 dni. Spowodowało to konieczność wprowadzenia reformy ka-
lendarza. 

W wyniku tej reformy powstał kalendarz gregoriański, który zo-
stał wprowadzony od dnia 15 października 1582 r. przez papieża 
Grzegorza XIII (1502–1585). Kalendarz ten jest oparty na długości 
roku zwrotnikowego. Rok kalendarzowy dzieli się na 12 miesięcy 
o długości 30 lub 31 dni (z wyjątkiem lutego, który w roku zwykłym 
ma 28, a w przestępnym 29 dni). Okresy siedmiodniowe nazwano 
tygodniami. Lata kalendarzowe zwykłe trwają 365 dób słonecznych 
średnich, a lata przestępne są równe 366 dobom. Lata przestępne 

4.2.2. Kalendarze nowożytne
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to te, których numer kolejny jest liczbą podzielną przez 4, z wyjąt-
kiem lat wyrażających się w pełnych setkach, spośród których tyl-
ko podzielne przez 400 są latami przestępnymi (np. rok 2000 był 
przestępny, natomiast lata 1900 i 2100 nie są latami przestępny-
mi, pomimo że dzielą się przez 4). Jednocześnie z wprowadzeniem 
nowego kalendarza jako obowiązującą podano zasadę skorygowania 
daty, polegającą na tym, że po dniu 4 października 1582 r. nastąpił 
15 października. W niektórych miejscowościach doszło z tego po-
wodu do demonstracji i rozruchów („papież Grzegorz XIII zabrał 
nam 10 dni życia”).

Pod koniec XVI wieku kalendarz gregoriański obowiązywał już 
w większości krajów chrześcijańskich w Europie. Jednym z wyjątków 
była Rosja, gdzie zastąpieniu starego kalendarza przez gregoriański 
przeciwstawiała się cerkiew prawosławna. Ostatecznie kalendarz zo-
stał w Rosji wprowadzony dopiero po Rewolucji Październikowej. 
Zgodnie z podpisanym przez Lenina dekretem z dnia 25 stycznia 
1918 roku, po 31 stycznia 1918 roku nastąpił dzień 14 lutego. W ten 
sposób w Rosji została zlikwidowana różnica pomiędzy kalendarzem 
„starego typu” (juliańskim) a kalendarzem gregoriańskim, która 
wzrosła już do 13 dni. 

Krótko, bo tylko przez 12 lat, we Francji istniał „kalendarz rewo-
lucyjny”, wprowadzony w dniu 5 października 1793 r. Początkową 
datą nowego kalendarza był dzień proklamowania „ery republiki” – 
22 września 1792 roku. Rok w tym kalendarzu dzielił się na 12 rów-
nych miesięcy po 30 dni oraz 5 dodatkowych dni świątecznych 
(w latach przestępnych był jeszcze jeden dzień świąteczny: Dzień 
Rewolucji). Miesiące, których nazwy były związane z sezonowymi 
zjawiskami przyrodniczymi, dzieliły się na trzy dekady po dziesięć 
dni (zniesiono podział miesiąca na siedmiodniowe tygodnie). Na-
zwy dni dekady pochodziły od liczebników łacińskich. „Kalendarz 
rewolucyjny” przetrwał do końca 1805 roku, a od 1 stycznia 1806 r. 
dekretem Napoleona powrócono do kalendarza gregoriańskiego. 

Na bardzo krótko „kalendarz rewolucyjny” przywrócono jeszcze 
w 1871 r. podczas Komuny Paryskiej (obowiązywał od 18 marca 
do 28 maja 1871 r.).

Obecnie kalendarz gregoriański obowiązuje prawie na całym 



4. Urządzenia do pomiaru czasu

�8

4.2. Kalendarze

��

świecie – z wyjątkiem tylko niektórych krajów, w których stosuje 
się jeszcze kalendarze religijne, jak: hebrajski, muzułmański lub in-
dyjski. Kalendarz gregoriański, oprócz swej wielkiej zalety, którą jest 
prawie dokładne zrównanie roku kalendarzowego z rokiem astro-
nomicznym, ma jednak szereg wad: nierówna liczba dni w kolej-
nych miesiącach i kwartałach, co roku zmieniające się dni tygodnia 
dla poszczególnych dat, co roku inne daty świąt ruchomych (w tym 
Wielkanocy) itd. Dlatego od dawna podejmowane są próby zrefor-
mowanie kalendarza gregoriańskiego, tak aby rozkład dni był stały. 

Opracowany został m.in. „Kalendarz światowy” [76, 97], w któ-
rym przewidziano podział roku na cztery równe kwartały (po 91 dni), 
które zaczynają się zawsze w niedzielę i podzielone są na trzy miesią-
ce (jeden trwający 31 dni, a pozostałe po 30 dni). W każdym roku 
po 30 grudnia następowałby jeden dzień bez daty (miałoby to być 
międzynarodowe święto), a co cztery lata taki sam dzień jest przewi-
dziany po 30 czerwca. Władze kościelne gotowe są przyjąć stałą datę 
Świąt Wielkanocnych. Projekt „Kalendarza światowego” dotychczas 
nie uzyskał jednak powszechnej akceptacji, z czego niewątpliwie za-
dowolone są firmy co roku drukujące nowe kalendarze. 

Dość skomplikowane jest wyznaczanie w kolejnych latach daty 
Wielkanocy, która jest świętem ruchomym. Ma ona przypadać za-
wsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, 
a więc najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Jedną z me-
tod wyznaczania daty Wielkanocy jest metoda opracowana przez 
niemieckiego matematyka K. F. Gaussa (1777–1855) [132]. 

Do obliczenia daty Wielkanocy w danym roku potrzebne są dwie 
liczby: A i B, których wartości (dla kalendarza gregoriańskiego) na-
leży odczytać z poniższej tabelki:

4.2.3. Wyznaczanie daty Wielkanocy
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Do roku 1582 A = 15 B = 6

Lata 1583–1699 A = 22 B = 2

Lata 1700–1799 A = 23 B = 3

Lata 1800–1899 A = 23 B = 4

Lata 1900–1999 A = 24 B = 5

Lata 2000–2099 A = 24 B = 6

Następnie należy wykonać obliczenia według następującego sche-
matu:

1. Podzielić liczbę danego roku przez 19 i znaleźć resztę a;
2. Podzielić liczbę roku przez 4 i znaleźć resztę b;
3. Podzielić liczbę roku przez 7 i znaleźć resztę c;
4. Resztę a pomnożyć przez 19, do iloczynu dodać liczbę A, sumę 

podzielić przez 30 i znaleźć resztę d;
5. Sumę (2 b + 4 c + 6 d + B) podzielić przez 7 i znaleźć resztę e;
6. Sumę reszt (d + e) dodać do daty 22 marca (jeżeli wyniko-

wa data wypadnie powyżej 31 marca, należy ją przeliczyć na 
odpowiedni dzień kwietnia) i w ten sposób otrzymamy datę 
Wielkanocy w danym roku. 

W metodzie Gaussa istnieją dwa wyjątki:
a) gdy d = 29 oraz e = 6, data Wielkanocy wypadałaby 26 kwiet-

nia – wtedy obchodzi się ją tydzień wcześniej, tj. 19 kwietnia 
(tak było np. w 1981 r.);

b) gdy d = 28 oraz e = 6; dzielenie (19 a + A) przez 30 daje resztę 
mniejszą od 19, wówczas Wielkanoc przypadałaby 25 kwiet-
nia i wobec tego jest obchodzona 18 kwietnia (taki wyjątek 
miał miejsce w 1954 r.). 

Przykładowo wyznaczona tą metodą data Wielkanocy w roku 
2009 (A = 24, B = 5) wypada 12 kwietnia.

Inne sposoby wyznaczania daty Wielkanocy podane są w pracy 
[76].
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Zegarami „naturalnymi” są np.: długość 
cienia człowieka w świetle słonecznym, 
pianie kogutów, rozchylanie się i zwija-
nie kielichów kwiatów oraz wiele innych 
zachowań organizmów żywych [19, 56]. 
Szczególnym rodzajem zegara jest „ptasi 
budzik” (rys. 4.1). Poszczególne gatunki 
ptaków rozpoczynają swoje śpiewy o ściśle 
określonych porach.

Innym zegarem naturalnym jest „zegar 
mózgowy człowieka” [111, 113], sterujący 
przebiegiem wielu procesów fizjologicz-
nych (rys. 4.2). Zegar ten jest na ogół zsyn-
chronizowany z dobowym cyklem światła 
i ciemności, jednak na jego działanie mogą 
wpływać inne czynniki, jak temperatura, 
pory posiłków, stres, wysiłek fizyczny, sezo-
nowe zmiany czasu itp.

W życiu codziennym jednak na ogół nie 
wystarczają nam zegary naturalne, dlatego 
posługujemy się różnego rodzaju zegarami 
celowo budowanymi przez człowieka.

4.3. Zegary „naturalne”

Rys. 4.1. Tablica przedstawiająca „ptasi budzik” 
ustawiona w lesie w okolicach Zwierzyńca na Roz-
toczu przez miejscowe nadleśnictwo (fot. autora)
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Najdawniejsze wiadomości o mierzeniu czasu na podstawie po-
łożenia słońca pochodzą z trzeciego tysiąclecia przed Chr. (Chiny, 
Indie, Mezopotamia, Egipt). Ówczesne zegary były to tzw. gnomo-
ny (rys. 4.3. a), stanowiące najdawniejszą formę publicznego zega-
ra słonecznego. W Egipcie funkcję tę spełniały pionowe obeliski 
(rys. 4.3. b) ustawiane na płaskim, równym terenie, których cień, 
przesuwając się po ziemi, pełnił funkcję wskazówki zegara. Miarą 
czasu mierzonego za pomocą tych zegarów była długość rzucanego 
przez nie cienia.

Ten prymitywny zegar słoneczny udoskonalili Grecy i Rzymianie. 
Udoskonalenie to polegało na takim pochyleniu pręta rzucającego 
cień na podziałkę godzinową, aby był on równoległy do osi obrotu 
Ziemi. Dzięki temu w nowszych zegarach miarą czasu była już nie 
długość cienia, lecz jego położenie kątowe, a podziałka godzinowa 

4.4. Zegary słoneczne, klepsydry
i zegary ogniowe

Rys. 4.2. Zegar „mózgowy” 
człowieka [111]
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była równomierna i odpowiadała rów-
nym godzinom, niezależnie od długości 
dnia, tj. pory roku. 

Zegary słoneczne były budowane 
w różnych formach: jako poziome tar-
cze umieszczane na placach lub na po-
stumentach albo jako tarcze pionowe 
mocowane lub malowane na elewacjach 
budynków, a także jako zegary stoło-
we, przenośne (podróżne) itp. Zegary 
słoneczne wskazują tzw. czas słoneczny 
prawdziwy.

Z gnomonów i zegarów słonecznych 
nie można było jednak korzystać w nocy 
ani w dni pochmurne.

W Polsce najstarszy zegar słonecz-
ny, pochodzący z XIV wieku, widnieje 
na kościele w Stróżyskach k. Buska (wo-
jewództwo świętokrzyskie). Z zegara 
zachowała się jedynie „wydrapana” na 
ścianie podziałka, a po wskazówce pozo-
stał tylko otwór (rys. 4.4).

Jednym z najwspanialszych zegarów 
słonecznych w Europie jest – zachowany 
do dziś – wielki zegar słoneczny na fron-
tonie pałacu w Wilanowie (rys. 4.5). 
Został on zbudowany prawdopodobnie 
w latach 1681 do 1684 przez wybitnego 
polskiego uczonego Adama Kochańskie-
go (1631–1700) we współpracy z gdań-
skim astronomem Janem Heweliuszem 
(1611–1687). 

Rys. 4.3. Najdawniejsze zegary słoneczne:
a) gnomon, b) obelisk

Rys. 4.4. Najstarszy w Polsce zegar słoneczny na ścia-
nie kościoła w Stróżyskach (fot. autora)

a)

b)
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Nad zegarem widoczna jest rzeźba głowy boga czasu – Chronosa. 
Zegar ten ma trzy tarcze zegarowe: na głównej (centralnej) tarczy cień 
wskazówki, trzymanej przez Chronosa, wskazuje godziny słoneczne 
oznaczone cyframi rzymskimi; na bocznych tarczach, z cyframi arab-
skimi, wskazywana jest liczba godzin, jakie upłynęły od wschodu 
słońca (zegar typu babilońskiego) oraz liczba godzin od ostatniego 
zachodu słońca (zegar typu włoskiego). Na każdej z tarcz za pomocą 
symbolu dzwonka jest oznaczona pora dźwiękowej sygnalizacji: po-
rannej, południowej i wieczornej – oznaczającej odpowiednio: roz-
poczęcie pracy, przerwę obiadową i zakończenie pracy. Na obrzeżach 
tarcz widoczne są znaki Zodiaku i symbole dni tygodnia. Ponadto na 
zegarze umieszczono różne symbole przedstawiające tematykę zain-
teresowań jego twórców: księżyc, planety, lustro, magnes i inne. 

Wybitny znawca i projektant zegarów słonecznych dr Tadeusz 
Przypkowski, w swej ekspertyzie związanej z powojenną konserwacją 
pałacu stwierdził, że tak dokładne obliczenia i precyzyjnie wykreślo-
ne podziałki zegara musiały być wykonane przez wybitnych znaw-
ców teorii zegarów słonecznych, co potwierdza udział w tym dziele 
uczonych Heweliusza i Kochańskiego [101]. 

W średniowieczu budowano najróżniejsze zegary słoneczne, nie-
kiedy dość skomplikowane, często wyposażone w dodatkowe urzą-
dzenia, np. w busolę ułatwiającą zorientowanie zegara względem 

Rys. 4.5. Zegar słoneczny na frontonie pałacu w Wilanowie (fot. autora)
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stron świata i wskazówkę nastawianą 
pod kątem odpowiadającym szerokości 
geograficznej miejsca ustawienia zega-
ra (rys. 4.6). Ciekawym rozwiązaniem 
jest również połączenie zegara słonecz-
nego z armatką oznajmiającą południe 
(rys. 4.7).

Niezależnie od pory doby i przy każ-
dej pogodzie czas pozwalały mierzyć ze-
gary wodne, piaskowe i ogniowe. 

Najstarsze zegary wodne były uży-
wane już 1400 lat przed Chr. Ich zasada 
działania opierała się na wypływie wody 
z naczynia zaopatrzonego w podziałkę 
godzinową. Niekiedy były to urządzenia 
bardziej skomplikowane, np. zaopatrzo-
ne w pływak, który opadając uruchamiał 
mechanizm wskazujący lub sygnalizują-
cy upływający czas. 

Ok. 380 r. grecki filozof Platon zbu-
dował budzik wodny. Za najwspanial-
szy z zegarów starożytnych uważa się 
zbudowany przez Greka z Aleksandrii 
Ktesibiosa zegar z automatyczną regu-
lacją dopływu wody (ok. 150 r. p.n.e.). 
W średniowieczu z budowy zegarów 
wodnych słynęli Arabowie (np. w 807 r. 
taki zegar stanowił dar kalifa Haruna 
al Raszyda dla cesarza Karola Wielkiego).  

Od XV wieku dość powszechnie były używane zegary piaskowe, 
składające się z dwóch połączonych z sobą szklanych naczyń. Miarą 
upływającego czasu była ilość drobnego proszku, który przez mały 
otwór przesypywał się z górnego naczynia do dolnego. Najczęściej 
zegary piaskowe były wykorzystywane do odmierzania czasu trwania 
kazań w świątyniach, a obecnie są jeszcze niekiedy stosowane w go-
spodarstwach domowych do gotowania jajek. 

Rys. 4.6. Przenośne zegary słoneczne: a) słoneczny 
zegarek kieszonkowy (ok. 1750 r.) b) składany ze-
gar słoneczny przeznaczony dla wypraw naukowych 
(ok. 1850 r.) (fot. autora)

a)

b)
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Oprócz zegarów wodnych i pia-
skowych przez wiele stuleci w różnych 
krajach były stosowane zegary ognio-
we – oliwne (miarą upływającego czasu 
był odczytywany na podziałce poziom 
oliwy w lampie oliwnej) lub świecowe 
(na świecy umieszczano podziałkę go-
dzinową).

Do chwili rozpowszechnienia się 
zegarów mechanicznych rachuba cza-
su była oparta na tzw. systemie godzin 
nierównych, wprowadzonym w staro-
żytności przez Egipcjan. Zarówno dzień 
(od wschodu do zachodu Słońca) jak 
i noc dzielono na 12 części („godzin”), 
których długość zmieniała się w zależności od pory roku i szeroko-
ści geograficznej. System godzin równych, to jest powstałych przez 
podział doby na 24 równe odstępy czasu, zwany także systemem 
babilońskim, zaczął być stosowany w Europie dopiero ok. 1350 r. 
Początkowo stosowano różne systemy, m.in. „włoski” i „norymber-
ski”, jednak ostatecznie przyjął się system „dwunastogodzinny”.

Największy w Europie zbiór zegarów słonecznych zgromadzony 
jest w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (na trasie Kielce 
– Kraków), gdzie oprócz zegarów słonecznych konstruowanych od 
XV w. aż do czasów najnowszych, można obejrzeć klepsydry wodne 
i piaskowe, zegary ogniowe oraz zegary mechaniczne, a także różne 
przyrządy astronomiczne (www.muzeum.jedrzejow.pl).

Rys. 4.7. Zegar słoneczny z armatką, oznajmiający 
południe [45]
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Ciągłe odmierzanie czasu, niezależnie od pory doby i roku, umoż-
liwił wynalazek zegara mechanicznego. Pierwszy zegar mechanicz-
ny miał zbudować około roku 1000 francuski matematyk i astro-
nom, benedyktyn Gerbert z Aurillac, późniejszy papież Sylwester II 
(935– 1003). Pierwsze zegary mechaniczne były budowane głównie 
jako zegary wieżowe. 

Najdawniejsze wzmianki o zegarach mechanicznych w literaturze 
to rysunek wieży zegarowej Wilarsa z 1245 r. oraz pieśni IX i XXIV 
w Boskiej Komedii Dantego (napisanej w latach 1314–1321).

W Europie mechaniczne zegary wieżowe rozpowszechniły się 
w połowie XIV wieku, najpierw we Włoszech – w Mediolanie (1335) 
i w Padwie (1344), nieco później także w miastach innych krajów: 
np. w Londynie (1348), w Strasburgu (1354), w Paryżu (1370), 

w Krakowie (1390), na wieży kremlow-
skiej w Moskwie (1404). Zegary te były 
umieszczane na wieżach świątyń, ważnych 
budowlach lub specjalnie budowanych 
wieżach zegarowych.

Pierwsze zegary wieżowe miały napęd 
obciążnikowy i regulator kolebnikowy 
z wychwytem szpindlowym (rys. 4.8). 
Dopiero wiele lat później zegary wieżowe 
otrzymały regulator wahadłowy. 

4.5. Zegary do ciągłego odmierzania 
czasu

4.5.1. Pierwsze zegary mechaniczne

Rys. 4.8. Regulator kolebnikowy z wychwytem 
szpindlowym: 1 – kolebnik, 2, 3 – masy obciąża-
jące, 4 – oś kolebnika, 5 – zawieszka skrętna, 6, 
7 – palety wychwytu szpindlowego, 8 – koło wy-
chwytowe
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Z czasów pojawienia się 
pierwszych zegarów mecha-
nicznych zachowały się jedynie 
trzy zegary wieżowe – wszystkie 
w Anglii: w katedrze w Wells 
(z 1325 r.), w zamku w Dover 
(1348) i w katedrze Salisbury 
(1386). W Polsce z zegara na ra-
tuszu we Wrocławiu (1368) 
ocalał tylko dzwon. W muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
znajduje się odnaleziony w la-
tach 60. ubiegłego stulecia 
mechanizm zegara wieżowego 
o konstrukcji zbliżonej do zega-
ra w Dover, ze śladami później-
szych przeróbek; domniemywa 
się, że pochodzi on z czasów za-
łożenia Uniwersytetu. Podobnie 
jak inne zegary wieżowe z tego 
okresu nie miał on urządzenia 
do napędu wskazówek: upływ czasu był zaznaczany jedynie przez 
wybijanie godzin.

W następnych wiekach oprócz zegarów wieżowych budowano też 
inne rodzaje zegarów mechanicznych: ścienne (rys. 4.10), stołowe 
(kominkowe), a później także przystosowane do przenoszenia lub 
podróży. 

W XVI wieku były już budowane zegary o bogatym wystroju 
obudowy i o bardzo nieraz skomplikowanych mechanizmach, jed-
nak nadal jeszcze wskazujące czas za pomocą jednej tylko wskazów-
ki – godzinowej. Zegary te zwykle były wyposażone w kalendarz, 
tj. wskazywały datę i różne dane astronomiczne (np. fazy księżyca, 
godziny wschodu i zachodu słońca, położenie planet itp.), wybijały 
godziny, a ponadto były ozdabiane ruchomymi figurkami. W celu 
uzyskania możliwie najlepszej dokładności już wtedy często był sto-
sowany tzw. „ślimak” wyrównujący moment napędowy sprężyny.

Rys. 4.9. Mechanizm zegara wieżowego z XIV wieku wybija-
jący godziny – bez napędu urządzenia wskazującego (u góry 
mechanizmu widoczny jest kolebnik)
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 Rys. 4.10. Zegar ścienny z XV wieku, wybijający godziny, wykonany z żelaza 
(wymiary: 34x15x15 cm) na wystawie starych zegarów w Šternberku (Czechy, 
1970 r.); własność Muzeum w Prostejovie (fot. autora)
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Z upływem lat zegary podlegały wielu dalszym udoskonaleniom, 
mającym na celu polepszenie ich dokładności.

W 1583 r. Galileusz (Galileo Galilei) odkrył izochronizm wahad-
ła. Uczony posługiwał się wahadłem, popychając je ręką, dopiero 
pod koniec życia, już niewidomy, podyktował swemu synowi Win-
centemu (Vincento Galilei) szkic zegara wahadłowego. Zegar we-
dług tego szkicu został wykonany i sprawdzony dopiero w 1649 r., 
jednak pomysł ten nie rozpowszechnił się.

W 1656 r. Christian Huygens wpadł na pomysł zastosowania 
wahadła do mechanizmu zegarowego, opatentował swój pomysł 
w 1657 r., a pracę na ten temat opublikował w 1658 r. w broszu-
rze pt. Horologium, wydanej w Hadze (wtedy dopiero Włosi zaczęli 
upominać się o pierwszeństwo dla Galileusza). Rozwinięcie teorii 
wahadła zegarowego Huygens podał w wydanej w 1673 r. pracy Ho-
rologium oscilatorium (m.in. wahadło cykloidalne). 

Ok. 1673 r. niezależnie od siebie: Huygens (Holandia), Robert 
Hook (Anglia) oraz Thuret i ks. Hautefeuile (Francja) skonstruowali 
balans (koło zamachowe ze sprężyną zwrotną).

Na przełomie XVII i XVIII wieku budowano już dość skompli-
kowane zegary mechaniczne: oprócz prostych zegarów wieżowych 
– monumentalne zegary astronomiczne (ustawiane np. w kościo-
łach), zegary stołowe i kominkowe, a także zegarki noszone (kie-
szonkowe).

Po zastosowaniu wahadła i balansu jako regulatorów zegarowych 
zegary były coraz doskonalsze i równocześnie polepszała się dokład-
ność pomiaru czasu. Niedokładność najlepszych ówczesnych zega-
rów mechanicznych wynosiła:

 – zegary wahadłowe: ok. 10 s/dobę,
 – zegary balansowe: ok. 60 s/dobę.

Natomiast na początku XX wieku, przy zastosowaniu różnych 
udoskonaleń tych rodzajów regulatorów, uzyskano następujące war-
tości błędu pomiaru czasu:

– zegary wahadłowe: ok. 0,01 s/dobę (zegary w szczelnej obudo-
wie, z elektrycznym napędem wahadła);

– zegary balansowe: ok. 0,1 s/dobę (chronometry z napędem 
sprężynowym).
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W latach 20. XX wieku został skonstruowany zegar z dwoma wa-
hadłami z napędem elektrycznym (systemu Shortta), którego niedo-
kładność osiągnęła wartość 0,001 s/dobę. 

Są to wartości graniczne; próby dalszego udoskonalania zegarów 
z tymi rodzajami regulatorów nie dały pozytywnych wyników.

W pierwszej połowie XX wieku zostały wynalezione, a w latach 
50. zastosowane w zegarach nowe rodzaje regulatorów: regulator ka-
mertonowy i rezonator kwarcowy, które przyczyniły się do osiągnię-
cia dalszego wzrostu dokładności zegarów (rys. 4.11). Mechanizmy 
zegarowe z tymi regulatorami są opisane w rozdziale 5.

Rys. 4.11. Wzrost dokładności zegarów w latach 1300–2000
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Jak już wspomniano, pierwsze zega-
ry wieżowe nie miały tarcz i wskazówek, 
a upływ czasu był jedynie sygnalizowany 
przez mechanizm wybijający godziny, za 
pomocą uderzeń w dzwony.

Urządzenia wskazujące pojawiły się do-
piero w XV wieku. Początkowo zegary 
były wyposażone w jedną tylko wskazówkę 
(zwaną niekiedy „ręką bożą”) wskazującą 
godziny na tarczy 24- lub 12-godzinnej. 
Zegary wieżowe z jedną wskazówką zacho-
wały się jeszcze m.in. na wieży katedry na 
Wawelu w Krakowie (rys. 4.12), na ratuszu 
we Wrocławiu, na jednej z wie-
życzek pałacu w Wilanowie oraz 
na wieżach w kilku innych mia-
stach polskich.

Jednym z największych i naj-
bardziej znanych w świecie ze-
garów wieżowych jest zegar za-
instalowany i uruchomiony 
w 1859 r. na wieży neogotyckie-
go budynku Parlamentu (Pałacu 
Westminsterskiego) w Londynie 
(rys. 4.13). Jego mechanizm 
zaprojektował wysokiej klasy 
zegarmistrz Edmund Denison, 
późniejszy Lord Grimpthorpe 
(1812–1905), a wykonała go 
firma Dent z Londynu. W me-
chanizmie tym Denison zasto-
sował oryginalny wychwyt włas-

4.5.2. Zegary wieżowe

Rys. 4.12. Tarcza zegara na wieży katedry
na Wawelu (fot. autora)

Rys. 4.13. Zegar na wieży budynku Parlamentu (Pałacu West-
minsterskiego) w Londynie
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nej konstrukcji, z kołem wychwytowym o trzech zębach. Opis tego 
wychwytu oraz jego wersji udoskonalonej (z podwójnym kołem wy-
chwytowym) zawarty jest w pracy brata Wawrzyńca Podwapińskiego 
[68]. Wychwyt ten pozwala uzyskać bardzo dużą dokładność zegara 
(błąd wynosi ok. 0,1 s/d), tak że przez wiele lat był on najdokładniej-
szym zegarem w Europie. Początkowo mechanizm zegara był nakrę-
cany ręcznie za pomocą korby, obecnie ma on naciąg elektryczny.

Zegar ten ma 4 szklane tarcze o średnicy ok. 7 m. Wydzwania 
kwadranse na czterech dzwonach o masie od 1000 do 4000 kg, 
a godziny wybija na piątym dzwonie o masie 13 500 kg, od którego 
przyjęła się nazwa zegara: „Big Ben”. Wskazówka minutowa ma dłu-
gość 330 cm [15]. 

Melodie wydzwaniane przez zegar „Big Ben” znane są jako „gong 
westminsterski” składający się z pięciu czterotaktowych melodii: 
I kwadrans – jedna melodia, II kwadrans – dwie następne melodie, 
III kwadrans – trzy melodie i o pełnej godzinie wydzwaniane są czte-
ry melodie, po czym następuje wybicie godziny na wielkim dzwonie 
o masie 13,5 tony. 

Melodie „westminsterskie” pochodzą z arii niemieckiego kom-
pozytora G. F. Händla (1685–1759), przez wiele lat mieszkającego 
w Anglii: „Ich weiss, das mein Erlöser lebt” („Wiem, że mój Zbawi-
ciel żyje”) [68]. 

Kuranty według systemu westminsterskiego stosowane są także 
w wielu innych zegarach, zwłaszcza domowych – podłogowych i ko-
minkowych (zegary takie seryjnie produkowane są m.in. w fabry-
kach niemieckich), które cieszą się dużym powodzeniem. 

Niezwykle ciekawa jest historia zegara wieżowego na Kremlu 
w Moskwie [45, 67, 74]. Pierwszy zegar na Kremlu, będący jedno-
cześnie pierwszym zegarem mechanicznym na terenach rosyjskich, 
został zbudowany na wieży Zbawiciela w 1404 roku przez mnicha 
Łazara Serbina. Zegar o wschodzie słońca wybijał jeden raz, a potem 
wydzwaniał kolejno dalsze godziny aż do zachodu słońca. W dni 
najdłuższe, gdy noc trwała zaledwie 7 godzin, zegar wybijał 17 razy. 

Na przełomie XV i XVI wieku, według wytycznych cara Iwa-
na III (1440–1505), została wybudowana nowa wieża Zbawiciela, 
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w której sprowadzony z Anglii zegar-
mistrz Christopher Galloway zbudował 
zegar z kurantem wygrywającym me-
lodie na dzwonach. Tarcza tego zegara, 
z podziałką 12-godzinową, obracała się, 
a wskazówka stała nieruchomo (tak bu-
dowano zegary w ówczesnej Rosji). Na 
obrotowej tarczy godziny były oznaczone 
literami alfabetu starocerkiewnego: А (1), 
В (2), Г  (3), Д  (4), Е  (5),  Ѕ  (6), З  (7), И  (8), 
Θ (9), Ι (10), АІ (11), ВІ (12). W tym czasie 
w Rosji nie były używane cyfry arabskie, 
które rozpowszechniły się dopiero po 
1702 roku.

W 1709 r. w przebudowanej wie-
ży Zbawiciela (wieża ta jest największą 
ze wszystkich wież kremlowskich) car 
Piotr I (1672–1725) kazał zainstalować 
nowy zegar, wykonany w Holandii, z ła-
twiejszym odczytem godzin i z karylio-
nem wygrywającym melodie na dzwonach. Zegar o godzinach: 12, 
15, 18 i 21 wygrywał melodie ludowe i „marsz preobrażenskij”.

Zegar ten działa do dziś (rys. 4.14), zmieniały się tylko urządze-
nia wygrywające muzykę na dzwonach: pierwszy raz na polecenie 
cara Mikołaja I (1796–1855), a po raz drugi po Rewolucji Paździer-
nikowej w 1917 r. na polecenie Lenina (1870–1924). Od tego czasu 
o określonych godzinach z wieży rozlegają się dźwięki Międzynaro-
dówki. Lenin nadał też zegarowi kremlowskiemu tytuł „Głównego 
Zegara Kraju Rad”. 

Tarcza zegara kremlowskiego ma średnicę 6 m i umieszczona jest 
na wysokości ósmego piętra wieży. Mechanizm zegarowy znajduje 
się na dziewiątym piętrze, a 35 dzwonów karylionu – na dziesiątym 
piętrze wieży [45, 74].

W wielu większych miastach europejskich, w miejscach dostęp-
nych i dobrze widocznych, takich jak wieże kościelne, wieże ratu-
szowe, okazałe budynki lub specjalne wieże zegarowe, umieszczano 

Rys. 4.14. Tarcza zegara na wieży kremlowskiej 
w Moskwie [45]
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wielkie zegary-kalendarze, sygna-
lizujące upływający czas, niekiedy 
wyposażone w ruchome figury, 
znaki Zodiaku oraz podające po-
łożenie Słońca i Księżyca. 

Słynny jest tego rodzaju zegar 
astronomiczny umieszczony na ra-
tuszu staromiejskim w Pradze (rys. 
4.15), zbudowany w 1490 r. przez 
Jana Ruzego [36, 97]. U góry ze-
gara widoczne są dwa okienka, 
w których co godzinę ukazują się 
apostołowie, a nad nimi pieje ko-
gut. Górna tarcza zegara, wyko-
nana w kolorze pomarańczowym 
i niebieskim, odpowiadająca peł-
nej dobie (ma podziałkę 24-go-
dzinową), obwiedziona jest dwo-
ma kręgami gotyckich i rzymskich 
liczb wskazujących dni. Na mimo-
środowo ustawionym, w stosunku 
do tarczy, pierścieniu widoczne 
są znaki Zodiaku. Na tarczy tej 
– oprócz godzin według systemu 
„czeskiego” lub „włoskiego” – 
można odczytać położenie planet, 
godziny wschodu i zachodu słoń-

ca i wiele innych danych. Na dolnej tarczy umieszczony jest kalen-
darz i 12 alegorycznych rysunków odpowiadających poszczególnym 
miesiącom, a w jej środku – herb miasta Pragi.

Innym ciekawym zabytkiem w Pradze jest zegar na wieży starej 
synagogi, którego tarcze mają znaki hebrajskie, a wskazówki obraca-
ją się w lewo, tj. w kierunku przeciwnym niż w zwykłych zegarach.

Na terenach polskich pierwsze zegary wieżowe zbudowano: na 
wieżach ratuszowych we Wrocławiu (1368), w Toruniu (1385) i we 
Lwowie (1404), na wieży kościoła Mariackiego w Krakowie (1390) 

Rys. 4.15. Zegar astronomiczny na wieży ratuszowej 
w Pradze (fot. autora)
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i na wieży katedry w Gnieźnie (ok. 1414 r.), a nieco później także 
na wieżach w Gdańsku, w Warszawie, w Poznaniu i w kilku innych 
miastach. 

Pierwszym zegarem publicznym w Warszawie był zegar na wie-
ży ratusza na Rynku Starego Miasta, zbudowanego na początku 
XV wieku. Zegar ten uległ zniszczeniu w czasie pożaru w 1431 r. Na 
jego miejscu został umieszczony nowy zegar z trzema ruchomymi 
figurami żołnierzy, którego twórcą był mistrz Paweł z Przemyśla.

W roku 1457 istniała już wieża zegarowa w Poznaniu – specjalnie 
przeznaczona do zainstalowania w niej zegara. Zegar ten miał jedną 
wskazówkę poruszającą się na 24-godzinnej tarczy. Później wieża ta 
służyła jako miejskie więzienie, aż w 1795 r. została przez władze pru-
skie rozebrana. Zegar na ratuszu poznańskim powstał przed 1527 r., 
a w 1551 r. został zbudowany nowy zegar ratuszowy, wyposażony 
w mechanizm z ruchomymi figurami – słynnymi koziołkami.

Pierwszy zegar na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie wy-
konano w 1622 roku, wkrótce po zakończeniu budowy wieży [60, 
134]. Zegar ten zbudował zegarmistrz warszawski Jan Sulej. Według 
innych źródeł twórcą mechanizmu zegara miał być sprowadzony 
z Florencji zegarmistrz Gerardo Priami. Zegar miał cztery miedzia-
ne tarcze ze złoconymi cyframi i wskazówkami (rys. 4.16) oraz dwa 
dzwony odlane przez gdańskiego ludwisarza Gerharda Bennincka. 

Zegar na wieży zamkowej przechodził wraz Zamkiem różne, nie-
kiedy tragiczne, koleje losu. Podczas pożaru zamku w dniu 17 wrześ-
nia 1939 r. zegar został poważnie uszkodzony. Jego wskazówki za-
trzymały się na godzinie 11.15 i w tym położeniu pozostawały aż 
do całkowitego zniszczenia Zamku przez hitlerowców w 1944 roku. 
Podczas porządkowania terenów zamkowych z gruzów wydobyto 
jedynie fragment jednej z czterech tarcz zegarowych i jedną parę 
mocno zniszczonych wskazówek, nie znaleziono natomiast żadnych 
fragmentów mechanizmu zegara. W tej sytuacji konieczne było za-
projektowanie i wykonanie nowego mechanizmu.

Po decyzji władz państwowych o odbudowie Zamku w 1972 ro-
ku, wykonania nowego zegara wieżowego podjął się w czynie spo-
łecznym zespół członków Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Op-
tyków, Grawerów i Brązowników Miasta Stołecznego Warszawy. 
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Postanowiono, że nowy zegar 
zamkowy będzie miał tradycyjną 
zasadę działania, tzn. będzie to 
zegar mechaniczny z wybijaniem 
godzin i kwadransów na dzwo-
nach. 

Kierownikiem Zespołu Bu-
dowy Zegara został mistrz zegar-
mistrzowski Władysław Zaleski. 
W skład zespołu weszli również: 
absolwent Wydziału Mechaniki 
Precyzyjnej Politechniki War-
szawskiej – mgr inż. Marek Gór-
ski (autor dokumentacji kon-
strukcyjnej mechanizmu) oraz 
autor niniejszego opracowania. 

Dokumentację wystroju ze-
wnętrznego (tarcz i wskazówek) 
zegara, wiernie odtwarzającą jego 
dawny wygląd na podstawie oca-
lałych elementów oraz przedwo-
jennych zdjęć fotograficznych, 
opracował Zespół pod kierun-
kiem prof. inż. arch. Stanisława 
Marzyńskiego. 

Zarówno części mechanizmu 
zegara i jego montaż, jak i tarcze 
zegarowe, wykonali (w czynie 

społecznym) warszawscy rzemieślnicy – członkowie Zespołu Budo-
wy Zegara Zamkowego.

W mechanizmie zegara (rys. 4.17) można wyodrębnić trzy głów-
ne zespoły: mechanizm chodu z regulatorem wahadłowym, mecha-
nizm bicia kwadransów i mechanizm bicia godzin. Każdy z tych 
mechanizmów ma napęd grawitacyjny (obciążnikowy). Wszystkie 
trzy napędy co godzinę są jednocześnie samoczynnie podciągane za 
pomocą silnika elektrycznego. 

Rys. 4.17. Mechanizm zegara na wieży Zamku Królewskiego 
(fot. autora)

Rys. 4.16. Zegar na wieży Zamku Królewskiego w Warsza-
wie (fot. autora)
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Dwa dzwony zegarowe wykonał (również w czynie społecznym) 
ludwisarz z Węgrowa Antoni Kruszewski. Większy dzwon, przezna-
czony do wybijania godzin, ma masę 860 kg, mniejszy – do oznaj-
miania kwadransów – 440 kg.

Wskazówki zrekonstruowanego zegara na Wieży Zygmuntow-
skiej uruchomiono podczas uroczystości oddania przez budow-
niczych bryły Zamku w stanie surowym, w dniu 19 lipca 1974 r. 
o godzinie 11.15.

Dość oryginalny wystrój ma zegar na wieży Zamku Książąt Po-
morskich w Szczecinie (rys. 4.18). Okazała barokowa tarcza zegara 
została zaprojektowana przez architekta Johanna Friedricha Eosan-
dra von Gotha i wykonana w 1693 r. przez zegarmistrza Kacpra 
Ritardy’ego z Drawska Pomorskiego. 

Duża środkowa tarcza godzinowa ozdobiona 
jest maszkaronem, na którego nosie umieszczono 
wałek ze wskazówką godzinową. Oczy maszkarona 
obracają się śledząc ruch grotu wskazówki, nato-
miast w jego ustach widoczne są cyfry oznaczające 
kolejny dzień miesiąca. Na dolnej, mniejszej tar-
czy, podtrzymywanej przez dwa gryfy pomorskie, 
mniejsza wskazówka pokazuje kwadranse i minu-
ty. W górnej części zegara znajdują się dwa lwy 
z okresu szwedzkiego panowania w Szczecinie, 
a pomiędzy nimi obracająca się granatowo-złota 
kula wskazuje fazy księżyca. Widoczne są też dwa 
dzwony, w które uderza siedzący pod kulą błazen 
wybijający prawą ręką kwadranse, a lewą godziny. 
Liczby 1736 i 1864 umieszczone w dolnej i górnej 
części zegara oznaczają daty jego remontów.

W czasie II wojny światowej stary mechanizm 
został całkowicie zniszczony i trzeba go było za-
stąpić nowym, zbudowanym przez ten sam zespół 
zegarmistrzów z Warszawy, który wykonał nowy 
zegar dla Zamku Królewskiego. Ocalałą ze znisz-

Rys. 4.18. Tarcza zegara na wieży Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie (fot. 
autora)
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czeń tarczę poddano starannej rekonstrukcji i konserwacji, którą 
przeprowadziły Pracownie Konserwacji Zabytków.

Na terenie Polski istniało wiele wytwórni zegarów wieżowych 
– zarówno w Warszawie, jak i w kilku innych miastach.

Na przełomie XIX i XX wieku w Warszawie istniał zakład ze-
garmistrzowski specjalizujący się w budowie zegarów wieżowych, 
prowadzony przez Leopolda Babczyńskiego. Firma ta zbudowała 
w 1877 r. zegar na wieży warszawskiego ratusza przy Placu Teatral-
nym. Zegar ten był wyposażony w nowoczesne oświetlenie gazowe.

W Warszawie budową zegarów wieżowych zajmowała się też inna 
firma zegarmistrzowska, prowadzona przez Ferdynanda Woroniec-
kiego przy ulicy Czystej (po zmianie nazwy – ulica Ossolińskich) 
w Warszawie [27, 63]. Firma ta w 1886 r. uruchomiła u zbiegu 
ul. Czystej i Krakowskiego Przedmieścia pierwszy w Warszawie ze-
gar elektryczny oraz wykonała m.in. zegar na wieżę kościoła klasz-
tornego Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. 

Niestety, zegar ten nie działał zbyt długo. W czasie obchodów 
wielkiego odpustu jubileuszowego w dniu 15 sierpnia 1900 r. jed-
ną z wystrzelonych rac pielgrzymi zaprószyli ogień na wieży, która 
spłonęła wraz z nowym zegarem i dzwonami. Prace nad odbudową 
zakończono w 1906 r. Sylwetka odbudowanej wieży nawiązywała 
do jej barokowego kształtu sprzed pożaru (hełm wieży pochodził 
z przełomu XVII i XVIII w.). Wkrótce też zainstalowano istniejący 
do dziś zegar z kurantem wygrywającym na 37 dzwonach melodie 
pieśni maryjnych, zbudowany przez belgijską firmę z Malines koło 
Brukseli.

Wielką sławę i znaczenie zyskała „Pierwsza Krajowa Fabryka Ze-
garów Wieżowych” powstała w 1901 r. w Krośnie [63, 81, 103], któ-
rej twórcą i właścicielem był wysokiej klasy mistrz zegarmistrzowski 
i przedsiębiorca Michał Mięsowicz (1864–1938). Fabryka ta istniała 
do 1938 r. Wyprodukowano tam 280 zegarów wieżowych o różnym 
stopniu skomplikowania. Kilkanaście z nich działa jeszcze do dziś 
w różnych miastach Polski. 

W pierwszych latach po II wojnie światowej zegary wieżowe były 
produkowane seryjnie w poniemieckiej Fabryce Zegarów Wieżo-
wych w Srebrnej Górze na Dolnym Śląsku. W fabryce tej zbudo-
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wano m.in. zegar dla kościoła ka-
tedralnego w Łodzi.

Obecnie zegary instalowane na 
wieżach kościołów i na budynkach 
publicznych są to z reguły zegary 
wieżowe elektromechaniczne, czę-
sto z dodatkowymi urządzeniami 
elektronicznymi, wykonywane na 
zamówienia indywidualne. Są one 
przeważnie składane z gotowych 
podzespołów wytwarzanych przez 
wyspecjalizowane firmy zagranicz-
ne. W Polsce zegary takie są insta-
lowane m.in. przez firmę „ME-
TRON – CLOCKS” w Toruniu 
(m.in. zegar na wieży zrekonstru-
owanego ratusza warszawskiego 
przy Placu Teatralnym – rys. 4.19) 
oraz firmę mgr inż. M. Górskiego 
w Pruszkowie (m.in. kilka zegarów 
wieżowych w Warszawie, a także 
w Pułtusku, Tomaszowie Lubel-
skim, Serocku i kilku innych mia-
stach).

Należy jeszcze nadmienić, że zegary wieżowe są przedmiotem 
szczególnego zainteresowania powstałego w 1990 r. w Gdańsku 
Międzynarodowego Stowarzyszenia HOROLOGIUM – Zegary 
Astronomiczne i Monumentalne. Przewodniczącym Stowarzyszenia 
jest prof. dr Andrzej Januszajtis. Również w Gdańsku, w Muzeum 
Historycznym m. Gdańska, w 1998 r. powstała Pracownia Zegarów 
Wieżowych, z którą związane jest Muzeum Zegarów Wieżowych 
zlokalizowane w wieży gdańskiego kościoła pw. św. Katarzyny.

Rys. 4.19. Wieża odbudowanego ratusza przy Placu Teatral-
nym w Warszawie (fot. autora)
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Najwspanialszym i obecnie największym tego rodzaju zega-
rem jest zegar astronomiczny z katedry w Strasburgu, zbudowany 
w 1354 r. (?), a następnie rozbudowany i udoskonalony w 1574 
i 1842. Jest on jednocześnie zegarem planetarnym, figuralnym i ku-
rantowym [40, 51]. Ma kalendarz wieczysty, podający lata zwykłe 
i przestępne, globus nieba z naniesionymi 5 tysiącami gwiazd, a wy-
dzwanianie godzin i wygrywanie melodii jest połączone z ruchomy-

mi scenkami figuralnymi. Umieszczony 
na bocznej wieżyczce kogut trzykrotnie 
pieje w południe. W dolnej części tej 
wieżyczki znajduje się portret Mikołaja 
Kopernika. Najbardziej skomplikowa-
nym urządzeniem wchodzącym w skład 
zegara jest mechanizm kalendarza koś-
cielnego.

Jednym z takich skomplikowanych 
zegarów monumentalnych jest rów-
nież zegar astronomiczny w Bazylice 
Mariackiej w Gdańsku – jednej z naj-
większych średniowiecznych świątyń 
wzniesionych z cegły [39, 40]. Zegar ten 
(rys. 4.20), wykonany w latach 1464–
–1470 przez toruńskiego mistrza Han-
sa Düringera, był wówczas największy 
na świecie (14 m wysokości!). Oprócz 
godzin wskazywał także dni, miesiące, 
lata, świętych kalendarzowych, termi-
ny nowiu (z dokładnością do minut!), 
fazy Księżyca, pozycje Słońca i Księżyca 
wśród znaków Zodiaku i wiele innych 
danych. O godzinie 12-ej w południe 

4.5.3. Monumentalne zegary 
astronomiczne

Rys. 4.20. Monumentalny zegar astronomiczny 
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku (fot. autora) 
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w górnej części zegara ukazywały 
się sceny Zwiastowania i Pokłonu 
Trzech Króli. Na dwóch półkolistych 
platformach, przy wtórze muzyki, 
przechodzili apostołowie i ewange-
liści, a Adam i Ewa wydzwaniali go-
dziny. Zegar funkcjonował do roku 
1553, po czym stopniowo był dewa-
stowany, aż w końcu została z niego 
sama obudowa z dwiema tarczami: 
zodiakalną i kalendarzową. W takim 
stanie przetrwał do ostatniej wojny, 
w czasie której został zdemontowany 
i wywieziony na Żuławy.

W 1983 roku zawiązał się Spo-
łeczny Zespół Odbudowy Zegara 
pod kierunkiem prof. A. Januszajtisa 
i pod patronatem SIMP. Odnalezio-
no ok. 70% elementów obudowy i po 
uzupełnieniu braków zmontowano 
ją na dawnym miejscu, przywraca-
jąc jej pierwotną kolorystykę. Odre-
staurowano też wszystkie oryginalne 
tarcze zegara. Już od kilku lat działają 
wszystkie mechanizmy główne i sterujące oraz mechanizmy teatru 
figur (rys. 4.21). Zrekonstruowane zostały także wszystkie brakujące 
figury. Obecnie budowany jest pozytyw organowy, którego muzyka 
będzie towarzyszyć poruszającym się figurom. 

Z zegarem gdańskim związana jest legenda, która głosi, że po za-
kończeniu budowy zegara rajcy gdańscy postanowili oślepić mistrza 
Düringera, aby żadne inne miasto nie było w posiadaniu podobnego 
cudu techniki. Legenda mówi dalej, że po pewnym czasie zegar prze-
stał funkcjonować, a przyprowadzony do niego mistrz tak uszkodził 
mechanizm, że nigdy już nie potrafiono go uruchomić. Po uszkodze-
niu mechanizmu jego twórca miał popełnić samobójstwo, rzucając 
się ze szczytu zegara na posadzkę. Istnieje jednak wiele dowodów na 

Rys. 4.21. Platformy ze scenami figuralnymi. Od góry: 
Adam i Ewa wybijający kwadranse i godziny, czterej 
ewangeliści oraz apostołowie (fot. z arch. Zespołu Bu-
dowy Zegara)
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to, że legenda jest nieprawdziwa, bowiem ten sam mistrz Düringer 
zbudował podobnego typu zegar w Rostocku (1472) i zegar ratuszo-
wy w Jenie (1475).

Monumentalne zegary astronomiczne zbudowano w tym czasie 
także m.in. w kościołach w Stralsund (Niemcy) i w Lund (Szwecja). 

Są to przeważnie zegary wtórne, jedno- lub dwustronne, przyłą-
czone do lokalnej sieci czasu (podrozdział 6.2.2). Obudowy tych ze-
garów są, ze względu na lokalizację, odporne na działanie warunków 
atmosferycznych. 

Różne typy i wielkości zegarów dworcowych i ulicznych (współ-
pracujących z siecią czasu) oferuje firma TIME-NET [128]. 

Największym i najwyżej umieszczonym zegarem publicznym 
w Polsce jest Zegar Milenijny na warszawskim Pałacu Kultury i Na-
uki. Cztery tarcze zegarowe o średnicy 6,3 m znajdują się na wyso-
kości 42. piętra (ok. 165 m nad powierzchnią placu otaczającego 
Pałac). Mechanizm napędzający wskazówki tego zegara jest sterowa-
ny przez specjalny układ elektroniczny z generatorem kwarcowym 
i odbiornikiem sygnałów satelitarnych systemu GPS, które korygują 
bieżące odchyłki częstotliwości generatora, a także powodują prze-
stawianie wskazówek zegara podczas sezonowych zmian czasu (letni 
– zimowy). 

Wykonawcą Zegara Milenijnego była francuska firma „Bodet”, 
specjalizująca się w produkcji systemów zegarowych umieszczanych 
w dużych obiektach, zegarów ulicznych, tablic instalowanych na sta-
dionach itp. 

Zegar Milenijny został uroczyście uruchomiony przez prezyden-
ta Warszawy w noc sylwestrową z 31.12.2000 na 1.1.2001 roku, 
tj. w chwili, kiedy zakończyło się drugie i rozpoczęło się trzecie ty-
siąclecie naszej ery.

4.5.4. Zegary publiczne i dworcowe
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Normy nie przewidują wysokiej dokładności tej grupy zegarów. 
Dużą uwagę zwraca się tu na estetyczny wygląd, zwłaszcza w gru-
pie zegarów domowych (np. kominkowe lub stołowe). Przeważnie 
stosowany bywa napęd sprężynowy (w zegarach ściennych niekiedy 
obciążnikowy), oddzielny dla mechanizmu chodu i bicia lub budze-
nia.

Przemysłowa produkcja zegarów i zegarków została zapoczątko-
wana w końcu XVIII wieku w Ameryce. W połowie XIX wieku pro-
dukcja ta miała już charakter wielkoseryjny i masowy. Jednocześnie 
zaczęto produkować wyspecjalizowane maszyny do produkcji zega-
rów i zegarków. 

W Europie jedną z pierwszych wytwórni produkujących zega-
ry w skali wielkoseryjnej była niemiecka fabryka zegarów założona 
w 1845 r. w Glashütte (w pobliżu Drezna). Właścicielami tej fabry-
ki byli Adolph Ferdinand Lange (1815–1889) i Karl Moritz Gross-
mann (1826–1889). 

Niedługo potem w ich ślad poszedł Erhard Junghans (1823–870), 
który w 1860 roku otworzył nową fabrykę w Schrambergu (Schwarz-
wald). Wspólnikiem był jego szwagier, który właśnie powrócił z po-
dróży po Stanach Zjednoczonych, gdzie miał okazję poznać zasady 
nowoczesnej produkcji zegarów. Po śmierci E. Junghansa prowadze-
nie fabryki przejął jego syn Arthur. Już od początku istnienia fabryki 
główną troską zarówno założyciela, jak i jego następcy, była wysoka 
jakość jej produktów, dlatego też zyskały one wśród użytkowników 
doskonałą opinię [119]. Podobnie jak fabryka w Glashütte, firma 
„Junghans” była nastawiona na masową produkcję zegarów i zorga-
nizowana na wzór amerykański. Z Ameryki były też sprowadzane 
maszyny do produkcji części zegarowych. 

Wkrótce powstawały inne firmy seryjnie produkujące zegary: 
„Jerger” (1866), „Mauthe” (1868), „H.A.U.” (Hamburger-Amery-
kanische Uhrenfabrik – 1875), Schlenker & Kienzle (1883) i inne, 

4.5.5. Zegary domowe i budziki
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których produkty były doskonałej jakości i szybko opanowały rynek 
europejski, a także zaczęły być eksportowane do Ameryki.

W drugiej połowie XIX wieku przemysłowa produkcja zega-
rów rozwinęła się też na Dolnym Śląsku [63, 80, 81, 100]. Jednym 
z większych ośrodków tego przemysłu były Świebodzice (ówczesna 
nazwa – Freiburg), gdzie w 1850 r. pochodzący z Oleśnicy zegar-
mistrz Edward Gustaw Becker (1819–1885) założył warsztat wy-
twarzający zegary. Był świetnie przygotowany do tego przedsięwzię-
cia: miał bardzo dobre wykształcenie w zawodzie zegarmistrzowskim 
i dużą praktykę zdobytą za granicą. 

Początkowo w warsztacie Gustawa Beckera było zatrudnionych 
tylko kilku pracowników. Wkrótce jednak zakład powiększył się 
i przekształcił w małą fabryczkę, która w dalszym ciągu szybko się 
rozwijała. Do 1863 r. wyprodukowano 10 tysięcy zegarów, a jubi-
leusz 25-lecia fabryki, przypadający w roku 1875, został uczczony 
wyprodukowaniem zegara z kolejnym numerem 100 tysięcy. Do 
1892 r. w fabryce Gustawa Beckera wyprodukowano milion zega-
rów.

Produkty firmy cieszyły się dobrą opinią co do ich jakości i trwa-
łości. Konkurowały one z bardzo dobrymi zegarami wahadłowymi 
wiedeńskimi, całkowicie wypierając je z rynków niemieckich. Starsze 
zegary z napędem obciążnikowym firmy Gustaw Becker, a zwłaszcza 
wyprodukowane w latach międzywojennych ścienne zegary z biciem 
typu „bim-bam” z napędem sprężynowym były dość popularne rów-
nież w Polsce. Liczne egzemplarze takich zegarów, jak również zegary 
podłogowe z napędem obciążnikowym, można jeszcze dziś spotkać 
w mieszkaniach prywatnych. 

W końcu XIX wieku na terenie Polski produkcją zegarów w skali 
małoseryjnej zajmowały się zakłady zegarmistrzowskie, m.in. w War-
szawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i innych większych miastach. 
Jednak w Polsce, z przyczyn politycznych i gospodarczych, przemysł 
zegarowy nie mógł rozwinąć się w podobnej skali jak w krajach za-
chodnich. 

W Warszawie zegary były wytwarzane m.in. w powstałym 
w 1835 r. zakładzie pod nazwą „Fabryka Zegarmistrzowska Fran-
ciszka Schuberta” (1798–1884). Zakład ten znajdował się przy 
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ul. Senatorskiej i produkował zegary wieżowe, 
domowe, kieszonkowe oraz zegary astrono-
miczne i chronometry morskie.

Przy tej samej ulicy mieściła się inna fa-
bryczka o zbliżonym charakterze, której właści-
cielem był syn i wnuk zegarmistrzów warszaw-
skich, Ludwik Maurycy Lilpop (1845–1905). 
Produkty tej firmy były zaopatrzone w napis 
„L. M. LILPOP VARSOVIE” (rys. 4.22). 

Innym znanym warszawskim zakładem wy-
twarzającym w małych seriach różne rodzaje 
zegarów i zegarków była wspomniana już fir-
ma Ferdynanda Woronieckiego (1836–1909), 
założona w 1866 r., mieszcząca się przy ul. Os-
solińskich 2 (róg Krakowskiego Przedmieścia). 
Firma ta przetrwała w tym samym miejscu aż 
do 1939 roku.

Pierwszą w Warszawie fabryką, w której 
rozwinięto wielkoseryjną produkcję zegarów, 
była założona w 1891 r. Fabryka Budzików 
„GF” (Gebrüder Fortwängler) [63, 81]. Fa-
bryka ta była zlokalizowana w Warszawie przy 
ul. Okopowej. Produkowano w niej m.in. bu-
dziki popularne z jednym lub dwoma dzwon-
kami umieszczonymi na obudowie (rys. 4.23) 
oraz budziki z pozytywką. Mechanizmy tych 
budzików odznaczały się solidną i dość trwałą 
konstrukcją. Wielkość produkcji wynosiła kil-
ka tysięcy budzików miesięcznie. Fabryka była 
czynna aż do 1944 roku.

Po drugiej wojnie światowej budziki przez 
wiele lat produkowała Łódzka Fabryka Zega-
rów, która w 1972 r. zmieniła nazwę na Za-
kłady Mechanizmów Precyzyjnych MERA- 
-POLTIK. W tym czasie nastąpił dalszy wzrost 
produkcji zegarów. W szczytowym okresie roz-

Rys. 4.23. Budzik firmy GF wyprodukowany 
przed 1939 r. (fot. autora)

Rys. 4.22. Zegar kominkowy z końca XIX 
wieku z mechanizmem firmy L. M. Lilpop 
Warszawa (fot. autora)
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woju fabryki wielkość produkcji budzików 
wynosiła 80 do 100 tys. sztuk miesięcznie 
(rys. 4.24). Znaczna część produkcji była 
eksportowana do wielu krajów, m.in. do 
Azji i Ameryki Południowej.

Obecnie, po zaprzestaniu produkcji bu-
dzików mechanicznych (produkcję budzi-
ków mechanicznych zakończono w lutym 
2001 r.), fabryka w niewielkich seriach 
produkuje jeszcze mechaniczne zegary sza-
chowe i minutniki, nowoczesne tachografy 
samochodowe oraz różne rodzaje mechani-
zmów zegarowych do zastosowań specjal-
nych [127].

Drugim znaczącym krajowym producen-
tem zegarów była Toruńska Fabryka Wodo-
mierzy i Zegarów METRON. Początkowo 
uruchomiono produkcję dwóch typów ze-
garów: ściennych zegarów wahadłowych 
z napędem obciążnikowym (bez mechaniz-
mu bicia) i kominkowych zegarów bijących 
z krótkim wahadłem i napędem sprężyno-
wym. W następnych latach produkowano 
również zegary ścienne bijące z napędem 
sprężynowym i wahadłem o średniej dłu-
gości. Były to tradycyjne zegary – chętnie 

kupowane zarówno do mieszkań, jak i do różnych instytucji. Wiele 
z tych zegarów zachowało się do dziś.

W ciągu następnych lat produkcja zegarów została wzbogacona 
o wiele nowych rozwiązań konstrukcyjnych, m.in. w 1965 r. poja-
wiły się pierwsze mechanizmy balansowe z naciągiem elektromagne-
tycznym, w 1976 r. opracowano konstrukcję i wdrożono zegar bate-
ryjny z elektrycznym napędem balansu, a w 1984 roku – mechanizm 
bateryjny z rezonatorem kwarcowym. Mechanizmy te montowano 
w wielu rodzajach i odmianach obudów – zarówno „biurowych”, jak 
i „domowych”.

Rys. 4.24. Budziki produkowane w Zakładach 
MERA-POLTIK w Łodzi: a) budzik mechanicz-
ny, b) budzik kwarcowy (fot. autora) 

a)

b)
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Znaczącym sukcesem fabryki było opanowanie produkcji róż-
nych zegarów z wystrojem „klasycznym” i „antycznym” – komin-
kowych, ściennych i podłogowych (te ostatnie – z długim wahad-
łem i napędem za pomocą obciążników zawieszonych na cięgnach 
łańcuchowych). Obudowy tych zegarów były projektowane, po-
dobnie zresztą jak i innych 
produkowanych w fabryce 
zegarów domowych, przez 
profesjonalnych plastyków 
i wykonywane ze szlachet-
nych gatunków drewna 
(rys. 4.25). W latach 80. 
łączna produkcja wszyst-
kich typów zegarów domo-
wych przekraczała 200 tys. 
sztuk rocznie [126]. 

Wprowadzanie w Polsce 
od 1989 roku zasad wol-
nego rynku spowodowało 
pojawienie się w sprzedaży 
tanich (lecz niskiej jako-
ści) zegarów bateryjnych 
z rezonatorem kwarcowym – zwłaszcza z krajów Dalekiego Wscho-
du. W związku z tym powstały trudności ze sprzedażą zegarów kra-
jowych tego typu i dlatego przerwano ich produkcję. Okazało się 
jednak, że w dalszym ciągu istnieje zapotrzebowanie na tradycyjne 
zegary mechaniczne, zwłaszcza w obudowach drewnianych, w tym 
na zegary stojące podłogowe z długim wahadłem i napędem obciąż-
nikowym.

Dużym osiągnięciem fabryki było też opracowanie konstrukcji 
i uruchomienie w 1994 r. produkcji elektronicznych programato-
rów cyfrowych, które wytwarzane były w dwóch wersjach: domowej 
i przemysłowej, przy czym każda z tych wersji miała kilka odmian. 

W ostatnich latach fabryka produkowała jeszcze – już tylko 
w niewielkich seriach – zegary domowe ścienne i kominkowe (wa-
hadłowe i kwarcowe).

Rys. 4.25. Stylowe zegary ścienne produkowane w Zakładach ME-
TRON w Toruniu [126]
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Zegarki noszone stanowią najbardziej rozpowszechnione przyrzą-
dy pomiarowe. Pierwsze zegarki noszone powstały na przełomie XV 
i XVI w. we Włoszech, Francji i w Niemczech. W 1510 r. Niemiec 
P. Henlein z Norymbergii wykonał zegarek sprężynowy, nakręcany 
co 40 godzin, z regulatorem kolebnikowym i wychwytem szpindlo-
wym. 

Podobnie jak w przypadku zegarów domowych, przemysło-
wa produkcja zegarków najwcześniej rozwinęła się w Ameryce 
(np. w 1930 r. wyprodukowano tam ok. 200 mln zegarków). Już 
na początku XX wieku powstały tam pierwsze na świecie automa-
ty do produkcji części zegarkowych, a także automaty do montażu 
mechanizmów zegarkowych (koniecznym było więc wprowadzenie 
zasady 100-procentowej zamienności części). Najbardziej znane 
amerykańskie firmy produkujące zegarki wysokiej klasy to: Bulova 
Watch Co. New York (istniała w latach 1930–1976), Elgin Watch 
Co. Illinois (1864–1964, największy producent zegarków kieszon-
kowych), Hamilton Watch Co. Pennsylvania (istnieje od 1876 r., 
ale obecnie już nie produkuje zegarków, gdyż produkcja ta w końcu 
1969 r. została sprzedana do ZSRR). 

Powstała w 1950 r. firma Timex jest jednym z największych 
w świecie producentów zegarków elektronicznych, z reguły wyposa-
żonych w liczne funkcje dodatkowe (np. w 1997 r. produkcja wyno-
siła ok. 30 mln sztuk). 

Firma Hamilton w 1956 r. rozpoczęła seryjną produkcję zegar-
ków z elektrycznym napędem balansu (ze sterowaniem stykowym), 
a firma Bulova we współpracy z NASA (Amerykańska Agencja Kos-
miczna) opracowała koncepcję i w 1960 r. rozpoczęła seryjną pro-
dukcję zegarka naręcznego z regulatorem kamertonowym (o długoś-
ci ramion ok. 25 mm), napędzającym wskazówki za pośrednictwem 
układu zapadek i koła zapadkowego o 300 zębach, przy średnicy 
koła ok. 2,4 mm; częstotliwość drgań kamertonu wynosiła 300 Hz 
[15]. 

4.5.6. Zegarki noszone
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Europejski przemysł zegarkowy, 
zwłaszcza szwajcarski, w dużej mierze za-
wdzięcza swój rozwój wytwórniom ame-
rykańskim. 

Na rys. 4.26. przedstawiono zegarek 
kieszonkowy (z niestosowanym już od 
dawna wychwytem cylindrowym), wy-
konany w połowie XIX wieku w Szwaj-
carii. Zarówno „nakręcanie” sprężyny, 
jak i nastawianie wskazówek odbywa się 
za pomocą kluczyka – po otwarciu tylnej 
przykrywki. 

Zegarki nakręcane koronką – zamiast dawnego kluczyka – rozpo-
wszechniły się dopiero na przełomie XIX i XX wieku.

Zegarki naręczne różnią się od kieszonkowych wymiarami me-
chanizmu i obudową. Zaczęły one rozpowszechniać się pod koniec 
pierwszej wojny światowej. 

Trudno jest określić datę powstania pierwszych zegarków na-
ręcznych. Wiadomo jednak, że np. szwajcarska firma Jaquet-Droz 
już w 1790 r. wykonała złotą bransoletę z wmontowanym małym 
zegarkiem [15]. Złote bransolety z wmontowanymi zegarkami wy-
konywały też ok. 1850 r. firmy Czapek & Cie oraz Patek Philippe 
[65]. W różnych źródłach dostępne są też informacje, że przed koń-
cem XIX w. wiele innych firm, nie tylko szwajcarskich, wykonywało 
pojedyncze egzemplarze bransolet lub pierścieni z wmontowanymi 
w nie małymi zegarkami. 

Pewna jest również informacja, że ok. 1880 r. niektóre szwajcar-
skie firmy, w tym Girard Perregaux, dostarczały do Berlina dla ofi-
cerów marynarki wojennej małe zegarki o średnicy 2,5 cm (1 cal) 
przystosowane do mocowania na ręce [15]. W czasie I wojny świa-
towej również oficerowie artylerii woleli posługiwać się zegarkami 
umieszczonymi na ręce niż kieszonkowymi. 

Dopiero po zakończeniu I wojny światowej zegarki przystosowa-
ne do noszenia na ręce spotkały się z większym zainteresowaniem ze 
strony ludności cywilnej. Początkowo służyły do tego celu, znane już 
od ok. 1905 r., specjalne paski skórzane z okrągłym pojemnikiem 

Rys. 4.26. Zegarek kieszonkowy z pierwszej połowy 
XIX w. wyprodukowany w Szwajcarii (fot. autora)
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pozwalającym w nim umieścić mały zegarek kieszonkowy lub bardzo 
popularny w tym czasie zegarek naszyjnikowy [38]. Innym rozwią-
zaniem było zaopatrywanie zegarków naszyjnikowych w specjalne 
uszka umożliwiające mocowanie ich na pasku. Seryjną produkcję 
zegarków naręcznych w obecnie stosowanej postaci rozpoczęto oko-
ło 1919 r. [97].

Współczesne zegarki naręczne mają z reguły cen-
tralną wskazówkę sekundową i często są wyposażone 
w mechanizm kalendarzowy wskazujący dzień mie-
siąca, a niekiedy również miesiąc i dzień tygodnia. 
Niektóre zegarki naręczne mają także wbudowany 
mechanizm budzenia lub mechanizm stopera. Dobry 
zegarek naręczny powinien mieć niepękającą spręży-
nę i sprężyste ułożyskowanie balansu, powinien też 
być niemagnetyczny i wodoszczelny.

Szczególnie dużym powodzeniem cieszą się zegar-
ki z automatycznym naciągiem, w których – pod-
czas ich noszenia – sprężyna napina się od ruchów 
wahnika napędzanego ruchami ręki (rys. 4.27). Oka-
zuje się, że przeciętny użytkownik zegarka wykonuje 
dziennie ponad 10 tys. ruchów lewą ręką, zależnie od 
zawodu i temperamentu. W niektórych zegarkach 
dodany jest wskaźnik rezerwy chodu, czyli odrębna 
wskazówka, wskazująca stopień napięcia sprężyny; 
jest to przydatne, gdy zegarek nie jest stale noszony. 

Historia zegarków z automatycznym naciągiem przedstawiona jest 
w pracy [17]. 

Wiele współczesnych renomowanych firm szwajcarskich produ-
kujących zegarki naręczne powołuje się na swe tradycje wytworzone 
od chwili ukazania się pierwszych produktów, np.: Blancpain (1735), 
Vacheron Constantin (1755), Girard Perregaux (1791), Baume & 
Mercier (1830), Longines (1832), Jaeger-LeCoultre (1833), Patek 
Philippe (1839), Ulysse Nardin (1846, a od 1878 r. produkuje me-
chaniczne chronometry okrętowe), Cartier (1847), Omega (1848), 
Tissot (1853), Eterna (1856), Chopard (1860), Zenith (1865), IWC 

Rys. 4.27. Nowoczesny mechaniczny 
zegarek naręczny z naciągiem auto-
matycznym firmy IWC Schaffhausen 
[118].
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Schaffhausen (1869), Piaget (1874), Audemars Piguet (1875), Rolex 
(1905).

Jedną z pierwszych szwajcarskich fabryk zegarków założyli 
w 1839 roku dwaj Polacy: Antoni Patek i Franciszek Czapek. Wobec 
dużej konkurencji na rynku w początkowym okresie swego istnienia 
firma produkowała zegarki na zamówienie – głównie od polskich 
emigrantów, a także od patriotów w kraju. Były to przede wszystkim 
zegarki kieszonkowe, których koperty były ozdabiane miniaturami 
i napisami o treściach patriotycznych i religijnych.

W 1845 roku Patek i Czapek rozstali się. Miejsce Czapka w spół-
ce zajął młody inżynier francuski Adrien Philippe, wynalazca me-
chanizmu naciągowego z koronką – zamiast dotychczas stosowanego 
kluczyka. Powstała wówczas nowa spółka, pod nazwą „Patek i Spół-
ka”, przekształcona z dniem 1 stycznia 1851 r. w istniejącą do dziś 
firmę o nazwie PATEK PHILIPPE. Firma ta rozpoczęła seryjną pro-
dukcję zegarków kieszonkowych, a później także naręcznych. Obaj 
wspólnicy, uznając perfekcję za swój ideał, postanowili produkować 
najlepsze zegarki na świecie.

Franciszek Czapek wraz ze swymi nowymi wspólnikami założył 
własną firmę pod nazwą „Czapek i Spółka”, w której również wy-
konywano zegarki kieszonkowe z wystrojem o charakterze religij-
nym i patriotycznym. Chociaż firma ta istniała niezbyt długo (do 
1869 roku), Franciszek Czapek zostawił po sobie trwałą pamiąt-
kę w postaci pierwszego w języku polskim podręcznika dla zegar-
mistrzów pt. Słów kilka o zegarmistrzowstwie wydanego drukiem 
w 1850 r. w Lipsku. 

Po śmierci Antoniego Patka w 1877 r. firma kilkakrotnie zmie-
niała właścicieli; od kilkudziesięciu lat jest ona w posiadaniu rodziny 
Sternów, zachowała jednak dawną nazwę. Philippe Stern – obecny 
(od 1977 r.) dyrektor generalny firmy PATEK PHILIPPE, w jed-
nym z wywiadów powiedział, że „... naszych zegarków nie kupuje 
się tylko po to, aby odczytać na nich godzinę – nabywa się je jako 
dzieła sztuki”.

Obecnie firma zatrudnia kilkuset pracowników i wytwarza oko-
ło 15 tysięcy zegarków rocznie. Jej główna siedziba przez wiele lat 
(od 1908 r.) mieściła się w pięciopiętrowej kamienicy przy nabrzeżu 
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Rodanu w Genewie (na parterze urządzony jest salon sprzedaży). 
W 1997 roku wszystkie działy firmy – zarówno działy produkcyjne 
jak i zarząd – przeniosły się do nowoczesnego obszernego budynku 
wybudowanego w pobliżu Genewy. Oprócz zegarków noszonych fir-
ma PATEK PHILIPPE wytwarza również kwarcowe chronometry 
okrętowe oraz wysokiej klasy zegary typu laboratoryjnego przezna-
czone do sterownia sieciami czasu.

Bardzo ciekawa historia firmy PATEK PHILIPPE opisana jest 
m.in. w pracach W. Głębockiego [27] i W. Siedleckiej [81]. Zało-
żona przez A. Patka i F. Czapka wytwórnia zegarków z czasem stała 
się jedną z najbardziej renomowanych firm zegarmistrzowskich na 
świecie i taką jest również dziś. 

W ostatnich latach zaczęły też powstawać nowe firmy, jak „Chro-
noswiss” (1987), lub zostały reaktywowane dawne firmy, np. „Mo-
ser” (założona w 1853 r., zlikwidowana w latach 50. ubiegłego wie-
ku i reaktywowana w 2002 r.) lub niemiecka firma „A. LANGE & 
SÖHNE” (Glashütte, Niemcy).

Od 1931 r. zegarki kieszonkowe i naręczne produkuje także 
wspomniana firma Junghans – do dziś wytwarzająca zegary [119]. 

W 1952 r. firma LIP we Francji i firma Hamilton w USA roz-
poczęły seryjną produkcję zegarków naręcznych z elektrycznym 
napędem balansu ze stykowym sterowaniem impulsami napędo-
wymi). W następnych latach również inne firmy uruchomiły pro-
dukcję takich zegarków, zastępując z czasem układ stykowy czujni-
kiem bezstykowym, co wydatnie zwiększyło niezawodność działania 
i trwałość tych zegarków. Zegarki z elektrycznym napędem balansu 
nie wykazywały jednak istotnych zalet (np. dokładności wskazań) 
w porównaniu np. z zegarkami mechanicznymi z naciągiem auto-
matycznym.

Przełomem w osiąganej dokładności wskazań zegarków naręcz-
nych było wyprodukowanie w 1960 roku przez wspomnianą już fir-
mę Bulova zegarka z regulatorem kamertonowym pod nazwą Accu-
tron (jego błąd wskazań był około 10-krotnie mniejszy niż zegarków 
balansowych). W następnych latach produkcja została przeniesiona 
do Szwajcarii, gdzie w dalszym ciągu wytwarzano zegarki tego typu 
– jednak w wersji już nieco ulepszonej. 
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W połowie lat 60. w Japonii i w Szwajcarii uruchomiono pro-
dukcję naręcznych zegarków z rezonatorem kwarcowym.

Zegarki kwarcowe, początkowo z urządzeniem wskazującym cy-
frowym (najpierw były to diody świecące, później – wskaźnik cie-
kłokrystaliczny), a następnie ze wskazaniami tradycyjnymi (analogo-
wymi), w znacznym stopniu wyparły z rynku zegarki mechaniczne. 
Produkcję naręcznych zegarków kwarcowych podjęli niemal wszyscy 
tradycyjni producenci zegarków mechanicznych, z wyjątkiem nie-
licznych renomowanych firm produkujących zegarki w mniejszych 
seriach.

W 1983 r. w Szwajcarii rozpoczęto masową produkcję tanich ze-
garków kwarcowych pod nazwą SWATCH (rys. 6.5) [124]. Orygi-
nalność rozwiązania konstrukcyjnego tych zegarków polega na tym, 
że obudowa zegarka stanowi jednocześnie korpus jego mechanizmu. 
Zarówno obudowa, jak i większość części mechanizmu, jest wyko-
nana z tworzyw sztucznych. Zegarki te są nierozbieralne i niena-
prawialne, można w nich jedynie wymienić baterię zasilającą – po 
zdjęciu małej przykrywki w tylnej ściance obudowy. 

Produkcję zegarków SWATCH rozpoczęto jako rozwiązanie al-
ternatywne dla zalewającej europejski rynek fali tanich elektronicz-
nych zegarków z Dalekiego Wschodu. Każdy model SWATCHA jest 
awangardowo zaprojektowany, a przy tym bardzo kolorowy. Zegarki 
te są dość tanie (założono, że cena nominalna zegarka nie powin-
na być wyższa niż 50 franków szwajcarskich), dlatego już od chwili 
pojawienia się w sprzedaży cieszą się dużym powodzeniem. Już na 
początku 1984 r. sprzedano egzemplarz milionowy, do 1991 r. wy-
produkowano 100 milionów, a do 2006 r. – 333 miliony tych zegar-
ków. Najbardziej poszukiwane są modele produkowane w małych, 
limitowanych seriach, dlatego na giełdach niekiedy osiągają bardzo 
wysokie ceny.

Jedyną wytwórnią zegarków naręcznych w Polsce były Zakłady 
Mechaniki Precyzyjnej MERA-BŁONIE w Błoniu koło Warszawy 
[63]. W latach 1959–1969 zakłady produkowały zegarki naręczne 
na licencji zakupionej w Związku Radzieckim. Początkowo jedy-
nie montowano zegarki z części importowanych, jednak stopniowo 
wprowadzano do montażu również części wytwarzane w Zakładzie. 
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Mechanizmy montowano w dwóch typach 
obudów: męskie i młodzieżowe – z różny-
mi wzorami tarcz i wskazówek. Poszcze-
gólne modele miały oryginalne nazwy, 
np.: Polan, Lech, Bałtyk, Dukat, Jantar, 
Wars, a modele przeznaczone na eksport, 
to m.in.: Arras, Atlas, Blonex i inne (rys. 
4.28. a). 

Od 1964 r. uruchomiono także pro-
dukcję kilku typów przystawek balanso-
wych (rys. 4.28. b), które były stosowane 
przez innych producentów zegarów, m.in. 
przez Zakłady METRON w Toruniu 
[126] i ŁFZ w Łodzi [127].

Z nieznanych powodów już w 1962 r., 
zgodnie z decyzją władz rządowych, zaczę-
to ograniczać produkcję zegarków z czę-
ści własnych, przy zachowaniu montażu 
z części dostarczanych z ZSRR i własnej 
produkcji jedynie kopert do tych zegar-
ków. Począwszy od 1967 r. następował 
stopniowy spadek produkcji zegarków, aż 

do jej całkowitego przerwania w 1969 roku. Przez kilka następnych 
lat produkowano jedynie przystawki balansowe. 

W latach 1959–1969 w ZMP MERA-BŁONIE wyproduko-
wano 1,2 mln. zegarków naręcznych. W 1969 r. zmieniono profil 
produkcyjny Zakładów: w miejsce zegarków naręcznych rozpoczęto 
produkcję drukarek komputerowych. 

Rys. 4.28. Produkty Zakładów MERA-BŁONIE: 
a) zegarek naręczny DUKAT, b) przystawka ba-
lansowa (fot. autora)

b)

a)
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Mechanizmy zegarowe specjalne znalazły zastosowanie w wielu 
dziedzinach. Do tej grupy zegarów zalicza się [57, 85, 86]: 

– rejestratory zegarowe różnych wielkości fizycznych w funkcji 
czasu, 

– przełączniki czasowe do okresowej zmiany taryfy w licznikach 
energii elektrycznej, 

– zegary do sterowania oświetleniem,
– zegary do kontroli czasu pracy w zakładach produkcyjnych,
– zegary do kontroli pracy służb dozoru,
– liczniki czasu pracy urządzeń, 
– różnego rodzaju zegary programowe i sterujące, w tym wszel-

kie odmiany opóźniaczy czasowych. 
Szereg laboratoryjnych przyrządów rejestrujących, jak barograf, 

termograf, higrograf oraz przyrządy do rejestracji obciążenia sieci 
energetycznych mają jako część podstawową mechanizm zegarowy 
do równomiernego przesuwu arkuszy rejestracyjnych. Najczęściej 
używane są do tego celu mechanizmy sprężynowe z regulatorem ba-
lansowym lub mechanizmy napędzane silnikiem synchronicznym, 
a niekiedy także mechanizmy wtórne, sterowane impulsami sieci 
czasu.

Zegary rejestrujące czas pracy pracowników rozpowszechnione są 
szczególnie w tych zakładach przemysłowych, gdzie obowiązuje tzw. 
ruchomy czas pracy. Dość często stosowane są specjalne zegary (me-
chaniczne lub elektroniczne) do kontroli pracy dozorców nocnych 
i pracowników ochrony. 

Różne typy zegarów programowych i sterujących (w tym zegary 
do przełączania taryfy w licznikach energii elektrycznej) w dużych 
seriach produkowała Fabryka Zegarów i Wodomierzy METRON 
w Toruniu [126]. Nowoczesne wersje tych urządzeń oferuje obecnie 
firma TIME-NET [128].

4.6. Zegary specjalne
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Wszystkie dotąd opisane typy zegarów 
mają wspólną cechę – są przeznaczone do 
nieprzerwanego działania oraz do odmie-
rzania i wskazywania czasu, jaki upłynął 
od początku doby. W odróżnieniu od nich 
czasomierzami nazywamy przyrządy służą-
ce do pomiaru odstępów czasu, czyli czasu 
trwania zjawisk fizycznych. Przyrządy te 
uruchamiane są jedynie na czas trwania po-
miaru, tzn. wskazówki uwidaczniają czas, 
jaki upłynął od chwili uruchomienia do za-
trzymania czasomierza, po czym mogą być 
sprowadzone do położenia zerowego. Cza-
somierze używane są do celów naukowych, 
w przemyśle i sporcie. 

Istnieją czasomierze mechaniczne, elek-
tryczne i elektroniczne. Typowym czaso-
mierzem mechanicznym jest stoper, zwa-
ny także sekundomierzem, zbudowany 
na podobieństwo zegarka kieszonkowego 
(rys. 4.29), naręcznego lub stołowego, ze 
wskazówką poruszającą się skokami co 1/5 
lub co 1/10 sekundy. Istnieją także stopery 
ze specjalnymi podziałkami do boksu, piłki 
nożnej, hokeja itd. W praktyce laboratoryj-
nej używane są również stopery elektryczne 
i elektroniczne. 

Do pomiaru odstępów czasu używa się 
także zegarków ze stoperem (rys. 4.30), 
często potocznie nazywanych „chronogra-
fami”. Są one bardziej skomplikowane od 
zwykłych stoperów, gdyż zatrzymywanie 

4.7. Czasomierze

Rys. 4.29. Sekundomierz (stoper) kieszonko- 
wy „dwuwskazówkowy” produkcji ZSRR (fot. 
autora)

Rys. 4.30. Zegarek naręczny ze stoperem [118] 
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wskazówek i sprowadzanie ich do położenia zerowego odbywa się 
za pomocą specjalnego układu dźwigni i kół zębatych sprzęganych 
podczas pomiaru odstępu czasu ze stale działającym mechanizmem 
chodu.

Zegarki ze stoperem i innymi urządzeniami dodatkowymi są 
szczegółowo omówione w 11. tomie serii „Zegarmistrzostwo” [7]. 

Do pomiarów krótkich odstępów czasu używa się czasomierzy 
(sekundomierzy) elektromechanicznych, elektrycznych i elektro-
nicznych. 

W stoperach (sekundomierzach) elek-
tromechanicznych (rys. 4.31) najczęściej 
stosuje się mechanizmy zegarowe syn-
chroniczne (omówione w podrozdzia-
le 8.2.3) z silnikiem synchronicznym 
zasilanym z sieci prądu przemiennego 
o częstotliwości 50 Hz i napięciu 230 V. 
Uruchamianie i zatrzymywanie wskazó-
wek odbywa się za pomocą wbudowane-
go szybkiego sprzęgła elektromagnetycz-
nego, zasilanego zwykle prądem stałym 
i sterowanego przez badane zjawisko lub 
ręcznie za pośrednictwem układu styko-
wego. 

Stopery elektromechaniczne są z re-
guły tak zbudowane, że po odpowiednim połączeniu przewodów 
układu sterującego sprzęgłem mogą mierzyć zarówno czas trwania 
impulsu elektrycznego, jak i czas trwania przerwy pomiędzy dwoma 
kolejnymi impulsami sterującymi. Kasowanie wskazań odbywa się 
przez ręczne naciśnięcie przycisku w górnej części obudowy. Czaso-
mierze elektromechaniczne są szczególnie przydatne w laboratoriach, 
w których wykonuje się pomiary niezbyt długich odstępów czasu 
(do kilkudziesięciu minut) i o niewielkiej dokładności (0,01 s).

W pracach laboratoryjnych niekiedy używa się też czasomierzy 
elektrycznych. Niektóre z nich, np. czasomierze balistyczne i kon-
densatorowe, działają na innej zasadzie niż zjawiska periodyczne. 

Najwyższą dokładność mają czasomierze elektroniczne, zbudo-

Rys. 4.31. Stoper elektromechaniczny zasilany 
prądem przemiennym (fot. autora)
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wane podobnie jak zegary kwarcowe, tzn. z własnym kwarcowym 
generatorem częstotliwości. Są to liczniki impulsów, zwane także 
falomierzami liczącymi, gdyż nadają się zarówno do mierzenia od-
stępów czasu, jak i pomiaru częstotliwości. Zasada ich działania po-
lega na zliczaniu okresów podstawowej częstotliwości wbudowanego 
wzorca kwarcowego w ciągu określonego lub mierzonego odstępu 
czasu. 

Przykładem czasomierza elektronicznego o bardzo dużej do-
kładności może być często stosowany w Polsce uniwersalny czaso-
mierz o nazwie HM 8122 niemieckiej firmy HAMEG-Instruments 
(rys. 4.32). Przyrząd ten wyposażony jest w generator kwarcowy 
o częstotliwości 100 MHz ze stabilizacją temperaturową. Umożli-
wia on dokonywanie pomiarów takich wielkości jak: odstępy czasu 
(od 10 ns do 10 000 s), częstotliwość, prędkość obrotowa, stosunek 
dwóch częstotliwości i inne1.

1 Szczegółowe dane techniczne dotyczące tego przyrządu można znaleźć na stro-
nie internetowej producenta: www.hameg.com

Rys. 4.32. Uniwersalny czasomierz-częstościomierz HM 8122 firmy HA-
MEG (fot. autora)
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Rozwój nauk fizycznych w ostatnich dziesięcioleciach, szczegól-
nie rozwój mikroelektroniki, przyczynił się do znacznych zmian 
w rozwiązaniach konstrukcyjnych przyrządów i urządzeń do pomia-
ru czasu. Zmiany te dotyczą nie tylko zasady działania i konstrukcji 
poszczególnych zespołów funkcjonalnych, ale także struktury tych 
urządzeń.

Wykorzystywanie w technice pomiarów czasu zjawisk fizycznych 
w miarę ich odkrywania (np. wahadło, balans, kamerton, rezonator 
piezoelektryczny, układy mikroelektroniczne, wskaźniki ciekłokry-
staliczne itd.) pozwala uzyskiwać coraz to lepsze właściwości metro-
logiczne i użytkowe zegarów i zegarków. Ocenia się, że rozwój tech-
niki zegarowej w ostatnich 30 latach był większy niż przed rokiem 
1970 w ciągu 300 lat.

Aby zegar mógł spełniać swą zasadniczą funkcję, tj. odmierzać 
i wskazywać czas, musi być wyposażony w układ wykonujący drga-
nia okresowe, zwany regulatorem zegarowym i w urządzenie do zli-
czania tych drgań, co umożliwia wskazywanie bieżącego czasu. 

5. Rozwiązania konstrukcyjne 
zegarów i zegarków – dawnych 

i współczesnych

Zegar może zatrzymać się, czas nigdy
„Księga przysłów”, 

Wyd. Videograf, Chorzów 2005

5.1. Uwagi ogólne
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Regulatory współczesnych zegarów działają na zasadzie drgań 
mechanicznych (wahadło, balans, lub kamerton), mechaniczno-
elektrycznych (zegary kwarcowe) lub wewnątrzcząsteczkowych (ze-
gar „atomowy”). Dokładność zegarów zależy przede wszystkim od 
tego, w jakim stopniu uda się zrealizować stałość okresu drgań re-
gulatora. 

Stosowane obecnie zegary i zegarki powszechnego użytku można 
podzielić według ich zasady działania na:

− mechaniczne (z regulatorem wahadłowym lub balansowym),
− elektromechaniczne (z regulatorem wahadłowym, balansowym 

lub kamertonowym),
− elektroniczno-mechaniczne (z rezonatorem kwarcowym i elek-

tromechanicznym analogowym urządzeniem wskazującym),
− elektroniczne (z rezonatorem kwarcowym i cyfrowym urządze-

niem wskazującym: ciekło-krystalicznym lub z diodami świe-
cącymi).

− zegary „atomowe”.
Poza tym wyróżnia się zegary wtórne, napędzane zdalnie impul-

sami elektrycznymi od zegara pierwotnego (zwanego też zegarem 
głównym lub potocznie – zegarem „matką”), wchodzące w skład 
sieci czasu (por. podrozdział 8.2.2 w rozdz. 8).

Schematy strukturalne poszczególnych rodzajów zegarów i ze-
garków przedstawiono na rys. 5.1. Zegary mechaniczne, zarówno 
te najstarsze, jak i produkowane obecnie, mają strukturę przedsta-
wioną na rys. 5.1. a. Wspólną cechą wszystkich typów zegarów me-
chanicznych jest regulator (wahadło lub balans) wykonujący drgania 
mechaniczne oraz mechaniczne urządzenie napędowe (obciążnik za-
wieszony na cięgnie nawiniętym na bębnie lub sprężyna napędowa), 
z którego energia poprzez przekładnię zębatą i wychwyt jest dostar-
czana do regulatora w celu podtrzymania jego drga

Zegary elektromechaniczne (rys. 5. 1. b), których różne wersje 
były przedmiotami wynalazków pod koniec XIX w. i w pierwszej po-
łowie XX w., rozpowszechniły się dopiero w latach pięćdziesiątych. 
Postęp techniczny w dziedzinie elektroniki w latach sześćdziesiątych 
pozwolił na znaczne udoskonalenie zegarów elektromechanicznych 
(rys. 5. l. c), w których zamiast układów stykowych do sterowania 
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Rys. 5.1. Schematy strukturalne zegarów: a) z napędem i naciągiem mechanicznym, b) z na-
pędem mechanicznym i naciągiem elektrycznym, c) z elektrycznym napędem regulatora, 
d), e) z generatorem kwarcowym i z analogowym oraz z cyfrowym urządzeniem wskazują-
cym; UW – urządzenie wskazujące, S – silnik skokowy
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impulsami napędzającymi regulator zegarowy zastosowano inne ro-
dzaje czujników chwilowego położenia układu drgającego, np. ukła-
dy indukcyjne lub fotodiody, a do wzmacniania wytwarzanych 
w tych czujnikach impulsów elektrycznych – tranzystory, a później 
specjalne układy scalone. 

Wkrótce też opracowano konstrukcję i uru-
chomiono masową produkcję elektroniczno-
mechanicznych oraz elektronicznych (z gene-
ratorem kwarcowym) zegarów i zegarków po-
wszechnego użytku (rys. 5.1. d, e), które 
w ostatnich latach zostały znacznie udoskona-
lone. Jednocześnie następuje znaczne polepsze-
nie własności użytkowych tych urządzeń (np. 
zwiększenie dokładności działania, uproszcze-
nie obsługi i konserwacji), a przede wszystkim 
zmniejszenie kosztów produkcji.

Szczególnym rodzajem zegarów są chrono-
metry. Są to przenośne zegary mechaniczne 
lub kwarcowe o dużej dokładności, stosowa-
ne głównie w nawigacji, astronomii i geodezji 
(rys. 5.2). Zgodnie z przyjętą w 1952 r. uchwa-
łą Międzynarodowej Komisji Prac Obserwato-
riów Chronometrycznych w Spiez (Szwajcaria) 
określenie „chronometr” może otrzymać zegar 
lub zegarek, który w wyniku specjalnych badań 
otrzyma odpowiedni urzędowy certyfikat wy-
stawiony przez uprawnioną do tego instytucję 
(np. w Szwajcarii – Obserwatorium Astrono-
miczne w Neuchâtel lub w Niemczech – Urząd 
Morski w Hamburgu). 

Pierwszy chronometr zbudował w 1759 r. 
Anglik John Harrison, zdobywając tym samym 
nagrodę 20 000 funtów szterlingów, wyzna-
czoną w 1714 r. przez parlament angielski dla 
wynalazcy metody wyznaczania długości geo-
graficznej na morzu.

Rys. 5.2. Chronometry okrętowe: a) mecha-
niczny firmy ULYSSE NARDIN – nr fabr. 
7000 (fot. autora),  b) kwarcowy firmy 
OMEGA [121]

a)

b)
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Obecnie produkcję tradycyjnych chronome-
trów okrętowych prowadzą specjalizujące się w tej 
dziedzinie firmy, np. PATEK PHILIPPE, OME-
GA, ULYSSE NARDIN. Niektóre renomowane 
firmy uzyskują również certyfikat „chronometru” 
dla wybranych modeli mechanicznych zegarków 
naręcznych – poddanych procedurze odpowied-
nich badań dokładności chodu (rys. 5.3).

W Polsce wzorcowaniem chronometrów – za-
równo mechanicznych, jak i kwarcowych – zaj-
muje się Laboratorium Czasu i Częstotliwości 
Głównego Urzędu Miar w Warszawie [130].

Chronometr morski (okrętowy) stanowi nie-
zbędny przyrząd w nawigacji. Wraz z sekstansem 
służy do wyznaczania długości geograficznej na 
morzu. Dla uniknięcia wpływu kołysań statku 
chronometr zawieszony jest na tzw. kardanie, 
dzięki czemu zajmuje stałe położenie tarczą zwró-
coną do góry. Dokładność chronometru mechanicznego na morzu 
wynosi ok. 1 s/d, a chronometru kwarcowego – ok. 0,01 s/d.

Literatura na temat zasad konstrukcji i technologii wytwarza-
nia urządzeń zegarowych jest dość obszerna. Teoretyczne podstawy 
budowy przyrządów i urządzeń do pomiaru czasu zawarte są m.in. 
w [1, 5–7, 25, 26, 48, 49, 57, 75, 83–85]. Szczegółowy wykaz pol-
skojęzycznej literatury z tego zakresu przedstawiony jest na stronie 
internetowej Klubu Miłośników Zegarów [135].

Warto jeszcze przypomnieć, że od mechanizmów zegarowych 
żąda się dużej trwałości (kilka do kilkunastu lat ciągłego działania) 
i wysokiej niezawodności, pomimo dość ciężkich warunków ich pra-
cy (zanieczyszczenia, wstrząsy, zmiany temperatury itd.), a przy tym 
wymiary ich są niekiedy bardzo małe. Jednocześnie mechanizmy ze-
garowe, zwłaszcza stosowane w zegarach i zegarkach powszechnego 
użytku, powinny być możliwie tanie w produkcji. Wynika stąd, że 
mechanizmy zegarowe muszą spełniać szereg wymagań, które często 
są ze sobą sprzeczne. Z tych przyczyn projektanci i wykonawcy zwy-
kle dążą do stworzenia takich rozwiązań konstrukcyjnych zegarów 

Rys. 5.3. „Chronometr” naręczny mecha-
niczny firmy ULYSSE NARDIN [125]
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i zegarków, które byłyby dla poszczególnych grup użytkowników 
najbardziej przydatne, tzn. aby ich konstrukcja – przy uwzględnie-
niu czynników zarówno użytkowych, jak i ekonomicznych – była 
optymalna.

Jak już wspomniano we „Wstępie”, łączna produkcja zegarów 
i zegarków na świecie wynosi obecnie ponad 1,5 miliarda sztuk 
rocznie, przy czym szacuje się, że 90% tej produkcji to zegary i ze-
garki kwarcowe. 

Po wyraźnym spadku w latach 80-tych produkcja zegarków me-
chanicznych, zwłaszcza naręcznych, w ostatnich latach ponownie 
wzrasta. Produkcję tę ciągle utrzymują zwłaszcza takie renomowane 
szwajcarskie firmy jak: „PATEK PHILIPPE”, „IWC Schaffhausen”, 
„Longines”, „Ulysse Nardin”, „ROLEX”, „OMEGA”, a w ostatnim 
trzydziestoleciu także nowe firmy, np. „Chronoswiss” (od 1987 r.), 
lub też reaktywowane dawne firmy, np. „Moser” lub niemiecka fir-
ma „A. LANGE & SÖHNE” (Glashütte, Niemcy). Produkowane 
przez te firmy zegarki mają przeważnie naciąg ręczny, ale dużym po-
wodzeniem cieszą się też zegarki z naciągiem automatycznym. Ich 
główne zalety to duża trwałość i niezawodność oraz niskie koszty 
eksploatacji.

W ostatnich latach niektóre renomowane firmy, np. „PATEK 
PHILIPPE”, „IWC Schaffhausen”, „OMEGA” i inne, produkują 
również, choć w nielicznych egzemplarzach, skomplikowane zegar-
ki mechaniczne – z dużą liczbą dodatkowych funkcji, tzw. „zegarki 
z komplikacjami” (por. rozdział 6.4).
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We współczesnych zegarach mechanicznych najczęściej stosuje się 
regulatory wahadłowe (w zegarach nieprzenośnych, czyli stacjonar-
nych) lub regulatory balansowe (zarówno w zegarach stacjonarnych, 
jak i przenośnych, a także w zegarach przystosowanych do noszenia, 
tzn. zegarkach). 

W niektórych zegarach stacjonarnych jako źródło energii stosuje 
się obciążnik zawieszony na cięgnie nawiniętym na bęben napędowy, 
natomiast w większości zegarów stacjonarnych oraz we wszystkich 
innych rodzajach zegarów i zegarków źródłem energii jest spręży-
na napędowa. Z urządzenia napędowe-
go energia poprzez przekładnię zębatą 
(tzw przekładnię chodu) i wychwyt do-
starczana jest do regulatora w celu pod-
trzymania jego drgań. 

Najprostszym przykładem zegara me-
chanicznego, który ma za zadanie tylko 
odmierzać i wskazywać czas, jest mecha-
nizm z napędem obciążnikowym i regu-
latorem wahadłowym, w uproszczeniu 
przedstawiony na rys. 5.4. 

5.2. Zegary i zegarki mechaniczne

5.2.1. Zasada działania zegarów
mechanicznych

Rys. 5.4. Schemat konstrukcyjny najprostszego 
zegara mechanicznego z regulatorem wahadło-
wym i napędem obciążnikowym: 1 – obciążnik 
napędowy, 2 – cięgno łańcuchowe, 3 – koło napę-
dowe, które w tym mechanizmie jest jednocześnie 
kołem minutowym, 4, 5 – zębnik i koło pośred-
nie, 6, 7 – zębnik i koło wychwytowe, 8 – kotwica 
wychwytu, 9 – widełki kotwicy, 10 – wahadło, 
11 – zawieszka sprężysta wahadła, 12–15 – prze-
kładnia wskazań (12 – ćwiertnik, 13, 14 – koło 
i zębnik zmianowy, 15 – koło godzinowe), 16, 17 
– wskazówki: godzinowa i minutowa
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Schemat kinematyczny mechanicznego zegarka naręcznego z re-
gulatorem balansowym i z wychwytem kotwicowym szwajcarskim 
przedstawiony jest na rys. 5.5, a schemat konstrukcyjny takiego me-
chanizmu (w stanie „rozłożonym”) – na rys. 5.6.

Dodatkowymi zespołami niezbędnymi do prawidłowego działania 
zegarka są: urządzenie naciągowo-nastawcze i przekładnia wskazań. 

Zadaniem regulatora jest sterowanie ruchem kół zębatych me-
chanizmu chodu w taki sposób, aby wskazówki zegara poruszały się 
ze ściśle określoną i jednostajną prędkością obrotową.

W pierwszych zegarach mechanicznych z XIII wieku stosowano 
regulatory kolebnikowe z wychwytem szpindlowym (rys. 4.8), nie 
zapewniające jednostajnego ruchu mechanizmu, gdyż częstotliwość 
ich wahań była zależna od momentu napędowego na kole wychwy-
towym. W XVII wieku regulator kolebnikowy został zastąpiony re-
gulatorem wahadłowym lub balansowym.

Regulator kolebnikowy, wahadłowy lub balansowy otrzymuje 
impulsy napędowe za pośrednictwem przekładni zębatej (tzw. prze-
kładni chodu) oraz wychwytu w celu pokonania oporów ruchu (wa-
hadła lub balansu), tj. tarcia w łożyskach i oporu powietrza.

Dokładność zegarów, zarówno wahadłowych, jak i balansowych, 
ograniczona jest jednak tym, że okres wahań zależy w pewnym stop-
niu od amplitudy, a ta z kolei od momentu sprężyny napędowej. 
Konstruktorzy na różne sposoby dążą do zapewnienia izochronizmu 
regulatora (tj. niezależności jego okresu wahań od amplitudy), jed-
nak całkowity izochronizm jest bardzo trudny do osiągnięcia.

Regulatory wahadłowe 

Zasada działania regulatora wahadłowego opiera się na prawie 
ruchu wahadła odkrytym przez Galileusza (Galileo Galilei, 1583), 
stwierdzającym, że przy danej długości wahadła okres wahań po-

5.2.2. Regulator
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Rys. 5.5. Schemat kinematyczny mechanizmu 
zegarka naręcznego (bez przekładni wskazań): 
1 – wałek sprężyny napędowej, 2 – koło napędowe 
(bęben sprężyny), 3 – zębnik minutowy, 4 – koło 
minutowe, 5 – zębnik pośredni, 6 – koło pośred-
nie, 7 – zębnik sekundowy, 8 – koło sekundowe, 
9 – zębnik koła wychwytowego, 10 – koło wy-
chwytowe, 11 – kotwica, 12 – balans, 13 – urzą-
dzenie naciągowe

Rys. 5.6. Schemat konstrukcyjny 
mechanizmu zegarka naręcznego: 

1 – bęben sprężyny napędowej 
2 – koło minutowe
3 – koło pośrednie
4 – koło sekundowe 
5 – koło wychwytowe 
6 – kotwica 
7 – paleta kotwicy 
8 – balans 
9 – płyta łożyskowa 
10 – półmostek kotwicy 
11 – półmostek balansu 
12 – mostek przekładni chodu 
13 – sprężyna włosowa 
14 – pierścień sprężyny włosowej 
15 – zamocowanie zewnętrznego 
końcasprężyny włosowej 
16 – przesuwka regulacyjna 
sprężynywłosowej 
17 – „kluczyk” przesuwki
18 – panewka łożyskowa balansu 
(„kamień łożyskowy”) 
19 – panewka wzdłużna 
(„kamieńnakrywkowy”) 
20 – czop balansu 
21 – przerzutnik 
22 – kołek przerzutowy
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zostaje niezmienny. Ruch wahadła odbywa się pod wpływem siły 
ciężkości. Pierwszy zegar z regulatorem wahadłowym zbudował 
w 1656 r. Christian Huygens (1629–1695), wykorzystując wcześ-
niejsze, nieudane próby Galileusza i jego syna z 1641 r. W swych 
publikacjach (por. rozdział 4.5) Huygens wykazał, że wahadło nie 
jest izochroniczne, tzn., że jego okres jest zależny od amplitudy. Po-
dał też sposób kompensacji błędu pojawiającego się, gdy amplituda 
jest większa od zera (wahadło cykloidalne, 1673 r.). 

W dokładniejszych zegarach wahadło ma długość około metra, 
czas trwania jednego wychylenia (połowa okresu wahań) wynosi jed-
ną sekundę, toteż wahadło takie nazywa się sekundowym. W celu 
usunięcia wpływu zmian temperatury na długość wahadła, a tym 
samym na regularność chodu, stosuje się różnego rodzaju urządzenia 
kompensacyjne. Najlepsze okazały się wahadła z tzw. kompensacją 
systemu Rieflera, która polega na zastosowaniu pręta wahadła wy-
konanego z inwaru (stop niklu z żelazem, charakteryzujący się bar-
dzo małym współczynnikiem rozszerzalności) oraz złożonej z dwóch 
części (stalowej i mosiężnej) specjalnej tulei kompensacyjnej [49, 
57, 69, 75]. W celu uzyskania małej wartości błędu izochronizmu, 
w najdokładniejszych zegarach wahadła mają możliwie małą i jedno-
cześnie stałą amplitudę.

Regulatory balansowe

Pierwszy zegar z regulatorem balansowym również zbudował 
Christian Huygens, ok. 1673 r., a niezależnie od niego balans (koło 
zamachowe ze sprężyną zwrotną) mieli skonstruować: Anglik Robert 
Hook oraz Francuzi: Thuret i ks. Hautefeuile. 

Ruch balansu powoduje spiralna sprężyna zwrotna, zwana też 
sprężyną włosową lub w skrócie „włosem”. Regulatory balansowe 
znajdują zastosowanie zarówno w zegarach (stacjonarnych i przenoś-
nych) jak i w zegarkach (noszonych). 

W dawnych zegarach i zegarkach o podwyższonej dokładności 
balans wykonywany był z dwóch metali o różnych współczynni-
kach rozszerzalności (tzw. balanse bimetalowe), co przy zmianach 
temperatury powodowało zmianę momentu bezwładności balansu, 
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kompensując zmiany modułu sprężystości sprężyny, co w efekcie po-
wodowało, że okres wahań nie ulegał zmianie. Ostatnio stosuje się 
z powodzeniem balanse jednometalowe ze sprężyną włosową wyko-
naną ze specjalnego stopu (np. nivarox) tak dobranego, że okres wa-
hań balansu nie wykazuje zmian pod wpływem temperatury. Takie 
sprężyny włosowe nazywane są autokompensacyjnymi.

Zegary i zegarki z regulatorem balansowym są na ogół mniej do-
kładne od zegarów wahadłowych. Rozpowszechnienie swe zawdzię-
czają temu, że nie przerywają chodu, kiedy są przenoszone.

Aby zdać sobie sprawę z tego, jak intensywna jest praca me-
chanizmu zegarka, należy zauważyć, że balans o częstotliwości 
np. 2,5 Hz wykonuje 5 wahnięć na se-
kundę, tj. 18 000 wahnięć na godzinę, 
czyli 432 000 wahnięć na dobę. Obecnie 
w zegarkach stosuje się zwykle większe 
częstotliwości drgań balansu, np. 3 lub 4, 
a nawet 5 Hz, czyli 6, 8, lub 10 wahnięć 
na sekundę, tj. odpowiednio: 21 600, 
28 800, lub 36 000 wahnięć na godzinę.

Najbardziej narażona na uszkodzenie 
jest oś balansu, której czopy mają śred-
nicę ok. 0,1 mm (rys. 5.7). Przy upadku 
zegarka czopy chroni przed uszkodze-
niem ułożyskowanie sprężyste, np. typu 
„Incabloc”.

Rys. 5.7. Ułożyskowanie balansu w zegarku naręcz-
nym: 1 – oś balansu, 2 – panewka łożyskowa („ka-
mień łożyskowy”), 3 – panewka wzdłużna („kamień 
nakrywkowy”), 4 – olej smarujący 
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Elementem łączącym regulator (wahadłowy lub balansowy) 
z mechanizmem jest wychwyt, którego głównym zadaniem jest prze-
kazywanie regulatorowi, niezbędnej do podtrzymania jego wahań 
dawki energii nagromadzonej w napędzie sprężynowym lub obciąż-
nikowym. Sterowany ruchami regulatora, wychwyt na przemian 
przytrzymuje i zwalnia ostatnie koło mechanizmu, zwane kołem 
wychwytowym, dzięki czemu wszystkie pozostałe elementy zegara 
poruszają się skokami w takt wahań regulatora.

Koło wychwytowe jest napędzane za pośrednictwem przekładni 
chodu (rys. 5.4. i 5.5), na którą składają się: koło minutowe, zębnik 
i koło pośrednie, zębnik i koło sekundowe oraz zębnik koła wychwy-
towego (w zegarmistrzostwie zębnik to koło zębate o liczbie zębów 
poniżej 20).

Tylko niektóre spośród ponad 200 znanych typów wychwytów 
nadal mają zastosowanie. Najstarszy jest wychwyt szpindlowy 
(błędnie nazywany niekiedy „wrzecionowym”), który był stosowany 
łącznie z kolebnikiem (rys. 4.8), a w zegarkach noszonych – z balan-
sem. Jest on jeszcze spotykany w zegarach i zegarkach antycznych. 

Na przełomie XVII i XVIII wieku w zegarkach noszonych z regu-
latorem balansowym zamiast wychwytu szpindlowego zaczęto stoso-
wać wychwyt cylindrowy (rys. 5.9).

Obecnie do najbardziej rozpowszechnionych wychwytów należą: 
− do regulatorów wahadłowych – wychwyty: hakowy i Gra-

hama
− do regulatorów balansowych – wychwyty: kotwicowy szwaj-

carski (rys. 5.10) i kotwicowy kołkowy (rys. 5.11). 
Wychwyt hakowy (zbudowany przez Anglika R. Hooke 

w 1676 r.) składa się z koła wychwytowego z ostrymi, pochylony-
mi zębami oraz z kotwicy zakończonej dwiema haczykowatymi pa-
letami (rys. 5.8. a). Kotwica złączona jest z wahadłem i naśladuje 
jego ruchy, zatrzymując i zwalniając koło wychwytowe to jedną, to 
drugą paletą. Jedna z palet jest stale zazębiona z kołem, przy czym 

5.2.3. Wychwyt
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ząb koła ześlizguje się po skośnej powierzchni 
palety, przez pewien czas naciskając i przeka-
zując energię sprężyny wahadłu. W innej fazie 
ruchu kotwica naciska na koło, cofając je nie-
co, stąd nazwa: wychwyt cofający. Cofanie to 
wywiera ujemny wpływ na regularność chodu 
zegara, gdyż w zależności od momentu napę-
dowego zegar idzie prędzej lub wolniej (błąd 
izochronizmu). Wychwyty cofające są łatwe 
do wykonania i dlatego znajdują zastosowanie 
w najtańszych zegarach wahadłowych.

Wychwyt Grahama (wynaleziony przez 
Anglika G. Grahama w 1715 r.) jest trudniej-
szy do wykonania, za to pracuje sprawniej, 
toteż stosowany jest w zegarach wahadłowych 
precyzyjnych. Różni się od hakowego kształ-
tem zębów, które są dobrane w taki sposób, że 
w czasie zagłębiania się palety we wrąb między-
zębny koło spoczywa nieruchomo; stąd nazwa: 
wychwyt spoczynkowy (rys. 5.8. b).

Wychwyt cylindrowy to wychwyt spoczyn-
kowy współpracujący z regulatorem balanso-
wym (rys. 5.9); Został wynaleziony w 1695 r. 
przez T. Tompiona i ulepszony 1715 r. przez 
G. Grahama. 

Zasada działania tego wychwytu jest zbli-
żona do zasady działania wychwytu Graha-
ma. Rolę kotwicy obejmującej tylko jeden ząb 
koła wychwytowego spełnia tu odpowiednio 
ukształtowany cylinder, na którym osadzony 
jest balans ze sprężyną włosową. Do obu koń-
ców cylindra wtłoczone są tampony zakończo-
ne czopami 1 i 3. Część ścianki cylindra tworzy 
jakby połączone palety, z którymi współpracują 
zęby koła wychwytowego 4 o charakterystycz-
nym kształcie. Udzielanie impulsu odbywa się 

Rys. 5.8. Wychwyty do zegarów wahadło-
wych: a) hakowy, b) Grahama; 1 – koło wy-
chwytowe, 2 – kotwica, 3 – paleta wejściowa, 
4 – paleta wyjściowa

Rys. 5.9. Wychwyt cylindrowy do regulato-
rów balansowych: 1, 3 – czopy cylindra (ba-
lansu), 2 – cylinder („oś” balansu), 4 – koło 
wychwytowe

a)

b)
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głównie za pośrednictwem powierzchni impulsu znajdujących się 
na zębach koła. Wychwyt cylindrowy był dawniej szeroko stosowa-
ny w zegarkach kieszonkowych i naręcznych – jeszcze na początku 
XX wieku. Obecnie już się go nie stosuje, gdyż miał on duży wpływ 
na izochronizm balansu ze względu na zbyt duże i zmienne tarcie 
występujące pomiędzy zębami koła wychwytowego a cylindrem. 

Wychwyt kotwicowy swobodny 
(po raz pierwszy zastosowany przez 
Francuza J. Hautefeuille w 1722 r.). 
Nazwa pochodzi stąd, że balans wy-
konuje swą pracę swobodnie i jedy-
nie przez krótki czas jest sprzęgnięty 
z wychwytem: podczas uwolnienia 
zęba koła wychwytowego i udzielania 
impulsu. Wychwyt składa się z koła 
wychwytowego o zębach specjalne-
go kształtu, kotwicy z widełkami 
osadzonej na osobnej osi i przerzut-
nika zamocowanego na osi balansu 
(rys. 5.10).

Współpraca kotwicy z kołem wy-
chwytowym jest podobna do działania 
wychwytu Grahama. Palety kotwicy, 
wykonane z twardego minerału, zazę-
biają się z kołem wychwytowym, wi-
dełki kotwicy nie są jednak stale złą-
czone z balansem; krótkotrwałe po-
łączenie następuje za pośrednictwem 
palca przerzutowego osadzonego na 
kołnierzu przerzutnika, który steruje 
ruchami kotwicy. 

Istnieje kilka odmian swobodnego 
wychwytu kotwicowego. Najbardziej 
rozpowszechniony jest wychwyt ko-
twicowy szwajcarski, znacznie rza-
dziej spotykane są wychwyty kotwico-

Rys. 5.10. Wychwyt kotwicowy szwajcarski: 1 – balans, 
2 – sprężyna włosowa, 3 – oś balansu, 4 – palec prze-
rzutowy, 5 – przerzutnik, 6 – widełki kotwicy, 7 – koł-
ki ograniczające wychylenia kotwicy, 8 – ramię wide-
łek kotwicy, 9 – kotwica, 10 i 11 – palety: wejściowa 
i wyjściowa, 12 – koło wychwytowe, 13 – zębnik koła 
wychwytowego

Rys. 5.11. Wychwyt kotwicowy kołkowy: 1 – koło wy-
chwytowe, 2 – kołki paletowe, 3 – kotwica, 4 – widełki 
kotwicy, 5 – kołek przerzutowy, 6 – wycięcie w wałku 
balansu
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we: glashucki i angielski, nieznacznie różniące się kształtem zębów 
koła wychwytowego i palet. 

Odmianą swobodnego wychwytu kotwicowego jest skonstruo-
wany w 1798 r. wychwyt kotwicowy kołkowy (rys. 5.11), który jest 
stosowany w tanich zegarach i zegarkach z regulatorem balansowym, 
np. w budzikach mechanicznych. Zamiast palet mineralnych zasto-
sowano tu stalowe kołki.

Wychwyt chronometrowy (wy-
naleziony w 1748 r. przez Francuza 
P. Leroya) stosowany jest przeważnie 
w chronometrach okrętowych (rys. 
5.12). Cechą charakterystyczną tego 
wychwytu jest brak kotwicy. Balans 
otrzymuje impuls bezpośrednio od 
koła wychwytowego; jednocześnie 
następuje zwolnienie zęba koła, za-
trzymanego przez zaczep („kamień 
spoczynku”) na dźwigni spoczynko-
wej. Czas trwania jednego wahnięcia 
balansu wynosi w chronometrach 
morskich ćwierć sekundy. Impuls 
i zwolnienie zaczepu następuje co 
drugie wahnięcie, czyli co pół sekun-
dy, zawsze podczas ruchu balansu, 
w jednym kierunku. Wskazówka se-
kundowa chronometru porusza się 
więc skokami co pół sekundy.

Wychwyt współosiowy. W latach 80-ych ubiegłego wieku An-
glik George Daniels skonstruował i opatentował nowy wychwyt do 
regulatorów balansowych, nazwany wychwytem współosiowym 
(rys. 5.13). W końcu lat 90. firma OMEGA zastosowała ten wy-
chwyt w zegarkach naręcznych [121]. 

Wychwyt składa się z koła pośredniego 1, zespołu koła współ-
osiowego złożonego z zębnika 2 sztywno połączonego z kołem wy-
chwytowym 3, kotwicy 4 z trzema rubinowymi paletami 5, 6 i 7, 
przerzutnika 8 z rubinową paletą 9 i rubinowym palcem przerzuto-

Rys. 5.12. Wychwyt chronometrowy: 1 – krążek impul-
sowy, 2 – krążek spustowy, 3 – kamień spustowy, 4 – 
koniec dźwigni spoczynkowej z podparciem sprężyny 
spustowej, 5 – sprężyna spustowa, 6 – kamień spoczyn-
kowy, 7 – dźwignia spoczynkowa, 8 – sprężyna dociska-
jąca dźwignię spoczynkową do zderzaka 11, 9 – koło 
wychwytowe, 10 – kamień impulsowy
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wym 10. Podczas ruchu przerzutnika 
8 w prawo (zgodnie z kierunkiem ru-
chu wskazówek zegara) impuls napę-
dowy przekazywany jest bezpośrednio 
z koła wychwytowego 3 na przerzut-
nik. W kierunku powrotnym impuls 
przekazywany jest do przerzutnika 
8 za pośrednictwem kotwicy 4. Po 
udzieleniu impulsu koło wychwyto-
we 3 pozostaje w spoczynku, a prze-
rzutnik 8 wraz z balansem porusza się 
swobodnie.

Główną zaletą wychwytu współ-
osiowego są bardzo małe straty energii 

na tarcie podczas przekazywania impulsu energii z koła wychwyto-
wego do balansu. Dzięki temu nie wymaga on smarowania, co za-
pewnia lepszą stabilność drgań balansu niż przy zastosowaniu trady-
cyjnego wychwytu kotwicowego.

Przekładnia zębata zegara mechanicznego, tzw. przekładnia cho-
du, jest kilkustopniową przekładnią przyśpieszającą (tzn. elemen-
tem czynnym jest koło o dużej liczbie zębów, a elementem biernym 
– zębnik o małej liczbie zębów), przenoszącą energię z mechanizmu 
napędowego do wychwytu i regulatora. Część przekładni chodu po-
między kołem napędowym a zębnikiem minutowym niekiedy nazy-
wana jest przekładnią napędową. W przekładniach zegarów mecha-
nicznych stosuje się zwykle zazębienie cykloidalne zmodyfikowane, 
zwane zazębieniem zegarowym [49, 57, 58].

Rys. 5.13. Zasada działania wychwytu współosiowego: 
1 – koło pośrednie, 2 –zębnik, 3 – koło wychwytowe 
sztywno połączony z zębnikiem 2, 4 – kotwica z trzema 
paletami: 5, 6 i 7, 8 – przerzutnik z paletą 9 i palcem 
przerzutowym 10

5.2.4. Przekładnia zębata
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W zegarach mechanicznych stosuje się napęd obciążnikowy lub 
sprężynowy. Pierwszy z nich (najdawniejszy) stosowany jest w zega-
rach wieżowych, astronomicznych oraz domowych (ściennych i sto-
jących podłogowych). Napęd sprężynowy, wynaleziony w XV stule-
ciu (zegar księcia Burgundii Filipa Dobrego, ok. 1435 r.), ma szersze 
zastosowanie, gdyż może być użyty także w zegarach przenośnych 
i noszonych. Energia zawarta w napiętej (naciągniętej) sprężynie słu-
ży do utrzymywania w ruchu wahadła lub balansu i pokonywania 
oporów ruchu w poruszających się elementach zegara. Wadą napędu 
sprężynowego jest to, że w miarę rozwijania się sprężyny zmniejsza 
się jej moment napędowy, co powoduje nierównomierny chód zega-
ra. W zegarach wyższej klasy (np. w chronometrach mechanicznych) 
stosowane są urządzenia wyrównujące moment sprężyny (tzw. „śli-
mak”, którego pomysł podał Leonardo da Vinci już w 1493 roku).

Urządzenie naciągowe służy do napinania sprężyny napędowej. 
W dużych zegarach, zarówno sprężynowych, jak i obciążnikowych, 
stosuje się zwykle naciąg bezpośredni, tzn. uruchamiany za pomo-
cą korby lub klucza zamocowanego wprost na wałku bębna napę-
dowego, a w zegarach mniejszych i noszonych – naciąg główkowy 
(z pokrętłem zwanym również „koronką”). Z reguły urządzenie na-
ciągowe po przestawieniu, np. przez wysunięcie pokrętła, służy też 
do nastawiania wskazówek.

Na rysunku 5.14. pokazany jest mechanizm zegarka naręcznego 
widziany od tyłu (rys. 5.14. a), gdzie widoczny jest balans z prze-
suwką regulacyjną, trójkątny mostek z łożyskami przekładni chodu 
i dwa koła zębate mechanizmu naciągowego, oraz ten sam mecha-

5.2.5. Mechanizm napędowy

5.2.6. Urządzenie naciągowe 
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nizm (rys. 5.14. b) widziany od przo-
du (bez tarczy), gdzie można zauważyć 
przekładnię wskazań i mechanizm na-
ciągowo-nastawczy.

Współczesne mechaniczne zegarki 
naręczne mają tradycyjny „naciąg ręcz-
ny” (za pomocą „koronki”) lub, częściej, 
tzw. „naciąg automatyczny”, w którym 
podczas ruchów ręki specjalny wahnik 
za pośrednictwem redukcyjnej prze-
kładni zębatej powoduje samoczynne 
naciąganie sprężyny napędowej (w języ-
ku potocznym zegarki takie nazywane 
są „automatami”). W obecnie produ-
kowanych zegarkach z automatycznym 
naciągiem najczęściej stosuje się wahni-
ki obrotowe o nieograniczonym kącie 
obrotu, przy czym każdy ruch wahnika 
w dowolnym kierunku powoduje nacią-
ganie sprężyny. Aby ten warunek mógł 
być spełniony, w mechanizmie naciągu 
automatycznego musi być zastosowany 
tzw. nawrotnik. Najczęściej stosowane 
są nawrotniki: chybotkowe, sprzęgłowe 
i zapadkowe. 

Na rysunku 5.15 pokazano przykła-
dowo schemat kinematyczny automa-
tycznego naciągu z nawrotnikiem chy-
botkowym. Z wahnikiem 1 połączony 
jest na stałe zębnik, który stale zazębia 
się z jednym z zębników chybotki uło-
żyskowanej w pkt. C. Podczas obro-
tu wahnika w kierunku oznaczonym 
strzałką ciągłą zębnik 2 jest wciągany 
siłami międzyzębnymi pomiędzy zębnik 
wahnika i koło 4, co powoduje prze-

Rys. 5.14. Mechanizm zegarka naręcznego produkcji 
francuskiej firmy LIP: a) widok od tyłu, b) widok od 
przodu (po zdjęciu tarczy)



5. Rozwiązania konstrukcyjne zegarów i zegarków – dawnych i współczesnych

12�

5.2. Zegary i zegarki mechaniczne

12�

chylenie się chybotki i wyzębienie się zębnika 3 z koła 4. Napęd 
z wahnika jest więc przenoszony na koło 4 tylko poprzez zębnik 2. 
Koła przekładni naciągowej obracają się w kierunkach oznaczonych 
strzałkami, powodując obrót koła 7 związanego z wałkiem sprężyny 
i jej naciąganie. Podczas ruchu wahnika w kierunku przeciwnym 
(w kierunku oznaczonym strzałką przerywaną) siły międzyzębne po-
wodują obrót chybotki w prawo, wskutek czego wyzębia się zębnik 
2 z koła 4, natomiast w zazębienie z tym kołem wchodzi zębnik 3, 
który stale zazębia się z zębnikiem 2. Napęd z wahnika jest więc te-
raz przenoszony za pośrednictwem zębników 2 i 3 na koło 4, które 
obraca przekładnię naciągową w tym samym kierunku co poprzed-
nio, również powodując naciąganie sprężyny.

Wadą nawrotnika chybotkowego jest dość szybkie zużycie i mała 
trwałość z powodu często powtarzającego się wzębiania i wyzębiania 
się zębników chybotki. Znacznie trwalsze są nawrotniki sprzęgłowe 
i zapadkowe.

Rys. 5.15. Schemat działania naciągu automatycznego z na-
wrotnikiem chybotkowym (objaśnienia w tekście)
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Najdawniejsze zegary mechaniczne sygnalizowały upływający 
czas jedynie przez bicie w dzwon. Pierwsze zegary i zegarki z XVI w. 
miały jedynie wskazówkę godzinową, wskazówkę minutową zaczęto 
stosować na przełomie XVI i XVII wieku, a wskazówki sekundowe 
pojawiły się dopiero od początku XVIII wieku. We wszystkich zega-
rach mechanicznych wskazówki poruszają się skokami, w takt wahań 
regulatora. Wskazówka minutowa osadzona jest na wałku koła mi-
nutowego, natomiast godzinowa napędzana jest za pośrednictwem 
tzw. przekładni wskazań, tj. przekładni redukcyjnej o przełożeniu 
1:12. Wskazówka sekundowa jest osadzona na osi koła sekundowe-
go z boku tarczy lub współosiowo ze wskazówkami minutową i go-
dzinową (jest to tzw. wskazówka sekundowa centralna).

W zegarkach kieszonkowych i naręcznych nastawianie wskazó-
wek dokonuje się za pomocą urządzenia naciągowo-nastawczego 
uruchamianego główką, czyli pokrętłem naciągu.

Do tej grupy zalicza się zegary mechaniczne (wahadłowe lub 
balansowe) z napędem mechanicznym (sprężyna lub obciążnik) 
i urządzeniem naciągowym uruchamianym okresowo za pomocą 
elektromagnesu lub silnika elektrycznego zasilanego prądem stałym 
z baterii albo, rzadziej, prądem przemiennym z sieci energetycznej. 
W przypadku braku prądu zegar pracuje przez pewien czas, zwany 
rezerwą chodu.

5.2.7. Urządzenie wskazujące

5.3. Zegary i zegarki elektromechaniczne

5.3.1. Zegary z naciągiem elektrycznym
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Jak już wspomniano, zegary elektromechaniczne były jednymi 
z pierwszych na świecie urządzeń elektromechanicznych. 

Zegary z bezpośrednim napędem regulatora

Wahadło w czasie każdego wychylenia zwiera obwód prądu sta-
łego na przeciąg ułamka sekundy. Prąd ten przebiega przez elektro-
magnes, umieszczony poniżej wahadła. W dolnej części wahadła 
zamocowana jest kotwica stalowa. Przyciąganie kotwicy przez elek-
tromagnes w chwili przepływania prądu stanowi impuls niezbędny 
dla utrzymania wahadła w ruchu. Na tej zasadzie działają popularne 
zegary domowe, zasilane baterią.

Pierwsze zegary elektryczne tego typu powstały w pierwszej poło-
wie XIX w. (Niemiec K. Steinheil 1839 w r. oraz Anglicy: Ch. Whe-
atstone 1839 w r. i A. Bain w 1840 r.), a w 1842 r. Szwajcar Mathias 
Hipp zbudował zegar z elektrycznym napędem wahadła, zapewnia-
jącym stałą wartość minimalnej amplitudy. 

Typowym przykładem napędu elektromechanicznego wahad-
ła z impulsem bezpośrednim jest system stosowany przez francu-
ską firmę „ATO” współpracującą z niemiecką firmą „Junghans” 
(rys. 5.16).

Na rys. 5. 16. a przedstawiony został schemat napędu Junghans-
ATO ze stykowym sterowaniem napędu. Na pręcie wahadła l uło-
żyskowana jest zapadka 2, która współpracuje z kołem zapadkowym 
3 przytrzymywanym przez przeciwzapadkę 4. Jeśli wahadło porusza 
się od prawego skrajnego położenia w lewo, zapadka 2 obraca o l ząb 
koło zapadkowe 3, które odchylając przeciwzapadkę 4, zwiera styki 
5. Obwód elektryczny zamyka się i zostaje wzbudzona cewka napę-
dowa 6, która, wciągając przymocowany do wahadła trwały magnes 
7, udziela wahadłu impulsu. W pobliżu lewego skrajnego położenia 
wahadła, kiedy koło zapadkowe obróci się o l podziałkę, styki 5 roz-

5.3.2. Zegary z elektrycznym napędem 
regulatora
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wierają się i przerywają zasilanie cewki. Wahadło może więc teraz 
swobodnie powrócić do prawego skrajnego położenia. W czasie tego 
ruchu powrotnego zapadka 2 przeskakuje w następny wrąb między-
zębny koła zapadkowego, które jest teraz nieruchome. Impuls jest 
więc udzielany wahadłu co l okres, w czasie ruchu wahadła w lewo. 
Koło zapadkowe poprzez przekładnię zębatą napędza urządzenie 
wskazujące czas. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem 
amplitudy wahadła, symetrycznie do cewki napędowej umieszczony 
jest zwarty zwój (pierścień) miedziany 8, który wywołuje tłumienie 
ruchu wahadła: tym większe, im większa jest amplituda. Wadą tego 
systemu napędu jest mała pewność działania styków, dlatego zamiast 
sterowania stykowego stosowane jest indukcyjne sterowanie napę-
dem.

Schemat napędu wahadła ze sterowaniem bezstykowym przedsta-
wiono na rys. 5.16. b. W tym systemie sterowania cewka składa się 

Rys. 5.16. Schemat napędu wahadła systemu „Junghans – ATO”: 
a) ze sterowaniem stykowym, b) ze sterowaniem bezstykowym (in-
dukcyjnym) [57]
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z dwóch części: cewki sterującej 10 (zewnętrznej) i cewki napędowej 
11 (wewnętrznej), włączonych w układ elektroniczny przedstawio-
ny na schemacie. Jeśli wahadło jest nieruchome, napięcie na bazie 
tranzystora jest równe zeru, wskutek czego tranzystor jest w stanie 
nieprzewodzenia i prąd w obwodzie cewki napędowej nie płynie. 
W czasie ruchu wahadła w lewo indukowany przez magnes 7 impuls 
elektryczny polaryzuje ujemnie bazę tranzystora i powoduje prze-
pływ prądu w obwodzie cewki napędowej, przez co wahadło otrzy-
muje impuls napędowy. Przepływ prądu przez cewkę napędową trwa 
tak długo, jak długo wahadło porusza się w lewo, i zostaje przerwany 
z chwilą dojścia wahadła do lewego skrajnego położenia. Wahad-
ło może teraz swobodnie poruszać się w prawo (podobnie było w 
poprzednim systemie). Wzbudzony w cewce sterującej impuls ma 
znak przeciwny w stosunku do impulsu indukowanego podczas ru-
chu wahadła w lewo, polaryzując bazę dodatnio, a więc utrzymuje 
tranzystor w stanie nieprzewodzenia. Kondensator C służy do tłu-
mienia prądów wysokiej częstotliwości, jakie mogą powstawać w 
układzie wskutek sprzężenia indukcyjnego cewek: napędowej i ste-
rującej.

Ten system napędu nadaje się tylko do zegarów popularnych, 
gdyż zapadka, pierścień zwarty 8 oraz impuls bezpośredni udzielany 
przez cewkę 11 wprowadzają znaczne zakłócenia izochronizmu wa-
hadła.

W podobny sposób są napędzane wahadełka stosowane w nie-
których domowych zegarach kwarcowych, gdzie spełniają tylko rolę 
dekoracyjną.

Schemat regulatora balansowego z napędem magnetoelek-
trycznym ze sterowaniem bezstykowym opracowanym przez fir-
mę „ATO” przedstawiony jest na rys. 5.17. Balans, którego oś 
usytuowana jest pionowo, składa się z dwóch krążków l i 2. Na 
krążkach zamocowane są ferrytowe magnesy trwałe 3 i ich prze-
ciwwagi 4 wykonane z mosiądzu. Krążki i tuleja 9 są wykonane z 
magnetycznie miękkiego materiału i tworzą obwód magnetyczny 
magnesów 3. Sprężyna włosowa, która w stanie swobodnym ma 
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kształt płaskiej spirali, jest w mechanizmie odkształcona stożkowo w 
celu odciążenia łożysk balansu, a tym samym zmniejszenia jego opo-
rów ruchu. Cewki napędowa 6 i sterująca 5, wchodzące w szczelinę 
pomiędzy magnesami trwałymi, zamocowane są wraz z pozostałymi 
elementami układu elektrycznego na wspólnej płytce 7. W położe-
niu swobodnym balansu oś magnesów pokrywa się z osią cewek.

Podczas wahań balansu, poruszające się wraz z nim pole magne-
tyczne pomiędzy magnesami trwałymi 3 przecina zwoje nierucho-
mych cewek 5 i 6. Wywołane tym napięcie w cewce sterującej 5 
powoduje zmianę stanu tranzystora Tr i przepływ prądu przez cewkę 
napędową 6. Impulsy prądowe wywołują w niej pole magnetyczne, 
które oddziałując na pole magnetyczne w szczelinie pomiędzy mag-
nesami trwałymi balansu, powoduje udzielanie balansowi impul-

Rys. 5.17. Schemat napędu balansu ze sterowaniem bezstykowym syste-
mu „Junghans – ATO” [57]
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sów mechanicznych podtrzymujących jego wahania. Kierunek tych 
impulsów jest zawsze zgodny z kierunkiem ruchu balansu (balans 
otrzymuje impuls co każde wahnięcie). 

Kondensator C służy do stłumienia prądów o dużej częstotli-
wości, które mogą występować w układzie na skutek sprzężenia in-
dukcyjnego pomiędzy cewkami 5 i 6. Układ jest zasilany z baterii 
o napięciu 1,5 V.

Do utrzymania żądanej wartości amplitudy balansu służy płyt-
ka miedziana (8), w której przy amplitudzie większej od l80° po-
wstają prądy wirowe tłumiące ruch balansu. Parametry układu na-
pędowego są tak dobrane, że amplituda balansu zawiera się w grani-
cach 240–270°.

Opisany powyżej system napędu balansu był stosowany m.in. 
w bateryjnych zegarach domowych produkowanych w latach 70. 
ubiegłego wieku w fabryce METRON w Toruniu oraz w popu-
larnych w tym czasie w Polsce budzikach bateryjnych produkcji 
ZSRR.

Zegary z pośrednim napędem regulatora. Wahadło otrzymu-
je impulsy mechaniczne za pośrednictwem dźwigni grawitacyjnej 
(lub płaskiej sprężyny) podnoszonej (napinanej) za pomocą elektro-
magnesu. Typowym przedstawicielem tej grupy jest zegar Shortta 
(Anglik W. H. Shortt, 1924): wahadło co 30 s otrzymuje impuls za 
pośrednictwem dźwigni grawitacyjnej sterowanej elektromagnesem 
[57, 75]. Zegary te zasilane są prądem stałym. 

Na podobnej zasadzie oparte jest działanie zegara typu ZP-3, któ-
ry w latach 70. był produkowany w Polsce (w Przemysłowym Insty-
tucie Automatyki i Pomiarów oraz w toruńskiej fabryce METRON) 
[57]. Zegar ten miał zastosowanie jako tzw. zegar pierwotny do sieci 
czasu (podrozdział 8.2.).

Do chwili rozpowszechnienia się zegarów kwarcowych zegary 
z elektrycznym napędem wahadła wykazywały większą dokładność 
pomiaru czasu niż mechaniczne zegary wahadłowe – nawet wykona-
ne bardzo precyzyjnie. Najdokładniejszy, choć dość skomplikowany, 
okazał się zegar o dwóch elektrycznie sprzężonych ze sobą wahadłach 
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systemu Shortta [57, 75, 85]. Naj-
mniejszy błąd pomiaru czasu wynosił 
rzędu 0,001 sekundy na dobę.

Spośród nowszych konstrukcji 
w grupie elektromechanicznych zega-
rów i zegarków powszechnego użytku 
najczęściej spotykane są mechanizmy 
zegarowe z regulatorem balansowym 
lub rzadziej – kamertonowym (rys. 
5.18 i 5.19). 

Zegarki naręczne z elektrycznym 
napędem balansu nie wykazują istot-
nych zalet w porównaniu z zegarka-
mi mechanicznymi z automatycznym 
naciągiem, dlatego dość szybko wyco-
fano je z produkcji. Zegarki naręczne 
z regulatorem kamertonowym wyka-
zywały natomiast znacznie większą 
dokładność od balansowych, jednak 
były dość kosztowne ze względu na 
duże trudności technologiczne pod-
czas produkcji (szczególnie trudne do 
wykonania jest koło zapadkowe służą-
ce do zliczania drgań kamertonu: ma 
ono 300 zębów przy średnicy wyno-
szącej 2,5 mm).

Produkcja obu rodzajów elektro-
mechanicznych zegarków naręcznych 
została zakończona już w latach 80-
tych, jednak spotykane są jeszcze dzia-
łające egzemplarze tych zegarków.

Rys. 5.18. Mechanizm zegarka naręcznego Dynotron 
firmy Ebauches S.A. z elektrycznym napędem balansu 
(obok mechanizmu – balans ze sprężyną włosową) [wg 
czasopisma firmowego CHRONORAMA, 1978]

Rys. 5.19. Mechanizm zegarka naręcznego Swissonic fir-
my Ebauches S.A z regulatorem kamertonowym (obok 
mechanizmu – oscylator kamertonowy) [wg czasopisma 
firmowego CHRONORAMA, 1978]
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Zegarami wtórnymi nazywamy tarcze zegarowe ze wskazówkami 
poruszanymi przez elektromagnes lub silnik skokowy, zasilany im-
pulsami elektrycznymi, nadawanymi w odstępach minutowych lub 
sekundowych przez specjalny zegar pierwotny (zwany także zegarem 
głównym albo zegarem-matką).

Zegary wtórne nie mają więc własnego regulatora chodu i są je-
dynie urządzeniami wskazującymi czas zegara pierwotnego (głów-
nego). Wraz z zegarem pierwotnym stanowią tzw. sieć czasu (por. 
podrozdział 8.2.). Znalazły zastosowanie na dworcach kolejowych, 
w zakładach pracy, szkołach i jako zegary uliczne. W Polsce zegary 
wtórne były produkowane w latach 70. i 80. w Toruńskiej Fabryce 
Wodomierzy i Zegarów METRON.

Za twórców zegara kwarcowego uważa się Anglika W. A. Mar-
risona (1929) i Niemców: A. Scheibego i U. Adeisbergera (1930), 
którzy wykorzystali doświadczenia Anglika G.W. Gady’ego z 1922 r. 
nad stabilizacją częstotliwości za pomocą płytki kwarcowej. W Pol-
sce pierwszy zegar kwarcowy zbudowano w 1938 r. dla Głównego 
Urzędu Miar.

Zegar kwarcowy jest urządzeniem składającym się z kwarcowego 
wzorca częstotliwości oraz urządzenia wskazującego czas w godzi-
nach, minutach i sekundach. Sam wzorzec częstotliwości składa się 
z układu generatora z rezonatorem kwarcowym, z układu obniżania 
częstotliwości podstawowej oraz z układu zasilania.

Układ generatora, odpowiednik regulatora w zegarach mecha-

5.3.3. Zegary wtórne do sieci czasu 

5.4. Zegary i zegarki kwarcowe 
(elektroniczno-mechaniczne 

i elektroniczne)
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nicznych, stanowi elektryczny układ oscylacyjny stabilizowany drga-
niami rezonatora kwarcowego na zasadzie zjawiska piezoelektrycz-
nego, o częstotliwości 10 kHz do 5 MHz. Aby napędzać silnik syn-
chroniczny lub silnik skokowy urządzenia wskazującego, stosuje się 
wzmocnienie mocy z jednoczesnym obniżeniem częstotliwości do 
np. 50 Hz lub 1 Hz. Silnik napędza urządzenie wskazujące (i ewen-
tualnie inne urządzenia wykonawcze) poprzez przekładnię zliczającą 
[26, 48, 57]. 

We współczesnych zegarach i zegarkach kwarcowych generator 
(z wyjątkiem rezonatora), dzielnik i układ formujący ze wzmacnia-
czem (w przypadku urządzenia wskazującego elektromechanicz-
nego) lub układ liczników i dekoderów (w przypadku urządzenia 
wskazującego elektrooptycznego), a także układ zasilania urządzenia 
do sygnalizacji dźwiękowej, są z reguły umieszczone w jednym ukła-
dzie scalonym. 

Na rys. 5.20 przedstawiono uproszczone schematy blokowe zega-
rów (lub zegarków) kwarcowych z urządzeniem wskazującym elek-
tromechanicznym (najczęściej analogowym) i elektro-optycznym 
(zwykle cyfrowym). 

Częstotliwość wzorcowa przekazywana jest z generatora kwar-
cowego do dzielnika, na którego wyjściu uzyskuje się częstotliwość 
odpowiadającą rodzajowi urządzenia wskazującego (najczęściej l im-
puls na sekundę).

Jako urządzenia zliczające impulsy elektryczne otrzymywane z ge-
neratora kwarcowego stosuje się [1, 25, 26, 48, 57, 58]:

− w zegarach i zegarkach z urządzeniem wskazującym elektrome-
chanicznym (zwykle analogowym) – silnik skokowy napędzają-
cy wskazówki za pośrednictwem zębatej przekładni redukcyjnej 
(zalety: łatwy odczyt wskazań, duża niezawodność, estetyczny 
wygląd);

− w zegarach i zegarkach z urządzeniem wskazującym elektroop-
tycznym (z reguły ze wskazaniami cyfrowymi) – licznik elek-
troniczny z dekoderem sterującym wskazaniami wskaźnika (za-
lety: bezpośredni cyfrowy odczyt wskazań, mała powierzchnia 
wskaźnika przy dobrej czytelności; wady: wrażliwość na udary, 
mała niezawodność działania, ograniczona trwałość). 
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W zegarach i zegarkach z urządzeniem wskazującym elektro-
mechanicznym (rys. 5.20. a) impulsy o częstotliwości 1 Hz (lub 
0,5 Hz) po uformowaniu i wzmocnieniu doprowadzane są do uzwo-
jenia silnika skokowego, który za pośrednictwem przekładni zębatej 
zliczającej [25, 48, 57, 58] napędza urządzenie wskazujące odmie-
rzany czas, najczęściej analogowe. W niektórych rozwiązaniach kon-
strukcyjnych (np. w zegarach ze wskazówką sekundową o dużych 
wymiarach), do napędu urządzenia wskazującego stosowany jest 
silnik synchroniczny, zasilany otrzymywanym na wyjściu dzielnika 
prądem przemiennym o częstotliwości np. 50 Hz.

Rys. 5.20. Schemat blokowy zegara z generatorem kwarcowym a) z urządzeniem 
wskazującym analogowym, b) z urządzeniem wskazującym cyfrowym
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W zegarach i zegarkach z urządzeniem wskazującym elektroop-
tycznym (rys. 5.20. b) impulsy o częstotliwości l Hz, otrzymywane 
z dzielnika, są zliczane w sekwencyjnie połączonych licznikach se-
kund, minut i godzin, a będący miarą czasu stan liczników jest za 
pośrednictwem zespołu dekoderów pokazywany na cyfrowym polu 
odczytowym (z diodami elektroluminescencyjnymi lub ze wskaźni-
kiem ciekłokrystalicznym).

Obecnie coraz więcej wytwórni zegarów i zegarków stosuje kom-
binowane („hybrydowe”) urządzenia wskazujące – analogowo-cyfro-
we. 

Na rys. 5.21. a, b przedstawiono przykładowo, wybrane spośród 

Rys. 5.21. Przykładowe schematy generatora kwarcowego: a), b) – z tranzystorami 
bipolarnymi c) z tranzystorami zawartymi w układzie scalonym
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wielu możliwych, schematy ideowe generatorów kwarcowych z tran-
zystorami bipolarnymi (warstwowymi), a na rys. 5.19. c – schemat 
generatora z tranzystorami polowymi wykonanymi w technice 
CMOS. W generatorze tym zarówno rezystor sprzęgający Rf, jak 
i kondensator C zawarte są w układzie scalonym, a tylko rezona-
tor i kondensator dostrojczy Cs znajdują się poza układem scalonym 
i połączone są z nim za pomocą odpowiednich wyprowadzeń. Inne 
układy generatorów kwarcowych są szczegółowo omówione m.in. 
w pracach [25, 26, 48, 85].

W klasycznych układach dostrajanie częstotliwości generatora do 
częstotliwości znamionowej wykonuje się za pomocą kondensatora 
dostrojczego (tzw. trymera) o pojemności rzędu kilkunastu pikofara-
dów. W ostatnich latach stosuje się zwykle generatory, w których re-
zonator ma częstotliwość nieco wyższą od znamionowej (np. 4,194 
8l2 MHz), a żądaną częstotliwość wyjściową generatora uzyskuje się 
przez „wygubianie” pewnej liczby pojedynczych impulsów z genero-
wanego ciągu. Regulacja polega wtedy na odpowiednim zaprogra-
mowaniu dzielnika częstotliwości. 

Jak już wspomniano, w zegarach i zegarkach częstotliwość gene-
ratora jest obniżana zwykle do l Hz (lub 0,5 Hz – w zależności od ro-
dzaju urządzenia wskazującego). W celu uzyskania możliwie prostej 
budowy dzielnika częstotliwości (składającego się z odpowiedniej 
liczby przerzutników bistabilnych), na jego wejściu, czyli na wyjściu 
generatora, częstotliwość impulsów wynosi:

f = 2n Hz
W pierwszych kwarcowych zegarach i zegarkach powszechnego 

użytku częstotliwość rezonatora wynosiła f = 8,192 kHz (tj. f = 213 
Hz). Obecnie najczęściej stosuje się rezonatory o częstotliwości zna-
mionowej:

– w zegarkach naręcznych f = 32,768 kHz (tj. f = 215 Hz),
– w zegarach f = 4,194 304 MHz (tj. f = 222 Hz).
Pierwsze rezonatory najczęściej miały kształt pręta („beleczki” 

– rys. 5.22. a). Obecnie stosowane rezonatory mają z reguły kształt 
miniaturowego kamertonu (rys. 5.22. b) i są one znacznie bardziej 
odporne na przeciążenia (np. udary) niż rezonatory o innych kształ-
tach [26, 57, 58].
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W kwarcowych zegarach laboratoryjnych 
rezonator jest umieszczony w specjalnym ter-
mostacie, co zapewnia stabilność jego drgań 
w dużym zakresie zmian temperatury otoczenia. 
W termostacie utrzymywana jest stała tempera-
tura z dokładnością do 0,01° C, a jej wysokość 
zależy od właściwości użytego kryształu kwarcu 
(najczęściej wynosi ok. 50° C).

Stałość drgań generatora kwarcowego wy-
nosi obecnie 10-9–10-10, co odpowiada równo-
mierności chodu zegara w granicach od 0,0001 
do 0,00001 s/d. Jednak na skutek systematycz-
nych zmian strukturalnych kwarcu (zjawisko sta-
rzenia) częstotliwość generatora ulega z biegiem 
czasu zmianie, co w pewnym stopniu ogranicza 
zastosowanie zegarów kwarcowych jako wzor-
ców czasu. Muszą one być stale kontrolowane 
na podstawie obserwacji astronomicznych bądź 
za pomocą atomowych wzorców częstotliwości.

Rys. 5.22. Miniaturowe rezonatory kwar-
cowe: a) w kształcie „beleczki” – po zdję-
ciu pokrywy obudowy (dług. ok. 15 mm), 
b) w kształcie kamertonu w obudowie 
szklanej (średnica ok. 3 mm, dług. ok. 
12 mm) [26]

Rys. 5.23. Jeden z pierwszych zegarków 
naręcznych z rezonatorem kwarcowym 
wyprodukowany w szwajcarskiej firmie 
Ebauches S.A (obok – wyjęty z mechanizmu 
– rezonator w obudowie ) [wg czasopisma 
firmowego CHRONORAMA, 1980] 

a)

b)
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Najdokładniejszy spośród dotychczas stosowanych zegarów jest 
zegar „atomowy” z generatorem cezowym, w którym wykorzystane 
jest promieniowanie elektromagnetyczne związane ze zmianami po-
ziomu energetycznego atomów cezu 133. 

Warto przypomnieć, że początki zegarów atomowych są wyni-
kiem prac jednego z pionierów współczesnej spektroskopii ato-
mowej, uczonego polskiego pochodzenia, laureata Nagrody Nobla 
w dziedzinie fizyki – Izydora Izaaka Rabiego (1898–1988), urodzo-
nego w rodzinie żydowskiej w Rymanowie koło Krosna. Dalsze pra-
ce w tej dziedzinie prowadził jego uczeń Norman Ramsey. 

Pierwszy zegar (wzorzec) cezowy zademonstrował Louis Essen 
w brytyjskim National Physical Laboratory w czerwcu 1955 roku 
[16, 111, 112].

Teoretycznie wzorzec atomowy oparty na przejściu między dwo-
ma poziomami energii atomu lub cząsteczki może być zrealizowany 
z nieograniczoną dokładnością. Stwierdzono, że sekundzie czasu efe-
merydalnego odpowiada 9 192 631 770 okresów drgań wewnątrz-
atomowych cezu we wzorcu (zegarze) cezowym. Skala czasu oparta 
na wzorcu atomowym stanowi tzw. czas atomowy (por. rozdział 2).

Uproszczony schemat funkcjonalny jednego z rozwiązań zega-
ra atomowego z cezowym wzorcem częstotliwości przedstawiono 
na rys. 5.24. W rurze próżniowej 1 umieszczono źródło 2 wiązki 
cezowej, która jest skierowana pomiędzy bieguny magnesu odchy-
lającego 3, gdzie zostaje rozczepiona w zależności od poziomów 
energetycznych poszczególnych atomów. Wiązka zawierająca atomy 
w stanie podstawowym zostaje skierowana do rezonatora mikrofa-
lowego 6, gdzie na skutek oddziaływania magnetycznego pola mi-
krofalowego część atomów przechodzi do stanu wzbudzonego, tj. 
do wyższego poziomu energetycznego. Po przejściu przez rezonator 
wiązka zostaje skierowana pomiędzy bieguny magnesu 4 identyczne-
go jak magnes 3, gdzie znów ulega rozszczepieniu. Wiązka atomów 
wzbudzonych trafia do detektora 8. Natężenie wiązki padającej na 

5.5. Zegary „atomowe”
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detektor jest proporcjonalne do prawdopodobieństwa wymuszenia 
przez rezonator mikrofalowy przejścia ze stanu podstawowego do 
stanu wzbudzonego. 

Sygnał uzyskany w detektorze zostaje skierowany do urządzenia 
korekcyjnego 9, które tak wysterowuje generator kwarcowy 10, aby 
prąd na wyjściu detektora miał maksymalną wartość. Uzyskana na 
wyjściu generatora kwarcowego częstotliwość 5 MHz zostaje obni-
żona w dzielniku 12, zwykle do l kHz lub l Hz. Impulsami o tej 
częstotliwości jest napędzane urządzenie wskazujące 13.

Na omówionej wyżej zasadzie oparte jest działanie większości 
budowanych dziś cezowych wzorców częstotliwości. Większość firm 
(np. Hewlett Packard) produkuje zegary cezowe typu przenośnego 
(rys. 5.25) [117]. 

Osiągana stabilność cezowych wzorców częstotliwości wynosi od 
3 . 10-13 do 3 . 10-14, co odpowiada dobowej odchyłce 3 . 10-8 do 
3  . 10-9 s/d lub odchyłce 1 s na 100 tys. do 1 mln. lat. Wadą cezo-
wych wzorców częstotliwości jest ograniczony czas ich nieprzerwa-

Rys. 5.24. Schemat funkcjonalny zegara cezowego: 1 – rura próżniowa, 2 – wy-
rzutnia par cezu, 3, 4 – magnesy odchylające z polem niejednorodnym, 5 – mag-
nes z polem jednorodnym, 6 – rezonator mikrofalowy, 7 — falowód, 8 – detektor 
natężenia wiązki cezu, 9 – automatyczna korekcja częstotliwości, 10 – generator 
kwarcowy, 11 – zespół powielaczy częstotliwości, 12 – dzielniki częstotliwości, 
13 – urządzenie wskazujące

2
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nego działania, który może wynosić (zależ-
nie od typu) od kilku do kilkunastu lat. 

Oprócz cezowych wzorców częstotliwo-
ści produkowane są także wzorce rubido-
we (wzorce atomowe z komórką gazową). 
Wzorce te są na ogół lżejsze i mniejsze, 
a także znacznie tańsze od wzorców cezo-
wych, ale mniej dokładne.

W 2004 r. uczeni z amerykańskiego in-
stytutu NIST (National Institute of Stan-
dards and Technology) w stanie Kolorado 
zademonstrowali miniaturowy zegar ato-
mowyo objętości (bez zasilacza) ok. 1 cm3, a więc porównywalny 
z układami zegarów kwarcowych [132]. Jego dokładność jest jednak 
tysiąckrotnie lepsza niż w przypadku zegarów kwarcowych, ponieważ 
wynosi ok. 10-10. Moc potrzebna do jego działania to ok. 75 mW, co 
umożliwia zastosowanie niewielkiej baterii zasilającej. 

Większość zegarów i zegarków – zarówno mechanicznych, jak 
i elektromechanicznych oraz elektronicznych – oprócz podstawowej 
funkcji, tj. pomiaru i wskazywania bieżącego czasu, spełnia różne 
funkcje dodatkowe, np.:

− dźwiękowa sygnalizacja (wybijanie) godzin (np. mechanizm bi-
cia lub mechanizm wygrywający melodie),

− wskazywanie daty (kalendarz),
− dźwiękowa sygnalizacja nadejścia uprzednio wybranej chwili 

(np. w budziku),
− pomiar odstępów czasu (zegarki wyposażone w stoper, nazywa-

ne nieściśle „chronografami”),

Rys. 5.25. Zegar atomowy (cezowy) firmy 
Hewlett Packard [117 ]

5.6. Urządzenia dodatkowe w zegarach 
i zegarkach
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− włączanie i wyłączanie o określonych porach różnych urządzeń 
elektrycznych (zegary programowe, programatory), 

− rejestracja zmian różnych wielkości fizycznych, np. temperatu-
ry (rejestratory zegarowe),

− i wiele innych funkcji.
Ze względu na ograniczoną objętość tego opracowania pominięto 

w nim opisy urządzeń spełniających powyższe funkcje. Szczegółowe 
opisy tych urządzeń można znaleźć w literaturze specjalistycznej, np. 
o mechanizmach bicia w zegarach można przeczytać m.in. w pra-
cach [1, 2, 14, 25, 39, 49, 57], a o mechanizmach sygnalizacyjnych, 
kalendarzach i innych skomplikowanych urządzeniach stosowanych 
w zegarkach – w pracach [7, 17, 68, 69, 77, 97, 118, 122]. 

 

Zegary i zegarki mechaniczne powszechnego użytku w latach 
80. i 90. zostały w dużym stopniu zastąpione przez zegary i zegarki 
kwarcowe. W dalszym ciągu jednak dużym powodzeniem cieszą się 
tradycyjne zegary domowe z regulatorem wahadłowym, zwłaszcza 
ścienne i podłogowe, wybijające godziny na naturalnym gongu. 

Po wyraźnym spadku produkcji mechanicznych zegarków na-
ręcznych w latach 80. ich produkcja ponownie dziś wzrasta. Znów 
są poszukiwane zegarki mechaniczne z naciągiem automatycznym 
lub z tradycyjnym naciągiem ręcznym.

Producenci zegarków naręcznych wprowadzają w nich wiele udo-
skonaleń, np.:

• Regułą jest już stosowanie większej częstotliwości wahnięć ba-
lansu: zamiast tradycyjnej częstotliwości 2,5 Hz (tj. 18.000 po-

5.7. Tendencje rozwojowe współczes-
nych zegarów i zegarków

5.7.1. Tendencje rozwojowe zegarów
i zegarków mechanicznych
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jedynczych wahnięć na godz.) stosuje się częstotliwości 3 lub 
4 Hz, a nawet 5 Hz (czyli 21 600 lub 28 800 oraz 36 000 poj. 
wahnięć na godz.), co ma wyraźny wpływ na stabilność wa-
hań balansu, a tym samym pozwala uzyskać lepszą dokładność 
wskazań zegarka [1, 57, 84]. 

• Zamiast zwykłego kalendarza (który trzeba korygować co dwa 
miesiące) niektóre firmy wprowadziły kalendarz 4-letni (trze-
ba go przestawiać tylko w latach przestępnych) lub tzw. ka-
lendarz wieczny („perpetualny” – np. niektóre modele IWC 
Schaffhausen). 

• W 1999 r. w niektórych typach mechanicznych zegarków na-
ręcznych firma OMEGA zaczęła stosować nowy rodzaj wychwy-
tu – tzw. „wychwyt współosiowy”, wynaleziony przez Anglika 
G. Danielsa (por. rozdział 5.2.3). Wychwyt ten nie wymaga 
smarowania, co zapewnia lepszą stabilność drgań balansu niż 
przy zastosowaniu tradycyjnego wychwytu kotwicowego 

Innym ulepszeniem jest zastosowanie napędu sprężynowego z ty-
godniową lub 10-dniowa rezerwą chodu (np. PATEK PHILIPPE).

Pojawiające się coraz to nowe rozwiązania konstrukcyjne mecha-
nizmów zegarowych z rezonatorem kwarcowym mają na celu przede 
wszystkim stworzenie dalszych udogodnień dla ich użytkowników, 
a tym samym zachęcenie do kupna coraz to nowszych, doskonal-
szych od dotychczas używanych, zegarów czy zegarków. Można za-
uważyć następujące próby zmian w konstrukcji zegarów i zegarków 
kwarcowych:

• Skonstruowanie rezonatora kwarcowego o dużej odporności na 
udary mechaniczne (rezonator w kształcie kamertonu).

• Zmniejszenie kosztów produkcji przy zachowaniu określonej 
dokładności działania – przez zastosowanie nowych rozwiązań 

5.7.2. Tendencje rozwojowe zegarów
i zegarków kwarcowych
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układów generatorów kwarcowych (np. do masowo produko-
wanego generatora kwarcowego o nieco wyższej częstotliwości 
od nominalnej 32.768 Hz stosuje się programowalny dzielnik 
częstotliwości, którego działanie polega na wygubianiu impulsu 
co pewną liczbę cykli), a także nowych rozwiązań konstrukcyj-
nych mechanizmów zliczających impulsy na wyjściu generatora 
i urządzeń wskazujących odmierzany czas.

• Odejście od tradycyjnej konstrukcji mechanizmu zegarka (np. 
w zegarkach firmy „Swatch” obudowa stanowi jednocześnie 
korpus mechanizmu).

• Poszukiwanie nowych źródeł energii do zasilania zegarów i ze-
garków, takich jak baterie litowe czy też „baterie słoneczne”, ła-
dujące kondensator o dużej pojemności i bardzo małej upływ-
ności ładunku elektrycznego [116]; innym rozwiązaniem jest 
zastosowanie miniaturowych prądnic ładujących kondensator, 
napędzanych za pomocą specjalnego bezwładnika (podobnie 
jak w zegarkach mechanicznych z automatycznym naciągiem 
sprężyny) [129].

• W ostatnich latach pojawiły się zegary i zegarki kwarcowe, w któ-
rych zastosowano radiową korekcję wskazań zgodnie z wzorco-
wym zegarem atomowym, np. synchronizowane z nadajnikiem 
DCF 77 znajdującym się koło Frankfurtu nad Menem (por. 
podrozdział 8.3). Wprowadzenie tej korekcji zakończyło wielo-
letnie dążenie konstruktorów do zwiększenia dokładności zega-
rów i zegarków kwarcowych, gdyż „szczyt dokładności” został 
w ten sposób osiągnięty.

Niezależnie od wymienionych tendencji wysiłek producentów 
zegarów i zegarków kwarcowych skierowany jest także na estety-
kę wyglądu zewnętrznego ich wytworów (zatrudnianie wybitnych 
projektantów wzornictwa przemysłowego) oraz stosowanie nowych, 
tzw. ekologicznych, materiałów, jak tytan, spieki ceramiczne, natu-
ralna skała granitowa lub specjalnie dobrane tworzywa sztuczne.
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Na to pytanie – postawione przez autora w tytule referatu wy-

głoszonego na jednym z ogólnopolskich zjazdów zegarmistrzów1 
– można odpowiedzieć, że: 

W najbliższej przyszłości podstawowym miernikiem cza-
su w życiu codziennym będzie w dalszym ciągu zegar 
(zegarek) kwarcowy – jednak znacznie udoskonalony.

Stwierdzenie to można uzasadnić następująco:
a) Do tej chwili nie zostało odkryte nowe zjawisko fizyczne, które 

mogłoby zastąpić rezonator kwarcowy w miernikach czasu do-
stosowanych do powszechnego użytku.

b) Dotychczasowe propozycje zastąpienia generatora kwarcowego 
przez inne generatory zjawisk okresowych (np. fale elektromag-
netyczne emitowane przez energetyczną sieć prądu przemien-
nego o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz – w USA, gdzie takie 
rozwiązania uzyskały patenty) – nie znalazły szerszego zastoso-
wania.

c) Zegary i zegarki kwarcowe synchronizowane sygnałami radio-
wymi z zegarem atomowym (np. DCF 77) spełniają najwyższe 
wymagania dokładnościowe.

d) Obecnie produkowane w skali masowej generatory kwarcowe 
stosowane w zegarach i zegarkach powszechnego użytku są wy-
starczająco dokładne, a ich koszty produkcji są już bardzo małe, 
a więc nie zachodzi potrzeba poszukiwania nowych, doskonal-
szych i tańszych rodzajów mierników czasu.

1 Referat autora na II Kongresie Zegarmistrzowskim w Warszawie, Muzeum Tech-
niki NOT, Warszawa, listopad 1992 r.

5.7.3. Dziś zegary i zegarki kwarcowe – 
– co nastąpi jutro?
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Niezależnie od rozwoju konstrukcji i technologii w dziedzinie ze-
garów i zegarków kwarcowych, w ostatnich latach następuje wzrost 
zainteresowania tradycyjnymi zegarami, a zwłaszcza zegarkami na-
ręcznymi mechanicznymi (z regulatorem balansowym i ręcznym lub 
z automatycznym naciągiem sprężyny napędowej). Wydaje się, że 
ciągle udoskonalane zegarki mechaniczne mogą stanowić propozycję 
alternatywną wobec zegarków kwarcowych – zwłaszcza w przypad-
ku, gdy wymagana jest duża trwałość mechanizmu, np. w zegarkach 
luksusowych i drogocennych.
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Fenomen zegara wynika z jego dwoistej natury: technicznej, 
tj. z konstrukcji mechanizmu, oraz z artystycznej – dotyczącej jego 
obudowy, a niekiedy również samego mechanizmu. W wyniku 
współpracy twórców mechanizmów zegarowych ze snycerzami, gra-
werami, brązownikami i złotnikami, a także z artystami rzeźbiarza-
mi, malarzami, plastykami i architektami, można zaszeregować wie-
le wspólnie budowanych przez nich zegarów do rzędu znakomitych 
dzieł sztuki, rozumianej jako dziedzina ludzkiej działalności (twór-
czości artystycznej) stanowiąca trwały dorobek kultury. 

Do dzieł sztuki zegarmistrzowskiej należy zaliczyć także tzw. ze-
garki z komplikacjami – zarówno starsze, jak i współczesne (w tym 
zegarek „PATEK PHILIPPE”, opisany w rozdziale 6.4), a do dzieł 
sztuki zegarmistrzowsko-ogrodniczej – zegary kwiatowe. Nie można 
też nie wspomnieć o opisanym w rozdziale 4. zegarze słonecznym 
na frontonie pałacu w Wilanowie (rys. 4.5) oraz o zegarze na wieży 
ratuszowej w Pradze (rys. 4.15).

6. Zegary i zegarki jako
dzieła sztuki

Zegar jest obiektem szczególnym,
który jak żadne dzieło naznaczone piętnem artyzmu,

 łączy w sobie i zespala sens utylitarny, dekoracyjny i treściowy
Zuzanna Prószyńska [72]

6.1. Uwagi ogólne
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6.2. Zegary stacjonarne
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Już w starożytności zegarom słonecznym i wodnym (klepsydrom) 
często nadawano oprawę artystyczną. Znane są na przykład z opi-
sów bogato dekorowane hellenistyczne zegary wodne z ruchomymi 
kompozycjami figuralnymi. Umiejętność budowania takich zegarów 
przejęli później Arabowie.

We wczesnym średniowieczu w wielu miastach ustawiano na pla-
cach albo umieszczano na ścianach kościołów i innych budynków 
ozdobne zegary słoneczne. 

Najdawniejsze publiczne zegary mechaniczne były instalowane 
od XIII wieku na wieżach kościelnych lub ratuszowych, albo też 
na specjalnie do tego celu przeznaczonych „wieżach zegarowych”, 
a niekiedy były wbudowywane w ściany budynków. Ozdobność 
tych zegarów szła w parze z kunsztownością ich mechanizmów, któ-
re (oprócz wskazywania i wybijania godzin) wzbogacają się z czasem 
o dodatkowe wskazania, a tym samym o tarcze astronomiczne, ka-
lendarzowe i mechanizmy napędzające ruchome figury (np. w We-
necji lub w Pradze). 

Z XV wieku zachowały się domowe zegary ścienne, zwykle o ażu-
rowych formach architektonicznych, z odsłoniętym mechanizmem 
(rys. 4.10).

Powstające od XVI wieku zegary stołowe miały z reguły obudo-
wy całkowicie zakrywające mechanizm. Zegary te, często o bogatym 
wystroju i z mechanizmem nieraz bardzo skomplikowanym, nadal 
wskazywały czas za pomocą jednej tylko wskazówki – godzinowej. 
Niektóre z nich były też wyposażone w kalendarz, tj. wskazywały 
datę i różne dane astronomiczne (np. fazy księżyca, położenie pla-
net itp.), wybijały godziny, a ponadto były ozdabiane ruchomymi 
figurkami. 

Dość popularne były też efektowne zegary stołowe o kształtach 
nawiązujących do architektury, np. przypominające wieżyczki. Ich 
ścianki ozdabiano pilastrami, gzymsami i pokrywano grawerowany-
mi ornamentami roślinnymi lub motywami czerpanymi z historii 

6.2. Zegary stacjonarne



1�0

6.2. Zegary stacjonarne

1�1

starożytnej i mitologii albo scenami myśliwskimi, rodzajowymi i ba-
talistycznymi. Między ornamenty roślinne wplatano niekiedy nagą 
postać ludzką, a także zwierzęta i ptaki, grawerowane ze ścisłością 
świadczącą o uważnej obserwacji przyrody. 

Dzieła te powstawały zwykle na zamówienie panujących dworów 
lub wskutek mecenasowskich ambicji bogatych arystokratów, a nie-
kiedy także władz miejskich (Rada Miejska). Zdobnictwo tych dzieł 
często podlegało formalistycznym nakazom panujących ówcześnie 
stylów, a ikonografia związana była zwykle z tematyką przemijania, 
a niekiedy także z treściami ważnymi dla mecenasa.

Oprócz zegarmistrzów „dworskich” zegary wytwarzali też ze-
garmistrze cechowi. Łączyli oni nieraz swój zawód z rzemiosłem 
złotniczym i samodzielnie wykonywali obudowy zegarów, choć 
częściej powierzali ich wykonanie złotnikom, jubilerom, brązowni-
kom i snycerzom. Prace te zazwyczaj charakteryzuje wysoki poziom 
zdobnictwa, umiejętnie dostosowanego do wymagań użytkownika, 
a także pomysłowa różnorodność motywów dekoracyjnych i precy-
zja wykonania. 

Historia polskiego zegarmistrzostwa i złotnictwa – jako rzemiosła 
artystycznego, może poszczycić się wieloma osiągnięciami o wyso-
kim poziomie. Dziełem krakowskiego zegarmistrza-złotnika był np. 
ofiarowany legatowi papieskiemu przez Zygmunta III zegar z bo-
gato zdobioną obudową i z ruchomymi figurkami. Znane są także 
inne zegary z krakowskiego warsztatu złotnika-zegarmistrza Łukasza 
Weydmana, z których jeden, z datą 1648 r., jest ozdobą zbioru zega-
rów w British Museum [21].

Obudowy zegarów, a także ozdobne części mechanizmów, zwłasz-
cza tak zwanych „koków”, spełniających ważne zadanie ochrony 
balansów, wykańczali wybitni grawerzy. Precyzyjnie wycinane i gra-
werowane ażurowe „koki” oraz ozdobione delikatnym ornamentem 
obudowy i części mechanizmów, są prawdziwą ozdobą popularnych 
w Polsce w XVII wieku tzw. zegarów „kaflowych” (czworobocznych 
lub sześciobocznych) wykonywanych przez poznańskich mistrzów: 
Baltazara Weincharta i J. F. Huna oraz innych mistrzów – gdańskich, 
toruńskich, krakowskich, wileńskich i warszawskich [104]. Zdob-
nictwo oparte przede wszystkim na motywach roślinnych i wyko-
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nywane z reguły techniką grawerowania wypełnia zwłaszcza tylną 
stronę mechanizmu stołowych zegarów kaflowych z tego okresu.

W końcu XVII wieku bogactwem dekoracji wyróżniały się fran-
cuskie zegary stojące, skromniejsze formy miały natomiast szafkowe 
zegary angielskie, austriackie (wiedeńskie) i niemieckie. 

Dla okresu rokoka (od ok. 1730 r.) charakterystyczne były ze-
gary ścienne „rocaille’owe” z ornamentem o fantazyjnych formach 
naśladujących kształty stylizowanych muszli, czasem płomieni lub 
zastygłych fal morskich. Zegary te z reguły miały obudowy o formie 
kartuszowej, zwane „cartel”. 

Wiek XVIII w sztuce charakteryzował się nie tylko wspaniałą ar-
chitekturą pałacową i kościelną, zakładaniem pięknych ogrodów na 
wzór angielski lub francuski, nowym malarstwem i wspaniałą muzy-
ką, ale także upowszechnieniem wielu artystycznych wyrobów sztuki 
użytkowej, zwłaszcza zegarów. Można dojść do takiego przekonania 
po przestudiowaniu książki autorstwa wybitnego eksperta w tej dzie-
dzinie, dr Zuzanny Prószyńskiej (zm. w 2004 r.) pt. Zegary Stani-
sława Augusta [70]. Ludzie epoki Oświecenia „odkryli” zegar jako 
nową ponadczasową wartość. Żywili oni „głęboki respekt dla zegara, 
jego mądrej, logicznej struktury i precyzji działania”. Zegarami za-
fascynowani byli niemal wszyscy ówcześni władcy Europy, a wśród 
nich: król Prus Fryderyk II (1712–1786), król Francji Ludwik XVI 
(1754–1793) i caryca Katarzyna II (1729–1796). Według autorki: 
„Zegar – w rozumieniu oświeconych monarchów – łączył wartości 
utylitarne, dekoracyjne oraz znaczeniowe, był pożądanym elemen-
tem wystroju plastycznego wnętrza, odmierzał czas ziemskiego pa-
nowania, funkcjonując zarazem jako model pojęciowy”.

Fascynacji tej uległ także król Stanisław August Poniatowski 
(1732–1798), który całkowicie ulegał wpływom kultury francu-
skiej. Z Francji sprowadzał liczne zegary, które zdobiły Zamek i inne 
królewskie rezydencje, jak również wybitnych zegarmistrzów, którzy 
te zegary konserwowali i naprawiali, a także budowali nowe dzieła 
sztuki zegarmistrzowskiej. 

Poza odmierzaniem czasu zegary pełniły także funkcje dekoracyj-
ne oraz prestiżowe: nie tylko zdobiły królewskie komnaty, reprezen-
tacyjne sale audiencjonalne, prywatne saloniki i sypialnie, ale miały 
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też królowi i jego gościom przypominać majestat i powagę władcy. 
Istotna była też wspaniałość samych zegarów jako artystycznych dzieł 
sztuki zegarmistrzowskiej. 

Od połowy XVIII wieku klasycyzm wprowadził do kształtów 
i zdobnictwa obudów zegara motywy „antyczne”: architektoniczne, 
figuralne i dekoracyjne. Obudowy, wykonane głównie z marmuru 
i brązu, często przyjmowały kształt wazy lub wazonu (zegary rota-
cyjne z ruchomym pierścieniem godzinowym) albo kształt pomnika 
z figurą ludzką bądź zwierzęcą jako 
elementem dominującym. Sam me-
chanizm zegara miał nieraz podrzęd-
ne znaczenie, a jego tarcza o niewiel-
kich wymiarach była umieszczana np. 
w kole rydwanu powożonego przez 
Amora, Hermesa lub innego miesz-
kańca starożytnego Olimpu (jak to 
miało miejsce w najlepszych realiza-
cjach francuskich, które szybko sta-
ły się wzorem dla wyrobów innych 
ośrodków europejskich). Większość 
z tych dzieł przedstawiała alegorycz-
ne kompozycje figuralne lub symbole 
i sceny rodzajowe z historii i mitologii, 
wtedy łatwo rozpoznawalne i czytelne 
dla oglądających, choć dziś wymagają 
szczegółowego objaśnienia.

Do tego rodzaju zegarów należy 
znajdujący się w Zamku Królewskim 
w Warszawie monumentalny zegar 
rotacyjny w kształcie globu, dźwigany 
przez posąg starca przedstawiające-
go boga czasu – Chronosa (rys. 6.1). 
Posąg ten został w 1786 r. wyrzeźbio-
ny z białego marmuru przez jednego 
z najwybitniejszych rzeźbiarzy doby 
Oświecenia, Giacomo Monaldiego 

Rys. 6.1. Zegar rotacyjny z rzeźbą Chronosa wykonaną 
przez Giacomo Monaldiego i z mechanizmem Francisz-
ka Gugenmusa, ustawiony w Sali Rycerskiej w Zamku 
Królewskim w Warszawie (fot. z arch. autora)
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[70]. Dźwigany przez starca na barkach glob wykonany jest z bla-
chy miedzianej i pokryty niebieską farbą. Ukryty we wnętrzu globu 
mechanizm zegarowy został wykonany przez znanego zegarmistrza 
warszawskiego Franciszka Gugenmusa (1740–1820). Mechanizm 
obraca osadzony na globie pierścień z podziałką godzinową. Czas 
jest wskazywany przez zakończenie ostrza kosy trzymanej przez 
Chronosa.

Według dr Zuzanny Prószyńskiej jest to obiekt wyjątkowy – cho-
ciaż ma charakter jedynie dekoracyjny, z założenia przeznaczony jest 
do kontemplacji [70].

Dziełami sztuki wysokiej klasy są też liczne zdobione figurami 
zegary z końca XVIII i początku XIX wieku, projektowane przez 
artystów plastyków, modelowane i odlewane w złoconym brązie, 
przechowywane dziś w wielkich muzeach europejskich, jak np. zegar 
z brązu i marmuru dekorowany figurami personifikującmi Wiedzę 
i Rysunek, pochodzący prawdopodobnie z Zamku Królewskiego 
w Warszawie, a należący dziś do najcenniejszych eksponatów Mu-
zeum Narodowego w Krakowie. Do tej kategorii należy też zaliczyć 
znacznie skromniejsze, również z motywami figuralnymi wykonany-
mi przez paryskiego brązownika Ledure’a, zegary z okresu cesarstwa, 
znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz 
w zbiorach krakowskich [21].

W Polsce zegary z wystrojem artystycznym produkowano w XVIII 
i XIX wieku głównie w Warszawie (m.in. Józef Krantz i Franciszek 
Gugenmus) i w Krakowie (Gotfryd Krosz).

W połowie XIX wieku w Niemczech (Schwarzwald) rozpoczęto 
produkcję zegarów z mechanizmami wykonywanymi z drewna (!) 
– a tym samym tanich i wytwarzanych w dużych ilościach. Jednym 
z najpopularniejszych rozwiązań tego typu stał się znany do dziś ze-
gar z kukułką. Obudowa w kształcie domku ze spadzistym daszkiem 
jest wykonywana z drewna i najczęściej ozdobiona rzeźbionymi ele-
mentami roślinnymi. Nad tarczą zegarową umieszcza się drzwiczki, 
w których podczas dźwiękowego sygnalizowania godzin pojawia się 
drewniany ptaszek z ruchomym dzióbkiem i skrzydełkami. Dźwię-
kowi imitującemu kukułkę, uzyskiwanemu dzięki dwom piszczał-
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kom połączonym z mieszkami, zwykle towarzyszy uderzanie w gong 
lub dzwonek.

Na przełomie wieków XIX i XX pojawił się nowy styl – sece-
sja. Styl secesji charakteryzuje się m.in. zamiłowaniem do asyme-
trii, płaszczyznowości, linearyzmu. Głównym środkiem wyrazu jest 
giętka, ruchliwa linia i płaska plama barwna. Programowy zwrot do 
natury przejawiał się w wyborze motywów: żywiołów ognia i wody, 
strzelistych lub wijących się roślin albo wybranych zwierząt (np. pa-
wie, łabędzie, ważki). Późniejszy styl ART Déco (lata 20. XX w.), 
dążący do podkreślania walorów dekoracyjnych przedmiotów użyt-
kowych, charakteryzowała geometryzacja motywów roślinnych 
i zoomorficznych, synteza kształtów, płaszczyznowość i symetria. 
Od czasów secesji pojawiły się obudowy zegarów i zegarków o kształ-
tach całkowicie nowatorskich, wykonane z materiałów dotychczas 
nie spotykanych, często w kontrastowych kolorach.

W latach 30. XX wieku zapanowała tendencja do znacznego 
upraszczania form zdobniczych w zegarach, związana z funkcjo-
nalizmem, który charakteryzuje się poszukiwaniem kształtów jak 
najbardziej praktycznych i odpowiadających wymogom solidnego 
zabezpieczenia mechanizmu przed uszkodzeniem lub zanieczyszcze-
niem. Na tych założeniach opiera się produkcja większości współ-
czesnych ośrodków wytwórczych zegarów. Proste, lekkie drewniane 
obudowy (zegarów ściennych i stojących) o gładkich, polerowanych 
powierzchniach, są estetyczne i praktyczne w użyciu. Również obu-
dowy z odpowiednio dobranych tworzyw sztucznych lub z tworzyw 
mineralnych (kamionka, porcelana), jeśli są profesjonalnie opraco-
wane, mogą być ozdobą zegarów.

Jak już wspomniano w podrozdziale. 4.5.5 w rozdziale 4, w po-
wojennej Polsce zegary były produkowane przez dwie firmy: Łódzką 
Fabrykę Zegarów MERA-POLTIK w Łodzi oraz Fabrykę Wodomie-
rzy i Zegarów METRON w Toruniu.

Fabryka Zegarów w Łodzi wyspecjalizowała się w produkcji bu-
dzików, głównie mechanicznych, a ponadto wytwarzała kwarcowe 
zegary samochodowe oraz – na bazie mechanizmu tego zegara – bu-
dziki i zegary ścienne zasilane z baterii. 
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Fabryka METRON w Toruniu w du-
żych seriach produkowała różne rodzaje 
zegarów domowych, np. zegary ścienne 
i stołowe bez bicia, zegary bijące – ko-
minkowe, ścienne i podłogowe (z napę-
dem obciążnikowym). Fabryka zatrud-
niała profesjonalnych plastyków, którzy 
projektowali obudowy – zarówno o wy-
glądzie „nowoczesnym” i „klasycznym”, 
jak i w stylu „antycznym”, często nawią-
zujące do zegarów z XIX i początku XX 
wieku (rys. 6.2). Obudowy te z reguły 
były wykonywane ze szlachetnych ga-
tunków drewna (dąb, buk, olcha). 

Należy tu jeszcze wspomnieć o in-
teresujących wynikach zakończonego 
w 1999 roku Ogólnopolskiego Konkur-
su Projektowania pod hasłem ZEGAR, 
zorganizowanego przez Wydział Form 
Przemysłowych ASP w Krakowie oraz 
Fundację „Rzecz Piękna”. Efektem tego 
konkursu były projekty zegarów, w więk-
szości zadziwiające pomysłowością – czę-

sto nawiązujące do filozoficznego pojmowania czasu. W wielu tych 
projektach wskazania czasu są bowiem realizowane w zupełnie inny 
sposób niż za pomocą tradycyjnych wskazówek poruszających się na 
tle tarczy z podziałką. Należy żałować, że upadający polski przemysł 
zegarowy nie wykorzysta już tych pomysłów. Może zrobią to jakieś 
firmy zagraniczne?

Rys. 6.2. Zegar z limitowanej serii wykonanej z oka-
zji 50-lecia Fabryki METRON w Toruniu (1970 r.), 
z motywami zdobniczymi w postaci reprodukcji 
fragmentów rękopisu Mikołaja Kopernika De revo-
lutionibus orbium coelestium, zaprojektowany przez 
artystę plastyka Marka Hoffmana (fot. autora)
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W wieku XVI obok zegarów domowych pojawiają się zegarki przy-
stosowane do noszenia. Początkowo miały one najczęściej kształt 
puszkowy i mogły być zawieszane na szyi. Później zaczęto wytwarzać 
zegarki kieszonkowe (najpierw w formie zminiaturyzowanego zegara 
puszkowego) i miniaturowe zegarki naszyjnikowe. 

Wytwarzane w XVIII i XIX wieku zegarki kieszonkowe i naszyj-
nikowe poza zwykłą formą okrągłą często miały oryginalne kształty 
upodabniające je do owoców, motyli, chrząszczy, gwiazd, kwiatów 
itp. i niejednokrotnie były arcydziełami sztuki złotniczej. Te tzw. ze-
garki kuriozalne nie tylko miały niezwykłe obudowy, ale bywało też, 
że osadzano je w przedmiotach codziennego użytku, jak np. w po-
jemnikach na pachnidła, w tabakierach, rogach na proch strzelniczy, 
w rękojeściach rapierów itp.

Zegarki noszone ze względów użytko-
wych mają obudowy znacznie skromniejsze 
niż zegary stacjonarne. Dlatego największy 
wysiłek twórców obudów („kopert”) zegar-
ków był skierowany na udekorowanie po-
wierzchni obudowy, tarczy i wskazówek, 
a także samego mechanizmu. Szczególnie 
bogaty był wystrój wspomnianych już „ko-
ków” osłaniających balans (rys. 6.3). 

Tradycja pięknego wyglądu mechanizmu 
zegarka, dawniej kieszonkowego, a obecnie 
naręcznego, nadal jest kultywowana przez 
większość renomowanych producentów.

Współcześnie produkowane zegary i ze-
garki charakteryzują się zwykle elegancką 
prostotą. Modne są zegarki o klasycznym 
wyglądzie, z dość ubogim oznakowaniem 

6.3. Zegarki noszone

Rys. 6.3. Zegarek kieszonkowy firmy Breguet 
z połowy XVIII wieku (fot. autora)
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tarcz. Świadczą o tym prezentowane na targach i wy-
stawach najnowsze modele wielu znanych firm. 

Zegarki naręczne takich firm szwajcarskich jak 
Audemars Piguet, Baume & Mercier, Blancpain, Car-
tier, Chopard, Girard Perregaux, IWC Schaffhausen, 
Jaeger-LeCoultre, Longines, Omega, Patek Philippe, 
Piaget, Rolex, Tissot, Ulysse Nardin, Vascheron & 
Constanin, Zenith, wypracowały własne, oryginalne 
wzornictwo, pozwalające łatwo rozpoznać ich pro-
dukty.

Całkowicie odmienne od tradycyjnych, oryginal-
ne formy plastyczne mają zegarki szwajcarskiej firmy 
RADO [123], która w 2007 r. obchodziła swe 50-le-
cie. Oryginalność tych zegarków wiąże się nie tylko 
z bardzo prostą i oryginalną formą zewnętrzną, ale 
także z zastosowaniem do produkcji kopert i branso-
letek spieków ceramicznych, które charakteryzują się 
niezwykłą barwą i blaskiem oraz bardzo dużą odpor-
nością na zarysowania mechaniczne (choć jednocześ-
nie materiały te są bardzo kruche). 

Jak już wspomniano w podrozdziale 4.5.6, 
w 1983 r. w Szwajcarii rozpoczęto masową pro-
dukcję tanich zegarków pod nazwą „Swatch” [124]. 
Pierwsze kolekcje tej firmy – jeśli patrzymy na nie 
z dzisiejszej perspektywy – miały wygląd bardzo 
„klasyczny” (rys. 6.5). W późniejszych kolekcjach 
tego popularnego zegarka pojawiły się modele zapro-
jektowane przez słynnych plastyków i projektantów, 
takich jak: Kiki Picasso (1985), amerykański arty-
sta Keith Haring (1986) czy paryski artysta Alfred 
Hofkunst (1991). Co roku powstają modele o wy-
myślnych, niepowtarzalnych wzorach, często tak ko-
lorowych, że trudno na nich odczytać wskazywaną 
godzinę (niektóre z tych modeli są produkowane 
w małych, limitowanych seriach, dlatego osiągają 

Rys. 6.4. Jeden z najnowszych mo-
deli zegarka naręcznego RADO 
[123]

Rys. 6.5. Jeden z pierwszych mode-
li zegarka Swatch [124]
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niekiedy na giełdach bardzo wysokie ceny). Ostatnio ukazała się np. 
seria „niebieska”zegarków tej firmy, lansowana przez zespół „Blue 
Man Group”. 

Wiele renomowanych firm produkujących zegarki co pewien czas 
wykonuje niewielkie serie lub pojedyncze egzemplarze zegarków 
(lub małych zegarów stołowych), które oprócz wskazywania godzin 
i minut mogą spełniać wiele dodatkowych funkcji, np. wskazywać 
datę bez potrzeby przestawiania jej w latach przestępnych.

Najbardziej skomplikowanym na świecie jest zegarek firmy PA-
TEK PHILIPPE – „Kaliber 89” [122], pokazany na wystawie zor-
ganizowanej w 1989 roku z okazji obchodów 150-lecia istnienia 
firmy (rys. 6.6). Zegarek ten, oprócz wskazywania średniego czasu 
słonecznego, którym posługuje-
my się w życiu codziennym, speł-
nia jeszcze 32 funkcje dodatkowe: 
wskazuje czas gwiazdowy (jest on 
użyteczny m.in. w astronomii i na-
wigacji), pokazuje aktualną datę 
(rok, miesiąc i dzień – bez względu 
na liczbę dni w miesiącu i lata prze-
stępne), datę świąt wielkanocnych; 
jest także wyposażony w podwójny 
stoper, repetier wybijający godziny 
z gongiem typu westminsterskiego, 
budzik oraz wiele innych mechani-
zmów i urządzeń. Jego mechanizm 
składa się z 1728 części, w tym: 
184 kółka zębate, 322 wkręty, 
415 kołków i zatyczek, 68 sprężyn 

6.4. Zegary i zegarki 
„z komplikacjami” 

Rys. 6.6. Zegarek firmy PATEK PHILIPPE – „Kaliber 89” 
[122] 
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i sprężynek, 126 „kamieni” i 429 innych części. Zegarek ma dwie 
tarcze główne (po obu stronach koperty), osiem tarcz mniejszych 
i 24 wskazówki. 

Cały zegarek ma masę 1,1 kg. Jego średnica zewnętrzna wy-
nosi 88,2 mm, a jego grubość – 41 mm. Opracowanie koncepcji 
i konstrukcji tego zegarka trwało 5 lat, a wykonanie – 4 lata (łącznie 
9 lat). W sumie wykonano cztery egzemplarze zegarka „Kaliber 89”: 
trzy w obudowie z 18-to karatowego złota (białego, żółtego i czer-
wonego) oraz jeden w obudowie z platyny. 

Innym cennym zegarkiem „z kompli-
kacjami” jest zegarek naręczny Grande 
Complication (rys. 6.7) seryjnie produ-
kowany przez firmę IWC Schaffhausen 
[118]. Oprócz funkcji wskazywania go-
dzin, minut i sekund zegarek ten wypo-
sażony jest w kalendarz (rok, miesiąc, 
dzień miesiąca, dzień tygodnia) uwzględ-
niający liczbę dni w danym roku i lata 
przestępne w ciągu najbliższych 2000 lat, 
wskaźnik faz księżyca, stoper (centralna 
wskazówka sekundowa, licznik minut 
i godzin) oraz w repetier wybijający 
na dwóch gongach godziny, kwadran-
se i minuty, jeśli naciśnie się suwak na 
krawędzi obudowy. Mechanizm, który 
składa się z 659 części, ma naciąg auto-
matyczny (lub ręczny). Prace konstruk-
cyjne nad zegarkiem trwały 7 lat, a jego 
pierwsze egzemplarze ukazały się na ryn-
ku w 1990 roku. Obecnie jest produko-
wany w liczbie 50 sztuk rocznie, a jego 
cena wynosi ok. 200 tys. euro. 

Rys. 6.7. Zegarek naręczny „z komplikacjami” 
Grande Complication firmy IWC [118]
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Do dzieł sztuki – już nie zegarmistrzowsko-grawersko-złotniczej, 
ale zegarmistrzowsko-ogrodniczej zaliczają się „zegary kwiatowe”, 
którymi ozdobione są np. parki miejskie w wielu miastach szwajcar-
skich (rys. 6.8). W Polsce taki zegar zbudowano m.in. w Ciechocin-
ku (www.ciechocinek.pl/zegar.htm).

6.5. Zegary kwiatowe

Rys. 6.8. Zegar kwiatowy w parku genewskim
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Oprócz podstawowej funkcji odmierzania i wskazywania czasu 
i (ewentualnie) dźwiękowej sygnalizacji jego upływu, zegary i zegar-
ki mogą spełniać również inne funkcje [61], np.:

a) funkcje estetyczne: 
− są elementem dekoracyjnym wnętrz lub budynków, a nawet 

kwietników („zegary kwiatowe”);
− spełniają wymogi mody (znaczenie ma tu nie tylko wygląd ze-

garka, ale także jego wymiary, tj. średnica i grubość mechani-
zmu);

b) funkcje reprezentacyjne i prestiżowe, podobnie jak np. samo-
chód (a więc znaczenie ma tu firma i cena zegarka, np. „Patek”, 
„Rolex”, „IWC Schaffhausen” i inne);

c) zaspokajanie oczekiwań hobbystycznych, np. bardzo dobre 
właściwości metrologiczne (duża dokładność)

d) spełnianie wymogów kolekcjonerskich – np. w przypadku ko-
lekcjonowania zegarów i zegarków określonych typów (np. ze-
gary szwarcwaldzkie lub budziki) albo określonych marek (np. 
zegary firmy „Gustaw Becker” lub zegarki firmy „Swatch”);

7. Funkcje dodatkowe zegarów 
i zegarków

7.1. Uwagi ogólne

Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, 
ale nikt nie wie jak go wskrzesić

Albert Einstein
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e) lokata kapitału; w tym przypadku o wartości zegarka decydu-
ją nie tylko jego właściwości metrologiczne, ale również firma 
oraz materiał obudowy i jej elementy dekoracyjne, a także licz-
ba wyprodukowanych egzemplarzy w limitowanej serii;

f ) różne funkcje użytkowe wynikające z dodatkowego wyposa-
żenia zegara lub zegarka, np. kalkulator, urządzenie alarmowe, 
urządzenie do mierzenia ciśnienia tętniczego i wiele innych; 
te dodatkowe funkcje często okazują się ważniejsze od funkcji 
podstawowej (pomiar czasu), dlatego mają zasadniczy wpływ 
na rozwiązania konstrukcyjne mechanizmów zegarowych.

Jednocześnie coraz częściej zegary i zegarki kwarcowe (ze wskaza-
niami cyfrowymi) wbudowuje się do różnych przedmiotów codzien-
nego użytku, takich jak: kalkulatory, odbiorniki radiowe, zapalnicz-
ki, długopisy itp.

Bardziej szczegółowo zostaną omówione kolekcjonerstwo zega-
rów i zegarków, traktowanie zegarka jako źródło prestiżu i jako lo-
katę kapitału. 

Kolekcjonerstwo (zbieractwo), które polega na gromadzeniu róż-
nych przedmiotów według określonych kryteriów, pojawiło się już 
w starożytności (Egipt, Grecja, Rzym), a w nowożytnej Europie roz-
winęło się w okresie renesansu (w XVII i XVIII wieku). Początkowo 
tworzono głównie kolekcje dzieł sztuki (np. sławne kolekcje Medy-
ceuszów we Florencji, zbiory Grüne Gewölbe w Dreźnie), a wiele 
kolekcji przekształciło się w słynne muzea i galerie (np. Luwr, Ermi-
taż, Galeria Drezdeńska).

 Wśród kolekcjonowanych dzieł sztuki znalazły się również zegary 
i zegarki. Z czasem powstały też wyspecjalizowane muzea zegarów, 
np. Muzeum Zegarów w Wiedniu [78], szwajcarskie muzea zegarów 
w La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel i w Genewie (muzeum 
firmy PATEK-PHILIPPE), muzea niemieckie w Salonie Matema-
tyczno-Fizycznym w Dreźnie i w Wuppertal (prywatne muzeum 

7.2. Kolekcjonerstwo zegarów
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zegarów), muzea czeskie w Šternberku i w Pradze (oddział zegarów 
w Narodowym Muzeum Techniki) i wiele innych. 

Przykładem niezwykle wartościowej kolekcji jest zbiór zegarów 
luksusowych (Punkuhren) z XVI wieku w Muzeum Krajowym 
w Würtembergii (Niemcy) [35]. 

Największa w Europie kolekcja zegarów słonecznych znajduje się 
w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.

Ciekawe kolekcje zegarów określonych typów można zobaczyć 
w niektórych muzeach okręgowych i regionalnych, np. w Muzeum 
Okręgowym w Toruniu [44] lub w Muzeum Śląskim we Wrocławiu 
[80], a także na wystawach czasowych, np. w Muzeum Narodowym 
w Poznaniu [21], w Muzeum Narodowym w Gdańsku (zbiór zega-
rów ludowych) [24] lub w Muzeum Techniki w Warszawie („Anato-
mia czasu” – w 1980 roku). 

W październiku 2002 r. w Muzeum Techniki w Warszawie zosta-
ła otwarta wystawa zegarów – budzików z kolekcji dr Henryka Goł-
ki, który jest również autorem pięknie wydanej książki o budzikach 
pt. Zegary do czarnej roboty [28]. 

Zamiłowanie do kolekcjonerstwa przejawia też wiele osób pry-
watnych: filateliści, numizmatycy, zbieracze okazów przyrodniczych, 
np. motyli, oraz zbieracze wielu innych przedmiotów rzadkich i cie-
kawych. Wielu kolekcjonerów indywidualnych zbiera zegary i zegar-
ki. Niektórzy z nich specjalizują się w zegarach i zegarkach określo-
nych marek (np. „Gustaw Becker” „Patek”, „Rolex”) lub zegarach 
wybranych typów (np. domowe zegary mechaniczne, zegary szwarc-
waldzkie, budziki, zegarki kieszonkowe itp.), albo też gromadzą lite-
raturę techniczną i wydawnictwa albumowe o zegarach i zegarkach. 

W USA aktywnie działa Narodowy Klub Kolekcjonerów Zega-
rów i Zegarków NAWCC (National Association Watch and Clock 
Collectors, Inc., Columbia), który wydaje własne czasopismo.

W Wielkiej Brytanii istnieje Klub Kolekcjonerów Zegarków 
„Swatch”, ale nie zrzesza on ogółu kolekcjonerów zegarów.

Również w Polsce istnieje duże zainteresowanie kolekcjonowa-
niem zegarów i zegarków. Warunkiem powodzenia w tworzeniu 
kolekcji jakichkolwiek przedmiotów, w tym oczywiście zegarów 
i zegarków, jest dobra znajomość dziedziny, która zajmuje się zbie-
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ranymi obiektami. Na temat zbierania zegarów i zegarków, zarówno 
antycznych, jak i nowoczesnych, istnieje już dość obszerna litera-
tura, np. [9, 13–15, 27, 38, 41, 44, 47, 52, 55, 65, 71, 73, 79, 
81, 103– 106]. Wychodzą też czasopisma przeznaczone dla kolek-
cjonerów antyków, np. GAZETA ANTYKWARYCZNA [109] lub 
niemiecki dwumiesięcznik kolekcjonerów i miłośników zegarów 
klasycznych KLASSIK UHREN [110].

 Wykaz polskojęzycznej literatury mogącej zainteresować kolek-
cjonerów zegarów i zegarków można znaleźć na stronie internetowej 
Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków [135].

Niektórzy miłośnicy zegarów i zegarków kolekcjonują także lite-
raturę z tej dziedziny, gromadzą fotografie zegarów określonego typu, 
np. zegarów wieżowych1, znaczki pocztowe o tematyce zegarowej 
itp. Na rys. 7.1 pokazano serię znaczków, na których przedstawione 
zostały zegary antyczne ze zbiorów Muzeum Zegarów w Wiedniu.

1 Jeden z członków KMZiZ, p. Witold Rzeczycki, utworzył bazę danych o zega-
rach wieżowych zainstalowanych na kościołach i innych obiektach w Polsce. 

Rys. 7.1. Seria znaczków poczty austriackiej (ze zbiorów 
autora) z zegarami w Muzeum Zegarów w Wiedniu 
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Prestiż, czyli poważanie i szacunek, jakimi człowiek cieszy się 
w swoim otoczeniu, może być budowany zarówno przez jego po-
chodzenie, wykształcenie i majętność, jak i przez elementy na pozór 
mniej istotne: markowy ubiór, markę i model samochodu, a także 
przez posiadaną biżuterię czy zegarek.

Dla osób zajmujących się biznesem zegarek kontrahenta stanowi 
ważny sygnał, mówiący im, z kim mają do czynienia (trudno dziś so-
bie wyobrazić, aby np. poważny biznesmen mógł coś pozytywnie za-
łatwić, mając na ręku imitację zegarka znanej szwajcarskiej firmy).

Dziś, podobnie jak na początku lat siedemdziesiątych ub. wieku, 
mamy do wyboru dwa rodzaje zegarków: wygodne i funkcjonalne, 
zwykle efektownie wykonane i powszechnie używane zegarki kwar-
cowe oraz zegarki luksusowe i unikatowe – najczęściej tradycyjne 
zegarki mechaniczne.

Wobec szerokiego już dziś grona producentów zegarków me-
chanicznych istotne jest, czy zegarek, który mamy nabyć, pochodzi 
z prestiżowej manufaktury, czy może został wykonany w limitowa-
nej liczbie egzemplarzy, czy obudowa wykonana jest ze szlachetnego 
kruszcu, czy jest wyposażony w dodatkowe funkcje (stoper, kalen-
darz, wskazania faz księżyca itp.). Należy podkreślić, że wszystkie te 
„atrybuty i dodatki do luksusu” dotyczą prawie wyłącznie zegarków 
mechanicznych.

Obudowa („koperta”) zegarka, który ma potwierdzać prestiż swe-
go właściciela, dawniej była wykonywana zwykle z metalu szlachet-
nego, najczęściej ze złota. Dziś w wielkoseryjnej produkcji zegar-
ków popularnych z reguły używa się stali nierdzewnej albo tworzyw 
sztucznych, natomiast obudowy zegarków o charakterze prestiżowym 
często wykonywane są z metali szlachetnych (platyny, różnokoloro-
wego złota), w przypadku modeli sportowych – z tytanu, a często 
także ze stali.

Wiodącą tendencją w produkcji prestiżowych zegarków damskich 

7.3. Zegarek jako źródło prestiżu
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jest dekorowanie ich obudowy kamieniami szlachetnymi, wśród któ-
rych prym wiodą białe i kolorowe diamenty. 

Obserwując zainteresowania potencjalnych klientów, można 
stwierdzić, że w naręcznych zegarkach męskich najistotniejszy jest 
mechanizm („dusza”) zegarka, zaś w zegarkach damskich – ich obu-
dowa, przy czym zarówno obudowa zegarka męskiego, jak i mecha-
nizm zegarka damskiego muszą co najmniej spełniać kryteria doty-
czące prestiżu ich wytwórcy.

Według znawcy tematu, mgr inż. Władysława Mellera2, poten-
cjalni nabywcy zegarków, zarówno miłośnicy „dobrych” zegarków, 
jak i osoby, które za pomocą zegarka chcą podkreślić swoją prestiżo-
wą pozycję, mogą kierować się następującymi kryteriami:

Modele marek Patek Philippe, Breguet, IWC, Chronoswiss, 
Moser, Cartier, Vacheron Constantin czy Audemars Piguet, pa-
sujące do stroju wieczorowego, będą zdecydowanie odpowied-
nie dla osób dojrzałych. Dla osób młodszych mogą to być mo-
dele z firm: Chopard, Franck Muller, Jaeger-LeCoultre, Ulysse 
Nardin, Zenith czy Girard Perregaux. Do stroju wizytowego 
– oprócz wybranych modeli powyższych marek – także Perre-
let, CarI F. Bucherer, czy też wyszukane wyroby firm Omega 
i Maurice Lacroix. Do stroju sportowego doskonale nadają się 
zegarki „sportowe” wymienionych firm, jak również modele 
marek typowo sportowych, takich jak: Breitling, Fortis, Panerai 
czy Tag Heuer. Osobom, które wprawdzie chcą posiadać wyrób 
prestiżowy, lecz jednocześnie nie chcą się zbytnio wyróżniać, 
można z powodzeniem polecić popularniejsze wyroby wszyst-
kich wymienionych powyżej marek, uzupełniając je innymi 
– również lubianymi, jak Eberhard, Fortis, Baume & Mercier, 
Longines czy firma Rolex (która jest uznanym producentem, 
ale ma także sporą liczbę przeciwników).

2 Mgr inż. Władysław Meller prowadzi salon jubilersko-zegarkowy „od Czasu do 
Czasu” w Centrum Handlowym „Złote Tarasy” w Warszawie. (www.zegarki.
info.pl.)
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 Oczywiście powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich marek ze-
garkowych, których wyroby zasługują na wyróżnienie. 

Ważnym kryterium wyboru danego modelu i konkretnej marki 
zegarka, a później źródłem przyjemności jego używania, może być 
także znajomość historii, rodowodu marki i wybranego modelu, 
a także znajomość jego możliwości, przeznaczenia i sposobu korzy-
stania z dodatkowych funkcji. Jeśli bowiem posiadacz prestiżowego 
zegarka nie wie „co jest w środku”, to ignoruje całą jego wartość. 
Bywa też tak, że nawet niższej klasy zegarek, obdarzony własną hi-
storią, nabiera prestiżu nie tylko w oczach właściciela.

Według opinii p. Władysława Mellera, odpowiednio dobrany ze-
garek jest najlepszą i najtańszą inwestycją we własny prestiż i dobre 
samopoczucie. Moda w tej branży nie zmienia się zbyt szybko, a prze-
ciętny czas użytkowania zegarka jest znacznie dłuższy niż w przypad-
ku jakiegokolwiek elementu stroju, samochodu, czy sprzętu HiFi. 
Ponadto, w odróżnieniu od posiadanej nieruchomości, samochodu 
czy innych sprzętów, zegarek jest zawsze ze swoim właścicielem i jest 
doskonale eksponowany. Dodatkowo, nawet jeśli nabywca postawi 
sobie większe wymagania i będzie chciał mieć większą liczbę zegar-
ków (na różne okazje), to w dalszym ciągu koszty nie są znacząco 
duże w porównaniu z możliwym do osiągnięcia prestiżem i dobrym 
samopoczuciem. Warto także zaznaczyć, że choć brak w Polsce roz-
winiętego rynku wtórnego, zawsze można uzyskać względnie wysoką 
cenę przy sprzedaży zegarka – w odróżnieniu od innych przedmio-
tów luksusowych.
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Wśród producentów zegarków za najlepszą i najbardziej presti-
żową uważana jest firma Patek Philippe. W Polsce cenione są także 
firmy: Vacheron Constantin, Breguet, Chopard, IWC Schaffhausen, 
Audemars Piguet, A. Lange & Söhne (Glashütte), Chronoswiss i kil-
ka innych3. 

Najcenniejsze są zegary i zegarki wyposażone w mechanizmy 
spełniające różne dodatkowe funkcje, np. sygnalizację dźwiękową, 
kalendarz, stoper, wskazania czasu w innej strefie itp. Urządzenia 
takie nazywane są przez ekspertów „komplikacjami”.

Opisany w podrozdziale 6.4 najbardziej skomplikowany na świe-
cie zegarek firmy PATEK PHILIPPE – „Kaliber 89” (rys. 6.6) – na 
specjalnej aukcji, zorganizowanej przez dom aukcyjny Antiquorum 
w Genewie w kwietniu 1989 roku, został sprzedany za 3,2 miliona 
dolarów (ok. 5 milionów franków szwajcarskich). Drugi egzemplarz 
z tej serii sprzedano już za 5 milionów dolarów. 

Jednak najcenniejszy okazał się zegarek kieszonkowy – również 
firmy PATEK PHILIPPE – nabyty w 1933 roku za 60 tysięcy fran-
ków szwajcarskich przez amerykańskiego milionera Henry’ego Gra-
vesa. Zegarek ten był wykonywany przez 6 lat i miał 24 funkcje, 
w tym obrotową mapę nieba nad Nowym Jorkiem, gdzie Graves 
mieszkał. W 1999 roku zegarek Gravesa został sprzedany na aukcji 
w Nowym Jorku za rekordową sumę 11 milionów dolarów.

Poza firmą Patek Philippe wysoko cenione są zegarki m.in. nastę-
pujących firm: Audemars Piguet, Breguet, Cartier, Chopard, IWC 
Schaffhausen, A. Lange (Glashütte), Jaeger-Lecoultre, Vacheron 
Constantin, Rolex. 

Najbardziej znaną w Europie instytucją wyspecjalizowaną w wy-

3 Referat pt. „Zegarek jako inwestycja” wygłosił ekspert w tej dziedzinie p. Mi-
chał Morawski na seminarium zorganizowanym przez KMZiZ w dniu 
21.11.2006 r.

7.4. Zegary i zegarki jako 
lokata kapitału
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mianie i handlu rzadkimi i zabytkowymi zegarami i zegarkami jest 
Dom Aukcyjny Antiquorum w Genewie. 

Warto jeszcze wspomnieć o jednym z najbardziej w Polsce zna-
nych zegarów: zegarze na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie 
(rys. 4.16). 

Pierwszy zegar na wieży zamkowej został zbudowany w 1622 
roku. Podczas pożaru Zamku 17 września 1939 r. zegar zatrzymał 
się na godzinie 11.15, a w 1944 r. uległ całkowitemu zniszczeniu. 

Działający obecnie nowy zegar na Wieży Zygmuntowskiej został 
uruchomiony 19 lipca 1974 roku, również o godz. 11.15 (jego bicie 
o północy jest codziennie nadawane w programie I Polskiego Radia). 
Był pierwszym całkowicie ukończonym i działającym urządzeniem 
w odbudowywanym Zamku [60, 134], a dla wielu ludzi, zwłaszcza 
biorących udział w odbudowie Zamku, był także czymś więcej niż 
„działającym urządzeniem”. W ich odczuciu, z chwilą uruchomienia 
zegara wieżowego, po 35-letniej przerwie, do Zamku wróciło życie. 
Zegar ten, oprócz odmierzania i sygnalizowania upływającego czasu, 
spełnia więc jeszcze inną funkcję – ma znaczenie symbolu.

7.5. Zegar jako symbol
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I czas Einsteina zależał od zegara miejskiego
Stanisław Jerzy Lec

W jaki sposób dawniej, przed wynalezieniem telegrafu i radia, 
rozpowszechniano informację o bieżącym czasie i jak kontrolowano 
wskazania zegarów? Trudności z tym związane może zilustrować na-
stępująca anegdota: 

W pewnym mieście podróżny wstąpił do miejscowego zegarmistrza, 
aby ten na poczekaniu wykonał mu drobną naprawę zegarka. W trak-
cie trwania naprawy nagle w pobliskim forcie rozlega się wystrzał ar-
matni. Zegarmistrz szybko wstaje od warsztatu i wszystkie znajdujące 
się u niego zegary nastawia na godzinę 12.00. Zafascynowany tym 
klient zapytał, skąd w forcie wiedzą, że właśnie minęło południe? To 
bardzo proste – odpowiada zegarmistrz. – Codziennie przed połu-
dniem przyjeżdża do mnie żołnierz, aby sprawdzić poprawność wska-
zań wojskowego czasomierza.

Przed wynalezieniem telegrafu elektrycznego, który umożliwiał 
szybką łączność, utrzymanie jednolitego czasu na danym obsza-
rze, np. na terenie całego kraju, stwarzało dość poważne problemy. 

8. Systemy i urządzenia do
rozpowszechniania czasu

8.1. Uwagi ogólne
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Np. w Wielkiej Brytanii wskazania zegarów na poszczególnych sta-
cjach kolejowych były korygowane według specjalnego zegara pocz-
towego, który (po nastawieniu go w Londynie) był przewożony ko-
leją z miasta do miasta. Według zegarów kolejowych były następnie 
korygowane zegary na ratuszach [29].

Obecnie do rozpowszechniania informacji o skali czasu wyko-
rzystywane są zarówno tzw. sieci czasu, jak i popularne rozgłośnie 
radiowe i stacje telewizyjne, a ponadto wyspecjalizowane nadajniki 
ośrodków naukowych i laboratoriów badawczych. 

Sieć czasu jest to zespół urządzeń służący do wskazywania czasu 
w dużej liczbie punktów, niekiedy znacznie od siebie oddalonych, 
przy czym wskazania czasu we wszystkich tych punktach powinny 
być jednakowe. Stosowanie sieci czasu jest więc jednym z rodzajów 
dystrybucji czasu, rozumianej jako zespół czynności i środków tech-
nicznych umożliwiających systematyczne przekazywanie informacji 
o skali czasu i jego rachubie.

Działanie sieci czasu oparte jest zwykle na wytwarzaniu, przesyła-
niu i wykorzystywaniu sygnałów elektrycznych zawierających infor-
mację o skali czasu. Sieć czasu składa się zatem z trzech zasadniczych 
zespołów [6, 25, 48, 57, 85]:

– urządzenia generującego sygnał o określonej częstotliwości,
– elementów przekazujących (transmisyjnych),
– urządzeń odbiorczych.
W sieciach czasu urządzeniem generującym sygnały skali czasu jest 

zwykle zegar pierwotny1, tj. zegar niezależny (z regulatorem wahad-
łowym, balansowym lub kwarcowym), wyposażony w odpowiednie 

1 Zegar pierwotny nazywany jest też „zegarem głównym” lub popularnie „zegarem 
matką”. 

8.2. Sieci czasu

8.2.1. Systemy sieci czasu
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urządzenie do wytwarzania wymienionych wyżej sygnałów. Do ele-
mentów przekazujących sygnały z zegara pierwotnego do urządzeń 
odbiorczych należą urządzenia przetwarzające i wzmacniające te syg-
nały oraz linie przesyłowe (przewodowe lub radiowe). Urządzeniami 
odbiorczymi są najczęściej urządzenia wskazujące czas, zwane zega-
rami wtórnymi2, których wskazania (po uprzednim nastawieniu) są 
takie same jak wskazania zegara pierwotnego.

Możliwość zapewnienia jednolitych wskazań czasu wszystkich ze-
garów wtórnych, których znaczna liczba może być rozmieszczona na 
dużym obszarze (np. w zakładzie przemysłowym lub na terenie węzła 
kolejowego), jest tak istotną zaletą sieci czasu, że są one powszechnie 
stosowane pomimo znacznych kosztów związanych z ich instalowa-
niem, a często także z eksploatacją. Z tego względu coraz częściej 
instaluje się sieci czasu obsługujące całe miasta (np. w Moskwie, Pa-
ryżu, Londynie), a w niektórych krajach stosuje się sieci czasu o za-
sięgu ogólnopaństwowym (np. kolejowa sieć czasu w Niemczech).

Czas wskazywany przez urządzenia sieci czasu i obowiązujący na 
danym obszarze lub w określonej instytucji nazywa się czasem nor-
malnym.

Sygnały elektryczne zawierające informację o skali czasu mogą 
być przesyłane zarówno na drodze przewodowej, jak i radiowej, przy 
czym sygnały te mogą mieć przebiegi impulsowe (np. prostokątne) 
lub ciągłe (np. sinusoidalne).

Obecnie stosuje się następujące systemy sieci czasu:
– systemy przewodowo-impulsowe,
– systemy przewodowo-synchroniczne,
– systemy bezprzewodowe (radiowe).
Najbardziej rozpowszechnione są systemy przewodowo-impulso-

we, w których sygnał dyskretny w postaci impulsów prądu stałego, 
zwykle o przebiegu prostokątnym, jest formowany przez zegar pier-
wotny. W przypadku dużej liczby zegarów wtórnych, impulsy te są 
wzmacniane przez urządzenie wzmacniające. Linie przewodowe do 

2 Zegary wtórne nie są zegarami w ścisłym znaczeniu terminu „zegar”, a tylko 
wskaźnikami czasu, gdyż nie mają własnych regulatorów chodu.
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przesyłania sygnału buduje się według zasad obowiązujących w te-
letechnice. 

Najprostsza sieć czasu (rys. 8.1) składa się z zegara pierwotnego 
3, który jest zegarem niezależnym (tj. posiadającym własny regulator 
chodu), oraz z jednego lub więcej zegarów wtórnych 4, przyłączo-
nych do zegara pierwotnego za pomocą sieci przewodowej 5. Sieć 
czasu zasilana jest ze źródła prądu stałego 2. Źródłem tym najczęściej 
jest bateria akumulatorowa, ładowana z sieci prądu przemiennego 
230V poprzez prostownik 1.

Zegar pierwotny zaopatrzony jest w urządzenie wysyłające im-
pulsy elektryczne w równych przedziałach czasu (najczęściej minuto-
wych lub sekundowych). Impulsy te, doprowadzane przewodami do 
zegarów wtórnych, powodują w nich wzbudzanie elektromagnesów, 
które za pośrednictwem przekładni zębatych obracają wskazówki 
tych zegarów. Sieć czasu zapewnia więc ściśle jednakowe wskazania 
czasu wszystkich zegarów wtórnych przyłączonych do tej sieci. Do-
kładność wskazań tych zegarów jest zatem zależna tylko od dokład-
ności chodu zegara pierwotnego.

8.2.2. Sieci czasu przewodowo-impulsowe

Rys. 8.1. Schemat jednoliniowej sieci czasu sterowanej bezpośrednio: 1 – prostow-
nik, 2 – bateria akumulatorowa, 3 – zegar pierwotny, 4 – zegary wtórne, 5 – sieć 
przewodowa

1

230V

2

54
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Impulsy prądu stałego wysyłane przez zegar pierwotny do zegarów 
wtórnych mają zwykle kształt prostokątny i mogą być jednokierun-
kowe lub dwukierunkowe. W systemie impulsów dwukierunkowych 
kierunki kolejnych impulsów są na przemian przeciwne. Obecnie 
stosuje się prawie wyłącznie system impulsów dwukierunkowych. 
Zegary wtórne są w tym przypadku tak skonstruowane, że mogą 
działać tylko przy zasilaniu impulsami dwukierunkowymi. System 
ten zapobiega desynchronizacji wskazań zegarów wtórnych na sku-
tek powstania w obwodzie sieci czasu impulsów przypadkowych. 

Częstotliwość impulsów w sieciach czasu najczęściej wynosi l im-
puls na minutę (T = l min) lub l impuls na sekundę (T = l s) Często-
tliwość l impuls na 1/2 minuty stosowana jest tam, gdzie dokładność 
wskazań do l minuty jest nie wystarczająca (np. w kolejnictwie). Po-
nadto bywają stosowane inne częstotliwości impulsów, np. l impuls 
na 15 s, 10 s, 6 s lub 5 s – zależnie od żądanej dokładności wskazań 
zegarów wtórnych lub od rodzaju innych urządzeń zegarowych przy-
łączonych do sieci czasu.

Oprócz zegarów wtórnych, do sieci czasu mogą być przyłączone 
inne urządzenia przystosowane do sterowania ich przez sieć czasu, 
np. urządzenia rejestrujące w funkcji czasu, urządzenia programowe, 
zegary wejściowo-wyjściowe, stemple czasu i inne.

Przedstawiony na rys. 8.1 układ sieci czasu jest układem najprost-
szym, w którym zegar pierwotny bezpośrednio zasila zegary wtór-
ne. Liczba zegarów wtórnych przyłączonych bezpośrednio do zegara 
pierwotnego jest jednak ograniczona i może wynosić (zależnie od 
typu zegara pierwotnego oraz od poboru prądu przez zegary wtórne) 
najwyżej 20–50. W przypadkach, gdy zachodzi konieczność włącze-
nia do sieci czasu większej liczby zegarów wtórnych lub kiedy obcią-
żenie sieci przez inne urządzenia włączane do tej sieci jest większe 
niż dopuszczalne, stosuje się wzmacniacze impulsów (tzw. translacje 
zegarowe). W bardziej odpowiedzialnych sieciach czasu stosuje się 
tzw. centralę zegarową. Głównym zadaniem obu tych urządzeń jest 
wzmacnianie impulsów przychodzących z zegara pierwotnego.

Centrala zegarowa może ponadto spełniać inne funkcje mające 
na celu zwiększenie pewności działania sieci, jak np. kontrola pra-
widłowości wskazań zegarów wtórnych, sygnalizowanie lub alar-
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mowanie o spadku napięcia zasilania 
lub o ewentualnych innych usterkach 
w pracy sieci czasu.

Z reguły centrale zegarowe mają 
dwa lub więcej niezależne wyjścia, do 
których przyłączone są tzw. linie dys-
trybucyjne sieci czasu. Schemat wie-
loliniowej sieci czasu przedstawiono 
na rysunku 8.2. Liczba zegarów wtór-
nych przyłączonych do jednej linii wy-
nosi zwykle nie więcej niż 25–50. Przy 
większej liczbie zegarów wtórnych sto-
suje się centralę zegarową o odpowied-
niej liczbie linii. Ograniczenie licz-
by zegarów przyłączonych do każdej 
z niezależnych linii i zwiększenie licz-
by tych linii pozwala uzyskać większą 
pewność działania sieci czasu. Ponie-
waż każde z wyjść centrali zegarowej 
ma oddzielne zabezpieczenie przed 
zwarciem lub przeciążeniem danej 
linii, zwarcie lub przeciążenie jednej 
linii nie spowoduje zakłócenia pracy 
zegarów wtórnych przyłączonych do 
innych linii. Ponadto większa liczba 
linii ułatwia zlokalizowanie i usunię-
cie ewentualnego zwarcia lub innych 
usterek w działaniu sieci czasu.

W przypadkach, gdy sieć czasu obejmuje teren bardzo rozległy, 
gdzie impulsy sterujące przesyłane są na znaczne odległości, spadki 
napięcia mogą być tak duże, że zegary wtórne nie będą działać pew-
nie i prawidłowo. Stosuje się wtedy dodatkowe lokalne centrale ze-
garowe (tzw. podcentrale), w których impulsy doprowadzane z odle-
głej centrali zasadniczej są wzmacniane i rozdzielane między lokalne 
linie dystrybucyjne [25, 57, 85]. Podcentrala może być wyposażona 
w dodatkowy rezerwowy zegar pierwotny, który może przejąć ste-

Rys. 8.2. Schemat sieci czasu z elektroniczną centralą 
zegarową Cristaltime firmy FAVAG SA: 1 – kwarco-
wy zegar pierwotny, 2 – urządzenie programowe, 3 – 
wzmacniacz impulsów minutowych i sekundowych, 
4 – wzmacniacz impulsów sekundowych, 5 – wzmac-
niacz impulsów minutowych, 6 – generator sygnału 
dźwiękowego (gong), 7 – głośniki, 8 – dzwonki i brzę-
czyki sygnalizacyjne, 9 – stemple czasu i zegary wejścio-
wo-wyjściowe, 10 – zegary wtórne minutowe, 11– ze-
gary wtórne sekundowe, 12 – zegar wtórny uliczny
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rowanie lokalną siecią czasu w przypadku, gdy z jakichś powodów 
podcentrala nie otrzyma sygnału sterującego z centrali zasadniczej.

Przewodowo-impulsowe sieci czasu stosowane są m.in. w du-
żych zakładach przemysłowych, szkołach, na dworcach kolejowych, 
na stacjach warszawskiego metra, w ośrodkach radiowych i telewi-
zyjnych, na statkach dalekomorskich i w wielu innych obiektach, 
w których muszą być zapewnione jednakowe wskazania wszystkich 
zegarów [25, 57, 85, 128]. W porównaniu z innymi systemami 
(np. radiowymi) sieci te zapewniają dużą niezawodność w szerokim 
zakresie temperatury otoczenia i odporność na różnego rodzaju za-
kłócenia elektryczne. 

W systemach przewodowo-synchronicznych rolę sygnału zawie-
rającego informację o skali czasu pełni prąd przemienny o ciągłym 
przebiegu sinusoidalnym. Prądem tym zasilane są zegary synchro-
niczne. 

Zasada działania zegarów synchronicznych jest zbliżona do zasa-
dy działania zegarów wtórnych stosowanych w przewodowo-impul-
sowych sieciach czasu. Zamiast silnika skokowego zastosowany jest 
tu silnik synchroniczny prądu przemiennego napędzający, poprzez 
zębatą przekładnię redukcyjną, urządzenie wskazujące czas lub inne 
urządzenie wykonawcze (np. urządzenie programowe w programa-
torze, urządzenie przesuwające papier w rejestratorze itd.), zależnie 
od zastosowania zegara.

Urządzeniem generującym prąd przemienny może być np. gene-
rator kwarcowy. W najprostszym przypadku może nim być również 
turbogenerator zasilający sieć energetyczną, do której można przy-
łączyć zegary synchroniczne. Wykorzystywanie sieci energetycznej 
jako źródła informacji o skali czasu jest jednak w pewnym stopniu 
ograniczone ze względu na zdarzające się odchylenia częstotliwości 
prądu od wartości znamionowej (50 Hz ). 

Zaletami systemu energetyczno-synchronicznego są m.in.: po-

8.2.3. Zegary synchroniczne
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wszechność stosowania sieci energetycznej oraz prostota konstrukcji 
i duża moc odbiorników. System ten stosuje się w tych przypadkach, 
gdzie nie jest wymagana duża dokładność działania, np. w niektórych 
rodzajach urządzeń programowych w zmechanizowanym sprzęcie 
domowym (pralki, kuchenki itp.) lub w zegarowych rejestratorach 
przemysłowych.

W systemach bezprzewodowych (radiowych) sygnał zawierający 
informację o skali czasu może być przesyłany w sposób ciągły (w po-
staci częstotliwości wzorcowej) lub w sposób dyskretny (w postaci 
sygnałów czasu) – w odstępach np. co 1 min lub co l s.

Wielokrotnie próbowano zastąpić przewodowe sieci czasu siecia-
mi radiowymi, ale nie udało się uzyskać zadowalającej niezawod-
ności działania wskutek istnienia wielu różnego rodzaju zakłóceń, 
które powodowały błędne wskazania zegarów wtórnych [57]. Za-
miast bezprzewodowych sieci czasu coraz powszechniej stosuje się 
zegary kwarcowe z radiową korekcją wskazań, które są omówione 
w następnym podrozdziale.

W Polsce, oprócz sygnałów czasu transmitowanych co godzinę 
przez Polskie Radio z Laboratorium Pomiarów Czasu Głównego 
Urzędu Miar w Warszawie, dostępny jest też sygnał czasu nadawany 
przez specjalny nadajnik radiowy DCF 77 (rys. 8.3). Sygnał ten na-
dawany jest z miejscowości Mainflingen (koło Frankfurtu nad Me-
nem, RFN). Czas odmierzany przez zegar atomowy jest kodowany 
i wysyłany drogą radiową na falach długich 77,5 kHz. Sygnał DCF 
77 jest odbierany przez zegary kwarcowe wyposażone w miniaturo-

8.2.4. Bezprzewodowe (radiowe) sieci czasu

8.3. Zegary z radiową korekcją wskazań
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wy odbiornik nastrojony na falę 77,5 kHz, który pozwala co godzinę 
samoczynnie korygować wskazania czasu.

Sygnał DCF 77 zawiera pełną informację o bieżącym czasie, 
tj. informację zarówno o skali, jak i o rachubie czasu. W sygnale są 
zakodowane następujące dane: data (dzień miesiąca, dzień tygodnia, 
miesiąc i rok), czas bieżący (godzina, minuty i sekundy) i informacje 
dodatkowe, tj. zabezpieczenia (bity parzystości) i zapowiedzi okreso-
wych zmian czasu (letni – zimowy).

Sygnał DCF 77 jest kodowany w następujący sposób: częstotli-
wość nośna nadajnika modulowana jest impulsami wysyłanymi co 
1 s i czasie trwania 100 lub 200 ms – w zależności od tego, czy dany 
impuls ma oznaczać zero czy jedynkę logiczną. Transmisja pełne-
go sygnału trwa 60 sekund. Każdy cykl informacyjny zaczyna się 
w sekundzie zerowej. Aby umożliwić wykrycie początku transmisji, 
pomija się ostatni impuls.

Nadajnik o mocy 50 kW i wyposażony w antenę o wysokości 
150 m zapewnia poprawny odbiór sygnałów w promieniu do ok. 

Rys. 8.3. Schemat transmisji sygnału z nadajnika DCF 77 do zegara sterowanego 
falą radiową



8. Systemy i urządzenia do rozpowszechniania czasu

182

8.4. Służba czasu

183

2 500 km, a więc obejmuje praktycznie całą 
Europę (północno-wschodni kraniec Polski 
jest oddalony od nadajnika o ok. 1100 km). 
Aby zapewnić nieprzerwaną pracę nadajni-
ka i uniknąć ewentualnych przerw w na-
dawaniu sygnałów czasu, system składa się 
z trzech zegarów atomowych: dwóch zega-
rów cezowych i jednego zegara rubidowe-
go. W skład systemu wchodzą również dwa 
nadajniki rezerwowe wraz z dodatkowymi 
antenami.

Sygnał czasu nadawany jest w sposób 
ciągły (przez całą dobę). Przerwy w odbio-
rze sygnału mogą być spowodowane tylko 
niekorzystnymi warunkami atmosferycz-
nymi (np. burzami), ponieważ w trakcie 
prac konserwacyjnych w systemie włączane 
są urządzenia rezerwowe.

Pierwsze zegary domowe z radiową ko-
rekcją wskazań za pomocą sygnałów z na-
dajnika DCF 77 (rys. 8.4) wyprodukowała 
firma Junghans w 1985 r., a zegarki naręcz-
ne z taką korekcją – w 1990 roku [119]. 

Zarówno zegary domowe (rys. 8.4), jak 
i zegarki naręczne (rys. 8.5) wyposażone 
w miniaturowy odbiornik nastrojony na 
falę 77,5 kHz, który pozwala co godzinę 
samoczynnie korygować ich wskazania, są 
już łatwo dostępne, również w Polsce.

Ze względu na to, że sygnał DCF 77 na-
dawany jest na fali długiej, jest on wrażliwy 
na zakłócenia, których źródłem mogą być 
różne urządzenia elektryczne lub elektro-
niczne, np. silniki (zwłaszcza komutatoro-

Rys. 8.4. Pierwsze kwarcowe zegary stołowe fir-
my Junghans (1985 r.), których wskazania są ko-
rygowane za pomocą sygnałów z nadajnika DCF 
77 [119] 

Rys. 8.5. Współczesny kwarcowy zegarek naręcz-
ny firmy CASIO z radiową korekcją wskazań 
[115]
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we), komputery, monitory, telewizory, urządzenia nadawcze. Dlate-
go odległość odbiornika sygnału od tych urządzeń powinna wynosić 
co najmniej kilka metrów. Jednym z najczęściej spotykanych źródeł 
zakłóceń są anteny telefonii komórkowej.

Do celów dokładnego wyznaczania i przekazywania informacji 
o czasie zorganizowana została międzynarodowa sieć obserwatoriów 
astronomicznych, laboratoriów pomiaru czasu i urządzeń nadaw-
czych – tzw. służba czasu. Podstawowym zadaniem instytucji wcho-
dzących w skład służby czasu jest wyznaczanie czasu na podstawie 
obserwacji astronomicznych, porównywanie wskazań wzorcowych 
zegarów atomowych z wynikami tych obserwacji oraz przechowy-
wanie (konserwacja) czasu, które polega na ciągłym pomiarze czasu 
zawartego pomiędzy chwilą początkową skali czasu a chwilą bieżącą 
(tj. chwilą odczytu wskazań przez obserwatora). 

W Polsce instytucją wchodzącą w skład międzynarodowej służby 
czasu jest Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu 
Miar w Warszawie [130].

Do zadań służby czasu należy również nadawanie i kontrola syg-
nałów czasu, które przenoszą informację o skali czasu. Najczęściej 
sygnały te mają postać impulsów sekundowych przesyłanych drogą 
radiową. 

Zależnie od zastosowania, rozróżnia się następujące rodzaje syg-
nałów czasu:

− sygnały popularne, nadawane przez liczne rozgłośnie radiowe 
do użytku codziennego; większość rozgłośni przyjęła układ, 
w którym początek ostatniego z sześciu impulsów w odstę-
pach sekundowych oznacza pełną godzinę; tego typu sygnały 
są nadawane także i przez rozgłośnie polskie według zegarów 
kwarcowych Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego 
Urzędu Miar w Warszawie (rys. 8.6) [130]; 
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− sygnały czasu różnych typów do celów naukowych – astrono-
micznych i geodezyjnych [42, 57], nadawane najczęściej na 
falach długich.

Współczesne środki techniczne umożliwiają odbiór sygnałów cza-
su z niedokładnością do 0,0001 s, jednakże w praktyce uwzględnia 
się jedynie trzeci znak po przecinku. W wielu przypadkach (w astro-
nomii, geodezji, nawigacji) dopuszczalna jest niedokładność 0,01 s. 
Niedokładność sygnałów czasu z GUM zawarta jest w granicach 
0,01 do 0,1 s.

Istnieje wiele systemów rozpowszechniania informacji o skali 
czasu [42], z których większość jest przeznaczona dla wyspecjalizo-
wanych ośrodków naukowych i badawczych. Obecnie do porów-
nywania skal czasu prowadzonych przez poszczególne obserwatoria 
i laboratoria wykorzystuje się m.in. globalny system nawigacyjny 
(GPS) [20, 64, 130].

Laboratoria i instytucje wchodzące w skład współczesnej służby 
czasu kojarzą się z dawnymi świątyniami wiecznego ognia podsy-
canego przez stale czuwających kapłanów. Największą troską ludzi 
związanych ze służbą czasu jest bowiem zachowanie ciągłości rachu-
by czasu. Dopiero na drugim miejscu jest dokładność zegarów. Jaką 
wartość miałby nawet najlepszy zegar, który choćby na krótko się 
zatrzymywał?

Rys. 8.6. Przebieg sygnału czasu nadawanego przez Polskie Radio z GUM w War-
szawie (pierwsze 5 impulsów dźwiękowych trwa 0,1 s, a ostatni, szósty – 0,2 s)
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Czas jest zawsze aktywny
Sławomir Mrożek

Wiele zjawisk trudno obserwować „okiem nieuzbrojonym”, po-
nieważ przebiegają one zbyt wolno (np. wzrost roślin, rozwijanie się 
pąków kwiatów, gojenie się ran itp.) lub też – co zdarza się znacznie 
częściej – zbyt szybko (np. niektóre wydarzenia sportowe, zjawiska 
kinematyczne i dynamiczne występujące w różnych mechanizmach 
i urządzeniach oraz wiele innych). 

Takie problemy można dziś rozwiązać przy pomocy specjalnych 
metod transformowania czasu. Metody te nie wpływają jednak 
w żadnym stopniu na tempo przebiegu badanych zjawisk, lecz zmie-
niają jedynie czas ich obserwacji.

Jedną z tych metod jest zastosowanie szybkich kamer1 filmowych 
i kamer video (cyfrowych). 

Kamery szybkie mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wystę-
puje potrzeba analizowania zjawisk fizycznych zachodzących z dużą 

1 Termin „szybka kamera” odpowiada angielskiemu określeniu „hight speed ca-
mera”.
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prędkością. Oto niektóre z możliwych obszarów praktycznych zasto-
sowań kamer szybkich:

− przemysł precyzyjny i elektroniczny (np. analiza ruchów podaj-
ników i manipulatorów na liniach montażowych),

− przemysł motoryzacyjny (np. testy zderzeniowe pojazdów, ana-
liza przebiegu napełniania poduszek powietrznych w samocho-
dach, badanie procesów zachodzących w komorach spalania 
silników tłokowych), 

− przemysł kolejowy (np. testy zderzeniowe pociągów, analiza za-
chowania podwozia przy dużych prędkościach jazdy),

− przemysł lotniczy i astronautyczny (np. analiza zjawisk zacho-
dzących w silnikach odrzutowych i rakietowych), 

− przemysł zbrojeniowy (np. analiza działania broni strzeleckiej 
oraz ruchu pocisków i rakiet), 

− przemysł spożywczy i farmaceutyczny (np. analiza błędów wy-
stępujących w maszynach pakujących),

− biomechanika (np. analiza ruchu i obciążeń kończyn, analiza 
lotu owadów i ptaków), 

− prace badawczo-rozwojowe (np. badania prototypów, testy no-
wych urządzeń). 

Efekt zwolnienia tempa obserwowanego ruchu, czyli „rozciągnię-
cia” skali czasu, uzyskuje się przez wykonywanie zdjęć filmowych 
z częstotliwością większą niż częstotliwość ich wyświetlania na pro-
jektorze lub monitorze (przy efektach przyśpieszenia – odwrotnie). 
Jest to dotychczas jedyna możliwość zmiany (choć tylko w sposób 
pozorny) skali czasu, który w rzeczywistości płynie jednostajnie 
i niezależnie od woli człowieka.
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Zwolnienie ruchu na ekranie w stosunku do ruchu rzeczywistego 

wynosi:

gdzie:  nzdj – częstotliwość zdjęć w kamerze (klatek/s),
nproj – częstotliwość wyświetlania klatek filmu w projektorze.

Częstotliwość projekcji filmów nproj jest znormalizowana i zwykle 
wynosi: 

– przy taśmie filmowej o szerokości 35 mm: nproj= 24 kl./s,
– przy taśmie filmowej o szerokości 16 mm: nproj= 16 lub 24 kl./s. 

Częstotliwość wykonywania zdjęć filmowych nzdj może być nato-
miast bardzo duża i teoretycznie jest nieograniczona.

W zwykłych kamerach filmowych taśma zdjęciowa porusza się 
ruchem skokowym. W kamerach filmowych przeznaczonych do 
wykonywania zdjęć z dużymi częstotliwościami (powyżej 200 kl./s) 
taśma porusza się w sposób ciągły – ze stałą prędkością. 

Utrwalanie obrazu na poszczególnych klatkach poruszającej się 
ze stałą prędkością taśmy filmowej uzyskuje się następującymi spo-
sobami:

a) przez oświetlanie filmowanego przedmiotu bardzo krótkimi 
błyskami, 

b) przez zastosowanie w kamerze optycznego układu wyrównaw-
czego, który w czasie naświetlania klatki przesuwa rzucany na 
taśmę filmową obraz z prędkością równą prędkości taśmy.

Ograniczenie częstotliwości zdjęć wynika z prędkości granicz-
nej taśmy w prowadnicach tzw. kanału filmowego, która wynosi 
ok. 60 m/s. Powyżej tej prędkości następuje uszkadzanie i zacieranie 
się taśmy w prowadnicach, zwłaszcza po stronie emulsji. W praktyce 

9.2. Szybkie kamery filmowe
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stosuje się przesuw taśmy z prędkością nie przekraczającą 20–40 m/s 
(górna granica dotyczy zastosowania specjalnej taśmy o zwiększonej 
wytrzymałości). Pozwala to uzyskać częstotliwości:

do 1 000 zdj./s   na taśmie 35 mm,
do 5 000 zdj./s  na taśmie 16 mm,
do 10 000 zdj./s  na taśmie 8 mm,
do 40 000 zdj./s  na taśmie 35 mm – z podziałem klat-
    ki na mniejsze pola.

W kamerach filmowych przeznaczonych do wykonywania zdjęć 
z większymi częstotliwościami niż 40 000 zdj./s taśma filmowa uło-
żona jest nieruchomo w specjalnym bębnie, natomiast obraz jest 
kolejno rzucany na poszczególne klatki przez układ optyczny z wiru-
jącym zwierciadłem (tzw. komutacja optyczna).

W Polsce najbardziej znaną i roz-
powszechnioną kamerą do szybkich 
zdjęć była kamera „Pentazet 16” fir-
my PENTACON (NRD) z wyrów-
naniem optycznym. Za pomocą tej 
kamery można wykonywać zdjęcia 
na taśmie filmowej o szerokości 
16 mm z częstotliwością od 500 do 
5 000 zdjęć na sekundę. Schemat 
kamery przedstawiono na rys. 9.1. 

W układzie wyrównania optycz-
nego został zastosowany 12-ścien-
ny pryzmat. O szybkości działania 
kamery świadczy czas przewijania 
się taśmy o długości 30 m z jednej 
szpuli na drugą: przy częstotliwości 
5 000 zdj./s taśma taka przewija się 
w czasie ok. 1 s, przy czym połowa 
„marnuje się” na rozbieg kamery.

Rys. 9.1. Schemat kamery „Pentazet 16”: l – obiektyw, 2 – 
wirujący pryzmat, 3 – taśma filmowa, 4 – kanał filmowy, 
5, 6 – rolki napędowe taśmy, 7, 8 – szpule taśmy, 9 – lampa 
błyskowa znacznika czasu, 10 – wizjer
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Zaletą tego typu kamer (w porównaniu z innymi, w których klat-
ka filmowa jest dzielona na mniejsze pola) jest to, że film po wywo-
łaniu nadaje się do normalnej projekcji na dowolnym projektorze 
16 mm. Uzyskiwane zwolnienie ruchu wynosi do ok. 200 razy (przy 
projekcji nproj = 24 kl/s) lub do ok. 300 razy (przy projekcji nproj = 
16 kl/s). Oznacza to, że zjawisko trwające np. 0,1 s może być obser-
wowane przez ok. 20 lub 30 sekund.

Autor przeprowadził szereg 
badań nad różnorodnymi mecha-
nizmami, w tym badanie zjawisk 
dynamicznych w mechanizmach 
zegarowych (uderzenia i odbicia 
w wychwycie kotwicowym kołko-
wym), w komputerowych urządze-
niach wejścia-wyjścia, migawkach 
aparatów fotograficznych, a także 
badanie zachowania się sprężyn 
stykowych w przekaźnikach i cen-
tralach telefonicznych, przebiegów 
pękania w płytkach wykonanych 
z kruchych materiałów i wiele in-
nych [57, 59]. Badania te były 
przeprowadzane w Instytucie Kon-
strukcji Przyrządów Precyzyjnych 
i Optycznych na Wydziale Mecha-
niki Precyzyjnej (obecnie Wydział 
Mechatroniki) Politechniki War-
szawskiej.

W latach 70. i 80. autor pro-
wadził też zajęcia dydaktyczne 
na Wydziale MP PW w ramach 
przedmiotu obieralnego „Zasto-
sowanie fotografii i filmu w ba-
daniach naukowych”. Na rys. 9.2. 
przedstawiono zdjęcia przebiegu 
odrywania się kropli wody od koń-

Rys. 9.2. Przebieg odrywania się
kropli wody od rurki wylotowej
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ca rurki wykonane podczas tych zajęć szybką kamerą. Zdjęcia przed-
stawione na rysunku są odbitkami z klatek filmu 16 mm kręconego 
z częstotliwością 1000 kl/s. 

Na kolejnych zdjęciach można zauważyć, że odrywającą się kro-
plę początkowo łączy z końcem rurki cienka „nitka”, z której for-
muje się dodatkowa mała kropelka. Z reguły podąża ona za kroplą 
właściwą, a niekiedy wraca do wylotu rurki (rys. 9.2 b). Interesujący 
jest również fakt, że kropla nie ma kształtu „kroplowatego”, lecz ma 
wyraźnie kształt zbliżony do kuli.

Jak już wspomniano, w szybkich kamerach filmowych, które 
obecnie zalicza się do kamer starszej generacji, korzystanie z taśmy 
filmowej powodowało szereg niedogodności. Taśma często ulegała 
uszkodzeniom, niwecząc eksperyment, a ze względu na konieczność 
obróbki chemicznej filmu upływał długi czas od chwili zarejestrowa-
nia eksperymentu do jego analizy. Szybkie kamery elektroniczne są 
pozbawione tych wad. Ponadto dane zapisywane są w formie cyfro-
wej, a więc nadają się do natychmiastowego przesłania i analizy za 
pomocą komputerów. Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania 
analizę ruchu można też prowadzić w czasie rzeczywistym (metoda 
on-line).

W Polsce dostępne są szybkie kamery cyfrowe produkowane 
m.in. przez japońską firmę Photron2), która jest światowym liderem 
w dziedzinie wytwarzania szybkich kamer elektronicznych przezna-
czonych do zapisu szybko zachodzących zjawisk fizycznych. Kamery 
te umożliwiają rejestrację obrazu z prędkością od kilkuset do kilku-
dziesięciu tysięcy klatek na sekundę. 

Do kamer dołączane jest oprogramowanie Photron Files Viever 
(PFV) oraz Photron Motion Tools (PMT). Program PFV umożli-

2 Dystrybutorem kamer cyfrowych firm Photron oraz innych wytwórców szybkich 
kamer jest firma BRJ Sp. z o.o. (www.brj.pl)
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wia współpracę kamer z komputerem, 
zapis i poklatkowe przeglądanie zapi-
sanego materiału, natomiast program 
PMT pozwala dodatkowo na analizę za-
pisanego materiału w celu uzyskania in-
fo macji o przemieszczeniach, prędkości 
i przyspieszeniach wybranych elementów 
z zapisanego materiału. Razem z kame-
rami oferowany jest sprzęt towarzyszący: 
obiektywy, filtry, pierścienie, monito-
ry, zestawy oświetleniowe, skrzynki do 
równoległego zapisu dowolnych sygna-
łów analogowych oraz komputery PC 
lub laptopy dostosowane do współpracy 
z kamerami. 

Przykładem nowoczesnej szybkiej kamery cyfrowej jest lekka ka-
mera typu Ultima 512 (rys. 9.3), zapewniająca znakomitą czułość 
podczas filmowaniu z prędkością 2000 kl./s i przy rozdzielczości 
512 × 512 pikseli. 

Kamera Ultima 512 zapewnia wysokie osiągi, pracując z pręd-
kością 2000 kl./s w pełnej rozdzielczości oraz do 32 000 kl./s przy 
rozdzielczości zredukowanej. Solidna i lekka głowica, połączona 
z procesorem za pomocą elastycznego kabla o długości 5 metrów, po-
zwala na pracę w trudnodostępnych i ciasnych miejscach. Wykonana 
ze stopu magnezu konstrukcja głowicy obudowy procesora zapew-
nia przydatność kamery do pracy w trudnych warunkach z dużymi 
przeciążeniami i przyśpieszeniami. Wysoką czułość na światło osiąg-
nięto przez zastosowanie przetworników CMOS trzeciej generacji (z 
pikselami o rozmiarze 16 μm): 10 bitowych w modelach czarno-bia-
łych oraz 30 bitowych dla kamer kolorowych. Kamera Ultima 512 
wyposażona jest w najnowszą funkcję Dual Speed Recording, która 
pozwala na zapisywanie początkowych sekwencji obserwowanego 
zjawiska z inną szybkością niż sekwencji późniejszych. Umożliwia 
to efektywne wykorzystanie kombinacji szybkości zapisu i rozpo-
rządzalnej pamięci. Odpowiednie oprogramowanie i duża liczba 
wejść/wyjść pozwalają sterować kamerą Ultima 512 poprzez Ether-

Rys. 9.3. Kamera Ultima 512 firmy Photron (wg fir-
mowych materiałów informacyjnych)
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net IEEE 1394 (FireWire) a także, gdy 
występuje konieczność sterowania z du-
żej odległości, przez Gigabit Optical Ne-
twork (produkt Photrona). Kamera może 
też pracować bez komputera, sterowana 
za pomocą dostarczanego w komplecie 
ręcznego modułu sterowania.

Dużą uniwesalnością charakteryzują 
się także szybkie kamery cyfrowe szwaj-
carskiej firmy AOS Technologies3.

Przykładem nowoczesnej kamery 
tej wytwórni jest kompaktowa kamera 
X-EMA (rys. 9.4). Dzięki niewielkim 
wymiarom (71 × 71 × 137 mm) i masie 
(980 g) nadaje się do pracy nawet w bar-

dzo ograniczonej przestrzeni. Kamera jest wyposażona w matrycę 
1280 × 1024 pikseli – kolorową lub monochromatyczną. Częstotli-
wość filmowania wynosi 500 kl./s przy pełnej rozdzielczości i aż do 
32 000 kl./s przy rozdzielczości zredukowanej. Pamięć kamery (do 
5,2 GB) umożliwia zapis sekwencji do 8 s przy pełnej rozdzielczo-
ści i nominalnej częstotliwości zdjęć 500 kl./s. Długość sekwencji 
może być zwiększona kosztem redukcji częstotliwości lub rozdziel-
czości obrazu. Do każdej kamery X-EMA dołączone jest odpowied-
nie oprogramowanie komputerowe, które pozwala na różne sposoby 
analizować sfilmowane obrazy.

Kamera X-EMA, podobnie jak inne typy kamer tej wytwórni, 
jest wyposażona we własny akumulator i może pracować autono-
micznie, tj. bez połączenia z komputerem. 

Opisane powyżej szybkie kamery cyfrowe są rozwiązaniem alter-
natywnym wobec klasycznych kamer filmowych na taśmę 16 mm 
– we wszystkich tych zastosowaniach, gdzie nie jest wymagana roz-
dzielczość megapikselowa. 

3 W Polsce dystrybutorem kamer cyfrowych firmy AOS Technologies jest Vigo Sy-
stem S.A. (www.vigo.com.pl)

Rys. 9.4. Kamera X-EMA firmy AOS Technolo-
gies (wg firmowych materiałów informacyjnych)
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Nigdy nie martwię się o przyszłość. 
Przychodzi wystarczająco szybko

Albert Einstein

Wraz z rozwojem nauk fizycznych i technicznych zegary stawały 
się coraz dokładniejsze. Od prostych zegarów mechanicznych, po-
przez zegary kwarcowe, doszliśmy do zegarów atomowych – tak do-
kładnych, że dopiero po upływie miliona lat wykażą błąd wskazań 
wynoszący 1 sekundę. 

Ze wszystkich wielkości fizycznych czas potrafimy mierzyć z naj-
większą dokładnością (rys. 10.1), co sprawia, że służy on również do 
definiowania jednostek innych wielkości. Na przykład w 1983 r. Ge-
neralna Konferencja Miar przyjęła nową definicję jednostki długoś-
ci: za wzorzec metra została przyjęta odległość, jaką światło w próżni 
pokonuje w czasie 1/299 792 458 sekun-
dy (oznacza to, że prędkość światła wynosi 
dokładnie 299 792 458 m/s). Pomiar czasu 
przekłada się również na pomiar odległości 
we Wszechświecie, gdzie dystans między 
odległymi obiektami określa się w latach 
świetlnych.

Zestawienie orientacyjnych wartości 
niedokładności pomiaru czasu uzyskiwa-
nych dotychczas za pomocą różnych rodza-
jów zegarów zawiera tablica 10.1.

10. Uwagi końcowe

Rys. 10.1. Dokładność jednostek podstawowych 
układu SI
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Najdoskonalszymi urządzeniami do pomiaru czasu są obecnie 
zegary cezowe. Oprócz zegarów cezowych budowane są także inne 
rodzaje zegarów atomowych, np. zegary rubidowe, które wprawdzie 
są mniej dokładne, ale za to na ogół mniejsze i tańsze od zegarów 
cezowych.

Tablica 10.1. Orientacyjna dokładność urządzeń do pomiaru czasu

Rodzaj zegara Osiągnięty najmniejszy błąd wskazań

Zegary mechaniczne w XVII–XVIII wieku 7 · 10-3 600 s/d 7000 lat/1 mln lat

Zegarek naręczny balansowy (średniej klasy) 1 · 10-4 10 s/d 115 lat/1 mln lat

Chronometr okrętowy (mechaniczny) 1 · 10-5 1 s/d 11,5 lat/1 mln lat

Zegarek naręczny kwarcowy (średniej klasy) 1 · 10-6 0,1 s/d 1,2 roku/1 mln lat

Chronometr okrętowy kwarcowy 1 · 10-7 0,01 s/d 1 mies. /1 mln lat

Zegar wahadłowy Shortta 1 · 10-8 0,001 s/d 3 doby/1 mln lat

Zegar kwarcowy laboratoryjny 1 · 10-9 0,0001 s/d 7 godz. /1 mln lat

Zegar atomowy cezowy 3 · 10-14 3 · 10-9 s/d 1 s/1 mln lat

W najbliższej przyszłości podstawowym miernikiem czasu w ży-
ciu codziennym będzie jednak w dalszym ciągu zegar (zegarek) 
kwarcowy – stopniowo coraz bardziej udoskonalany. Wydaje się, że 
jedynie precyzyjne zegarki mechaniczne (z regulatorem balansowym 
i automatycznym naciągiem sprężyny napędowej) mogą stanowić 
alternatywę dla zegarków kwarcowych – szczególnie jeżeli wymaga-
na jest duża trwałość mechanizmu, np. w zegarkach luksusowych 
i drogocennych.

Zegary atomowe odgrywają ważną rolę m.in. przy wyznaczaniu 
położenia w przestrzeni. Satelity Globalnego Systemu Lokalizacji 
(GPS) nieprzerwanie przekazują drogą radiową swoje dokładne po-
łożenie i czas wyznaczany przez znajdujące się w nich zegary ato-
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mowe [64]. Urządzenie odbiorcze GPS na podstawie sygnałów 
pochodzących od co najmniej czterech satelitów wylicza dokład-
ne współrzędne pozycji samolotu, statku lub wędrowca – nie-
zależnie od tego, w jakiej części świata się on znajduje. Gdyby 
w którymś z satelitów zegar wykazał błąd pomiaru czasu wynoszą-
cy jedną milionową sekundy (1 · 10-6 s) i nie został skorygowany 
przez jedną ze stacji śledzących ruchy satelitów, wynikający z tego 
błąd wyznaczenia pozycji odbiornika GPS wynosiłby ok. 0,5 km. 

W niektórych dziedzinach nauki i techniki, np. w fizyce, a zwłasz-
cza w technice jądrowej, często zachodzi potrzeba pomiarów krót-
kich odstępów czasu.

Dzisiejsza technika posługuje się odstępami czasu rzędu pikose-
kundy (milionowa część milionowej części sekundy). Aby uzmysło-
wić sobie jej wielkość, należy zauważyć, że w ciągu jednej pikosekun-
dy światło przebiega odcinek drogi 0,3 mm. Fizycy operują (na razie 
teoretycznie) jednostką zwaną jednostką elementarną czasu, tyle razy 
mniejszą od pikosekundy, ile razy pikosekunda jest mniejsza od se-
kundy. Jednostka elementarna czasu wynosi l · 10-24 sekundy.

Jak wynika z ostatnich doniesień [111, 112], dzięki ogromnemu 
rozwojowi nauki, zwłaszcza fizyki, metody pomiaru czasu są nadal 
doskonalone. Jak już wspomniano, dobry zegar atomowy (cezowy) 
produkowany w USA od lat 80. wykazuje niedokładność 3 · 10-14 
(1 sekunda na milion lat). Jednak zegar atomowy (wykorzystujący 
„układ z fontanną atomów cezu”), uruchomiony w 1999 r. w NIST 
(National Institute of Standards and Technology) w stanie Kolorado, 
wykazuje już tylko niedokładność 1 · 10-15 (zegar ten jest wzorcem 
czasu obowiązującym w USA). 

Ostatnio przeprowadzone udane próby z prototypami nowych 
układów generatorów częstotliwości, w których zamiast atomów 
cezu zastosowano atomy wapnia lub jony rtęci, pozwalają fizykom 
przypuszczać, że w ciągu najbliższych lat osiągnie się niedokładność 
rzędu 1 · 10-16, czyli 300 razy mniejszą niż we współczesnych zega-
rach atomowych. Niewykluczone więc, że już w najbliższych latach 
zostanie zbudowany zegar atomowy tak dokładny, że nie da się z nim 
zsynchronizować żadnego z dotychczas zbudowanych przyrządów 
do pomiaru czasu.
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Niektóre daty z historii rozwoju 
techniki zegarowej

ok. 2500 
p.n.e. w Chinach są znane zegary słoneczne i wodne

ok. 1500 
p.n.e.

Thutmosis III ustawia w Heliopolis tzw. iglice Kleopatry, 
które służyły do wyznaczania pór dnia; posiadał on także sło-
neczny zegar podróżny

ok. 1400 
p.n.e. w Egipcie są znane zegary wodne

ok. 630 
p.n.e. w Asyrii budowano publiczne zegary wodne

ok. 380 
p.n.e. Platon zbudował zegar wodny z budzikiem

ok. 250 
p.n.e.

Ktesibios buduje bardzo dokładne zegary wodne z ruchomy-
mi figurami

ok. 50 
p.n.e.

w Rzymie ustawiono pochodzące z Grecji obeliski jako ze-
gary słoneczne

724 w Chinach zbudowano zegar mechaniczny z napędem wod-
nym (uważany też za pierwszy zegar mechaniczny)

ok. 820 w Fuldzie istniał najstarszy niemiecki zegar słoneczny

ok. 1000
mnich Gerbert z Aurillac (późniejszy papież Sylwester II) 
zbudował w Magdeburgu pierwszy w Europie zegar mecha-
niczny
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ok. 1300 najstarsza znana wzmianka o zegarze mechanicznym – 
– w Boskiej Komedii Dantego

1335 pierwszy zegar wieżowy w Mediolanie

1344 zegar wieżowy w Padwie

1348 zegar wieżowy w Londynie

1354 zegar wieżowy w Strasburgu

1368 zegar wieżowy na wieży ratusza we Wrocławiu

1370 zegar wieżowy w Paryżu

1390 zegar wieżowy na kościele Mariackim w Krakowie 

1404 zegar wieżowy na Kremlu w Moskwie

ok. 1414 zegar wieżowy na katedrze w Gnieźnie (nieco później także 
w Gdańsku, w Warszawie i na Wawelu w Krakowie)

1425 zbudowano udoskonalony zegar słoneczny (ze wskazówką 
równoległą do osi Ziemi)

ok. 1450 wynaleziono zegar z napędem sprężynowym

1470 Hans Düringer ukończył budowę monumentalnego zegara 
astronomicznego w kościele Mariackim w Gdańsku

1490 zbudowano słynny „Orloj” na wieży ratuszowej w Pradze

1510 P. Henlein (1479–1542) zbudował w Niemczech pierwszy 
zegarek kieszonkowy

1518 J. Couldray zbudował pierwszy zegarek kieszonkowy 
we Francji

ok. 1550
zegary wieżowe z jedną wskazówką (godzinową) zaczęto wy-
posażać w dodatkową tarczę ze wskazówką wskazującą kwa-
dranse
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ok. 1580 
(?) zastosowano wskazówkę minutową

1583 Galileo Galilei (1564–1642) w Pizie odkrył prawa ruchu 
wahadła

ok. 1600 pierwsze zegary z mechanizmami grającymi

1622 uruchomiono zegar na wieży Zamku Królewskiego 
w Warszawie

1649 Vincezo Galilei zbudował zegar wahadłowy według szkiców 
wykonanych przez jego ojca Galileo

1657 Ch. Huygens (1629–1695) zbudował pierwszy zegar wahad-
łowy na podstawie opracowanej przez siebie teorii wahadła

1664

A. Kochański (1631–1700) napisał IX Księgę pt. Mirabilia 
chronometrica w dwunastotomowym dziele K. Schotta Tech-
nica Curiosa (był to pierwszy w świecie podręcznik zegarmi-
strzowski, w którym autor zaproponował także szereg ulep-
szeń w mechanizmach zegarowych)

1675 Ch. Huygens wynalazł regulator balansowy ze sprężyną 
zwrotną

ok. 1676 pojawiły się zegarki – repetiery wybijające godziny i kwa-
dranse

1676 R. Hooke (1635–1703) wynalazł wychwyt hakowy do zega-
rów wahadłowych

1695 T. Tompion (1638–1713) wynalazł wychwyt cylindrowy 
(ulepszony w 1715 r. przez G. Grahama)

1704 N. Fatio (1664–1741) zastosował pierwsze łożyska mineral-
ne, tzw. „kamienie zegarkowe”

1715
G. Graham (1673–1751) skonstruował kotwicowy wychwyt 
spoczynkowy do zeg. wahadłowych (później nazwany jego 
imieniem)

1722 J. Hautefeuilles (1647–1724) zastosował wychwyt kotwico-
wy do balansu
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1726 J. Harrison (1693–1776) wynalazł wahadło z kompensacją 
temperaturową

ok. 1730 pierwszy zegar z kukułką

1741 L. Amant skonstruował wychwyt spoczynkowy kołkowy 
do zegarów wahadłowych („nożycowy”)

1748 P. Le Roy (1717–1785) wynalazł wychwyt chronometrowy

ok. 1750 
(?)

w zegarach precyzyjnych zastosowano wskazówkę sekundo-
wą (nieco później – także w zegarkach kieszonkowych)

1755 T. Mudge (1715–1794) ulepszył swobodny wychwyt kotwi-
cowy

1756 A. L. Perrelet zbudował zegarek kieszonkowy z automatycz-
nym naciągiem sprężyny

1759 J. Harrison ulepszył wychwyt chronometrowy i zastosował 
go w chronometrze, który wykazał niezwykłą dokładność

1761 M. Hahn (1739–1781) zbudował zegar astronomiczny wska-
zujący m.in. ruchy planet i ich satelitów

1761 J. Harrison skonstruował zegar nadający się do żeglugi mor-
skiej

1798 L. Perron wynalazł wychwyt kotwicowy kołkowy do regula-
torów balansowych

ok. 1800 A.L. Breguet (1747–1823) zastosował sprężynę balansową 
z tzw. krzywą końcową 

1811
w Poznaniu ukazała się pierwsza w języku polskim mała ksią-
żeczka o zegarkach autorstwa A. Masłowskiego (1767–1828) 
pt. Zbiór wiadomości potrzebnych naprawiającemu także i no-
szącemu zegarek

1824 w Genewie powstała pierwsza szkoła zegarmistrzowska

1825
G. A. Leschot ulepszył wychwyt kotwicowy swobodny i za-
stosował go w obecnej postaci (jest to tzw. wychwyt kotwi-
cowy szwajcarski)
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1839 Polacy A. Patek i F. Czapek założyli w Genewie pierwszą fa-
brykę zegarków

1840 A. Bain skonstruował i opatentował pierwszy zegar z elektro-
magnetycznym napędem wahadła

1842 ukazały się pierwsze zegarki nakręcane koronką (zamiast od-
dzielnego kluczyka)

1842 M. Hipp (1813–1893) skonstruował zegar wahadłowy z na-
pędem elektrycznym, na który uzyskał patent w 1865 r.

1843 zbudowano pierwszy sekundomierz (stoper)

1844 w wychwycie Grahama zastosowano wymienne palety

1845
powstała – istniejąca do dziś – firma PATEK-PHILIPPE, 
przekształcona z fabryki A. Patka i F. Czapka (F. Czapek za-
łożył własną firmę)

1845 F.A. Lange (1815–1875) założył fabrykę zegarków w Glashüt-
te k. Drezna

1848 A. Louis Brandt założył w Biel (Szwajcaria) fabrykę zegar-
ków, która od 1894 r. przyjęła nazwę „Omega”

1850
uruchomiono produkcję zegarów w fabryce założonej przez 
Gustawa Beckera (1819–1885) w Świebodzicach (d. nazwa 
Freiburg); do 1875 r. fabryka wyprodukowała 100 tys., a do 
1892 r. – 1 milion zegarów

1850
w Lipsku wydano pierwszy podręcznik dla zegarmistrzów 
w języku polskim pt. Słów kilka o zegarmistrzowstwie, napi-
sany przez F. Czapka

1856 F. Breguet (1804–1883) skonstruował zegar mechaniczny 
z naciągiem elektrycznym

1860 uruchomiono masową produkcję zegarów w fabryce 
„Junghans”

1860 M. Hipp zbudował pierwszy chronograf
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1868
w Szwajcarii rozpoczęto produkcję tanich zegarków kie-
szonkowych, których konstrukcję opracował G. F. Roskopf 
(1813–1899); zegarki te potocznie nazywano „roskopfami” 

1868 w Schaffhausen powstała fabryka zegarków IWC

1886 w Warszawie firma F. Woronieckiego ustawiła pierwszy pub-
liczny zegar elektryczny

1891 firma THIEL w Ruhla (Turyngia, Niemcy) rozpoczęła pro-
dukcję zegarków kieszonkowych

1891 w Warszawie powstała fabryka budzików „GF” (istniała 
do 1944 r.)

1901
M. Mięsowicz (1861–1938) założył „Pierwszą Krajową Fa-
brykę Zegarów Wieżowych” w Krośnie, która do 1938 r. wy-
produkowała 280 zegarów wieżowych

1902 do produkcji panewek łożyskowych (tzw. „kamienie”) zaczę-
to używać rubinu syntetycznego

1905 (?) pojawiły się specjalne paski skórzane umożliwiające moco-
wanie zegarków kieszonkowych lub naszyjnikowych na ręce

1905 w USA po raz pierwszy nadano radiowy sygnał czasu

1911 w Paryżu rozpoczęto nadawanie radiowych sygnałów czasu 
z nadajnika zainstalowanego na wieży Eiffla

1918 W.H. Eccles skonstruował generator z rezonatorem kamer-
tonowym

1919 (?) rozpoczęto seryjną produkcję zegarków naręcznych

1920
zastosowano sprężyny włosowe „autokompensacyjne” wyko-
nane ze stopu ELINVAR, wynalezionego przez Ch. E. Guil-
laume

1921 otwarcie Muzeum Zegarów w Wiedniu, gdzie obecnie znaj-
duje się ok. tysiąc eksponatów

1924 zbudowano zegar astronomiczny o dwóch wahadłach syste-
mu Shortta
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1926
rozpoczęto seryjną produkcję zegarków naręcznych z auto-
matycznym naciągiem (patent na taki zegarek uzyskał J. Har-
wood w 1924 r.)

1929 W. A. Marrison zgłosił patent na generator (zegar) z rezona-
torem kwarcowym

1933 zaczęto stosować urządzenie przeciwwstrząsowe „Incabloc”, 
chroniące czopy balansu przed uszkodzeniem 

1934
odkrycie nieregularności w ruchu wirowym Ziemi przy wy-
korzystaniu zegara kwarcowego (A. Scheibe i U. Adelsber-
ger)

1939 
17 września podczas bombardowania Warszawy spłonęła 
wieża Zamku Królewskiego – wskazówki zegara zamkowego 
zatrzymały się na godz. 1115 i w tym położeniu pozostawały 
aż do całkowitego zniszczenia Zamku w 1944 r.

1945 w zegarkach zaczęto stosować tzw. „sprężyny niepękające”, 
wykonane ze stopu NIVAFLEX

1947 w Łódzkiej Fabryce Zegarów uruchomiono produkcję bu-
dzików

1948
ukazały się pierwsze dwa tomy z serii Zegarmistrzostwo au-
torstwa braci W. Podwapińskiego (1903–1983) i B. Bartnika 
(1918–2002) z Niepokalanowa

1949 zbudowano tzw. zegar atomowy (maser amoniakalny)

1951
w Toruńskiej Fabryce Wodomierzy uruchomiono produkcję 
zegarów domowych (późniejsza nazwa: Toruńska Fabryka 
Wodomierzy i Zegarów METRON)

1952
w wyniku współpracy firm LIP (Francja) i Elgin (USA) roz-
poczęto seryjną produkcję zegarków naręcznych z elektrycz-
nym napędem balansu (ze sterowaniem stykowym), zasila-
nych z miniaturowej baterii

1953 firma Bulova (USA) opatentowała zegarek naręczny z regula-
torem kamertonowym

1955 zbudowano zegar atomowy z generatorem cezowym
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1955
do smarowania łożysk w zegarach i zegarkach niektóre fabry-
ki zaczęły stosować oleje syntetyczne (znacznie trwalsze od 
olejów zegarmistrzowskich „klasycznych”)

1956
ukazało się I wydanie książki L. Zajdlera pt. Dzieje zegara 
(II wydanie, całkowicie zmienione – w 1977 r., a III wyd. 
– w 1980 r.)

1957
w USA firma Hamilton rozpoczęła seryjną produkcję zegar-
ków naręcznych z elektr. napędem balansu (ze sterowaniem 
stykowym)

1957
w USA, a później w Szwajcarii firma Bulova uruchomiła se-
ryjną produkcję zegarków naręcznych z regulatorem kamer-
tonowym (produkowano je do 1964 r.)

1958 w Japonii, USA i Szwajcarii wyprodukowano pierwsze zegar-
ki naręczne z rezonatorem kwarcowym

1959
w Błoniu k. W-wy uruchomiono produkcję mechanicznych 
zegarków naręcznych na licencji radzieckiej; produkcję prze-
rwano w 1969 r.

 1961
w Szwajcarii firma Patek Philippe wyprodukowała pierwsze 
chronometry okrętowe z rezonatorem kwarcowym (32 kHz), 
z zasilaniem z baterii (wystarczającej na rok pracy zegara)

1963
w Planetarium Śląskim w Chorzowie została otwarta wysta-
wa „Czas i jego pomiar w rozwoju dziejowym” (według sce-
nariusza L. Zajdlera)

1965

w zegarkach naręcznych – oprócz „tradycyjnej” częstotliwo-
ści drgań balansu 2,5 Hz (18 000 pojedynczych wahnięć na 
godz.) zaczęto stosować częstotliwości 3 lub 4 Hz, a później 
nawet 5 Hz (tj. 21 600 lub 28 800 oraz 36 000 poj. wah. na 
godz.) 

1966
w Szwajcarii zbudowano prototyp i rozpoczęto seryjną pro-
dukcję zegarków naręcznych z rezonatorem kwarcowym na-
zwanych „Beta 21” 

1967 przyjęto definicję jednostki czasu – sekundy, opartą na wzor-
cu cezowym (tzw. czas atomowy)

1969
w Szwajcarii rozpoczęto seryjną produkcję zegarków naręcz-
nych z rezonatorem kwarcowym „Beta 21” (z układem sca-
lonym)
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1969
w USA firma Hamilton uruchomiła produkcję kwarcowych 
zegarków naręcznych „Pulsar” z cyfrowym urządzeniem 
wskazującym (z diodami świecącymi) włączanym za pomocą 
przycisku

1973
uruchomiono produkcję zegarków kwarcowych z ciekłokry-
stalicznym urządzeniem wskazującym godziny, minuty i se-
kundy oraz datę, działającym w sposób ciągły 

1974 18 lipca o godz. 1115 uruchomiono nowy zegar na wieży od-
budowanego Zamku Królewskiego w Warszawie

1978 firma „Omega” rozpoczęła seryjną produkcję kwarcowych 
chronometrów okrętowych

1979 w Łódzkiej Fabryce Zegarów uruchomiono produkcję zega-
rów samochodowych z rezonatorem kwarcowym

1980
w Muzeum Techniki w Warszawie została otwarta wysta-
wa „Anatomia czasu” (przeniesiona później do Muzeum 
im. Przypkowskich w Jędrzejowie)

1981 szwajcarska firma ETA rozpoczęła produkcję tanich zegar-
ków kwarcowych o nazwie „Swatch”

1984 w Toruńskiej Fabryce Wodomierzy i Zegarów uruchomiono 
produkcję zegarów domowych z rezonatorem kwarcowym

1985 w fabryce „Junghans” uruchomiono produkcję zegarów 
kwarcowych z korekcją radiową wg sygnałów DCF

1989 z okazji 150-lecia firmy Patek Philippe wykonano najbardziej 
skomplikowany zegarek na świecie o nazwie „Kaliber 89”

1990 w fabryce „Junghans” uruchomiono produkcję kwarcowych 
zegarków naręcznych z korekcją radiową wg sygnałów DCF

1997 w kościele Mariackim w Gdańsku ukończono odbudowę za-
bytkowego zegara astronomicznego 

1998 w Gdańsku powstało Muzeum Zegarów Wieżowych, zlokali-
zowane w wieży kościoła św. Katarzyny
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1999
w niektórych typach mechanicznych zegarków naręcznych 
firma OMEGA zaczęła stosować nowy rodzaj wychwytu 
– tzw. „wychwyt współosiowy”, wynaleziony przez Anglika 
G. Danielsa 

2002 w Muzeum Narodowym w Warszawie została otwarta wysta-
wa „Ten zegar stary ...”

2003 w Warszawie powstał Klub Miłośników Zegarów i Zegarków 
(www.zegarkiclub.pl)

2004 została uruchomiona „Oficjalna strona internetowa zegara na 
wieży Zamku Królewskiego w Warszawie” (www.zegar.tp.pl)

2006 Interaktywna wystawa z Tokio „Odkrywanie czasu” – Pałac 
Kultury, Warszawa
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amplituda układu drgającego (np. balansu lub wahadła) – kąt po-
między wychyleniem skrajnym u. d. a jego położeniem równowagi.

błąd wskazań zegara – błąd wskazań Ei definiuje się jako różnicę 
między datą hi wskazywaną przez zegar sprawdzany a datą Hi wska-
zywaną przez zegar wzorcowy w tej samej chwili. 

Ei = hi - Hi

O właściwościach metrologicznych zegara decyduje wartość 
i charakter zmian błędu wskazania w funkcji czasu. Jednym z pod-
stawowych parametrów opisujących te zmiany jest przyrost względ-
ny błędu wskazań zegara 

Mτ = (∆E)τ /τ ,

gdzie: (∆E)τ – przyrost błędu wskazań, 
 τ – wartość przedziału czasu, w którym ten przyrost występuje. 

Dla τ = 1d przyrost ten nazywa się dobowym przyrostem względ-
nym błędu wskazania i oznacza się Md. Wartości Md zawierają się 
w granicach od kilkudziesięciu ns/d (zegary atomowe) do kilku 
min/ d (niskiej jakości zegarki balansowe). 

cartel – typ obudowy w formie kartuszowej, spotykany w zegarach 
ściennych z napędem sprężynowym, charakterystyczny dla zegarów 
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francuskich z XVIII wieku.chronograf – przyrząd do pomiaru i re-
jestrowania wyników pomiarów przedziałów czasu (*czas, pomiar 
przedziału, *czas, wyznaczanie). Zasadniczymi członami funkcjo-
nalnymi ch. są: układ wejściowy sygnału początku i sygnału końca 
zdarzenia, urządzenie zegarowe (zegar, czasomierz lub mechanizm 
zegarowy) oraz urządzenie rejestrujące. Ze względu na konstrukcję i 
sposób rejestracji rozróżnia się: ch. analogowe, w których rejestracja 
jest dokonywana wykreślnie na nośniku zapisu poruszanym jedno-
stajnie przez mechanizm zegarowy oraz ch. cyfrowe, w których data 
lub przedział czasu są wyznaczane w układzie zegara lub czasomie-
rza cyfrowego i rejestrowane za pomocą wbudowanej drukarki. Ch. 
umożliwiają zwykle rejestrację kilku równoległych zdarzeń lub prze-
działów czasu. 

Niedokładność pomiaru i rejestracji przedziałów czasu w przy-
padku ch. analogowych jest określona niedokładnością urządzenia 
zegarowego i niejednostajnością ruchu oraz ograniczoną rozdziel-
czością urządzenia rejestrującego; najmniejsza osiągana niedokład-
ność jest rzędu ± 1 ms. W przypadku ch. cyfrowych o niedokład-
ności pomiaru decyduje niedokładność wbudowanego zegara lub 
czasomierza cyfrowego. 

Pierwszy chronograf (podobny do aparatu odbiorczego Morse’a) 
zbudował w 1860 r. Szwajcar Mathias Hipp.

chronometr – dokładny przenośny zegar mechaniczny lub kwarco-
wy. Ch. mechaniczny jest wyposażony w regulator balansowy z wy-
chwytem chronometrowym, urządzenie do wyrównywania momen-
tu sprężyny napędowej i układ precyzyjnej kompensacji temperatu-
rowej, a w przypadku ch. nawigacyjnych dodatkowo w zawieszenie 
Cardana (utrzymujące stałe położenie mechanizmu ch., niezależnie 
od kołysania statku). Niedokładność wyrażona przez dobowy przy-
rost względny błędu wskazania (*zegar) dla ch. mechanicznych jest 
rzędu ± l s/d, a dla ch. kwarcowych – rzędu ± 0,01 s/d. Ch. są stoso-
wane głównie w nawigacji, geodezji i astronomii. 

chronometria – *metrologia czasu. 
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chwila – wspólna cecha zdarzeń jednoczesnych (w jednym układzie 
odniesienia). Geometryczną interpretacją chwili jest punkt na pro-
stej czasu. 

czas – wielkość umożliwiająca rozróżnienie dwóch zdarzeń za-
chodzących w tym samym punkcie przestrzeni (*czasoprzestrzeń). 
Przyjmuje się, że zdarzenia są nieskończenie krótkotrwałe, tzn. 
odpowiadają im określone chwile. Odstęp między takimi dwoma 
zdarzeniami określa podstawę pomiaru czasu. Czas jest wielkością 
podstawową wszystkich układów miar. Podstawą przyjęcia jedno-
stek czasu ogólnego są: obrót Ziemi wokół jej osi (*doba) oraz pełny 
obieg Ziemi w ruchu po orbicie wokół Słońca (*rok zwrotnikowy). 
Jednostką SI czasu jest sekunda (s) zdefiniowana poprzez częstość 
wybranego promieniowania elektromagnetycznego (*sekunda). Po-
miary cz. obejmują: przechowywanie cz., wyznaczanie cz. i pomiar 
przedziału cz. 

W mechanice klasycznej czas upływa jednostajnie, bez związku 
z otoczeniem, i można go nazwać trwaniem. W tym znaczeniu bywa 
nazywany czasem newtonowskim lub czasem bezwzględnym. 

W mechanice relatywistycznej czas jest jednym z czterech wy-
miarów czasoprzestrzeni i zależy od ruchu układu, w którym jest 
mierzony. Czas T wskazywany przez zegar danego układu nazywa-
ny jest jego czasem własnym lub lokalnym. Jeżeli przez T’ oznaczyć 
odstęp czasu zmierzony przez obserwatora ruchomego, to ten sam 
odstęp czasu obserwator nieruchomy oceni jako

gdzie: v – prędkość z jaką poruszają się względem siebie oba układy,
c – prędkość światła.

Obserwator nieruchomy ocenia czas obserwatora ruchomego 
jako dłuższy (jest to tzw. dylatacja, czyli *wydłużenie czasu).
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czas, pomiar przedziału – wyznaczanie wartości przedziału czasu. 
P.p.cz. długich polega na wyznaczeniu epoki początkowej hi i koń-
cowej hj przedziału czasu za pomocą zegara i obliczeniu t = hj - hf. 
Dokładność pomiaru zależy od dokładności wyznaczenia dat (*czas, 
wyznaczanie). Do p.p.cz. stosunkowo krótkich stosuje się przyrządy 
przeznaczone specjalnie do tego celu, głównie *czasomierze. Więk-
szość tych przyrządów działa na podstawie dwóch metod pomiaru 
czasu: 

1) metody zliczania okresów przebiegu wytwarzanego przez wzo-
rzec częstotliwości mieszczących się w mierzonym przedziale czasu, 

2) metody porównania mierzonego przedziału czasu z wzorco-
wym przedziałem czasu określonym przez nieokresowe zjawisko fi-
zyczne o znanym przebiegu w funkcji czasu. 

Najmniejsza osiągana niedokładność p.p.cz. metodą pierwszą 
(w układach specjalnych sterowanych z atomowego wzorca często-
tliwości) jest rzędu ± 0,1 ns. Metoda ta jest podstawą działania czaso-
mierzy cyfrowych i sekundomierzy. Według metody drugiej działają 
m.in. milisekundomierze wskazówkowe, dla których niedokładność 
pomiaru wynosi ok. ± 1%. 

czas, przechowywanie (konserwacja czasu) – ciągła realizacja lub 
odtwarzanie określonej skali czasu w celu zapewnienia możliwości 
wyznaczenia daty w dowolnej chwili czasu. P.cz. można też uważać 
za ciągły pomiar przedziału czasu zawartego między chwilą począt-
kową skali czasu a chwilą bieżącą (chwilą dokonywania odczytania 
przez obserwatora). Do p.cz. służą zegary przy dodatkowym zasto-
sowaniu kalendarza. 

czas, rozpowszechnianie (dystrybucja czasu) – zespół czynności 
i środków technicznych służących do systematycznego przekazywa-
nia informacji umożliwiających odtworzenie skali czasu – z ośrodka 
konserwacji czasu do miejsca odbioru (*sieć czasu, *służba czasu, 
*sygnał czasu).

czas, skala – *skala czasu. 
 



Aneks 2

210

Słownik nazw i pojęć związanych z pomiarami czasu i techniką zegarową

211

czas, wyznaczanie (determinacja czasu) – wyznaczanie daty według 
skali czasu odtwarzanej przez przyrząd do pomiaru czasu, którym 
najczęściej jest zegar (ewentualnie z dodatkowym zastosowaniem 
kalendarza). Wyznaczanie czasu jest równoznaczne z odmierzaniem 
wartości przedziału czasu, który upłynął od daty początkowej do 
daty wyznaczanej. Może ono być dokonywane bezpośrednio przez 
obserwatora, który odczytuje wskazanie zegara w chwili wystąpienia 
zdarzenia. Niedokładność takiego w.cz. jest na ogół nie mniejsza niż 
± 1 s. Do automatycznego w.cz. stosuje się *chronografy. 

czas, wzorzec – *wzorzec czasu.

czas absolutny – wprowadzone przez Newtona pojęcie, zgodnie 
z którym czas jednakowo szybko upływa w całym wszechświecie, 
czyli jest wszędzie ten sam. 

czas atomowy międzynarodowy – TAI (Temps Atomique Intema-
tional), czas określony przez wskazania ok. 200 zegarów atomowych, 
które tworzą grupowy wzorzec czasu koordynowany przez Między-
narodowe Biuro Czasu.

czas efemerydalny ET (od ang. Ephemeris Time) – czas upływa-
jący jednostajnie, niezależnie od jakichkolwiek zjawisk, wynikający 
z teorii ruchu Ziemi po orbicie okołosłonecznej, zgodnie z zasadami 
mechaniki klasycznej; uważany jest za czas newtonowski. Jednostką 
główną cz.e. jest *sekunda efemerydalna, określana jako

1/31 596 925,9747 część roku zwrotnikowego 1900, sty-
czeń 0, godzina 12 czasu efemeryd.

Do 1967 r. (XIII Gen. Konferencja Miar) tak zdefiniowana se-
kunda, a zatem i cz.e., uznawane były za fundamentalne w pomia-
rach czasu we wszystkich dziedzinach. Od 1967 r. ta fundamentalna 
definicja sekundy została zastąpiona „sekundą cezową” czasu atomo-
wego.

Cz.e. jest używany przede wszystkim w astronomii dla określania 
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położenia i ruchów ciał niebieskich (naturalnych i sztucznych) w na-
szym systemie słonecznym. Sekunda efemerydalna wchodzi w skład 
tzw. stałych astronomicznych.

czas pospolity – nazwa nadana przez Newtona czasowi znanemu 
nam na co dzień dla odróżnienia od uniwersalnego czasu absolut-
nego. 

czas słoneczny prawdziwy – geocentryczny kąt godzinny środka 
tarczy słonecznej zwiększony lub zmniejszony o 12 godzin.

czas słoneczny średni – kąt godzinny średniego słońca równikowe-
go zwiększony lub zmniejszony o 12 godzin.

czas uniwersalny koordynowany UTC (Universal Time Coordi-
nated), TUC (Temps Universel Coordonne) – czas określony rów-
naniem

UTC = TAI + b

gdzie: TAI – czas atomowy międzynarodowy, b – współczynnik licz-
bowy. 

Aby był spełniony warunek UTC – UT1 < 0,9 s (UT1 – czas 
uniwersalny średni), dokonuje się zmiany wartości stałej b o jedną 
sekundę na początku lub w połowie roku w terminie zarządzonym 
przez Międzynarodowe Biuro Czasu.

czas uniwersalny średni UT1 (Universal Time 1), TU1 (Temps 
Universel 1) – czas mierzony obrotem ziemi wokół osi przechodzą-
cej przez początek układu współrzędnych bieguna północnego i śro-
dek masy Ziemi.

czasomierz – przyrząd do bezpośredniego pomiaru przedziałów 
czasu. Cz. zawiera urządzenie mechaniczne lub/i wejście elektr. (do 
podawania sygnałów chwili początkowej i chwili końcowej mierzo-
nego przedziału czasu) oraz urządzenie do kasowania wskazań. Ze 
względu na zasadę pomiaru rozróżnia się cz. z wzorcem częstotliwo-
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ści oraz cz. z układem realizującym nieokresowe zjawisko fiz. (*czas, 
pomiar przedziału). Do pierwszej grupy zalicza się sekundomierze 
(mechaniczne, elektryczne i elektroniczne) oraz cz. cyfrowe, a do 
drugiej – m.in. milisekundomierze wskazówkowe. 

czasomierz cyfrowy – czasomierz wykorzystujący metodę zliczania 
wzorcowych przedziałów czasu w mierzonym przedziale czasu (*czas, 
pomiar przedziału). 

czasoprzestrzeń – przestrzeń czterowymiarowa, mająca trzy wymia-
ry przestrzenne i czwarty wymiar – czas. W fizyce newtonowskiej 
przestrzeń i czas traktuje się jako oddzielne byty, a równoczesność 
lub nierównoczesność uważa się za oczywistą dla każdego obser-
watora. W einsteinowskiej koncepcji świata fizycznego przestrzeń 
i czas są tak ze sobą powiązane, że dwaj obserwatorzy, znajdujący się 
względem siebie w ruchu, mogą różnić się w ocenie równoczesności 
odległych zdarzeń. 

częstotliwość – stosunek liczby n okresów T przebiegu okresowe-
go występujących w określonym przedziale czasu do wartości τ tego 
przedziału: f = n/τ. Z definicji tej wynika związek między cz. a okre-
sem: τ = nT, f = 1/T. Tak określona cz. i odpowiadający jej okres jest 
wartością średnią w przedziale czasu o wartości τ. 

częstotliwość, pomiar – wyznaczanie wartości częstotliwości 
mierzonej lub jej odchyłki względnej (odstrojenia względnego) 
y = (f – fn)/ fn, gdzie f i fn – wartość zmierzona i znamionowa. Do 
najczęściej stosowanych metod p. cz., zwłaszcza w pomiarach o du-
żej dokładności, należy metoda cyfrowa, która polega na zliczaniu 
liczby N okresów przebiegu we wzorcowym przedziale czasu τ i okre-
śleniu częstotliwości według wzoru definicyjnego f = N/τ. Metoda 
cyfrowa p. cz. jest podstawą działania czasomierzy cyfrowych.

data t – współrzędna chwili odpowiadającej określonemu zdarzeniu, 
wyznaczona według danej skali czasu. Data początkowa – współ-
rzędna chwili, której data t = 0. 
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doba gwiazdowa – czas obrotu kuli ziemskiej wokół własnej osi, 
mierzony przez obserwację położenia gwiazd. Jest krótsza od doby 
słonecznej o ok. 4,09 minuty. 

doba słoneczna – czas obrotu kuli ziemskiej wokół własnej osi, mie-
rzony jako odstęp czasowy między kolejnymi powrotami słońca do 
najwyższego położenia na niebie. 

doba słoneczna prawdziwa – okres między kolejnymi dołowania-
mi (tj. dolnymi kulminacjami) Słońca. Wzorzec czasu określony na 
podstawie czasu słonecznego prawdziwego nie jest dogodny z po-
wodu niejednostajności pozornego ruchu Słońca względem Ziemi. 
Dlatego w życiu codziennym za podstawę skali czasu przyjęto *dobę 
słoneczną średnią.

doba słoneczna średnia – wzorzec czasu przyjęty na podstawie cza-
su słonecznego średniego, związany z położeniem na sferze niebieskiej 
matematycznie wyznaczonego punktu (tzw. słońca średniego) poru-
szającego się ruchem jednostajnym.
D. s. śr. w ciągu roku może różnić się od doby prawdziwej o war-
tość dochodzącą do około ±16 min. Różnica ta zależy od pory roku 
i jest spowodowana zmianami prędkości kątowej Ziemi w jej ruchu 
wokół Słońca. Różnicę między czasem słonecznym prawdziwym Tp 
a czasem słonecznym średnim Ts, w tym samym miejscu na Ziemi 
i w tej samej chwili nazywamy równaniem czasu: 

E = Tp – Ts 

Oparta na średniej dobie słonecznej definicja sekundy, określonej 
jako „1/86400 część średniej doby słonecznej” już w latach 30. ubie-
głego stulecia okazała się zbyt mało dokładna.

entropia – miara chaosu lub braku energii pozwalającej na wyko-
nanie pracy w jakimś układzie. Za każdym razem, gdy wykonywana 
jest praca, część energii zostaje rozproszona w postaci ciepła i prze-
staje być użyteczna dla wykonania dalszej pracy (mówimy wtedy 
o wzroście entropii). 
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generator podstawy czasu – urządzenie lub zjawisko realizujące 
*skalę czasu; nazwa ta obejmuje zarówno generatory oparte na elek-
trycznej zasadzie działania, jak i *regulatory zegarowe – zaliczane do 
urządzeń mechanicznych. 

gnomon – pionowa część zegara słonecznego, która rzuca cień na 
jego podziałkę. 

GPS (Global Positioning System) – satelitarny system nawigacyjny, 
w którego skład wchodzą 24 satelity równomiernie rozmieszczone 
na 6 orbitach, obejmujące swym zasięgiem niemal całą powierzchnię 
Ziemi. Każdy z satelitów wyposażony jest w 2 do 4 zegarów atomo-
wych. System służy przede wszystkim do wyznaczania pozycji obiek-
tów na powierzchni Ziemi i w przestrzeni okołoziemskiej. Ponad-
to system jest wykorzystywany do wzajemnej kontroli naziemnych 
wzorców czasu.

interwał czasoprzestrzeni – jest to wielkość oddzielająca dwa wy-
darzenia w czasoprzestrzeni. W teorii względności Alberta Einste-
ina przestrzeń i czas są ze sobą związane, a obiektom przydziela się 
położenie w czasie i w przestrzeni. Na przykład odstęp czasoprze-
strzeni między urodzinami Alberta Einsteina (w Ulm, w Niemczech, 
14 marca 1879) a jego śmiercią (w Princeton, w USA, 18 kwietnia 
1955) wynosi w przybliżeniu 7000 km i 76 lat. 

izochronizm – właściwość układów drgających (np. wahadła lub 
balansu) polegająca na zachowywaniu stałości okresu drgań nieza-
leżnie od amplitudy tych drgań; izochronizm stanowi istotną cechę 
regulatorów zegarowych. 

kalendarz gregoriański – wprowadzony przez papieża Grzegorza 
XIII w 1582 roku kalendarz, usuwający niedokładności kalendarza 
wprowadzonego przez Juliusza Cezara w 46 roku przed naszą erą. 
K. g. obowiązuje do dzisiaj w większości państw na świecie. 

karylion – rodzaj dzwonowego *kurantu wieżowego, na którym 
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melodie wygrywa się za pomocą serc dzwonów, młotków urucha-
mianych przez mechanizm zegarowy albo też przez grę na klawia-
turze. W Polsce największe karyliony znajdują się na wieży koś-
cioła św. Katarzyny (49 dzwonów) i na wieży ratusza w Gdańsku 
(37 dzwonów).

klepsydra – dawny *zegar piaskowy lub *zegar wodny, służący do 
mierzenia odstępów czasu.

kolebnik – pierwszy znany regulator zegarowy stosowany w zegarach 
mechanicznych. K. składa się z poziomego pręta zamocowanego na 
pionowej osi, obciążonego dwiema symetrycznie rozmieszczonymi 
przesuwnymi masami; jest on sprzęgnięty z mechanizmem zegaro-
wym za pomocą wychwytu. K. spotykany jest tylko w najstarszych 
zegarach wieżowych i domowych.

konserwacja czasu – *przechowywanie czasu.

kurant – zegar z sygnalizacją dźwiękową, wyposażony w dodat-
kowy mechanizm wygrywający melodie. Najczęściej spotykane są 
k. dzwonkowe, rzadziej gongowe, fletowe lub inne. Kurantem nie-
kiedy nazywa się także samą melodię wygrywaną przez zegar.

mechanizm zegarowy – mechanizm umożliwiający realizację okre-
ślonej skali czasu (*czas, skala). Działanie m. z. polega na wytwa-
rzaniu ruchu okresowego przez *regulator zegarowy, zliczaniu liczby 
jego okresów oraz wskazywaniu lub sygnalizacji zliczonego czasu. 
M. z. zawierające regulator zegarowy nazywają się niezależnymi, 
a nie zawierające takiego zespołu – zależnymi. Wśród m. z. nieza-
leżnych rozróżnia się m. z. z regulatorem zegarowym periodycznym 
(rezonansowym), którym może być wahadło, balans, kamerton lub 
rezonator kwarcowy, oraz m. z. z regulatorem aperiodycznym (nie-
rezonansowym), np. cierno-odśrodkowym lub bezwładnikowym. 
M. z. zależne wymagają sterowania zewnętrznym przebiegiem okre-
sowym. Zalicza się do nich m. z. wtórne, stosowane w tzw. zegarach 
wtórnych (*sieć czasu) i m. z. synchroniczne, napędzane silnikiem 
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synchronicznym, zasilanym prądem o częstotliwości wzorcowej, ze 
źródła zewnętrznego. M. z. są stosowane głównie w konstrukcji ze-
garów, czasomierzy (sekundomierzy), chronografów, rejestratorów 
zegarowych, a także w urządzeniach automatyki. 

metrologia czasu (chronometria) – dziedzina metrologii zajmująca 
się pomiarami czasu, a zwłaszcza metodami pomiarowymi i anali-
zą błędów pomiaru czasu, badaniem i opisem właściwości wzorców 
czasu oraz przyrządów do pomiaru czasu, ustalaniem i zwiększaniem 
dokładności jednostki czasu. M. cz. jest ściśle związana z metrologią 
częstotliwości. 

metrologia częstotliwości – dziedzina metrologii zajmująca się po-
miarami częstotliwości, a zwłaszcza metodami pomiarowymi i ana-
lizą błędów pomiaru częstotliwości, badaniem i opisem właściwości 
wzorców częstotliwości i przyrządów do pomiaru częstotliwości. 
M. cz. jest ściśle związana z *metrologią czasu.

miesiąc księżycowy – czas pomiędzy jednym nowiem a następnym. 
Wynosi on 29 dni 12 godzin i 44 minuty. 

okres T (w układach drgających) – przedział czasu o stałej wartości, 
w którym przebiega pełny cykl zjawiska powtarzalnego, np. ruchu 
wahadła lub balansu. Okres może być określony np. jako przedział 
czasu trwania wychylenia wahadła z danego położenia skrajnego do 
przeciwległego i powrotu do tego samego położenia skrajnego, tzn. 
jako przedział czasu trwania dwóch *wahnięć (w jęz. niem.: okres 
drgań – Schwingung).

podstawa czasu – ciąg równych (z określoną niedokładnością) 
*przedziałów czasu o znanej wartości; p. cz. jest realizowana przez 
*generator podstawy czasu i wykorzystywana m.in. do utworzenia 
*skali czasu.

przechowywanie (konserwacja) czasu – *czas, przechowywanie. 
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przedział czasu – zbiór wszystkich chwil pomiędzy określonymi 
chwilami tA i tB  

przekładnia chodu – kilkustopniowa przekładnia zębata przyspie-
szająca i przenosząca energię od napędu sprężynowego lub obciąż-
nikowego do regulatora zegarowego w celu utrzymania go w ruchu 
i jednocześnie zliczająca jego drgania, przez co umożliwia ona od-
mierzanie czasu. P. ch. poruszają się zwykle ruchem przerywanym 
(małymi skokami – w takt wahań regulatora) i przenoszą niekiedy 
znaczne momenty. W p. ch., w których liczby zębów zębników na-
pędzanych są małe (nie większe niż 12 zębów) stosuje się zmody-
fikowane zazębienie cykloidalne, czyli tzw. „zazębienie zegarowe”. 
Przy większych liczbach zębów zębników można stosować zazębienie 
ewolwentowe (łatwiejsze do wykonania niż zazębienie „zegarowe”). 

przekładnia wskazań – dwustopniowa przekładnia zębata reduk-
cyjna (zwykle o przełożeniu 1 : 12), która służy do napędu wska-
zówki godzinowej. P. w. składa się z zębnika zwanego ćwiertnikiem, 
osadzonego na wałku minutowym, koła pośredniego i związanego 
z nim zębnika pośredniego oraz z koła godzinowego zamocowanego 
na obracającej się na wałku minutowym tulejce, na której osadzona 
jest wskazówka godzinowa.

przekładnia zliczająca – kilkustopniowa przekładnia zębata reduk-
cyjna napędzana zwykle w sposób przerywany przez regulator zega-
rowy (z napędem elektrycznym) lub silnik skokowy (w zegarze kwar-
cowym) i służąca do napędu urządzenia wskazującego. Przekładnie 
te przenoszą zwykle bardzo małe momenty, które wynikają jedynie 
z własnych oporów ruchu przekładni i ewentualnie z oporów ruchu 
urządzenia wskazującego. W p. z. stosuje się zazębienie ewolwento-
we, a w małych mechanizmach, np. w zegarkach – specjalne zazębie-
nie „zegarowe” przeznaczone do przekładni redukcyjnych.

przyrost względny błędu wskazań zegara – * błąd wskazania ze-
gara.
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regulator zegarowy („regulator chodu”) – zasadniczy zespół me-
chanicznych i elektromechanicznych urządzeń zegarowych, którego 
zadaniem jest odmierzanie odstępów czasu zliczanych za pomocą 
urządzenia zliczającego (zwykle przekładni zębatej) i przekazywa-
nie ich do urządzenia wskazującego, co umożliwia pomiar czasu. 
W mechanizmach zegarowych służących do pomiaru czasu w spo-
sób ciągły i do pomiaru dłuższych przedziałów czasu z dużą dokład-
nością stosuje się regulatory z oscylatorem periodycznym (najczęś-
ciej wahadłowe, balansowe lub kamertonowe), a w mechanizmach 
przeznaczonych do pomiaru krótkich przedziałów czasu z niewielką 
dokładnością – regulatory aperiodyczne (np. bezwładnikowe, z wy-
chwytem cofającym).

rejestrator zegarowy (przyrząd rejestrujący zegarowy) – przyrząd 
do pomiaru i rejestracji wyników pomiaru jednej lub kilku wielkości 
w funkcji czasu, w którym współrzędną czasową uzyskuje się za po-
mocą *mechanizmu zegarowego. R. z. może rejestrować wyniki po-
miaru wykreślnie (w sposób ciągły lub nieciągły) – r. z. analogowe 
albo cyfrowo – r. z. cyfrowe. Zasadniczymi zespołami r. z. analogo-
wego są: zespół pomiarowy przetwarzający wielkość mierzoną na od-
chylenie organu ruchomego, urządzenie zapisujące (kreślące wykres 
na nośniku zapisu), nośnik zapisu z naniesioną podziałką wielkości 
mierzonej w funkcji czasu (najczęściej papier rejestracyjny) i mecha-
nizm zegarowy, jednostajnie przesuwający nośnik zapisu. 

rok przestępny – rok liczący 366 dni, w którym do lutego dodaje 
się jeden dzień, tak że miesiąc ten ma 29, a nie 28 dni. Postępuje 
się tak, ponieważ rok nie daje się podzielić na doby bez reszty, gdyż 
jego długość wynosi w przybliżeniu 365,25 doby. Te cztery ćwiartki 
doby dodawane są raz na cztery lata, gdy liczba oznaczająca kolejny 
rok dzieli się przez 4 – z wyjątkiem lat wyrażających się w pełnych 
setkach, spośród których tylko podzielne przez 400 są latami prze-
stępnymi.

rok słoneczny – jest to czas, po którym słońce wzejdzie ponownie 
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w tym samym punkcie nieba (w ciągu roku Słońce wschodzi co-
dziennie w innym miejscu). Wynosi on 365,242 dni słonecznych. 

rok zwrotnikowy – okres obiegu Ziemi wokół Słońca. Do 1954 
r. sekundę definiowano jako część roku zwrotnikowego, czyli okresu 
pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równo-
nocy wiosennej:

Sekunda jest 1: 31 556 925,9747 częścią roku zwrotniko-
wego.

Ponieważ rok zwrotnikowy ulega skracaniu o ok. 0,0053 s na rok, 
czyli o 1 s na ok. 188 lat, w 1954 r. na X Generalnej Konferencji 
Miar w Paryżu, jako podstawową jednostkę czasu przyjęto długość 
roku zwrotnikowego, którego środek przypadł na początku roku 
astronomicznego 1900, czyli 0 stycznia 1900 (tzn. 31 grudnia 
1899 r.), o godz. 12 (*sekunda efemerydalna).

rozpowszechnianie (dystrybucja) czasu – *czas, rozpowszechnia-
nie. 

równanie czasu – *doba słoneczna średnia. 

sekunda efemerydalna – definicja sekundy przyjęta w 1954 r. na 
X Generalnej Konferencji Miar w Paryżu: 

Sekunda jest 1: 31 556 925,9747 częścią roku zwrotnikowe-
go 1900, styczeń 0, godzina 12 czasu efemeryd.

Skala czasu oparta na tej definicji nosi nazwę *czasu efemerydalne-
go. Ponieważ czas efemerydalny jest niezależny od jakichkolwiek zja-
wisk, dlatego można go uważać za czas newtonowski.

sekunda SI – jednostka czasu dla Międzynarodowego Układu Jed-
nostek (SI) przyjęta w 1967 r. na XIII. Gen. Konf. Miar; ma ona 
następujące brzmienie:
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Sekunda jest czasem trwania 9 192 631 770 okresów pro-
mieniowania, odpowiadających przejściu między dwoma 
nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu 
cezu 133.

W 1997 roku powyższą definicję uzupełniono dodatkową uwagą 
uściślającą: „Powyższa definicja odnosi się do atomu cezu w stanie 
podstawowym w temperaturze 0 K”.

sekundomierz (stoper) – czasomierz charakteryzujący się zakresem 
wskazań nie przekraczającym na ogół 12 h, działką elementarną nie 
mniejszą niż 0,01 s oraz niewielkimi rozmiarami. Najczęściej ma 
formę przyrządu kieszonkowego lub niewielkiego przyrządu labo-
ratoryjnego. Rozróżnia się: a) s. mechaniczne – wyposażone w re-
gulator balansowy i mechanizm zegarowy o napędzie sprężynowym; 
b) s. elektryczne – z mechanizmem zegarowym synchronicznym 
sterowanym zwykle częstotliwością sieci zasilającej; c) s. elektronicz-
ne – wyposażone w generator kwarcowy, elektron. układ zliczania 
metodą cyfrową i wskaźnik cyfrowy (czasomierz cyfrowy). Orienta-
cyjna niedokładność pomiaru wynosi: ± 0,1 s – dla s. mech., ± 0,01 
s – dla s. elektr. (sterowanych częstotliwością sieci energetycznej) 
oraz ± 0,001 s – dla s. elektron. 

sieć czasu – zespół urządzeń służących do rozpowszechniania cza-
su na określonym obszarze. Typowy układ s. cz. składa się z odpo-
wiedniej liczby urządzeń wskazujących czas, tzw. zegarów wtórnych, 
sterowanych przez wspólny zegar pierwotny za pośrednictwem sieci 
sterująco-zasilającej. Większe s. cz. są wyposażone w centralę zega-
rową z kilkoma liniami wyjściowymi, do których przyłącza się po 
kilkadziesiąt zegarów wtórnych. S. cz. stosuje się w miejscach pub-
licznych i zakładach pracy w celu zapewnienia jednakowych wska-
zań czasu danym terenie. 

skala czasu – ciąg równych (z określoną niedokładnością) przedzia-
łów czasu o wartości przyjętej za jednostkę, zliczanych od chwili 
przyjętej za początkową. Przyjęta wartość przedziału czasu stanowi 
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jednostkę danej s. cz., która najczęściej jest równa sekundzie lub jej 
podwielokrotności. W praktyce s. cz. jest realizowana przez proces 
fizyczny, z reguły okresowy, przy czym wartość przedziałów czasu jest 
równa jednostce s. cz. z określoną dokładnością. S. cz. umożliwia 
dokonywanie pomiarów czasu. W zależności od potrzeb stosuje się 
s. cz. o różnych chwilach początkowych i różnych jednostkach. 

służba czasu – organizacja, której zadaniem są czynności polegają-
ce na *wyznaczaniu, *konserwacji i *rozpowszechnianiu skali czasu 
(np. w postaci *sygnałów czasu).

strzałka czasu – koncepcja oznaczająca upływ czasu skierowany tyl-
ko w jedną stronę, od przeszłości do przyszłości. Termin użyty po raz 
pierwszy przez sir Arthura Eddingtona w 1927 roku.

sygnał czasu – sygnał przenoszący informację o skali czasu. Najczęś-
ciej spotykaną formą s. cz. są impulsy sekundowe przesyłane drogą 
radiową. Jako s. cz. mogą być również przesyłane informacje do-
tyczące innych jednostek pochodnych, jak minuta, godzina, dzień, 
miesiąc. S. cz. może być wykorzystany zarówno jako informacja 
o czasie bieżącym (współrzędnej na skali czasu), jak i do synchroni-
zacji lub sterowania różnych urządzeń służących do pomiaru czasu 
(*służba czasu).

sygnał częstotliwości wzorcowej – sygnał częstotliwości rozpo-
wszechniany na pewnym obszarze, charakteryzujący się niedokład-
nością mniejszą niż ±10-9 oraz określonym odstrojeniem częstotliwo-
ści od częstotliwości nominalnej (wartości odstrojenia są podawane 
w odpowiednich publikacjach przez instytucję autoryzującą).

system nawigacyjny GPS – *GPS.

teoria względności – jedna z kilku teorii dotyczących ruchu 
i uwzględniających odstępstwa od mechaniki newtonowskiej, któ-
re występują podczas ruchu względnego z dużą prędkością. Nazwa 
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„teoria względności” obejmuje dwie teorie zaproponowane przez Al-
berta Einsteina (1879–1955). 

Szczególna teoria względności z 1905 r. dotyczy inercjalnych 
(tzn. nie poruszających się ruchem przyspieszonym) układów od-
niesienia. Zakłada, że prawa fizyczne są identyczne we wszystkich 
układach odniesienia oraz że prędkość światła w próżni c jest stała 
w całym Wszechświecie i nie zależy od prędkości, z jaką porusza się 
obserwator. Teoria ta rozwija aparat matematyczny, który godzi owe 
pozornie sprzeczne założenia. Wynika z niej wniosek, że masa ciała 
m wzrasta z jego prędkością v według zależności 

m = mo  

 gdzie: mo – masa spoczynkowa ciała, 
c – prędkość światła, która jest stałą uniwersalną. 

Im szybciej jakieś ciało się porusza, tym więcej niesie energii 
i tym większa staje się jego masa. Einstein wyprowadził także wnio-
sek o równoważności masy i energii, wyrażony słynnym wzorem: 
E = mc2 (zob. też *wydłużenie czasu). 

W ogólnej teorii względności z 1915 r. Einstein rozszerzył swe 
wcześniejsze prace tak, by obejmowały układy przyspieszane, co do-
prowadziło go do analizy grawitacji. Przedstawił świat jako czterowy-
miarową ciągłą czasoprzestrzeń, w której obecność masy zakrzywia 
przestrzeń w taki sposób, że powstaje pole grawitacyjne. Niewielkie 
różnice między newtonowską a einsteinowską interpretacją grawita-
cji stały się sprawdzianem obu teorii. Na przykład ruch Merkurego, 
anomalny z punktu widzenia teorii newtonowskiej, można wytłu-
maczyć za pomocą teorii względności. Co więcej, przewidywania 
Einsteina, że promienie świetlne biegnące w pobliżu Słońca powin-
ny być zakrzywiane przez jego pole grawitacyjne, także znalazły po-
twierdzenie – przynajmniej jakościowe – dzięki pomiarom wykona-
nym podczas zaćmień Słońca. 

wahnięcie – przedział czasu równy połowie *okresu układu drgają-
cego (np. balansu, wahadła). Szczególnym przypadkiem w. jest ruch 
układu drgającego z jednego skrajnego położenia do przeciwległego 
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lub ruch z położenia równowagi do położenia skrajnego i powrót do 
tego samego położenia równowagi (w jęz. niem.: wahnięcie – Halb-
schwingung).

wartość przedziału czasu tAB – różnica pomiędzy datą końcową 
i początkową; daty te określają końcową tB i początkową tA chwilę 
danego przedziału czasu w tym samym systemie skali czasu. 

Wielka Implozja – teoria głosząca, że w odległej przyszłości cała ma-
teria i energia wszechświata skurczą się i powrócą do jednego punk-
tu, podobnego do tego, w którym rozpoczął się *Wielki Wybuch. 

Wielki Wybuch – teoria, która mówi, że cała materia i energia 
wszechświata była kiedyś zgromadzona w jednym punkcie. Wszech-
świat powstał w wyniku nagłej eksplozji około 15 miliardów lat 
temu.

wychwyt – zespół zegara mechanicznego sprzęgający *przekładnię 
chodu z oscylatorem zegarowym (wahadłowym lub balansowym); 
w mechanizmie zegarowym w. spełnia dwie funkcje: 1) przekazy-
wanie energii mechanicznej z przekładni chodu napędzanej przez 
sprężynę napędową lub obciążnik, 2) zwalnianie przekładni chodu 
w takt wahań oscylatora, co umożliwia zliczanie tych wahań, a tym 
samym odmierzanie czasu. W literaturze opisanych jest ponad 
200 rozwiązań konstrukcyjnych różnego rodzaju wychwytów. Ze 
względu na zasadę działania w. rozróżniamy: wychwyty cofające, 
np. zastosowany w pierwszych zegarach mechanicznych w. szpin-
dlowy (stosowany do napędu regulatora kolebnikowego) lub w. ha-
kowy (współpracujący z regulatorem wahadłowym), wychwyty spo-
czynkowe, np. w. Grahama, w. nożycowy (przeznaczone do napędu 
regulatorów wahadłowych) oraz wychwyty swobodne, np. wychwyt 
kotwicowy szwajcarski lub w. chronometrowy (współpracujące z regu-
latorami balansowymi). 

wydłużenie czasu (dylatacja czasu) – zasada przewidywana przez 
einsteinowską szczególną *teorię względności, według której odstę-
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py czasu nie są absolutne, lecz są związane z ruchem obserwatora. 
Jeśli zsynchronizować i umieścić koło siebie w inercjalnym układzie 
odniesienia dwa identyczne zegary, to będą one pokazywały ten sam 
czas dopóty, dopóki będą pozostawały koło siebie. Jeśli jednak jeden 
z zegarów zacznie poruszać się z pewną prędkością względem drugie-
go, który pozostaje nieruchomy wraz z obserwatorem, zegar poru-
szający się będzie pokazywał temu obserwatorowi, że upłynęło mniej 
czasu, niż pokaże zegar stacjonarny. Jeśli czas mierzymy w układzie 
odniesienia poruszającym się z prędkością v względem innego ukła-
du odniesienia, to poruszający się zegar chodzi wolniej o czynnik

gdzie c jest prędkością światła. Zasada ta została już wielokrotnie 
sprawdzona doświadczalnie. 

wyznaczanie (determinacja) czasu – *czas, wyznaczanie

wzorzec czasu – układ fizyczny wytwarzający sygnały, które wyzna-
czają z określoną dokładnością przedziały czasu o znanej wartości no-
minalnej, w szczególności równej jednostce czasu. W. cz. jest wzor-
cem przedziału czasu i wzorcem jednostki czasu, uśrednionej w od-
twarzanym przedziale czasu. W. cz. wytwarza sygnały wzorcowych 
przedziałów czasu, najczęściej na podstawie przebiegu okresowego 
wytwarzanego przez wzorzec częstotliwości. W szerokim znaczeniu 
każdy wzorzec częstotliwości jest w. cz., ponieważ jest wzorcem prze-
działu czasu równego okresowi. Dokładność przedziału czasu i jed-
nostki czasu odtwarzanej przez w. cz. jest równa dokładności często-
tliwości odtwarzanej przez ten wzorzec, przy założeniu, że jednostka 
czasu i częstotliwość są uśrednione w odtwarzanym przedziale czasu 
(*częstotliwość, wzorzec). 

wzorzec częstotliwości – generator wytwarzający przebieg okreso-
wy o określonej częstotliwości nominalnej i określonej dokładności.

zegar – przyrząd pomiarowy do przechowywania (*czas, przechowy-
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wanie) i wyznaczania (*czas, wyznaczanie) czasu, charakteryzujący się 
ciągłym działaniem i podstawowym zakresem wskazań równym 12 h 
lub 24 h. Działanie z. (poza nie mającymi znaczenia w metrologii 
zegarami wykorzystującymi zjawiska nieokresowe) polega na wytwa-
rzaniu przebiegu okresowego i zliczaniu jego okresów, a następnie 
wskazywaniu zliczonej wartości w postaci liczby jednostek czasu, ja-
kie upłynęły od chwili przyjętej za początkową (zwykle początku lub 
środka doby), zgodnie z odtwarzaną skalą czasu. W związku z tym 
z. zawiera następujące zasadnicze człony funkcjonalne: generator 
przebiegu okresowego stanowiący wewnętrzny *wzorzec częstotli-
wości, licznik okresów, urządzenie wskazujące i urządzenie do nasta-
wiania wskazań zgodnie z odtwarzaną skalą czasu (według z. wzor-
cowego lub sygnału czasu). W zależności od rodzaju zastosowanego 
wewnętrznego wzorca częstotliwości (regulatora zegarowego) roz-
różnia się następujące ważniejsze rodzaje z.: balansowe, wahadłowe, 
kamertonowe, kwarcowe, atomowe (*wzorzec czasu).

O właściwościach metrologicznych z. decyduje wartość dobowe-
go przyrostu względnego *błędu wskazania Md, którego wartości za-
wierają się w granicach od kilkudziesięciu ns/d (z. atomowe) do kilku 
min/d (niskiej jakości z. balansowe). 

zegar atomowy – przyrząd do pomiaru lub standaryzacji czasu, wy-
korzystujący zjawiska okresowe zachodzące w atomach lub cząstecz-
kach, mierzący czas na zasadzie zliczania drgań wewnątrz atomów 
pewnych pierwiastków w ciągu sekundy. Patrz *zegar cezowy. 

zegar cezowy – *zegar atomowy, którego działanie oparte jest na róż-
nicy energii pomiędzy dwoma stanami jądra atomowego cezu-133 
w polu magnetycznym. W jednym z typów takiego zegara na atomy 
cezu-133 pada promieniowanie o częstości radiowej, która jest tak 
dobrana, by odpowiadała różnicy energii między dwoma stanami 
jądra cezu. Część jąder cezu pochłania to promieniowanie i przecho-
dzi do wyższego, wzbudzonego stanu. Atomy te ulegają następnie 
odchylaniu w polu magnetycznym, co powoduje, że docierają do 
detektora. Sygnał z detektora jest przesyłany z powrotem do rezo-
natora o częstości radiowej, by zapobiec odchyleniom od częstości 
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rezonansowej równej 9 192 631 770 herców. W ten sposób przyrząd 
jest ustawiony na tę częstość z niedokładnością nie większą niż 10–13. 
Zegar cezowy wykorzystano do sformułowania definicji *sekundy 
w układzie SI. 

zegar kwarcowy – zegar o zasadzie działania opartej na wykorzysta-
niu rezonatora piezoelektrycznego wykonanego z kryształu kwarcu. 
Naturalna częstotliwość drgań piezoelektrycznych takiego rezona-
tora zależy od jego wielkości i kształtu. Jeżeli taki rezonator włą-
czyć w drgający obwód elektryczny, to cały układ (włącznie z rezo-
natorem) będzie wykonywał drgania o częstotliwości bliskiej jego 
częstotliwości naturalnej. Generatory z rezonatorem kwarcowym 
charakteryzują się dużą stabilnością częstotliwości drgań. W zegarze 
kwarcowym prąd zmienny w obwodzie drgającym zawierającym re-
zonator zostaje wzmocniony, a jego częstotliwości zmniejsza się tak, 
by była ona odpowiednia do napędu silnika synchronicznego na-
pędzającego przekładnię poruszającą wskazówki lub do sterowania 
wyświetlacza cyfrowego. 

zegar synchroniczny – elektryczny zegar zależny; jego głównym ze-
społem jest silnik synchroniczny (stąd nazwa zegara), który obraca się 
ze stałą prędkością, zależną od częstotliwości prądu przemiennego, 
jakim jest zasilany; źródłem prądu dla z. s. najczęściej jest sieć energe-
tyczna o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz; dokładność wskazań 
z. s. jest ściśle uzależniona od dokładności częstotliwości sieci; jeżeli 
elektrownia utrzymuje przepisową częstotliwość, to zegary włączo-
ne w sieć wskazują czas prawidłowo; z. s. ma zwykle wskazówkę 
sekundową, która przesuwa się ruchem ciągłym, a nie skokami, jak 
np. w *zegarze wtórnym w przewodowo-impulsowej *sieci czasu.

zegar piaskowy (klepsydra) – zespół dwóch naczyń szklanych 
umieszczonych jedno nad drugim i połączonych ze sobą małym ot-
worem, przez który drobny piasek przesypuje się z górnego naczy-
nia do dolnego; gdy piasek się przesypie, klepsydrę należy odwrócić; 
klepsydra jest tradycyjnym symbolem upływającego czasu.
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zegar wodny – zegar, który odmierza czas, wykorzystując stały prze-
pływ wody przez niewielki otwór; miarą czasu jest zmiana poziomu 
wody w naczyniu.

zegar wtórny – zegar, którego wskazania są sterowane impulsami 
elektr. w *sieci czasu.

zegarek – zegar o małych rozmiarach, przystosowany do noszenia 
jako przedmiot osobistego użytku, najczęściej naręczny lub kieszon-
kowy. Istnieje duża różnorodność rodzajów i typów z. Ze względu na 
rodzaj wewnętrznego wzorca częstotliwości (regulatora zegarowego) 
rozróżnia się: z. balansowe, kamertonowe i kwarcowe. Niedokład-
ność z. wyrażona dobowym przyrostem względnym błędu wska-
zań zawiera się w granicach od kilkudziesięciu ms/d (dobrej jakości 
z. kwarcowe) do kilku min/d (niskiej jakości z. balansowe). 

Pierwszy zegar mechaniczny o małych wymiarach i przystosowa-
ny do noszenia zbudował w 1510 r. Peter Henlein w Norymberdze. 

zegarowy mechanizm – *mechanizm zegarowy.

zegarowy regulator – *regulator zegarowy.
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Centrum Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
tel. (022) 222 03 05, www.zegarki.info.pl

Zegarek z linii MAYU, numer referencyjny 321.503-005, w kopercie z różowego złota. Mecha-
niczny, manualnie nakręcany własny mechanizm firmy H. Moser & Cie, kaliber HMC 341.501. 
Minimum 3 dni rezerwy naciągu, ze wskaźnikiem widocznym od strony mechanizmu. Funkcja 
zatrzymania sekundnika przy korekcie czasu. Zegarek z nowatorskimi rozwiązaniami: wymienny 
moduł wychwytu, koło wychwytowe i kotwica wykonane z utwardzonego, polerowanego złota. 
Trzyczęściowa złota koperta o średnicy 39 mm. Dyskretnie wyprofilowane szafirowe szkło chroniące 
tarczę i wskazówki zegarka, a także szafirowe szkło dekla. Pasek ze skóry krokodyla ze złotą sprzączką. 
PASJONUJĄCO INNY





Centrum Złote Tarasy,
ul. Złota 59, 
00-120 Warszawa,
tel. (022) 222 03 05, 
www.zegarki.info.pl

IWC w Polsce zwana 
Schaffhausen – dlaczego?

Firma IWC to, posługując się dzi-
siejszym językiem, „kultowa” marka 
zegarkowa w Polsce. Jej obecność na 
naszym rynku była zauważana dzięki 
znaczącej ilości czasomierzy jeszcze 
w czasach przedwojennych. Już póź-
niej, w okresie zimnej wojny, czaso-
mierze tej właśnie firmy przyjęły się 
jako „nieprawny środek płatniczy”, 
a w latach sześćdziesiątych zegarki 
IWC stały się wręcz synonimem naj-
wyższej pozycji finansowej właści-
ciela. To właśnie te czasomierze były 
często wybieranymi prezentami, 
uświetniającymi najbardziej zaszczyt-
ne jubileusze. Dzięki tak barwnej hi-
storii marka ta cieszy się na naszym 
rynku najlepszą rozpoznawalnoś-
cią wśród najbardziej prestiżowych 
i uznanych szwajcarskich firm. Wie-
loletnia obecność czasomierzy IWC 
jako przedmiotów luksusowych na 
zamkniętym ekonomicznie i kultu-
rowo rynku spowodowała ugrunto-
wanie się w Polsce nazwy miejscowości Schaffhausen jako 
marki zegarka. 

Tak jak barwna jest historia marki na naszym lokalnym 
rynku, tak samo pełna zwrotów i ciągłych zmagań z prze-
ciwnościami jest globalna historia marki. Założona w ro-
ku 1868 przez Amerykanina Florentine Ariosto Jones`a 
z myślą o zaopatrywaniu w tanie mechanizmy rynku 
amerykańskiego – zbankrutowała, by później ugruntować 
swoją pozycję wśród marek luksusowych. 

Swoją obecność w zegarmistrzowskiej rodzinie marka ta 
znaczy pionierskimi rozwiązaniami, tak pod kątem tech-
nicznym, jak i wzorniczym. Można wręcz powiedzieć, że 
pokonywanie kolejnych barier i ograniczeń możliwości ze-
garków staje się dla niej wyzwaniem. W latach siedemdzie-
siątych firma IWC była zaangażowana we wdrażanie do 
szerokiej produkcji mechanizmu zegarka elektronicznego. 
W kolejnych latach, szeroko te mechanizmy stosując, pro-
wadziła prace nad rozwojem zegarmistrzostwa mechanicz-
nego, w roku 1985 wprowadzając na rynek pierwszy ze-
garek mechaniczny ze stoperem i wiecznym kalendarzem, 

ustawianym tylko za pomocą koronki. Hołdując tradycji 
i klasycznemu zegarmistrzostwu, jednocześnie jako pierw-
sza wykonuje w roku 1980 kopertę i bransoletę zegarka 
z tytanu, a w roku 1986 jako pierwsza – kopertę zegarka 
z węglików spiekanych (ceramika). 

W roku 1982 na rynku pojawia się zegarek IWC o wo-
doszczelności 200 atm. (2000 metrów). Wprowadzenie 
na rynek w roku 1990 pierwszego mechanicznego zegar-
ka klasy Grande Complication jako zegarka naręcznego 
urasta do miana symbolu odrodzenia się królującego do 
dziś w grupie wyrobów prestiżowych mechanicznego ze-
garmistrzostwa.

W roku 2008 firma IWC wykonuje swoje czasomierze 
w następujących liniach wzorniczych: Da Vinci, Portugu-
esier (Portugalczyk), Pilot, Aquatimer, Ingenieur i Porto-
fino.

Zegarki firmy IWC są dziś oferowane w najbardziej eks-
kluzywnych salonach jubilerskich w Polsce. 



Słynne szwajcarskie zegarki

Szwajcarska firma Roamer jest do-
brze znana na polskim rynku już od 
czasów przedwojennych, a jej wyroby 
zawsze były chętnie wybierane przez 
klientów. Założona w Solurze w 1888 
roku przez zegarmistrza Fritza Meyera, 
jest uznawana za jedną z najbardziej 
tradycyjnych firm zegarkowych. „Praw-
dziwa wartość” – to nie tylko slogan re-
klamowy firmy Roamer, ale rzeczywiste 
odzwierciedlenie wysokiej jakości jej 
produktów. Doświadczenie i kreatyw-
ność inżynierów i projektantów w ciągu 
całej historii firmy owocowało wieloma 
ponadczasowymi liniami i modelami 
czasomierzy. Codzienna troska o jakość 
wyrobów, ich funkcjonalność i wzor-
nictwo oraz zapewnienie nienagannej 
obsługi serwisowej ugruntowało bardzo 
dobrą pozycję firmy Roamer na rynku 
zegarkowym. Wszystkie modele czaso-
mierzy firmy Roamer charakteryzują się 
dbałością o szczegóły i wysoką jakością 
techniczną. Paski z naturalnej skóry, 
kauczuku, metalowe bransolety wyko-
nane z jednolitych stalowych elementów 
stanowią wyznacznik jakości czasomie-

rzy firmy. Firma Roamer jest również 
znana ze stosowania nowatorskich 
technik produkcyjnych. Przykładem 
może być pokrywanie stali powłokami 
ozdobnymi w technice PVD i zastoso-
wanie jej do dekoracji kopert zegarko-
wych, co zaowocowało szeroką gammą 
kolorystyczną powłok: od tradycyjnej 
złotawej, poprzez różową, czarną – aż 
do kolorów awangardowych, jak kolor 
niebieski. Firma wprowadziła też kilka 
modeli damskich zegarków z kopertami 
i bransoletami wykonanymi w technice 
spieków ceramicznych. Różnorodność 
kolorystyczna i wzornicza tarcz, wska-
zówek, bransolet i pasków zapewnia 
atrakcyjną i szeroką kolekcję. Bezpiecz-
ne i funkcjonalne zapięcia oraz branso-
lety z szeroką i łatwą regulacją długości 
gwarantują perfekcyjne dopasowanie 
i wygodne użytkowanie zegarka. Dzięki 
zastosowaniu najwyższej klasy materia-
łów i optymalizacji kosztów produkcji 
każda z proponowanych przez firmę 
Roamer linii jest bardzo atrakcyjna 
w swojej klasie jakościowej i cenowej. 
Dzięki subtelnemu wzornictwu kla-
syczne kształty urzekają prostotą dro-
biazgów i dostojnym wyglądem całości. 

Wszystkie czasomierze marki Roamer 
symbolizują nieprzemijające piękno 
prostej formy i klasykę czasomierzy, 
dlatego są poszukiwane przez użytkow-
ników preferujących tradycyjny wzór 
zegarka. 

Po latach dominacji modeli elektro-
nicznych, dziś także w ofercie firmy 
Roamer coraz więcej miejsca zajmują 
zegarki „z duszą”. Znaczącym sukcesem 
rynkowym okazały się modele Com-
petance z edycji limitowanych, gdzie 
zastosowano kompletne mechanizmy 
wyprodukowane w czasach świetności 
zegarków mechanicznych w poprzed-
nim wieku. Pozwoliło to firmie Roa-
mer zbudować całą kolekcję zegarków 
w charakterystycznej dla firmy stylisty-
ce i o współczesnych parametrach tech-
nicznych wykonania. Obok klasycznych 
modeli czasomierzy, tak lubianych w na 
naszym rynku „typowych Szwajcarów”, 
w ofercie firmy można znaleźć atrakcyj-
ne biżuteryjne modele damskie i czaso-
mierze sportowe. 

opracował Władek Meller



Maurice Lacroix – w hołdzie tradycji, 
w awangardzie postępu

Maurice Lacroix jest jedną z najprężniej rozwijających 
się firm zegarkowych. Stosunkowo krótka historia Maurice 
Lacroix (w porównaniu z najbardziej „wiekowymi” marka-
mi zegarkowymi) może służyć za „podręcznikowy” przykład 
strategii rozwijania produktu i kreowania wizerunku mar-
ki. Od wyrobów na zewnętrzne zamówienia, poprzez zakup 
fabryki kopert i jej unowocześnienie – do budowy zupeł-
nie nowej fabryki i montowni. Od wyrobów dopasowa-
nych do rynkowych wymagań, przez produkty unikatowe, 
do kształtowania gustu rynku poprzez wyrastające ponad 
przeciętność wyroby. Od zegarków, których serce stanowił 
mechanizm kupiony u producenta, poprzez mechanizmy 
samodzielnie dekorowane, mechanizmy modyfikowane, aż 
do stworzenia pierwszego własnego mechanizmu i uzyska-
nia prestiżowego tytułu „Manufaktury Zegarkowej”. Bez 
przesady można powiedzieć, że dziś marka Maurice Lac-
roix ma najlepszą pozycję w swojej kategorii producentów. 
Każdy zegarek tej firmy jest obdarzony indywidualnym, 
niezwykłym charakterem, a każdy jego element został za-
projektowany z największą uwagą, zapewniającą najwyższą 
jakość i estetyczną doskonałość produktu. Zarówno zegar-
ki mechaniczne, jak i elektroniczne łączą klasyczne piękno 
z nowoczesnym wykonaniem, wyczuciem mody i dynami-
ką wzoru. 

Wiodącą i wybitną grupą w gronie produktów firmy 
są zegarki z linii Masterpiece – mechaniczne, najbardziej 
skomplikowane i niezwykłe zegarki Maurice Lacroix. Piękno 
i harmonia tych arcydzieł zegarmistrzostwa wynika nie tylko 
z połączenia tradycyjnego rzemiosła z wysoką technologią, ale 
również z zaangażowania emocji w proces kształtowania. 

W skład tej najbardziej prestiżowej linii Maurice Lacroix 
wchodzą czasomierze wyposażone w dodatkowe funkcje zwa-
ne komplikacjami, o niezwykle imponujących parametrach 
technicznych. W specyficzny sposób mieli okazję obserwo-
wać rozwój tej linii czasomierzy mieszkańcy i goście Saignele-
gier – przez pryzmat… rozwoju zabudowań fabryki Maurice 
Lacroix w tej miejscowości. Drobne początkowo przeróbki 
istniejących już zabudowań przerodziły się w kilkuetapową 
budowę praktycznie zupełnie nowej i kilkukrotnie większej 
części produkcyjnej firmy. Podobnie linia Masterpiece, po-
czątkowo jedna z wielu linii wzorniczych w kolekcji Maurice 
Lacroix, w ostatnim czasie stała się najważniejszą, najbogatszą 
i najbardziej spektakularną linią tej firmy. 

Nie można przecenić dokonań firmy Maurice Lacroix 
w procesie kształtowania naszego rodzimego rynku. To 
właśnie firmie Maurice Lacroix możemy przypisać najwięk-
szy udział w odradzaniu się mody na mechaniczne zegarki 
w ostatnich latach XX wieku. Atrakcyjne wzory i dodatkowe 
funkcje wskazań, połączenie klasycznego zegarmistrzostwa 
mechanicznego w najlepszym wykonaniu z nutką nowoczes-
ności we wzornictwie zegarków z kolekcji Masterpiece to ofer-
ta luksusowa na ówczesnym krajowym rynku. Uzupełniona 
o mechaniczne czasomierze z linii Pontos (czasomierze z pod-
stawowym wyposażeniem) wzbudziła duże zainteresowanie 
mediów, salonów sprzedaży i przede wszystkim klientów. 

Masterpiece to zegarki z ręcznie dekorowanym mechaniz-
mem automatycznym lub manualnym, którego pracę można 

podziwiać przez dekiel wykonany ze szkła szafirowego. Linia 
Masterpiece jest skierowana do mężczyzn ceniących elegan-
cję, precyzję i wyjątkowość. Większość modeli stanowi kwin-
tesencję elegancji i klasyki, ale można znaleźć również modele 
o silnym, sportowym i dynamicznym charakterze. Każdy ze-
garek z tej linii ma swój numer i indywidualny certyfikat. 

W roku 2006, dzięki produkcji własnej konstrukcji me-
chanizmu i całego zegarka „LeChronographe”, firma Maurice 
Lacroix weszła do zaszczytnego grona manufaktur zegarko-
wych. Takie osiągnięcie, przy doskonałej pozycji produktów 
na rynku i ugruntowanym zapleczu zgranego zespołu pra-
cowników, mogłoby spowodować zgubne w dalszej perspek-
tywie wyhamowanie rozwoju. Tak się na szczęście nie stało 
i w roku bieżącym, po wielomiesięcznych pracach koncepcyj-
nych, produkcyjnych i testowych firma wprowadza na rynek 
nowy model pod nazwą „Memory 1”. Według informacji 
producenta – bo rynkowa premiera odbędzie się już po pub-
likacji niniejszej książki, będzie to najbardziej skomplikowa-
na konstrukcja zegarka mechanicznego wyposażonego w trzy 
wskazówki. 

Nieoficjalne zdjęcia mechanizmu wydają się rzeczywiście 
przedstawiać wyjątkowo skomplikowaną konstrukcję mecha-
niczną, niemal jak z filmu science fiction. 

Tak obrana droga i tak zgrany zespół współpracowników 
wróży firmie Maurice Lacroix awans na coraz bardziej presti-
żowe pozycje w gronie firm i marek zegarkowych. 

opracował Władek Meller







Gerd-R. Lang, mistrz zegarmistrzostwa oraz twórca i właściciel firmy Chronoswiss. Wyspa na Morzu Północnym. 30 września 2005.

Czas – nieodwracalnie przemijający. Panujący – możemy go zmierzyć, 
ale nie mamy władzy, by go kontrolować. Każdy moment wszechświata 
mija tak harmonijnie jak fale rozbiające się o brzeg, każdy moment jest 
niezastąpiony i bezcenny

Wykreowanie nowej marki i nowego 
produktu w świecie prestiżowych zegar-
ków nie jest łatwe, ponieważ dominu-
jącym trendem jest właśnie powrót do 
przeszłości i tradycyjnego mechanicz-
nego zegarmistrzostwa. Mimo to wszy-
scy producenci starają się wprowadzać 
nowatorskie rozwiązania, o które ze 
względu na długi czas królowania ze-
garków mechanicznych bardzo trudno. 
Co więcej, rywalizacja z posiadającymi 
wiekowe tradycje firmami wymaga od 
każdej nowej marki nie tylko osiągnię-
cia zegarmistrzowskiej doskonałości, ale 
wręcz ciągłego jej rozwijania. 

Przełamanie tych dwóch specyficz-
nych trudności, a także i wszystkich 
innych barier rynkowych, pozwoliło 
firmie Chronoswiss zagościć w gronie 
najbardziej szanowanych marek zegar-
mistrzowskich. 

„Działam wbrew panującym tenden-
cjom” – to jedno z ulubionych zdań 
Gerda-Rudigera Langa, założyciela 
i właściciela marki Chronoswiss, i jed-
nocześnie odpowiedź na pytanie, w jaki 
sposób jego firmie udało się przezwycię-
żyć wszystkie trudności konserwatyw-
nego rynku producentów zegarkowych. 
Stworzona przez niego firma produkuje 
zegarki od 1987 roku i zaliczana jest do 
grupy najbardziej prestiżowych firm ze-
garmistrzowskich na świecie. 

Szczególnym i szlagierowym doko-
naniem firmy Chronoswiss na rynku 
zegarkowym jest upowszechnienie 
modelu zegarka o nazwie „Regulator”. 
W zegarmistrzostwie „regulator” to ze-
gar o szczególnej konstrukcji pozwala-
jącej na uzyskanie najwyższej precyzji 
działania. Zegar taki jest wyposażony 
w specyficzny system wskazań: na jego 
tarczy osie i wskazówki – godzinowa 
i sekundowa – usytuowane są asyme-
trycznie i wskazują czas na niezależ-
nych „minitarczach”, by nie utrudniać 
precyzyjnego odczytu czasu. Wpraw-
dzie niemożliwe jest uzyskanie w me-
chanicznym zegarku naręcznym para-
metrów dokładności działania choćby 
zbliżonych do dokładności zegara, nie 
ma jednak żadnych ograniczeń, gdy 
chodzi o przeniesienie układu wskazó-
wek i systemu wskazań czasu. Znacząca 
jest oczywiście zmiana wieloletniego 
przyzwyczajenia do sposobu odczytu 
wskazań. To prawdopodobnie obawa, 
iż nietypowy system wskazań odbije się 
niekorzystnie na popycie na takie zegar-
ki, spowodowała, że królujące na rynku 
wiekowe i uznane marki nie umieszcza-
ły takich modeli w swej standardowej 
ofercie i w promowanych kolekcjach 
wzorów. Niektóre z nich, choć produ-
kowały takie czasomierze, zawsze trak-
towały je jako unikatowe i oferowały je 

tylko w krótkich limitowanych seriach 
lub na specjalne zamówienie. 

To właśnie firma Chronoswiss jako 
pierwsza (w czasach „nowożytnych” 
zegarków mechanicznych) wprowadziła 
do swojej stałej oferty modele zegarków 
o nazwie Regulator, a ponieważ wyko-
nuje je w sposób atrakcyjny i oryginalny, 
wzbudziła zainteresowanie tym typem 
zegarków, co w efekcie spopularyzowało 
je na rynku czasomierzy. Dzięki charak-
terystycznemu wzornictwu restytucja 
tego modelu jest jednoznacznie koja-
rzona właśnie z marką Chronoswiss. 

Ostatni model zegarka z tej rodziny to 
manualnie nakręcany Grand Regulateur 
– czasomierz o modnie powiększonych 
wymiarach koperty, z charakterystyczną 
dla firmy Chronoswiss koroną w kształ-
cie cebulki i o wysokiej dokładności 
działania, potwierdzonej certyfikatem 
chronometru. Ten lub zbliżony, specy-
ficzny system wskazań, z powodzeniem 
zastosowano także w innych modelach 
czasomierzy spośród oferty zegarków 
tej marki. Dzisiaj także w ofercie wielu 
innych firm zegarkowych można znaleźć 
modele zegarków, które odwołują się do 
upowszechnionego przez Chronoswiss 
systemu wskazań typu Regulator. 

opracował Władek Meller 

Chronoswiss – mistrzowska marka w klasycznym zegarmistrzostwie 





Firma Perrelet przenosi w nasze czasy tradycję i geniusz twórcy firmy – Abrahama-Luisa Perreleta, który znany jest wszystkim 
w branży zegarkowej jako wynalazca automatycznego naciągu sprężyny czasomierza.
Ta powszechnie dziś stosowana zasada działania naciągu zegarków mechanicznych jest dla wszystkich modeli produkowanych 
we współczesnej firmie Perrelet wymogiem, od którego nie dopuszcza się odstępstwa. 
Dzisiejsza firma Perrelet wnosi do zegarmistrzostwa także nowatorskie, własne i opatentowane rozwiązania. Przykładem takim 
jest między innymi realizacja wskazań fazy księżyca. Ta funkcja dodatkowa, choć jest jedną z najstarszych, to także dzisiaj jest 
bardzo popularnym wskazaniem stosowanym w czasomierzach.
Konstrukcja centralnie usytuowanej wielkiej tarczy fazy księżyca, użytej w prezentowanym modelu, jest rozwiązaniem urzeka-
jącym, wyjątkowym i niezwykle dekoracyjnym.





Chopard – w krainie mechaniki i brylantów 

Zegarek zawsze był dla swego właściciela powodem dumy 
i wyznacznikiem prestiżu, a przy tym stanowił rodzaj biżu-
terii. Nawet męskie zegarki kieszonkowe były zawsze wyko-
nywane w sposób dekoracyjny. Jeszcze bardziej ozdobne były 
zegarki damskie, noszone na ozdobnych łańcuszkach jako 
naszyjniki lub na specjalnym pasku. 

Swego rodzaju przełomem w produkcji zegarków damskich był 
moment, kiedy zegarek zagościł na przegubie dłoni. Wtedy to ju-
bilerzy i zegarmistrze znaleźli prawdziwe pole do popisu, umiesz-
czając mechanizm zegarka w bransoletce lub wykonując 
cały zegarek jako dekoracyjną bransoletę. W ciągu całego 
rozwoju zegarków mechanicznych zegarek damski traktowa-
ny był w trochę innych kategoriach niż inne typy zegarów i 
zegarków, co podsumował w 1912 roku jeden z dziennika-
rzy belgijskiego magazynu zegarkowego „Reuve Herlogere”: 
„Prosimy o wybaczenie Madame, ale prawda musi być po-
wiedziana! Dla Was praktyczność zegarka sprowadza się do 
żałosnej roli dekoracyjnego gadżetu”. Można oczywiście z tą 
opinią dyskutować, można wskazywać kontrprzykłady, ale nie 
da się zaprzeczyć, że aspekt dekoracyjny był i w dalszym ciągu 
jest dominujący w produkcji zegarków damskich. Nawet jeśli 
w ostatnich latach, po okresie dominacji czasomierzy elek-
tronicznych, producenci starają się skierować uwagę pań na 
sztukę mikromechaniki, i z tego powodu przekonują je przy 
okazji także do większych modeli czasomierzy, to jest to tylko 
zjawisko marginalne i potwierdzające regułę o dominującym 
znaczeniu dekoracyjnego charakteru damskich zegarków. Na-

wet takie mechaniczne zegarki są wykonywane 
w sposób szczególnie dekoracyjny. 

Tymi trendami kierują się projektanci firmy 
Chopard, którzy łączą znajomość tajników ze-
garmistrzostwa z jubilerską sztuką dekoracyjną. 
Przełomem dla firmy Chopard było opracowa-
nie w roku 1976 zegarka Happy Diamonds, czy-
li czasomierza, który obok elementów służących 
do wskazywania czasu miał dekoracyjne, rucho-
me diamenty, przemieszczające się między dwo-
ma szafirowymi szkiełkami. Początkowo szkiełka 
był klejone, co utrudniało serwisowanie mecha-
nizmu, rozwiązanie to ulegało więc modyfika-
cjom. Rozwiązanie wzornicze przeznaczone dla 
typowego zegarka wieczorowego zostało rozsze-
rzone na grupę zegarków wizytowo-sportowych 
i zrealizowane w modelach nazwanych Happy 
Sport. To unikatowe rozwiązanie, pozwalające 
brylantom na swobodny ruch, technicznie bar-
dzo trudne do realizacji, zostało zastosowane 
także w biżuterii i akcesoriach firmy Chopard. 
Dziś można powiedzieć, że jest ono najlepiej 
rozpoznawalnym rozwiązaniem technicznym 
i wzorniczym w szerokim kręgu zegarków i bi-
żuterii markowej. 

Obok typowo damskich kolekcji Happy 
Diamonds i Happy Sport, w ofercie firmy Chopard można 
znaleźć bardzo dużo zarówno klasycznych, jak i finezyjnych 
modeli zegarków damskich i męskich w kopertach wykona-
nych ze stali, żółtego i białego złota, na metalowych bransole-
tach i skórzanych paskach. Wiele modeli zegarków damskich 
i niektóre modele czasomierzy męskich jest dekorowanych 
kamieniami szlachetnymi. 

Osiągnięciem równie ważnym jak stworzenie słynnych 
„tańczących diamentów” było dla firmy Chopard opraco-
wanie wyśmienitego mechanizmu zegarków mechanicznych 
L.U.C. Już pierwotne rozwiązanie techniczne mechanizmu 
pokazanego w roku 1996 pozwoliło zegarkom firmy Chopard 
„zagościć na salonach” wśród najznamienitszych manufaktur 
zegarkowych. Wszystkie jego następne warianty i modyfi-
kacje to już rozwiązania unikatowe, wyjątkowe nawet w tak 
wąskim gronie najbardziej prestiżowych firm. Zegarki z linii 
L.U.C. to ulubione czasomierze miłośników mikromechaniki 
i znawców tradycyjnego zegarmistrzostwa.

Warto także przypomnieć o współpracy z organizatorami 
wyścigu Mille Miglia. Ten najlepiej rozpoznawalny rajd old-
timerów od roku 1988 jest sponsorowany przez firmę Cho-
pard, a przedstawiciel firmy, Karl Friedrich Scheufele, jest od 
wielu lat jego aktywnym uczestnikiem. Znaczenie promo-
cyjne wyścigu dla produktów Chopard’a widać choćby po 
szerokiej gammie akcesoriów związanych ze stylistyką rajdu 
Mille Miglia i produkowanych co roku limitowanych modeli 
czasomierzy.

opracował Władek Meller





Cerruti 1881, ESPRIT, Joop! – zna-
mienite zegarki światowych marek

Cerruti 1881, Esprit, Joop! to marki, 
które znane są między innymi z pro-
dukcji zegarków naręcznych – zegar-
ków, które swych nazw nie wywodzą 
z tradycyjnego zegarmistrzostwa. Oka-
zuje się, że znajomość i rozpoznawal-
ność marki, a co z tym się wiąże, zaufa-
nie do produktu, jest dziś tak znaczące, 
że miejsce na rynku, które do niedaw-
na zajmowały produkty mało znanych 
lub wręcz nieznanych marek typowo 
zegarkowych, dziś zostało zajęte przez 
wyroby z doskonałymi nazwami, fir-
mującymi zwykle wiele różnego rodzaju 
produktów. Zegarki tego typu są zwy-
kle powiązane z firmami odzieżowymi 
i w żargonie branżowym są nazywane 
zegarkami „modowymi” lub „produk-
tami typu fashion”. Dlaczego tak się 
stało i na ile zegarki modowe są dobrym 
ekwiwalentem dla tradycyjnych, choć 
mało znanych marek zegarkowych? 

Prowadząc tego typu rozważania, na-
leży zauważyć, że marki, które mają wy-
sokie uznanie na rynku konsumentów, 
produkują wyższej jakości czasomierze. 
Warto też zaznaczyć, że mimo bardzo 
wysokiej pozycji firm typu „fashion” 
gdy chodzi o inne produkty, zegarki 
modowe nie aspirują do porównywania 
z wyższej jakości wyrobami tradycyj-
nych producentów branżowych, szcze-
gólnie z produktami szwajcarskich firm 
zegarkowych.

Analizując pozycję firm modowych 
na rynku, musimy pamiętać, że o han-
dlowym powodzeniu produktu decy-
duje przede wszystkim atrakcyjność 
wzorów i nazwa wyrobu. O utrzymaniu 
zdobytej pozycji decyduje także jakość 
techniczna wykonania (trwałość wy-
robu) oraz organizacja serwisu produ-
centa. Te dwa ostatnie kryteria mogą 

dla odmiany znacząco zdeprecjonować 
produkty danej marki, szczególnie jeśli 
ewentualne opinie o niskiej jakości zo-
staną upublicznione. 

Porównując możliwości opracowania 
szerokiej kolekcji atrakcyjnych wzorów 
przez małe tradycyjne firmy zegarko-
we, które zwykle działały na kilku lub 
kilkunastu rynkach krajowych, z moż-
liwościami firm o globalnym zasięgu 
i wielu polach aktywności produkcyj-
nej, zauważamy, jak znacząco mogą 
różnić się fundusze przeznaczane na 
takie opracowanie. Jeśli do tego wiemy, 
że firmy modowe z założenia „operują” 
na najnowszych trendach wzorniczych, 
czy wręcz je kreują, to możemy być 
pewni, że wzornictwo zegarków modo-
wych jest znacznie bardziej atrakcyjne 
od wszystkich innych. Globalny zasięg 
marek modowych powoduje także swe-
go rodzaju sprzężenie zwrotne – świa-
towa sprzedaż produktów pozwala pro-
wadzić działania reklamowe o szerokim 
zasięgu, co powoduje wzrost rozpozna-
walności marki na całym świecie. 

W prowadzonych tutaj rozważaniach 
nie porównuję wyższości wynikającej ze 
wzoru i rozpoznawalności nazwy opisy-
wanych marek w stosunku do innych 
obecnych na rynku światowym czy 
krajowym, bo takie porównanie robi 
na własny użytek każdy z potencjalnych 
konsumentów. Należy natomiast zazna-
czyć, że wszystkie trzy prezentowane 
w tytule marki są obecne na polskim 
rynku w wielu salonach jubilerskich. 
Zegarki Esprit można nabyć w Polsce 
już od wielu lat, pozostałe marki rozpo-
częły swą działalność i rozwijają się wraz 
z rozwojem rynku. Licencję do produk-
cji wszystkich trzech marek posiada zna-
czący w branży zegarkowej producent 
– EganaGoldpfeil, która to firma ma 
wieloletnie doświadczenie w produkcji, 
dystrybucji i serwisie zegarków. Dzię-

ki takiemu powiązaniu każda z marek 
charakteryzuje się wysoką jakością wy-
konania, pewnością technicznych roz-
wiązań i odpowiednim dla klasy danego 
wyrobu doborem materiałów. Tak więc 
z atrybutem znajomości marki powiąza-
ne jest doświadczenie rynkowe produ-
centa zegarków, co obok wysokiej jako-
ści i atrakcyjności oferowanego towaru 
zapewnia prawidłową jakość wyrobu 
i obsługę serwisową. W tym miejscu 
należy zauważyć, że w tej grupie towa-
rów producent nie chce i ze względu 
na koszty nie może zapewnić dłuższego 
okresu dostępności części zamiennych 
do elementów zewnętrznych zegarka. 
Niezależnie od tego, odpowiednia ja-
kość wyrobu i dobrze zorganizowana 
obsługa serwisowa gwarantuje satysfak-
cję nabywcy z użytkowanego czasomie-
rza. Trudno przewidzieć, na ile rozwój 
firm modowych będzie tak dynamiczny, 
jak w ciągu kilku ostatnich lat. Patrząc 
na wzrost znaczenia marki, konsolidację 
producentów i coraz większą marginali-
zację małych „rynkowych graczy”, moż-
na z dużym prawdopodobieństwem za- 
łożyć, że rynek będzie chętnie przyj-
mował tego rodzaju produkty. Później 
wiele aspektów produkcji i systemu 
sprzedaży tych zegarków może ulec mo-
dyfikacjom, ale wobec potencjalnego 
zaniku małych, niszowych marek dzia-
łających w tym przedziale cenowym, 
rynek będzie w dalszym ciągu otwarty 
na zegarki wytwarzane przez taką grupę 
producentów. 

opracował Władek Meller



Antonio Stradivari, 1720
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GIRARD-PERREGAUX 1966

Gold case, Girard-Perregaux automatic mechanical movement, sapphire back.
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Prof. dr hab. inż. Zdzisław Mrugalski
(ur. w 1930 r.) – profesor zwyczaj-
ny Wydziału Mechatroniki (d. Wydz. 
Mechaniki Precyzyjnej) Politechniki 
Warszawskiej. Specjalista w dzie-
dzinie konstrukcji urządzeń do po-
miaru czasu. Swą karierę zawodową 
rozpoczął nauką w zawodzie zegar-
mistrza, zakończoną egzaminem 
czeladniczym (1948 r.). Ukończył 
z wyróżnieniem Państwowe Liceum 
Zegarmistrzowskie w Warszawie 
(1951 r.), uzyskując dyplom „techni-
ka zegarowego”. Następnie ukończył 

studia w Politechnice Warszawskiej na nowo utworzonym Oddziale Me-
chaniki Precyzyjnej. Zarówno praca dyplomowa magisterska (1956 r.), 
jak i doktorat (1964 r.), a także habilitacja (1974 r.), dotyczyły proble-
mów konstrukcyjnych mechanizmów zegarowych. Jest autorem kilku 
książek i podręczników akademickich (m.in. monografii Mechanizmy
zegarowe) oraz licznych publikacji w czasopismach i referatów na kon-
ferencjach naukowych – z dziedziny konstrukcji urządzeń precyzyjnych 
i mechatronicznych (m.in. na temat zazębień w przekładniach zęba-
tych, zarówno w zegarach mechanicznych, jak i kwarcowych). W swym 
dorobku naukowym i zawodowym ma też kilkadziesiąt wdrożonych 
w przemyśle prac badawczych i opracowań konstrukcyjnych. Brał rów-
nież bezpośredni udział w rekonstrukcji zegara na wieży Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie. Pracę w Politechnice Warszawskiej rozpoczął 
jeszcze w czasie studiów (w 1954 r.) jako asystent prof. W. Trylińskiego. 
Był prodziekanem (1975–1981) i dziekanem (1982–1987) Wydziału Me-
chaniki Precyzyjnej oraz dyrektorem (1991–1993) Instytutu Konstrukcji 
Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych na tym wydziale. W 2004 r., po 
50 latach nieprzerwanej pracy w PW przeszedł na emeryturę, jednak 
w dalszym ciągu bierze czynny udział w pracach wydziału i instytutu. 
Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historii Techniki oraz współ-
założycielem i prezesem Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków. 
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