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Kursus i introduktion til ure 

 

Lektion 4. Kvartsurværker 

 

 

Faderen til kvartsuret har meget lidt med kvarts at gøre. For det var Bulova Accutron-uret med den 

summende stemmegaffel, der rent faktisk forandrede ur-industrien, et lille stykke tid.  

For at forstå vigtigheden af stemmegaflen i udviklingen af kvartsuret skal vi først tale om ordet ’hertz’. En 

hertz er en cyklus. Én cyklus. I mekaniske ure er en ”tik-tak” cyklus i et urværk én hertz. Og de fleste 

mekaniske ure drives med en takt på 2 eller 3 pr. sekund.  

Betydningen af hertz er ret enkel: jo større antal hertz man har, desto mere nøjagtigt vil tiden være. For jo 

større antal hertz eller cyklusser pr. sekund man har, desto mere nøjagtig kan man være med hensyn til, 

hvornår i cyklusserne i et sekund er gået.  

Det er derfor, at mekaniske ure – ligesom stueure – skal kalibreres løbende. For når man kun har 2 eller 3 

cyklusser til at markere, hvornår der er gået et sekund, så er det svært indstille den nøjagtige tid til at skifte, 

fordi man har så få valgmuligheder. 

Med Bulova Accutron-uret steg det mulige antal cyklusser i metalstemmegaflens antal hertz fra 2 eller 3 pr. 

sekund i det mekaniske ur til 360. Hvilket betød, at præcisionen i stemmegaflen var langt større, fordi det 

nøjagtige antal cyklusser kunne tælles med større nøjagtighed.  

Årsagen hertil er simpelthen stemmegaflens resonans. Lige som den man bruger til at stemme et 

instrument. Den vibrerer med en bestemt takt pr. sekund, hvilket frembringer en bestemt tonehøjde. Og 

den lyd, som man hører i Bulova Accutron-uret, er en lyd, der genereres af en stemmegaffel med 360 

cyklusser pr. sekund, eller 360 hertz. For hver 360. vibration ved det elektriske kredsløb, at det skal rykke 

sekundviseren et sekund frem. Sådan fungerer Bulova Accutron-uret. Med en elektrisk strøm, der går ind i 

stemmegaflen, hvilket får den til at vibrere, og ved hver 360. vibration rykker printkortet viseren frem med 

et sekund.  

 



Til venstre kan du se et Bulova Accutron-ur, og den metalstemmegaffel der 

markerer tiden ved hjælp af dens vibrationer.  

 

 

 

 

Hvad nu hvis vi kunne øge dette antal hertz betydeligt? Så ville vi kunne øge urets præcision betydeligt. 

Hvilket lige præcis er det, som Seiko gjorde i de tidlige 1970'ere.  

Kvarts har en egenskab kaldet piezo-elektricitet. Hvilket sagt på en anden måde betyder: Vibrerer, når der 

kommer elektrisk strøm ind, som f.eks. strømmen fra et ur-batteri. En anden vigtig egenskab ved kvarts er, 

at det vibrerer med en meget høj hastighed, når denne strøm bliver tilført. Og til sidst: det er ret nemt at 

syntetisere kvarts i et laboratorium til en ekstremt høj grad af renhed, der gør det muligt for forskerne at 

frembringe nogle stort set perfekte kvartskrystaller til brug for ur-teknologi.  

Alt, som dette frembragt, blev skabt i de tidlige 1970’ere. På dette tidspunkt lancerede Seiko den seneste 

generation af urproduktion med en model, der kørte på batteriopladning fastgjort til et kvartskrystal, der 

frembragte en særdeles nøjagtig tidsmålings-mekanisme. Med andre ord, kvartsuret. 

Tænk over hvilket gigantisk spring dette var for tidsnøjagtigheden, at Bulova Accutron øgede hertz-antallet i 

mekaniske ure fra 2 eller 3 til 360 hertz. Og tænk nu over hvor meget større et skridt det var at gå fra de 

360 hertz i Bulova Accutron-uret til de 32.768 hertz i kvarts-krystallet, der anvendes i de fleste kvartsure. 

Og endnu mere forbløffende er, at kvartskrystallets form og størrelse kan bearbejdes til at generere en takt 

på mere end 50 millioner gange pr. sekund.  

Men et interessant faktum er, at kvartskrystaller i de fleste nuværende ur-

modeller stadig anvender stemmegaffel-designet fra det originale Bulova 

Accutron-ur til at opretholde den bedste præcision for tidsmåling i et 

armbåndsur.  

Da dette er et introduktionskursus, vil vi ikke gå for dybt ind i videnskaben 

omkring kvartsurværker. Men det vigtigste, som man skal vide, er, at 

kvartskrystallet vibrerer med en konstant hastighed, når der føres en 

elektrisk strøm fra et batteri ind i krystallet. Og urets kredsløb vil markere 

det antal cyklusser, som krystallet vibrerer, og for hver 32.768 gange 

krystallet vibrerer, vil uret rykke viseren et sekund frem.  

Men her stopper historien ikke. Problemet har været, batteriet. De er dyre at udskifte.  

Nogle gange er det svært at finde én, der kan skifte det ud. Og batterierne har en tendens til at løbe tør for 

strøm, netop som du skal afsted på ferie – eller midt i en vigtig begivenhed, der kræver, at du har et ur, der 

er præcist.  



Så …..  

…. kom Seiko Kinetic-uret. Husk på, at vores oprindelige manuelt optrukne ur fungerede, fordi vi overført 

kinetisk energi ved at dreje kronen ind i hovedfjedren. Og efterhånden som denne fjeder blev slappere, 

genererede dette energi til at drive uret? 

 

 

Seiko Kinetic-urværk 

 

  

 

Nu husker vi, at det automatisk eller selv-optrukne ur fungerer ved, at en halvcirkel formet plade inden i 

uret roterer omkring center-akslen i uret og trækker fjedren op ved at overføre den energi, der genereres 

af armens bevægelse, til hovedfjedren? 

Og sidste trin, at et batteri leverer den energi til kvartsuret, der sørger for, at kvartskrystallet vibrerer for at 

markere tiden? 

OK, nu lægger vi alt dette sammen, og så har vi et Kinetic-ur. 

 Dette er et ur, som fungerer ved at anvende armens bevægelser til at dreje en halvcirkel-formet skive, der 

drejer en lille generator inden i uret, og som holder batteriet opladt, altid. Med andre ord: det bedste fra 

alle tre ures energikilder, fordi det omdanner energien fra ejerens bevægelser til elektrisk strøm, der 

opbevares i det genopladelige batteri. Og selv om uret ikke bæres et stykke tid, så vil uret sætte sig selv i en 

slags dvale for at minimere brugen af den opladte energi. Og i modsætning til en bils batteri, som skal 

startes med startkabler, hvis det løber tør for strøm, så vil et kinetisk ur blot genoplade sig selv, når det 

bruges igen.  

Dette fremskridt er et af de største siden den første lancering af kvartsuret. For det har fjernet 

omkostningerne ved et af problemerne med at skulle finde et nyt batteri, eliminerer behovet for at skulle 

have uret på hele tiden for at få trukket det op, samt gør, at uret har kvarts-præcision og holdbarhed med 

praktisk talt intet behov for vedligeholdelse, andet en rutinemæssig vedligeholdelse, ligesom på en bil.  
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