
 عامل موثر برکیفیت خروجی صدا ۵چطور یک ھدفون با کیفیت بخرم ؟

و ھدفون با   خرید ایرپاد چطور یک ھدفون با کیفیت بخرم ؟ بدون شک یکی از چالشھای روبھ روی ما جووناست اینھ کھ چطور یھ دونھ ھدفون و ایرپاد با کیفیت بخریم؟ 

خودم متخصص این حوزه شدم. تا حاال شده با خودت فکر کنی کھ چھ عواملی تو کیفیت ایرپاد یا ھدفون تاثیر داره ؟ تو  کیفیت ھمیشھ برام یھ مشکل و مسئلھ بوده ، تا اینکھ 

و بررسی کنم تا اینکھ در پایان این نوشتھ این  سعی کردم بصورت کامل و جامع عوامل موثر بر کیفیت ایرپاد و ھدفون ر مای ایرپادز  ھای علمیاین مقالھ از سری مقالھ 

 .باشدسوال ” چطور یک ھدفون با کیفیت بخرم ؟ ” رو جواب بدید . و در پایان بتونید یک خرید ایرپاد با کیفیت و یک انتخاب ھدفون عالی داشتھ 

 تعوامل موثر بر کیفیت صدای خروجی برای خرید ایرپاد با کیفی

 برند تولید کننده .1

 قطر درایور اسپیکر  .2

 کیفیت دیافراگم اسپیکر  .3

 ١متلایر درجھ  .4

 نویز کنسلینگ  .5

 .در ادامھ ” چطور یک ھدفون با کیفیت بخرم ” با ما ھمراه باش تا بتونی بھ ساده ترین شکل ممکن بھترین اطالعات رو داشتھ باشی

 د برند تولید کننده و تاثیرش بر کیفیت صدای ایرپا – ١

تون میگم کھ بشناسیدشون. در بین برندھای تولید کننده احتماال چندتایی  برندھایی کھ تولید ھدفون و ھندزفری میکنند خیلی زیاد ھستن اما چندا از معروفترینشون رو برا

 …ازشون رو میشناسی یا حداقل اسمشو شنیدی و برات آشنا ھستن و شایدم این اولین باره کھ تازه اسم بعضیاشو میشنوی

 اپل (Apple) 

 سامسونگ (کھ بیشتر زحمت تولیدات صوتیشو AKG میکشھ ) 

 م قابل توجھی از بازار ایرپاد ر و بھ خودش اختصاص داده ) لنوو ( کھ بھ تازگی سھ 

  (رویاھای بزرگی در سر داره و بھ سھم کم در بازار راضی نمیشھ و میخواد کل بازار رو بگیره ) شیائومی 

  ( نام آشنا و معروف در گجتھای صوتی ) جبرا 

 جووی  ( joway ) 

  بیتس (Beats) 

 ِجی بی ال (JBL) ھای اسپیکر و ھدفون و کال محصوالت صوتی ی ترین تولید کننده یکی از بھترین و قدیم. 

 ِجی لب  (JLAB) 

 سنھایزر (Sennheiser ) 

 سونی (Sony) 

 بوز (Bose) 

 اسکال کندی (Skullcandy) 

 وان ادیو (OneOdio) 
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خیلی روی برند ھم حساسید   اگھدر بین برندھای باال قطعا موارد عالی و خوب برای ھر سلیقھ ای پیدا میشھ اما چیزی کھ خیلی مھمھ اینھ کھ بتونید برندھارو بشناسید و 

و ایرپاد   ایرپاد سامسونگ و  ایرپاد اپل ای میزنن اما در بینشون بھ شخصھدرموردش تحقیق کنید . اما برندھایی کھ اسم بردم معموال کیفیت قابل قبولی برای ھر مدل سلیقھ 

رو از  نوپایی کھ بھترین کیفیت  جی بی ال رو بشدت قبول دارم. تجربھ ثابت کرده کھ برندھای معروف کیفیتی باالتر از برندھای معمولی دارند ھرچند گاھا پیدا میشھ برند 

 .ھمون ابتدا تولید میکنھ اما بصورت کلی این تو ذھنت باشھ کھ برند معروف کیفیت باالتری بھت میده

شک کیفیت بسیار  ای کھ در مورد برندھا ھست اینھ کھ اگھ یھ برند قدمت داره و ھنوز پابرجاست قطعا دلیل خاصی داره کھ این ھمھ سال ماندگار شده و بدون مورد دیگھ 

کھ فکر کنم حدود سال  اره کھ شما میتونید ازش یک خرید ایرپاد با کیفیت رو تجربھ کنید. مثالی بخوام بگم جی بی ال یھ برندیھ کھ قدمتی بیش از صد سال داره باالیی د

 .ھجری شمسی احداث شده و خیلیاتون قطعا میشناسیدش و باھاش آشنا ھستید ١٢٨١

 

 نقطر درایور ھدفو – ٢

دا از یک اسپیکر بیرون میاد اما  توضیح اینکھ یک ایرپاد یا ھدفون دقیقا چطور عمل میکنھ شاید کار یک مقالھ نباشھ و بخواییم توضیح بدیم کھ دقیق چھ اتفاقی میفتھ کھ ص

پاسخ دھید. بزن   چطور یک ھدفون با کیفیت بخرم شما بطور کلی میتونید بھ سوال میخوام بھ زبون خیلی ساده این عامل خیلی مھم رو براتون توضیح بدم. بعد از این عامل

 .بریممم

 .قبل از ھرچیزی ابتدا باید بدونید کھ اصال درایور صدا چیھ تا بعد بعھ بررسی درایور صدا بپردازیم

 درایور صدا چیست ؟ 

یا ھندزفری بخش درایور اون ھست کھ بطور کلی بھ قطعات یک اسپیکر با مجموعھ وسایل ھمراھش درایور میگن. درایور مسئولیت تبدیل    ھدفون  مھمترین بخش یک

 .بھ نحوی کھ این صدا برای انسان قابل فھم و درک باشھ سیگنالھای الکتریکی (دیجیتال ) بھ سیگنالھای صدا (آنالوگ) رو داره

 

 بخشھای مختلف یک درایور صدا 

  کنھیک آھنربا : کھ میدان الکتریکی ایجاد می. 

  کنھدیافراگم: با ارتعاشش امواج صوتی ایجاد می. 

 ای در  دندهھای بین دھد کھ شما بتونید صدا رو توسط تغییر جریان الکتریکی بشنوید.در حقیقت حرکت دیافراگم و ماھیچھ ھای صدا: دیافراگم را تغییر می کویل

 شودحنجره بھ عنوان مکانیزم تولید صوت در انسان شناختھ می 

 

 ھای مرتبط ھوشمند افزونھ نوشتھ زقدرت گرفتھ ا

کانیزم تولید صوت در انسان  ای در حنجره بھ عنوان م دنده ھای بین بھ نوعی این بخشھای درایور رو انسان ھم داره اما بھ شکلی دیگر. در حقیقت حرکت دیافراگم و ماھیچھ 

 .شود کھ ھمون درایور صدا انسان میشھشناختھ می 
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  ٨دزفری معموال بین درکل این درایور در ایرپاد و ھدفون بھ شکل یھ دیسک ھست کھ ھرچی قطر این دیسک بزرگتر باشھ بلندی صدا باالتره باالتره.قطر درایور ھن

متر است. این قطر درایور باعث شده کھ ھدفون صدا باالتری نسبت بھ ھندزفری داشتھ باشھ و  میلی  ۵٠تا  ٢٠ور ھدفون بین متر است. اما قطر درایمیلی  ١۵متر تا میلی

 .اسپیکر با قطر درایو باالتر صدای بالتری نسبت بھ ھدفون داشتھ باشھ

 . ی ھم تاثیر داره کھ بھشون میپردازیماحاال الزاما ھرچی قطر این درایور باالتر باشھ یعنی کیفیت باالتر نیست عاملھای دیگھ 

 ( راھنمای چطور یک ھدفون باکیفیت بخرم )  –انواع درایور ھدفون 

 ی متفاوت تری بھتون بده درایورھا خودشونم انواع مختلف دارن ، طبیعتا نوع ھدفون ھم تو کیفیت صدا میتونھ خیلی موثر باشھ و کیفیت و تجربھ 

ھای  متر است معموال نوع داینامیک ھستند. برای ھدفونمیلی  ۴٠ھا بیش از ای قدرتمند دارد. درایورھایی کھ قطر آن این نوع درایور بیس ضربھ  : درایور داینامیک .1
 .دھند چون بیس خوب و ھمچنین فشار صوت متعادلی دارند و در عین حال مصرف انرژی کمتری ھم دارندبلوتوثی بھتر جواب می 

قیمت از این  ھای قدرتمند و البتھ گران اند. اکثر ھدفون ھا بھ صورت ساندویچی داخل آھنربا قرار گرفتھ در این نوع درایور دیافراگم  : یای مغناطیسدرایور سیاره .2

 .زندھای باالتر آسیب نمی کنند. صدایی واضح و شفاف دارند و بزرگ بودن سایز درایور بھ فرکانس مدل استفاده می 

ھای باکیفیت چند تا از این درایورھا تعبیھ  ھا کاربرد دارند. سایز بسیار کوچکی دارند و معموال در ھندزفری ھا و ھندزفری معموال در ایرفون  : یدرایور آرمیچر .3

 .ھای مختلف را ھندل کند و کمترین اغتشاش صوتی را ھم دارندتواند بھ خوبی فرکانس شوند کھ می می 

کند کھ بھ صورت الکترواستاتیک شارژ  ھایی استفاده می قیمت و بسیار کمیابند. این درایورھا از دیافراگم این نوع درایورھا گران  : کتیدرایور الکترواستا .4

 .شوند. دقت ماکزیمم دارند و کیفیت صدای آن بسیار بیشتر از سایر درایورھاستمغناطیسی می 

فیت یا ھدفون با کیفیت رو  کی ایرپاد و ھدفونھای رو نمیشھ گفت مشخصا چھ نوع درایوری دارند ولی عموما درایور آرمیچری دارند حاال اینکھ بخوایید یک خرید ایرپاد با

 .داشتھ باشید قطعا نوع درایورش رو تا باز نکنید نمیتونید متوجھ شید اما این موارد رو بدونید بد نیست

 

 رکیفیت دیافراگم اسپیک – ٣

ظر بگیرید کھ با تغییر حالت  مورد سومی کھ در کیفیت صدا تاثیر داره دیافراگم ھست . برای اینکھ بھتر متوجھ شید دیافراگم چیھ یک لحظھ دیافراگم خود انسان رو در ن 

ی ما انسانھا از یھ  ی انسان رو بھ نوعی ھمین دیافراگم بھ عھده داره. اگھ دقت کرده باشید ھمھو کیفیت صدا در حنجره صدا رو بم و زیر و تغییر میده. یعنی وظیفھ تغییر

با  بھ فرد خودشو داره و سایز حنجره برخورداریم اما کیفیت صداھامون و مقدار بلندی و تون صداھامون بسیار متفاوت از بقیھ ھست بھ نحوی کھ ھر فردی صدای منحصر  

ز یھ لحظھ محل رو ترک  یک کیفیتی متفاوت. مثال یکی میشھ ساالر عقیلی و افتخاری و یکی ھم میشھ یک فرد معمولی کھ اگھ بھش بگی برات یھ دھن آواز بخونھ کتر ا 

 Ҥ میکنی 

ی پخش موسیقی .  براتون حل شده و دیدتون رو علمی تر کرده نسبت بھ خرید ایرپاد یا ھر وسیلھ   چطور یک ھدفون با کیفیت بخرم تا اینجای کار بنظرم خیلی این سوال کھ

 .اما موارد بعدی ھم حتما ھمراھمون باشید کھ حتما بدردتون میخوره

 د ی بکار رفتھ در تولیمتریال و مواد اولیھ  – ۴

ی موسیقی ھست کھ اگھ این مواد اولیھ از مواد باکیفیت باشھ خوب قطعا کیفیت صدای خروجی  مورد چھارم مواد اولیھ و متریال بھ کار رفتھ در ساخت یک پخش کننده

ی استفاده کرده باید کیفیت  خیلی بھتره. فرض کن دوتا ایرپاد یا ھدفون داری کھ ھر دو یک سایز درایور و یک دیافراگم دارن قطعا اونی کھ از آھنربا و سیم پیچ بھتر

 . باالتری داشتھ باشھ 



ل موارد بررسی میکنی  گواه این مورد اینھ کھ ھر مدل باکیفیتی کھ تو بازار میبینید و معروف ھست حتما فیک و بدلش ھست و وقتی از لحاظ شکل ظاھری و سایز و ک

رید کنم و جنس برای مغازه و سایت بیارم .و  میبینی کھ دقیقا کچی برابر اصل ھست اما از لحاظ کیفی یھ تفاوت آشکاری با اورجینالش داره. خودم بارھا بوده کھ رفتم خ 

نده ھا فیک محصول رو  وقتی رفتن دنبال یھ محصول مشخص فروشنده ھا قیمت مختلف میدادن اما دقتی بررسی میکردم میدیدم کھ چندتا نمونھ اورجینال ھست بقیھ فروش

رو تونستھ باشم بھتون جواب مقتضی    چطور یک ھدفون با کیفیت بخرم  ای کار این سوال کھدارن خوب اگھ منم دقت نمیکردم جنس غیر اصلی میخریدم. امیدوارم کھ تا اینج

 .داده باشم

 

 دنویز کنسلینگ و تاثیر در کیفیت ھدفون و ایرپا – ۵

ابلیت رو اگھ ایرپاد یا ھدفونی  موردی کھ بنظرم خیلی مھمھ و شاید تو کیفیت خروجی تاثیر مستقیم نداره اما توی کیفیت صدای ورودی بھ گوش شما قطعا بسیار موثره. این ق

ون برسھ کھ این ویژگی یک ویژگی خاص برای  داشتھ باشھ باعث میشھ صدای محیط ھم در کنترل شما باشھ و اگھ مایل بودید نذارید صدای محیط و اطراف بھ گوشت

 .ایرپادھای با کیفیت ھستش. این مورد در حل این سوال کھ چطور یک ھدفون با کیفیت بخرم بسیار موثره

جاست کھ مدلھای ھای کپی نیز این  قابلیت نویز کنسلینگ قبال یک اپشن خیلی ویژه در ایرپاد و ھدفون بود ولی امروزه اکثر مدلھای اورجینال باید داشتھ باشند و جالبش این

قطعا یھ نقصھ البتھ برای مدلھای اورجینال میشھ نقص حساب قابلیت رو بھ ایرپادھا و ھدفونھا اضافھ کردن. االن شاید دیگھ بودنش ویژگی منحصر بھ فرد نباشھ ولی نبودش 

 .کنسلینگش دقت کنیدکرد. خرید ایرپاد با کیفیت مستلزم داشتن ویژگی نویز کنسلینگ ھست حاال الزاما اورجینال نھ ولی ھر مدلی گرفتید بھ ویژگی اکتیو نویز 

 “ سخن پایانی ” چطور یک ھدفون با کیفیت بخرم

بتونھ کمک خیلی بزرگ وا شایانی بھ   راھنمای خرید ایرپاد  ای داره کھ مطالعھ ھمچین مقاالتی و مقاالتی مانندکیفیت یا ھدفون با کیفیت موارد خیلی گسترده خرید ایرپاد با 

ی خودتون مراجعھ کنید و  ع بتونھ شمارو از بررسیھای گسترده و دقت در اوضاع و احواالت ھدفون مبرا کنھ اول اینکھ بھ تجربھ شما کنھ اما شاید در نظر گرفتن دو موضو 

داره کھ برای  ی قابل اعتماد خرید کنید کھ خیالتون راحت باشھ از ھمھ لحاظ. مای ایرپادز این افتخار رو  خریدھای قبلیتونو در نظر بگیرد و مورد مھم بعدی از فروشنده 

 .رضایت مشتری ھر اقدام مثبتی کھ نیاز رو انجام بده و بدون تخریب رقبا و اضافھ گویی

 مای ایرپادز  : منبع
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