ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺎ :اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺻﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ دادﮔﺴﺘﺮ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۳
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ﺿﺮب آﻫﻨﮓ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ،ﺻﺪا را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎ را در ﮔﻮش ﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ،ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻢ ﺗﺎ زﯾﺎد و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺗﺎ ﺷﺪت  ۱۲۰دﺳﯿﺒﻞ
)ﻣﻌﺎدل ﺷﺪت ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺖ( ،از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺷﻤﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﮔﺎﻫﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ از ﻫﺮ  ۵ﻧﻮﺟﻮان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﺗﻮﮔﻮﺷﯽ

) (Earbudاﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﺮﺑﺎد ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺣﯿﻦ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش از
ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻟﺬت ﺑﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻧﺪاد ،اﻣﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ .زﯾﺮا
راﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﻗﺮاردادن ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎ در داﺧﻞ ﮔﻮش ﻫﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﯿﺪ.
ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،ﮔﺠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺻﻮات ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮔﻮش؛ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اش ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ
اﺳﺖ .ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺠﺮای ﺷﻨﻮاﯾﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﯾﮏ ﻣﯿﺎن ُﺑﺮ ﺟﺎدوﯾﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ در
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ و ﻣﺎﺟﺮای ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻃﺮز ﮐﺎر اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮش-۱» :ﺟﻤﺠﻤﻪ -۲ﻣﺠﺮای
-۵درﯾﭽﻪ ﺑﯿﻀﯽ -۶
ﮔﻮش -۳ﻻﻟﻪ -۴ﭘﺮده
ٔ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﭽﻪ ﭼﮑﺸﯽ -۷ﺳﻨﺪاﻧﯽ -۸رﮐﺎﺑﯽ -۹
داﻻن -۱۰ﺣﻠﺰون  -۱۱ﻋﺼﺐ ﺷﻨﻮاﯾﯽ -۱۲ﻟﻮﻟﻪ
اﺳﺘﺎش«.

ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻓﻨﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮش اﻧﺴﺎن
ﭼﻄﻮر ﺻﺪاﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺐ ،در اﺻﻞ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ:
 .1در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺻﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﻮاﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ از
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻻﯾﻪ در ﮔﻮش ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اش ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ.
 .2در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﺑﺘﺪا اﻣﻮاج وارد ﮔﻮش ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮده ای ﻏﻀﺮوﻓﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺻﺪا ﺑﻪ درون اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن اﺻﻮات ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﮔﻮش ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺻﺪا
ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻫﻮا اﺳﺖ ﻣﯽ رود .ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻣﺠﺮای ﺷﻨﻮاﯾﯽ و
ﭘﺮده ﺻﻤﺎخ اﺳﺖ ،ﭘﺮده ای ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی از اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش در ﻣﯽ
آﯾﺪ.
ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﭘﺮده ﮔﻮش ۳ ،اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ارﺗﻌﺎش ﭘﺮده را ﺑﻪ ﺣﻠﺰون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﭘﺮ از ﻣﺎﯾﻊ و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﺗﻮ-ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ
روش راﯾﺞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮐﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮔﻮش در آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و ﭘﺮدازش آن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ
اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻤﺠﻤﻪ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اﻟﻘﺎﮔﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ روی ﺳﺮ

)ﺑﺨﺶ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق( ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان وارد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻪ ﺣﻠﺰون ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ُﺑﺮ ،ﻋﻤﻼ ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺮده ﮔﻮش از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا و ارﺗﻌﺎش ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ارﺳﺎل ﺿﺮﺑﺎن ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ روش اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا را اﻟﻘﺎی
اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.

ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان و آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮن  ۱۸و اواﯾﻞ ﻗﺮن  ۱۹ﻣﯿﻼدی ،ﻟﻮدوﯾﮓ َون
ﺑﺘﻬﻮون از ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ
اش ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﺷﻨﻮای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از ﭘﺎ
ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ و راﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪ اﺻﻮات اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ او اوﻟﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ در ﺻﺪد ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ آﻣﺪ .ﺑﺘﻬﻮون ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻧﻮی ﺧﻮد وﺻﻞ و از آن ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪای
ﺳﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان آرواره اش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﻠﻪ در ﺑﯿﻦ دﻧﺪان ﻫﺎ ،ارﺗﻌﺎش ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ و

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از
ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﺟﻤﺠﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ
وﻗﺘﯽ در ﻗﺮن  ۲۰ﻣﯿﻼدی ﺻﺪای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ روش اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )آﻣﭙﻠﯽ ﻓﺎﯾﺮ( ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ،
ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺷﻨﻮا ﯾﺎ ﻧﺎﺷﻨﻮا ﯾﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در  ،۱۹۳۵ﻣﺨﺘﺮﻋﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم ادﮔﺎر ﻫﻨﺪ ) (Edgar Handﭘﺘﻨﺖ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻨﺪی وﯾﮋه
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺮﺑﻨﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ای را ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺸﻮد ارﺗﻌﺎش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪای ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل داد.
در دﻫﻪ ﻫﺎی  ۱۹۴۰و  ۱۹۵۰ﻣﯿﻼدی ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ زﯾﺎدی روش ﻫﺎی ﮐﻤﮏ-ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﻘﺎی
اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در  ،۱۹۵۷ﮐﻠﺮدان ﮐﺎﻧﯿﻨﮕﺎم ) ،(Clairdon Cunninghamﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺮال داﯾﻨﺎﻣﯿﮑﺲ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻮد ،از اﺻﻮل اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻼه
ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻠﺒﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و
ﺷﻨﻮد ﺑﺎ ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﻠﺒﺎن ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در اواﯾﻞ  ۱۹۸۰ﻣﺨﺘﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﯿﻤﺰ ﭘﯽ .ﻟﯿﻮﺗﺎد ) (James P. Liautaudﭘﺘﻨﺖ وﺳﯿﻠﻪ ای را ﺛﺒﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﯿﻦ اﺳﮑﯽ ،دوﯾﺪن ،دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ورزﺷﯽ
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﮔﻮش ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻮن -ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد -ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺘﻨﺖ او ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
دو ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﺒﺎﺳﯽ روی اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﺗﺮﻗﻮه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع
ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد.
در  ،۱۹۹۴ﻣﺨﺘﺮع دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اچ .ورﻧﺮ ﺑﺎﺗﺶ ) (H. Werner Botteschاﯾﻦ اﯾﺪه را ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮد
و ﭘﺘﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه او ﭘﺸﺖ ﮔﻮش ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪا را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی
ﺣﻠﻤﯽ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش دروﻧﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺑﺎﺗﺶ اﯾﺪه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﻫﻢ ﺟﻠﻮ ﺑﺮد ،زﯾﺮا آن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﻮان ﺟﺎری ﻧﻤﯽ
ﺷﺪﻧﺪ.
از آن زﻣﺎن ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﺗﻮ-ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ؟
ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از اواﯾﻞ ﻫﺰاره اﺧﯿﺮ ﻣﯿﻼدی وارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ و از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺳﻮال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :آﯾﺎ واﻗﻌﺎ
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮔﻮش را از ﺻﺪﻣﺎت در اﻣﺎن ﻣﯽ دارد؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال “ﺑﻠﻪ” ﺑﺎﺷﺪ .دﺑﺮا ﭘﺮاﯾﺲ ) ،(Deborah Priceﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﻧﺎﯾﺐ رﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اش ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ واﯾﺮد ،اﺷﺎره

داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺻﺪا “ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻤﻦ” اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﺗﻮ-
ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ رو-ﮔﻮﺷﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺣﺴﺎس ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای
آﻧﻬﺎ ﮔﻼﯾﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻦ ﮐﻮﯾﭽﺮا ) (Ben Kucheraاز وﺑﺴﺎﯾﺖ آرس ﺗﮑﻨﯿﮑﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺻﺪای آﻧﻬﺎ را
“ﺿﻌﯿﻒ ،و ﭘﺎﻦ” ﺑﺪون ﺑﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ “ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻗﻊ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﺪت ﺻﻮت ﺑﺮای ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﺪای اﻓﺮاد در ﯾﮏ ﭘﺎدﮐﺴﺖ ،ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻪ ﺻﺪا اﺿﺎﻓﻪ

ﺷﺪه”.

اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﺎزه وارد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﻪ
ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی راﯾﺞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ و آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺻﺪاﻫﺎی

 ۳ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﯾﻨﺪه ای اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
اﺳﺖ.
اﻓﺮاد ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺻﺪاﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی
اﺻﻮات ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ وﻫﻢ را
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را رد ﮐﺮده و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان وﻫﻢ ﺻﺪای
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی راﯾﺞ رو-ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﻮ-ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای  ۳ﺑﻌﺪی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی راﯾﺞ را

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻠﯿﺪی را در آن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

