
 

 

  Manger Audioاز کمپان�  p1بلندگوی 

  سادگ� تعریف شد

  نوشته: نیل گیدر

� در میان اودیوفایل ها باق توانمندبه مانند نیرویی  ن�)تمام دامنه (فول رِ بلندگوهای متک� بر ی� ترنسدیوسرِ به یذج

پارچ��� ی� ‐و آری، چنین ایده آلِ مبتن� بر منبع متمرکزی (برای بازتولید صدا) به دالیل گوناگون� جذاب استمانده است. 

بی همتا و تصویر سازی بی عیب و نقص� که از پی آن م� آید، فقط ی�� دو عنوان از آن دالیل اند. به مانند جستجو برای 

دنیای واقع� آکنده از اشتباهات است، که همین امر دلیل آنست که اکثر بلندگوهای معمول� ، اما، جام مقدس� هریافتن 

همچنان با چندین یونیت درایور کار م� کنند. ول�، کمپان� منگر اودیو از کشور آلمان از همان بدو پیدایش توانست میانبری 

سیار تخصص�� طراح�� ترنسدیوسرهای صوت� با پهنای باند وسیع (واید پیروزمندانه و منحصر بفرد را به درون حوزه ی ب

این که موضوع p1ادامه م� دهد به نحوی که بلندگوی ایستاده ی مدل  راه اسپ�تروم ترنسدیوسر) زده، و همچنان نیز به آن

  ریویو م� باشد آنرا به نمایش گذارده است.  

قرار می�یرند. آشناترین آنها عمومن، اغلب ترنسدیوسرهای امروزی در دو دسته 

یورهای اده از درافمهای مخروط�، که با استگرافانواع پیستون� میباشند، با دیا

�، که هم�� بر روی صفحه بیرون� ی� جعبه نگهدارنده نصب شده جداگانه ئ

و پس از آن، طراح� های قادر به پوشش باندهای فرکانس� م� شوند.  اند،

مسط� و ‐تی�کمتر عمومیت دارند، ی�� م�نمسط� که ‐درایورهای صفحه

معمولن بدون جعبه ی نگهدارنده اند، اغلب دارای دو ‐دی�ری ال�ترواستاتی� 

ایش ه نمسمت انتهایی فوقان� و تحتان� هستند، و در ظاهر مساحت زیادی را ب

مانند قابی که بر روی آن پرده ی توری کشیده شده  م� گذارد اما بسیار نازکند

و گونه برای سات� کردن پهنای باند صدا بر ترکیبی از تردد (ال�ترون) هرد باشد.

و خودِ ناحیه مسط� متک� اند. البته، درون هر دسته از این انواع نیز بیشمار 

  د، اما از آنها عبور م� کنم. ننمونه هایی از مدلهای هیبریدی وجود دار



 

 

  

 ثمره ی ذهنکه ، داردفرد صوت� منگر، اما، جای�اه� منحصر بترنسدیوسر   

. آقای منگر آغاز به جستجو برای یافتن راه حل� مبتن� بر است ژوزف منگر فقید

(افزودن لوین ها نمود تا درمان� باشد بر تَ  )One-Way( بلندگویی با ی� درایور

و مغایرتهای فاز در سیستم هایی که از چندین درایور رنگ ناخواسته به صدا) 

و به ویژه خطاهایی که در بازتولید ترنزِینت ها وجود  ‐دینامی� بهره م� بردند

نری" ئ� "رفتار ف حرکتهای پیستون� یا داشت و تحقیقات او نشان داد که ناش� از

بلندگوهایی با یونیتهای چندگانه در درایورهای مخروط�� است که وجودشان 

 سرلوحه وامری ذات� است. با بهره جویی از "اصل موج خمیده" به عنوان 

راهنمایش، ژوزف منگر اولین نمونه اش از ی� دیافراگم دایره ای و مسط�، با 

دیوسر که ترنس و پهنای باندی وسیع را اختراع و سپس به تولید رساند ،رم کمجِ

 ه مفهوم موج خمیده ی منگر بیانی شاید بهترین توصیف برای .صوت� منگر شد

با عنوان  اند‐های های صوت�� سیستم تاریخ مصورِ که در جلد اول  ،دی� اولش�ر

اولشر اعالم باشد.  است، درج شده The Absolute Soundاز نشریه  "بلندگوها"

کاف�  ئ� از منظر طراح� "به اندازه ای م� کند که دیافراگم ی� دیس� چند الیه

ه ویل خمیده شوند. [بنابراین] در حالی�ویس کُانعطاف پذیرند که زیر فشار ی� ۇ

وویس کویل درایو میشود، به موازارت افزایش فرکانس مساحت  دیس� با نیروی

انتشار عال� امواج و  آن سط� مرتعش شونده ی آن کاهش م� یابد. نتیجه

این نتیجه گیری ئ� بود که به دفعات در ط�  صدا م� باشد."در  ی�پارچ�� فاز

 یمن را در ی� نقطه  به تائید رسید؛ این بلندگو هرگز سرِ p1جلسه استماع 

ثابت قفل نکرد. حت� زمانی�ه به میزان قابل توجه� خارج از محور میان� بلندگوها 

  ایتبخش� را مهیا م� نمود.تجربه ی شنیدارِی رض p1نشسته بودم، همچنان 

بر اساس گفته های خانم دانیال منگر، مال� و سرپرست  

 و دختر ژوزف ال�تری� کنون� کمپان� منگر اودیو، مهندس

این نکته دارای اهمیت است که درایورهای همچنین منگر، 

منگر به نحو خیره کننده ای سریع م� باشند با زمانِ خیزی 

). Rise Time=13 Microsecondمی�رو ثانیه ( ١٣برابر با 

یادداشت خانم منگر م� افزاید که ترنسدیوسر منگر به صورت 

 ،بنیادی رفتار غشاء پایه در گوش انسان را تقلید م� کند

نتیجتن سی�نالهای آکوستی� (صوت�) ئ� را تولید م� کند 

ز پی اکه از منظر تونال و زمانبندی بسیار دقیق و صحیح اند. 

گذشت چند دهه پیشرفت ها و بهینه سازی هایی بر روی 

ایه پی ترنسدیوسر منگر اعمال شده اند اما همچنان فلسفه 

ن قش بنیادیئ� که کمپان� منگر را به راه انداخت تا امروز ن

    . است خود را حفظ نموده



 

 

 Activeخط تولید کنون� منگر اودیو شامل هردو سیستم 

م� شود که هم بصورت نصب شده بر روی  Passiveو 

لف) و یا ایستاده عرضه م� گردند. موضوع پایه (بوک ش�

 Passive Two-Way، مدل p1این ریویو، یعن� مدل 

و ایستاده ی منگر است، که در محفظه ی تعلیق 

آکوستی� (کابینت بسته) قرار دارد. این تاِورها به زیبایی 

ساخته شده و با نهایت پرستیژ بر روی فینیشینگ آنها کار 

با پهناهای متفاوت  MDFشده است. جعبه از لمینیتهای 

صفحه ی جلوی باکس بلندگو را ی� ساخته شده است. 

 این� تش�یل داده است. ١٫۵ن با ضخامت تخته ی سنگی

در داخل باکس ی� تاقچه ی زاویه دار که با انواع مواد 

میراگر به بدنه ی متصل شده است وجود دارد که محفظه 

 از ووفر جدا م� کند. تیرک ها و نبش� ی ترنسدیوسرها را

های به کار رفته داخل جعبه بسیار قدرتمندند در حالی�ه 

های ضربدرِی اضافه نیز افزوده نبشیدر محفظه ی ووفر 

  شده اند.  

امروز منگر از وویس کویلهای دوگانه ی  اینچ�� ٨درایور 

میلیمتری ئ� که از پانزده عدد م�نت قدرتمند  ٧٠

نئودیوم� توان می�یرند بهره م� برد، و حساسیت� برابر 

دارد. فرموالسیون دقیق پلمیر چند الیه اِی  89dBبا 

دیافراگم همچنان محرمانه و در اختیار کمپان� م� باشد. 

     هرتز پایین م� آید،   ٨٠به رغم پهنای باند وسیعش، که تا 

 



 

 

رایورهای منگر کاملن به تنهایی کار نم� کنند. در د

این کار م� باشند، اما برای اینکه  تئوری آنها قادر به

این گونه از درایورها بخواهند صدایی کاملن فول رن� 

کاف� تولید کنند م� بایست به نحو  خروج� و با توان

 ول�و ناکارآمد ساخته شوند. غیر قابل مدیریت� بزرگ 

همچنان م� توان این مدل را به نحو قابل قبول� فول 

رن� یا تمام دامنه دانست. برای تامین صدای باس 

p1 ۴٢این� با وویس کویل  ٨فر به ی� یونیت وو 

میلیمتری ئ� که از مخروط� متش�ل از ترکیب فیبر 

مجهز  مقوای ساندویچ شده ساخته شده کربن و

گشته است. منگر تائید م� کند که در فرکانسهای 

درایورهای معمول� به خوبی  هرتز) ١٠٠پایین (زیر 

د و به راحت� به سط� فشار صوت�� ان شدن قابل جفت

)SPLوان با دی�ر بلندگوهای هم نوع خود ) همخ

شیب رو به پایین کراس آور در جای�اه  دست م� یابند.

هرتز به عنوان نقطه ی همپوشان�  ٣۶٠دوم روی 

یونیت ترنسدیوسر و ووفر منظور شده است که نشان 

م� دهد هر دو یونیت خروج� قابل تشخیص� را در 

 آور به صورت سکرا ی قطعهید ِرن� تخصیص م� دهند. اُکتاوهای باالی باس و پایین دامنه متوسط یا م

  تعبیه شده است.  کامل در محفظه ای جداگانه که در قسمت تحتان� کابینت داخل� قرار دارد



 

 

 همه ی تولیدات منگر همراه با گونه

های متعددی از روکشهای وینیر و دی�ر 

انواع فینیشینگ مناسب با طراح� 

ای قابل منازل و یا استودیوهای حرفه 

سفارش اند. بهره گیری از دو جفت 

 ن�کستمدل  یترمینال ورودی بلندگو

 ت� دبلیو بی از کمپان� آلمان�� نِریشنجِ

بر فوق العاده گ� کیفیت ساخت آن م� 

ور کشافزاید. تمام� محصوالت منگر در 

          .میشوندآلمان ساخته 

اولین ادراک من از صدا باعث شد کم� 

جادوگر شهر داستان را در  دوروت�حس 

مانند این بود که من از داشته باشم.  ُاز

دنیای بلندگوهای پیستون� جدا شده و 

با ی� ال�وی متفاوت از صدا تحت تاثیر 

به واق�، این تجربه قرار گرفته باشم. 

شبیه زمان� بود که برای اولین بار صدای 

‐بلندگوهای کوآد یا م�ن�پن را شنیدم

و فقدان  � و سرعتراحتبهشت�� حس 

صدای  p1بلندگوهای  .دیستورشن

خواننده را با احساس� خودمان� و آشنا 

که بی واسطه و بالدرنگ منتقل می�ردد 

م� سازد.  باز وهم انگیزی زنده طرزِبه 

در بحث باالنس و رد پاها در تونال ها، 

اصوات� را عرضه داشت که  p1مدل 

پس زمینه ای  توزین� خنث� به همراه�

و لبریز را در خود داشت. کاراکتر  گرم 

 رذاتن به نحوی نیست که با پ�  p1صدای 

کردن صدا به اصل آن آسیب برساند و یا 

مانند بلندگوهای استودیو مانیتور تصویر 

)Image صدا را به سمت جلو حرکت (

دینامیِ�  کانونِ p1صدای دهد. 

شبه� ی هامنسجم� دارد اما کمتر ادا

در م� آورد (اشاره به فیلم  ماکسیموس

اثر ریدل� اس�ات و جمله  گالدیاتور

 معروف آن: "آیا به اندازه ی کاف� سرگرم

آن ی�  به جای؟!")، بل�ه نشده اید

مطلق موسیقیایی بدون تصن� و  خلوص�

م� گذارد. فقط پس از  رو تهییج را پیش

رفرنس  ی شنیدن چند قطعه از صفحه

Nojima Plays Liszt به سرعت ،

شروع به درک این حقیقت کردم که این 

بدون زحمت ویژه بلندگوها تا چه اندازه 

در موجود گ� های منحصر به فرد 

و آش�ار م�  پخشصدای این رکورد را 

ساخت در حالی�ه همین کار برای 

بسیاری از دی�ر بلندگوها به واق� چالش 

            برانگیز و دشوار بوده است.  

  

سازی به  تصویر

شفافیت کریستال و 

متمرکز است اما هرگز 

پرداخت بیش از حدی 

  در آن نیست.

 بسیار ییاین صدا

ی�  ازمستقیم شده 

 هم محور ردرایو

ت، بل�ه انتقال نرم نیس

  صداست.  و ممتدِ 
  

اکتاوهای  زشبه ویژه در پردا

 p1میان� و باال بلندگوهای 

خروج� صوت� متحد و منسجم� 

را به همراه شفافیت و شخصیت� 

 ، چیزیخاص به نمایش گذاردند

که در انواع بلندگوهای معمول� 

متش�ل از چند یونیت درایور به 

دلیل تاخیرهای قابل درِک 

(وویس  محرکهای داخل�� درایورها

، یا متاثر از تلوین� ناش� از کویل)

مواد به کار رفته در مخروط 

 از ،رِن� ها و گنبدِ توئیترهامید

رفته است. حت� در میان بین 

متحدالمرکز  پرطرفداریونیتهای 

، دو محور (که در واق�‐/هم

ا ی� کراس آور تغذیه بمخروط 

م� شوند) به ندرت م� توان 

ی�پارچ�� و امتدادی که در 

  صدای منگر هست را یافت. 

بدون "عدم انسجام و پیوستگ�"   

که در سیستم های چند درایوری 

پوسته و استخوان معمول است، 

صادق و  البندی سازهای ارکستر

واق� گرایانه باق� م� مانند. خواه 

ی� ویولن یا ترامپت در حال 

ت ها از پایینترین کلید نواختن نُ 

تا باالترین نت ها باشد، این 

جابجایی و انتقال دشوار نت ها از 

واصل ی�� به دی�ری، و تمام ف

بین آنها، با بیشترین جزییات و 

دقت و ی�پارچه و بی وقفه 

   پرداخته و نواخته م� شوند. 

  



 

 

ها نواکدرحالی�ه ) ر و استخوانپ� ال، لورل ماس� (در اثر سب� کاپِی صدای خواننده 

انعطافهای پیچیده و زیر و بم شدن های به دقت همچنان د اما نباال و پایین م� شو

  .                                                                        اندمیزان شده بدون هیچ خلل و مزاحمت� در جای خود باق� 

من م�ان صدای خواننده در ی� بلندگو را به عنوان نقطه ی هم رسایی  ،در گذشته

تونالها از پایین به باال و یا از باال به پایین توصــــیف کرده بودم. بلندگوهای منگر به 

بل د که نه تریننحو صــحیح� خصــوصــیت صــوت� ئ� معطوف به ناحیه ی میان� دار

شود و نه  شخراش در آن دیده م�  باس بیش از اندازه زیاد. گفته های پر طنین و گو

شود که صدا وفور جزییات داریم، ناحیه ی تریبل�  آنجاکه م�  سپ�تروم  سر ا  در سرتا

ـــنوندگان بیش از حد  ـــدا برای برخ� از ش ـــت ص ـــایه افکنده اس ـــها س  –بر دی�ر بخش

ــــ� که برای من پیش آمد وقتی�ه به هارمون� های پس زمینه ی  ــــاس  ط� جان�احس

 "روزهای دور و جایی دور"با عنوان  ماد اســــالید اســــلیمدوران آثار جیمز تیلور در 

  گوش م� دادم.

شنیدن ی� موسیق� ستی�  با  صالت آکو صداکه با ا ‐تمام ظرافت های میدرن� و 

گویی ستاره ها از سر چوب جادوگری خارج شده و در اتاق  تصویر را بر مال م� کند

اینجا و با این زمینه منگر به چشــــمم به مانند رویای تحقق  . دربه پرواز در م� آیند

ـــی�� آمد که دائمن در حال رفت و آمد به  ـــیق� کالس ـــیفته گان موس یافته ی همه ش

ـــند. ـــرت م� باش ـــ�ل از ُکر  تاالرهای کنس ـــدای خوانندگان م�س متش برای مثال، ص

ــانوان در اثر " ــان و کُروس ب ــای ر حیرت آور بود، " از رات�همــه چیز زیبــا و روشــــنآق

س�یر بود.  صوات در جم� نف شخیص تک تک ا ه از روی هم رفتهمانقدرکه قابلیت ت

آنجاکه موسیق� کالسی�، جایی�ه تونال ها و پوسته و کاراکترهای صدا حرف اول را 

م� زنند، گســـتره زیادی از مخاطبین را در خود جای داده ازینرو منگر نیز تجلیل و 

ـــــ�  ـــــدی ئ ـــــم و ج ـــــه ـــــای م ـــــده ـــــی ـــــج ـــــم ـــــ� رو دِرا ت ـــــد.م ـــــن   ک

 ربا ســــرعت بســــیا p1در مبحث می�رو دینامی� ها و ترنزینت ها، بلندگوهای 

ـــــان و تفکی� کم نظیری که دارند جایی برای هیچ ردپای صــــوت� ئ� باق�  زیادش

سازهایی مانند گیتار آکوستی� و ماندولین هم صدای زخمه ی پیِ� نگذاشته اند. 

سیم های فوالدی را در خود د سف�لَت بر  شده ای که بر  هایارند و هم رزونان ستر  آ

ـــتی�بدنه  ـــاز م� غلط ��ی آکوس ـــدا در نس ـــابه� درباره ی جریان ص د. حقیقت مش

صدق م� کند. به نظر من،  ستو نیز  صدا درپیانوی پِرِ  نوسانهای بزرگترِ دینامی� 

ــتند.  ــابه باز نیس ــتر به اندازه ی دی�ر بلندگوها در کالس مش ــدای ارکس اوج های ص

ــــت، بلندگوهای  ــــفانه اس ــــتم  p1منص ــــیس ــــت، اما وقت� پای  Way-2ی� س اس

  صداهایی با ضربه های سنگین میان باشد صدای آن کم� مهار شده است. 

  

 و متمرکز است اما هرگز پرداخت بیشتصویر سازی به شفافیت کریستال 

این صدایی بسیار مستقیم شده از ی� درایور هم  از حدی در آن نیست.

 p1بلندگوهای  محور نیست، بل�ه انتقال نرم و ممتدِ صداست.

از  ME1تصویرسازی دقیق و بیش از حد تفکی� شده ی بلندگوی 

را ندارند، اما نسبت تصویرسازی آن بیشتر شبیه  TADکمپان� 

بلندگوهای بزرگ جثه است، و اطالعات عمودی ئ� را انتقال میدهند که 

من صدای منگر را در صحنه در بلندگوهای کامپ�ت اغلب گم میشوند. 

محور یافتم، که در اکثر ‐خواننده ازی ئ�ای بسیار وسیع و تصویرس

  است و کمتر مانند صدای ی� بلندگو.  اوقات، بیشتر اصیل و اورژینال

 



 

 

، تفکی� شده و مشخص، و گرمادار –پاس� باس بسیار خوب است 

  هرتز.  ۴٠عال�� پرفورمنس در دامنه ی  زشتوانمند در پردا

ی� که آکوست‐از کوپلند، "صدای" تعلیق فانفاردر هنگام شنیدن اثر 

ت� و پی گریپمن بسیار طرفدارش هستم با کنترل فوق العاده ی 

در  (و غیاب صداهای تصنع� خارج شده از پورت هوا) p1توسط 

ر اما، از جایی�ه ترنسدیوسواقعیت به تصویر کشیده میشد.  نهایتِ

هوای  حجمل م� کند، حو�منگر فرکانسهای پایین را به یونیت ووفر م�

ناش� از صدای تیمپان� یا باس درام از نظر دینامی��، بافت و حس 

با چالش مواجه م� شود. صدای میدباس دقیقن با  کامل بساوایی

رن� دسرعت و شفافیت فوق العاده ی ترنسدیوسر منگر در ناحیه مطبوع می

، برای مثال، در دامنه ی قدرت سفر آپاچ� هادر طول شنیدن  جفت نیست.

مقدار کم� شدت وجود داشت که از غرش صدای باس م� کاست و پاس� 

را نیز کم� نرم م� نمود. اما، مهم اینست که ترنزینتهای ناحیه ی میدباس 

د یافت که استفاده از طراح� نمال�ین آینده ی این بلندگوها قطعن در خواه

را کاملن قادر ساخته که با قدرت تمام�  p1جعبه ی بسته برای کابینت، 

توانایی های صدای باس را به اثر بی افزاید و یونیت های ووفر را به خوبی 

ورد. م� توانم به خوبی تصور کنم که مدلهای اکتیو این به حرکت در آ

بلندگوها تا چه حد کنترل و ضرب بیشتری را در دامنه های پایین صدا به 

   همراه خواهند داشت.

جذبه های منگر ناخودآگاه از وجودم باال م� رفت. نهایتن خود را در شرایط� 

 � دادم که در صف برایاولویت� فراتر از دی�ر بلندگوهایی م p1یافتم که به 

که شما را  فلیت وود م�گوش کردن داشتم. مثل آهنگ مشهور گروه 

نیز با شما اینگونه  p1"، همچنین، منگر به راه خود برویدتشویق م� کند که "

بر خالف همه ی بلند پروازان این صنعت که دنبال مرکز توجه رفتار م� کند. 

اند را با عقب ایستادن و توجه ‐های ی اصول اولیه p1د، بلندگوی ان شدن

به آنجایی�ه باید مورد توجه باشد، یعن� خود موسیق�، باز  داشتن مستقیم

اند  قادر بودهن� در این رِ تعداد بسیار محدودی از بلندگوها تعریف م� کند. 

 ی� اجرای زنده فرا روی واقع� از پنجره ای را به سوی حس p1مانند که 

  . شنونده باز کنند

ن توصیه و اصرار ی�من به همه ی دلداده گان موسیق� قو�در ی� جمعبندی، 

تنظیم  منگرم� کنم که قراری برای ی� جلسه ی جدی استماع صدای 

ال . در بازار حخود م� کند درگیرهمه را د، چراکه به نحو ش�فت انگیزی نکن

  حاضر هیچ محصول مشابه� را نخواهید یافت. 

  ترجمه: وحید صفوی زاده 


