
ميكروفون أجهزة PG Alta
سلسلة من جديد ميكروفون شراء على لكم تهانينا Shure PG Alta. السلسلة توفر PG Alta
الصوت ذلك في بما قريب، مصدر أي اللتقاط حلول مع الجميع، متناول في بسعر احترافية صوت جودة
ميكروفون وأجهزة الكهربائية. الصوت تضخيم وآالت والطبول الصوتية واآلالت PG Alta مناسبة
اختبار معايير نفس ولتلبي طويال، لتدوم تصميمها تم وقد االستوديو، وفي المباشرة لالستخدامات
منتجات جميع تجعل التي الصارمة الجودة Shure عليها االعتماد ويمكن بالثقة .جديرة

الطبول مجموعة حزمة اختالفات

من مجموعة 4 أجزاء
(PGADRUMKIT4)

• الطبلة طرق ميكروفون PGA52
• المزدوجة الطبلة ميكروفون PGA57
• (2) للطبلة ميكروفونان PGA56
• حامل A50D

من مجموعة 5 أجزاء
(PGADRUMKIT5)

• الطبلة طرق ميكروفون PGA52
• المزدوجة الطبلة ميكروفون PGA57
• (3) للطبلة ميكروفونات PGA56
• حامل A50D

من مجموعة 6 أجزاء
(PGADRUMKIT6)

• الطبلة طرق ميكروفون PGA52
• المزدوجة الطبلة ميكروفون PGA57
• (2) للطبلة ميكروفونان PGA56
• (2) الرأس فوق بمكثف ميكروفونان PGA81
• حامل A50D

من مجموعة 7 أجزاء
(PGADRUMKIT7)

• الطبلة طرق ميكروفون PGA52
• المزدوجة الطبلة ميكروفون PGA57
• (3) للطبلة ميكروفونات PGA56
• (2) الرأس فوق بمكثف ميكروفونان PGA81
• حامل A50D

     : بموزع اتصل أخرى. إلى منطقة من الخاصة الحزم توفر يختلف Shure لمعرفة لك التابع المحلي
.التفاصيل

الطبلة ميكروفون أجهزة إعداد
النتائج أفضل على للحصول األساسية المبادئ هذه راجع البدء، :قبل

     : جيد نحو على المجموعة ضبط سيؤدي الطبول. ضبط من تأكد طبول، لمجموعة التسجيل قبل
عالي الصوت تجهيز عملية تجعل كما المباشر. الصوت تعزيز وإلى للتسجيل الصوت جودة تحسين إلى
وفعالية وسرعة سهولة أكثر اإلشارات ومعالجة .النقاء

      : التغييرات ستؤثر الصوت. جهير زيادة في الرغبة حالة في منه لالستفادة التقارب تأثير استخدم
لديك كان إذا الصوت. سمات على كبير بشكل والزاوية) (المسافة الميكروفون وضع في الصغيرة
المفضل الصوت إلى للوصول للميكروفون متنوعة أوضاع تجربة فحاول الوقت، من .المزيد

①

②

④

③

X-Y وضع

وضع الزوج المتباعد
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① الكبيرة الطبول (PGA52)
• الرنان الطبلة طرق رأس أمام الميكروفون .ضع
• ستؤدي أفضل. عزل على للحصول بالداخل الميكروفون فضع الرأس، في ثقب هناك كان إذا

متزايد اندفاع تحقيق إلى القارع رأس من بالقرب الميكروفون جهاز ووضع الرنان الرأس .إزالة
• التي الطبلة داخل وسادة استخدام حاول مركّز، اندفاع ولتحقيق الجواب ونغمة الدعم من للحد

قرعها .يتم

② المزدوجة الطبلة (PGA57)
• الميكروفون ضع 1-4 الحلقة من بالقرب الطبلة، فوق .بوصات
• اللتقاط الحافة من بالقرب أو واندفاعًا، بروزًا أكثر صوت اللتقاط الرأس منتصف نحو وجّه

جوابًا أعلى .صوت
• الطبلة إشارة في الصناج حجم لتقليل هات الهاي باتجاه الخلفي الجانب نحو الميكروفون وجِّه

.الرنانة

③ تومز (PGA56)
• الميكروفون ضع 1-4 الحلقة من بالقرب الطبلة، فوق .بوصات

• الطبلة حوامل استخدم AP56DMلتركيب المضمّنة PGA56 الميكروفون تركيب يمكن بالطبلة.
ميكروفون حامل على أيضًا 5/8 قياسي .بوصة

• أعلى صوت اللتقاط الحافة من بالقرب أو عمقًا، أكثر صوت اللتقاط الرأس منتصف نحو وجّهه
.جوابًا

④ الرأس فوق الميكروفون أجهزة (PGA81)
للطبول. شاملة (استريو) مجسمة وصورة الصناج عزف بالتقاط الرأس فوق الميكروفون أجهزة تقوم
التفاصيل من مزيد على للحصول االستريو ميكروفون تقنيات قسم .راجع
                               :

• صورة لخلق التسجيل برنامج في أو المزج بجهاز اليمين إلى واآلخر اليسار إلى ميكروفونًا وجِّه
مجسمة

• أعرض الصوت نطاق كان واليسرى، اليمنى اإلشاراتين بين التباعد زاد .كلما
• وجه يُفضل. حسبما العازف، أو الجمهور زاوية من الرأس فوق الميكروفونات توجيه يمكن

دقيق ستريو صوت على للحصول الرأس فوق التوجيه مع يتوافق بحيث .التومز
• طريقة عنها المزيد لمعرفة األخرى االستريو الطبول تسجيل تقنيات تشمل Glyn Johns

Recordermanو .Mid-Sideو
• موقع على الطبول وتسجيل الميكروفون تقنيات حول إضافية معلومات تتوفر shure.com

التقارب تأثير
الميكروفون وضع عند وذلك الجهير ترددات من تدريجي بشكل االتجاهية الميكروفون أجهزة تعزز
إلنتاج التقارب، تأثير باسم تعرف التي الظاهرة، هذه استخدام ويمكن الصوت. مصدر من بالقرب
وقوة دفئًا أكثر .صوت

(االستريو المجسم للتسجيل الميكروفون (تقنيات
بأنظمة االستماع عند واتجاهية عريضًا نطاقًا واليسار) لليمين اإلشارات (توجيه التوجيه يضيف البشر. سماع لطريقة مشابه صوت التقاط خالل من الواقعية إضفاء إلى ميكروفونين باستخدام االستريو تسجيل يؤدي
االستريو رأس سماعات .أو
     : االستريو مجال منتصف في أجوف صوت إلى يؤدي قد حيث للتوجيه، الكبير اإلبعاد من حذرًا كن وعرضه. االستريو فصل زيادة إلى البعض بعضهما عن بعيدًا اإلشارات توجيه .يؤدي

① زوج X-Y متزامن
تقنية توفر X-Y للميكروفونين بالتزامن الصوت وصول بسبب ممتازًا مرحليًا .تماسكًا

      : بين بزاوية وضعهما جرب تالمسهما. عدم مع ولكن معًا، العلبتين تقارب مع الميكروفون أجهزة بإعداد قم 90 120و المصدر من بالكامل الصوت اتساع نطاق اللتقاط .درجة

90 120

② الفرنسي والتلفزيون اإلذاعة مكتب تقنية (ORTF)
الفرنسي والتلفزيون اإلذاعة مكتب تقنية تعمل (ORTF) وطبيعيًا واسعًا صوتًا وتوفر اإلنسان. بآذان السمع وزاوية المسافة مضاعفة على للبث فرنسيًا معيارًا .باعتبارها
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      : على الميكروفون زاوية اضبط 110 بنحو العلبتين بين تباعد وجود مع درجة، 17 .سم

110

17 cm
(6.7 in.)

③ زوج A/B المتباعد
األصوات توطين إلى تؤدي صوتية إشارة للمستمع يوفر مما قليالً، مختلف زمني وقت في ميكروفون كل إلى الصوت لوصول نظرًا هائل ستريو تأثير تحقيق إلى المتباعد الزوج بتقنية التسجيل يؤدي أن .يمكن

1-3 m
(3-10 ft)

     :

من للتحقق الوتر من جزء أو القياس شريط استخدم النطاق. وضيق مركّز صوت لتحقيق ميكروفون جهاز كل عن البعد متساوية المزدوجة الطبلة تكون أن يجب الطبول، فوق الميكروفون أجهزة إلى بالنسبة
.المسافة

المرغوبة غير الصوت مصادر التقاط تجنب
مباشرة. خلفها الصوت ومكبرات كالشاشات المرغوبة غير الصوت مصادر تقع بحيث الميكروفون ضع
الميكروفون وضع اختر فيه، المرغوب غير للصوت األمثل االعتراض وضمان المرتدة التغذية لتقليل
األداء قبل .دائمًا المسرح

مكبرات صوت مكبر صوت

الشكل قلبية الميكروفون ألجهزة بها الموصى الصوت مكبرات مواقع

السريع التحرير ذراع استخدام
ميكروفون يتميز PGA56 PGA52و الموضع ضبط لتسهيل سريع تحرير ذراع على .باشتماله 1. لفتحه الذراع اسحب

2. به المرغوب الوضع إلى الميكروفون حرك
3. تثبيته إلحكام الميكروفون نحو للخلف الذراع على اضغط
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بالطراز خاصة صور PGA56.

1

2

3

     : إرخاء أو شد إلحكام الرأس مسطح مفك واستخدم لفتحه اسحبه الذراع، شد مستوى لضبط
اآلخر الجانب على الموجود .المسمار

الفانتوم طاقة
بشكل الميكروفون هذا يعمل تشغيلها. ليتسنى فانتوم طاقة إلى المكثف ميكروفون أجهزة جميع تحتاج
طاقة مزوّد باستخدام أفضل 48 مباشر (تيار (فولت (IEC-61938)بجهد تشغيله يمكن ولكن ،
أقل .كهربائي

وتستلزم الميكروفون، بها الموصل الصوت واجهة أو المزج جهاز بواسطة الفانتوم طاقة توفير يتم
ميكروفون كابل استخدام       : XLR-إلى-XLR أو XLR-إلى-TRS. يوجد الحاالت، أغلب في

مزيد على للحصول الواجهة أو المزج لجهاز المستخدم دليل راجع الفانتوم. طاقة لتنشيط زر أو مفتاح
المعلومات .من

     : ميكروفون أجهزة على سوى ذلك ينطبق ال PGA81 طاقة إمداد يؤدي ولن المكثف. ذات
تلف أي حدوث إلى المُتضمنة األخرى الميكروفون أجهزة إلى .الفانتوم

الغيار وقطع االختيارية الملحقات
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للطُرز ميكروفون مشبك
SM58, ,SM57و
,SM87Aو -BEو
TA87A, ,BETA87Cو
,PGA57و ,PGA58و
,PGA48و PGA81و

A25D

اللون أسود إسفنجي واقي
الميكروفون ألجهزة
PGA81 SM94و
SM137و

A3WS

مقاس كابل 7.6 م (25
(قدمًا (XLR-XLR)

C25J

قطره ملولب محول 5/8
إلى بوصة 3/8 بوصة

31A1856

الفينيل من تخزين حقيبة
بسوستة مزودة

95B2324

الطبول لميكروفون AP56DMحامل
RPMP52G

للميكروفون بديلة شبكة
PGA57

RPMP57G

للميكروفون بديلة شبكة
PGA56

RPMP56G

المواصفات

PGA52

النوع
متحرك (سلك (ديناميكي

التردد استجابة
50 إلى 12،000 هرتز

قطبي نمط
الشكل قلبي

اإلخراج معاوقة
150 أوم

الحساسية
عند 1 مفتوحة كهربية لدائرة كهربائي جهد كيلوهرتز،

-55 فولت ¹باسكال/ديسيبل (1.75 فولت (ميجا

القطبية
السن على ايجابية فولتية إنتاج إلى الميكروفون رق على الواقع اإليجابي الضغط يؤدي 2 السن مع بالتناسب 3

الوزن
454 جرام (أونصة16.01)

موصل
المسمار ثالثي متميز صوتي مقبس (XLR)ذكر ،

البيئية الظروف

التشغيل حرارة °20-درجة إلى 165°F (-29° إلى 74°C)

النسبية 0الرطوبة إلى 95%

0

0 1 Pa=94 dB SPL
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60 cm (2 ft.)10 cm (4 in.)

للتردد النموذجية االستجابة

1000 Hz
النموذجي القطبي النمط

PGA56

النوع
متحرك (سلك (ديناميكي

التردد استجابة
50 إلى 15،000 هرتز

قطبي نمط
الشكل قلبي

اإلخراج معاوقة
200 أوم

الحساسية
عند 1 مفتوحة كهربية لدائرة كهربائي جهد كيلوهرتز،

-57 فولت ¹باسكال/ديسيبل (1.45 فولت (ميجا
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القطبية
السن على ايجابية فولتية إنتاج إلى الميكروفون رق على الواقع اإليجابي الضغط يؤدي 2 السن مع بالتناسب 3

الوزن
287 جرام (أونصة10.12)

موصل
المسمار ثالثي متميز صوتي مقبس (XLR)ذكر ،

البيئية الظروف

التشغيل حرارة °20-درجة إلى 165°F (-29° إلى 74°C)

النسبية 0الرطوبة إلى 95%

1

60 cm (2 ft.)10 cm (4 in.)

للتردد النموذجية االستجابة

1000 Hz

النموذجي القطبي النمط
1 1 Pa=94 dB SPL
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PGA57

النوع
متحرك (سلك (ديناميكي

التردد استجابة
50 إلى 15،000 هرتز

قطبي نمط
الشكل قلبي

اإلخراج معاوقة
150 أوم

الحساسية
عند 1 مفتوحة كهربية لدائرة كهربائي جهد كيلوهرتز،

-56.5 فولت ¹باسكال/ديسيبل (1.5 فولت (ميجا

القطبية
السن على ايجابية فولتية إنتاج إلى الميكروفون رق على الواقع اإليجابي الضغط يؤدي 2 السن مع بالتناسب 3

الوزن
280 جرام (أونصة9.88)

موصل
المسمار ثالثي متميز صوتي مقبس (XLR)ذكر ،

البيئية الظروف

التشغيل حرارة °20-درجة إلى 165°F (-29° إلى 74°C)

النسبية 0الرطوبة إلى 95%

2

20

15

10

5

0

-30

-25

-20

-15

-10

-5dB

Hz
20 100 1k 10k 20k

0,6 m (2 ft.) from sound source

للتردد النموذجية االستجابة

2 1 Pa=94 dB SPL

Shure IncorporatedPGA Drum Bundle                              PG Alta™

2017/10/248/10



1000 Hz
النموذجي القطبي النمط

PGA81

النوع
إلكتريت مكثف

قطبي نمط
الشكل قلبي

التردد استجابة
40 إلى 18،000 هرتز

اإلخراج معاوقة
عند 1 مفتوحة كهربية لدائرة كهربائي جهد كيلوهرتز,

600 أوم

الحساسية
عند 1 مفتوحة كهربية لدائرة كهربائي جهد كيلوهرتز,

-48.5 فولت [1]باسكال/ديسيبل (3.8 فولت (ميجا

الصوت لضغط مستوى أقصى
1 بمعدل هرتز كيلو 1% THD, حِمل 1 نموذجي أوم, كيلو

129.5 ديسيبل SPL

القطبية
السن على ايجابية فولتية إنتاج إلى الميكروفون رق على الواقع اإليجابي الضغط يؤدي 2 السن مع بالتناسب 3

موصل
المسمار ثالثي متميز صوتي مقبس (XLR)ذكر ،

الوزن
جرام186 (0.4 (رطل
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الخارجي الجزء
مصبوب زنك

الطاقة متطلبات
48 الفانتوم طاقة مباشر تيار فولت (2.0 (أمبير
3

60 cm (2 ft.)

التردد استجابة

1000 Hz

قطبي نمط

االعتماد شهادات
عالمة حمل ويستحق الصلة ذات األوروبية التوجيهات لجميع األساسية المتطلبات المنتج هذا يحقق
CE.

العالمة مع التطابق إعالن على الحصول يمكن CE :من www.shure.com/europe/compli-
ance

المعتمد األوروبي :الممثل
Shure Europe GmbH
وأفريقيا األوسط الشرق أوروبا، - الرئيسية المقرات

وإفريقيا األوسط والشرق أوروبا مناطق اعتمادات القسم:
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
:هاتف 49-7262-92 49 0
:فاكس 49-7262-92 49 11 4
اإللكتروني :البريد info@shure.de

3 [1] 1 Pa=94 dB SPL
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