
Реверберация

 Когато имаме звук, излъчен в 
затворено пространство, той при 
пристигането си до слушателя пристига 
заедно с много на брой дискретни 
отражения от повърхностите на 
помещението.
! Тези многобройни отражения 
предизвикват слухово впечатление за 
“удължаване” на звука до затихването 
на реверберационния процес.

! Количеството реверберация, генерирано от 
повърхностите на залата,  е право пропорционално на големината и 
и обратно пропорционално на звукопоглъщането, осъществявано от 
нейните повърхности.
 Звуковата енергия намалява както поради абсорбирането и от 
повърхностите на помешението, така и по време на предаването си 
по въздуха. Дискретните еха, съпътстващи основия звук, не се 
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възприемат като такива поради времевата си близост и факта, че са 
многобройни, поради което не се диференцират поотделно, а като 
цяла звукова опашка от постепенно намаляващ сигнал.

Този процес може както да съществува в реално звуково 
пространство, така и да бъде симулиран.

Както виждаме от графиката, има определени параметри на 
реверберационния процес.

•! На първо място това е времето на реверберация.

Би било неточно да се дефинира това време според затихването му 
до нулева стойност (пълно изчезване на реверберационния сигнал) 
поради факта, че това време ще зависи от нивото на звука, излъчен 
в помещението. Поради тази причина това време се дефинира като 
времето, необходимо на основния звук да намалее със стойност 60 
dB (или 1 000 000 пъти).

! Това се нариче и време на реверберация.

•! Друг реверберационен параметър е т.нар. pre-delay. 

Това е времето, което изминава между прозвучаванета на основния 
сигнал и началото на реверберационния процес. То се измерва в 
милисекунди. Слуховото впечатление е такова, че при по-голяма 
стойност на pre-delay имаме впечатление за по-голяма дименсия на 
залата и обратно.

•! Следващият параметър са така наречените ранни отражения 
(early reflections). Това са първите отражения, достигащи след 
основния звук, които могат да се възприемат и като дискретни 
такива и са породени от отразяването му в най-близките 
повърхнини - стени, под и таван на сцената като пример. Важна 
роля за слуховото впечатление от реверберацията имат стойностите 
на ранните отражения - нивото им и времената им на пристигане, 
както и съотношението между тях и реверберационната опашка като 
нива.

! Ранните отражения и реверберационната опашка са основните 
съставни части на реверберацията. Ако ранните отражения са по-
нагъсто  и пристигат по-бързо, се създава впечатление за по-
компактна зала,  ако са по-нашироко - за по-голяма.
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Както се вижда от последната графика, ранните отражения могат да 
съществуват като паралелен процес във времето, а не само да 
предхождат останалата част от реверберационния процес.

! За да уточним останалите параметри на реверберацията , 
трябва първо да изброим начините за осъществяване на реверберация 
в тонрежисьорската работа.

! Първо, важно е да се каже, че реверберацията е изключително 
важен сегмент от възприемането на звука както във физиологически, 
така и в естетически план. Звукът за ухото и мозъка е тясно 
свързан със представата за пространството, в което пребивава и от 
тази гледна точка е важно в какво реално или виртуално 
пространство ние ще го поставим. От друга страна, от гледна точка 
на разбираемостта на говора например, реверберацията е фактор, 
който по-скоро я нарушава, така че в определени ситуации 
реверберацията е по-скоро пречеща, като трябва да се цели 
намаляването и при запис чрез подходящо микрофонно позициониране 
в режим на запис (говорим само за такива конкретни звукови 
примери).

! Слухът е така устроен, че успява с голяма точност да 
определи вида на заобикалящото звуково пространство (големина, 
форма, заобикалящи повърхности, близки отразяващи звука обекти  и 
т.н.) само на базата на слуховата впечатление от реверберацията 
му. Затова е и изключително трудно да се създаде добър 
реверберационен алгоритъм, който да създава реалистична слухова 
представа за заобикалящата ни среда. От друга страна, това много 
често е необходимо в звукообработката пореди факта, че в много 
случаи звукът се звукоотнема чрез микрофон в помещение, много 
различно от това,  в което бихме искали да поставим нашия 
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виртуален изпълнител. Често с цел избягване на реверберацията на 
помещението, в което записваме и която задължително би се 
записала успоредно с основния звук (което би било нежелателно с 
оглед на последващата звукообработка), се прави запис в помещение 
(студио) с голяма степен на звукопоглъщане, за предпочитане 
равномерно във всички честотни области. Това налага последваща 
обработка и добавяне на допълнителна реверберация (обикновено 
изкуствена).

! Нека видим 
как се 
извършва това.

! П ъ р в и я т 
начин е ехо-
камера.

! За целта 
се използва 
помещение, в 
к о е т о 

разполагаме микрофони и озвучителни тела. 

Примерът тук е от ехокамерата на Capitol 
Studios. Така може да се получи много 
естествен звук от реверберация, особено в 
класическата сфера. Проблемът при тази 
техника, от една страна, е в небходимото 
пространство, а от друга - в ограничения 
начин за контролиране времето на 
реверберация и някои други от параметрите 
и.

! Вторият начин е създаването на 
изкуствени реверберационни повърхности - 
плоча и пружина - spring reverb и plate re-
verb.

Използват се входен и изходен магнитен 
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преобразувател и възбуждането на трептения в едната част на 
устройството резултира в многократни отражения, прихванати в 
другата му част.

Проблемът в тези ревербератори е неестествената бързина и 
плътност (density) на реверберационната крива, както и повишената 
енергия на високите честоти в сравнение с протичането на същия 
процес във въздуха, където те естествено затихват с по-голяма 
скорост.

! Освен това се получава специфичен “ringing” ефект, причинен 
от стоящите вълни, развиващи се в такива среди. Това обаче също 
така трябва да се съотнесе към спецификата на този тип 
ревербератори.

! Въпреки това 
тези алгоритми 
продължават да се 
използват поради 
модата, която са 
наложили в 
п о п у л я р н а т а 
музика. Така 
н а п р и м е р 
п л о ч к о в и я т 
ревербератор EMT 
140 е шероко 
разпространен и 
много наподобяван 
в множество 
софтуерни емулации 
поради запазената 
природа на звука 
си и многото 
записи, правени с 
него през 
годините.

С навлизането на цифровото звукопредаване и усъвършенстването на 
бързодействието на микропроцесорите логично възниква и цифровият 
ревербератор.

Трябва да се има предвид, че процесът на реверберция, както 
казахме в началото, е много комплексен и следователно е труден за 
емулиране, било то и в цифрова среда. Проблемът не е само в 
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небходимите за целта изчисления в реално време, а и в това да се 
придаде необходимия случайностен характер на генерираните 
отражения с цел избягването на неестествен и машинен звук на 
реверберацията. Марки като Lexicon, Tc Electronic и  Bricasti 
успяват да го постигнат.

Пътят на сигнала при софтуерния ревербератор на SONNOX. Copyright - Sonnox Ltd.

Принципът на т.нар. алгоритмичен ревърб е в генерирането на 
комплекс от ранни отражения с регулируеми параметри и множество 
еха, които се умножават посредством feedback ефекти, приложени 
върху тях. Така се получава емулация на реверберационна опашка. 
Докато някои призводители залагат на генериране на еха на базата 
на ранните отражения,  Lexicon и Tc Electronic залагат на отделни 
алгоритми за ранните отражения и за общата реверберация. Това 
създава по-реалистичен ефект и позволява контролирането на повече 
незамисими параметри.

Алгоритмичните реверби са сред най-разпространените поради факта, 
че не притежават недостатъците на spring/plate предшествениците 
си, а от друга страна, различните възможни алгоритми на 
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създаването им предлагат неограничени възможности за 
експериментиране не само по отношение на емулация на зали и 
помещения, но и в създаването на artificial звукови пространства 
от всякакъв характер. Към тях често се прибавят допълнителни 
ефекти като филтриране, модулация, хоруси и т.н., които 
допълнително могат да създадат нови, несъщиствуващи до момента 
звукоови пространства.

! Заедно с това при съвременните изчислителни възможности на 
процесорите могат да се произведат алгоритмични пресети, не 
отстъпващи на реални зали, но с възможност за редакция на всички 
възможни параметри на реверберацията.

! Последният вид ревербератори се разви през края на 20 и 21 
век и е т.нар. convolution reverb.

! Тук се използва процесът convolution, при който се прави 
“снимка” на съществуваща зала. За целта се използва т.нар. im-
pulse response , или импулсен отговор. Ако в залата се произведе 
силен некорелиран шум, който да е извънредно кратък, то 
остатъчният отразен сигнал е импулсният отговор на залата. 
Записвайки го, ние можем да го заредим в разработено за целта 
устройство, което да процесира входния сигнал, който му подаваме, 
през алгоритъма на този импулсен отговор.

! Друг метод е използването на честотно променяща се синусоида 
- т.нар. sweep tone. Това е по-съвършен метод, но при него е 
необходимо да се осъществи deconvolution - изваждане на импулсния 
отговор от общия звук, което е осъществимо чрез съответната 
математическа операция. 

! Независимо от използвания метод, за повечето потребители 
важен е резултатът (освен ако нямат намерение да записват свои 
импулсни отговори). А той е повече от добър по отношение на 
реализма на реверберацията, защото тук нямаме изкуствено 
моделиране на реверберационен процес, а “снимка” на конкретно 
помещение с всичките и подробности. Създават се много импулсни 
отговори както на зали, така и на всякакви пространства, с 
помощта на които може да “поставим” слушателя в каквото си 
поискаме помещение. Тези импулсни отговори, когато са направени в 
зали, често се записват от различни места в залата, давайки ни 
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възможност впоследствие да избираме виртуалното място на hall-
микрофоните и hall-радиусът, коййто искаме да постигнем. В 
последно време се правят и библиотеки със импулсни отговори във 
surround-format, които могат да бъдат зареждани в surround - 
ревербератори. Това ни дава големи възможности в областта на 
постпродукцията за филми и концерти.

convolution reverb Altiverb!

Във филмопроизводството convolution техниката позволява да се 
“сканират” звуково пространствата, в които се извършва снимачния 
процес и впоследствие да им се изготвят импулсни отговори, като 
по този начи при постпродукция може да се постигне пълно 
съответствие на реверберацията с помещението, а не само 
наподобяване, както тоова става при алгоритмичните реверби.

! И не на последно място чрез техниката на импулсните отговори 
можем да “семплираме” като импулсен отговор не само акустични 
пространства, но и електронни устройства. Така този уред се 
превдъща в перфектния емулатор на други ревербератори - аналогови 
и цифрови. Това се използва в голяма степен днес по отношение 
както на vintage plate и spring ревербератори, така и на скъпи и 
модни като олгоритъм устройства, които може да не присъстват в 
рак-а ни с ефекти, но могат да бъдат успешно наподобени чрез 
техните импулсни отговори, заредени в convolution reverb.

! Нека сега на тази база да разгледаме основните параметри, 
които можем да наблюдаваме и регулираме в един цифров 
ревербератор. В началото уточнихме някои от тях, които са 
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характерни за реверберацията въобще. Това са decay time (или re-
verb time, или RT60), predelay, early reflections., като 
уточнихме как те влияят на слуховото усещане за реверберация.

! Практически това са и основните параметри, при промяната на 
които се променя и усещането за големина на звуковото 
пространство, в което се намираме. Ранните отражения придават 
усещане за големина, отдалеченост и форма на най-близко 
отстоящите повърхности, докато общата реверберационна опашка - за 
дълбочината, височината и обема на залата. Predelay като 
отстояние от основния сигнал също така дефинира залата като 
големина.

Оттам нататък съществуват и някои други параметри, чрез чието 
регулиране усещането за характеристиките на помещението се 
променят. Така например реверберацията се регулира и честотно - и 
като регулиране на входящия в ревербератора сигнал, и на изходния 
такъв.

! В повечето устройства присъства функцията High-damping. Това 
е възможност да се регулира по такъв начин реверберационния 
алгоритъм, че времето на реверберация да намалява във 

Waves Renaissance Reverb - вижда се функцията damping, както и общия еквалайзер 
на изхода на реверба.

високочестотната област. Понякога можем да имаме и регулиране на 
low-damping. Въпреки че това изглежда като честотна корекция, не 
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е, тъй като в случая говорим за различно време на реверберация. В 
случая симулираме както различни отразяващи повърхнини, така и 
естетственото затихване на високочестотната звукова компонента 
при преминаването на звуко във въздуха.

! Отделно от това имаме честотно регулиране на реверберацията, 
чрез което можем по същия начин да имитираме избирателното 
отразяване различните звукови честоти при различни повърхности.

Тук е мястото и на два други параметъра, често използвани в 
дигиталните ревербератори - density  и diffusion. 

! Density най-общо е свързан с общия брой и времевото 
разпределение на ранните отражения. Той симулира и начина, по 
който се разпръсква звука при различните отразяващи материали. 
Така например провърхности като мрамор и стъкло почти нямат 
разпръскване, докато дървото поради микропорестата си структура 
има по-висока степен на разпръскване. Високата стойност на den-
sity в ревърба дава усещане за по-богата и наситена реверберация, 
докато ниската стойност “изтънява” отраженията и я прави по-
”лека”. Това обаче в много ниски стойности може да доведе и до 
ringing ефект поради малкия брой ранни отражения.! По тази 
прочина трябва да се внимава с намаляването на density параметъра 
при !инструменти с бързи преходни процеси, като snare или 
перкусия.

! Diffusion е параметър, обвързан с density, както и с други 
параметри като size (големина на залата), формата и т.н. Той се 
разпростира не само върху ранните отражения, но и върху 
останалата част от ревеберационния процес и формира усещането за 
това колко случайностен хороктер имат отразяващите повърхности по 
отношение на вид, отразяваща способност и разположение в залата. 
Ако една зала има строга форма и еднотипни повърхности, то този 
параметър е нисък, ако симулираме различни препяствия от различен 
характер и с различна структура на материала, то дифузията е 
голяма. Препоръчва се за по-чисто звучене (например соло пиано) 
да се търси по-ниска дифузия, тъй като високата стойност на този 
параметър задължително води до честотно колориране на 
реверберацията и прави процеса по-”мътен”. От друга страна, 
високата дифузия все пак създава по-реалистично усещане на 
реверберационния процес, без нея той е малко изкуствен. 

! В някои изследвания дифузията като параметър е обвързана и 
със стереоразпределението на отраженията, в някои това е по-скоро 
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фактор, зависещ от density, а в някои има отделен параметър за 
това. Самият факт, че част от тези изследвания са публикувани от 
създатели на реверберационни алторитми, говори за това, че в 
много случаи различният алгоритъм на дадения производител е довел 
до различна имплеменция на тези параметри и в много случаи те не 
представляват при един произвотител това, което представляват при 
друг. Параметри като density, diffusion, size, spread, shape и 
т.н., могат да имат разлика в начина, по който влияят на 
реверберацията, съотнесени към различните използвани през 
годините методи на реверберация. Това в повечето случаи не се 
отнася до reverb time, early reflections, mix, predelay и изобщо 
базисните параметри на реверберационния процес.

! Заедно с това има параметри, които не винаги присъстват във 
всички ревербератори. Такъв е Shape, при който регулираме формата 
на реверберационната крива. Тя е много важна, защото в природата 
не винаги имаме експоненциална крива на реверберацията, а тя 
зависи от много фактори, между които форма на залата, отразяващши 
повърхности и т.н. В някои ревербератори shape  се използва за 
дефиниране кривата на плътността на ранните отражения.

! Съществуват и много други параметри, представени в някои 
видове реверберация. Това например е spread - обикновено   
широчината на стереоразпределението на реверберационния сигнал, 
modulation  - тогава, когато имаме въведена модулация в сигнала, 
feedback - когато част от сигнала след реверберация влиза обратно 
в ревербебибащия кръг с цел повече и по-случайностно разпределени 
отражения, и т.н. Много често пресетите, заложени в 
ревербераторите, са комбинация от много от тези параметри, която 
чрез прецизна подборка на тези параметри симулира дадено 
акустично пространство. Можем да срещнем параметри като  width, 
size, position, absorbtion и т.н.

! При всички случаи важното е да се регулират основните 
параметри на реверберацията - mix (dry/wet), decay time, ER mix, 
predelay, eq. Останалите паламетри могат де бъдат избрани в 
основната си част чрез избиране на конкретен реверберационен 
пресет, който да ги дефинира, и само в случай на нужда да се 
допроменят.

!



Usefull links

http://www.soundonsound.com/sos/Oct01/articles/advanced
reverb1.asp

http://www.soundonsound.com/sos/may00/articles/reverb.h
tm

http://corpuscul.net/shkola/sozdanie-bita/effekty/

http://valhalladsp.wordpress.com

http://wiki.audacityteam.org/wiki/Principles_of_Reverb

http://en.wikipedia.org/wiki/Reverberation

http://www.retrosynth.com/~analoguediehard/studio/effec
ts/digitalreverb.html

http://www.sonnoxplugins.com/pub/plugins/products/Rever
b-Tech_Detail.htm

http://www.softube.com/index.php?id=predelay_diffusion

http://plus.pointblanklondon.com/reverb-parameters-expl
ained-in-logic-pre-delay-attack-decay-diffusion-density
-spread-room-shape/
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