הקדמה
בספרי ,׳המדריך המקיף ללימודי סאונד׳ ,ניסיתי להתמקד בהסברים על דרכי פעולתם של מעבדי
צליל ואפקטים ,כמו גם על השימוש שנעשה בהם בשלבי ההקלטה ,המיקס והמאסטרינג ,כך
שרובם המכריע של הסברים אלו יהיו רלוונטיים גם בעוד מספר שנים .מכיוון שכך ,נושא הפלאגינים
הספציפיים הקיימים בשוק לא קיבל את אותה התייחסות מעמיקה שקיבלו נושאים כמו טכניקות
מיקס והקלטה .עובדה היא שלאיכות הפלאגינים בהם תשתמשו בשלבי המיקס והמאסטרינג תהיה
השפעה מכרעת על איכות הצליל של עבודותיכם .בנוסף ,חברות רבות מציעות לנו מאות פלאגינים
של מעבדי צליל ואפקטים ,וכשיש היצע כה גדול ,קל מאוד לפספס מוצרים איכותיים ,ולנהור אחרי
השמות הגדולים ,אשר לא תמיד יספקו לנו את המוצרים האיכותיים ביותר .מסיבות אלו ,החלטתי
לכתוב סדרת מאמרים על הפלאגינים האיכותיים ביותר ,לטעמי ,הקיימים כיום בשוק .במאמרים
אלו לא אפליג בהסברים כיצד פועלים מעבדי צליל ואפקטים ,ולכן יתכן שאנשי סאונד מתחילים
יתקשו מעט בהבנתם .תוכלו למצוא הסברים אלו בחלק ג׳ של הספר  -׳מיקס ומאסטרינג׳.
הפלאגינים עליהם אכתוב בסדרת מאמרים זו משתייכים למשפחות הקומפרסורים ,יחידות ה,EQ-
הריוורבים והדיסטורשן )׳חימום׳ והעשרת צליל( .בכל מאמר אדרג מספר פלאגינים אשר לעניות
דעתי יהיו האיכותיים ביותר בתחומם ,ואסביר את יכולות עיבוד הצליל והאפקטורה שלהם ,ומדוע
אני מעדיף אותם .אנא הביאו בחשבון שקיים אלמנט של טעם אישי בבחירותיי ,ולכן ,ייתכן
שפלאגין אשר הרשים אותי באופן מיוחד ,כלל לא ימצא חן בעיניכם )ובאוזניכם(.

המדריך המקיף ללימודי סאונד נכתב במטרה להעניק לקורא ידע תיאורטי מעמיק בתחום מרתק
זה ,וחשוב מכך ,להעניק לו יכולת מעשית ,אשר תסייע לו בהיותו מוזיקאי ,טכנאי סאונד או מפיק
מוזיקלי ,מתחיל או מתקדם ,לשפר את איכות עבודתו לאין ערוך .הספר מתבסס על תכנית לימודי
הסאונד אותה פיתח אלון במהלך שנות עבודתו ב'מיוזיק' – בית ספר גבוה למוזיקה  -בו שימש,
במשך מספר שנים ,כמרכז תחום הסאונד וההפקה .במהלך שנות עבודתו בבית הספר ,הרכיב אלון
ובהמשך שיפר את תוכנית לימודי הסאונד ,בהשראת חוויות ותובנות ,אשר נבעו מהדרכת מאות
תלמידים .בנוסף לכך ,שנים רבות של עבודה מעשית בתחום ,מעבר לים ,כשלונדון ,בה חי  17שנים,
מהווה בסיס לפעילותו של אלון ,תרמו לעיצוב אופיו של ספר זה.
המדריך המקיף ללימודי סאונד מחולק לשלושה חלקים נפרדים אותם ניתן לרכוש בנפרד ,באתר
הספר – .www.soundz.co.il
חלק א' – 'יסודות בסאונד' – מיועד לכל הרמות ,כולל למתחילים.
חלק ב' – 'הקלטות' – מיועד לאנשים בעלי ידע בסיסי בתחום הסאונד או לאלו שקראו את החלק
הראשון' ,יסודות בסאונד'.
חלק ג' – 'מיקס ומאסטרינג' )כולל את חלק 'מעבדי צליל ואפקטים'(  -מיועד לאנשים בעלי ידע
בסיסי בתחום הסאונד או לאלו שקראו את החלק הראשון' ,יסודות בסאונד'.
אלון אדירי הינו טכנאי סאונד ומפיק מוזיקלי בעל נסיון בינלאומי עשיר.
בוגר ) ,SAE (School of Audio Engineeringבלונדון.
בין השנים  1988-1993שימש כטכנאי/מפיק הבית באולפן ההקלטות  ,Von'sבלונדון ,בו הקליטו
מיטב האומנים והלהקות האלטרנטיביות באותה תקופה.
בין השנים  1993-1998עבד לצידו של המפיק אדריאן שרווד כטכנאי/מפיק הבית של חברת
התקליטים שבבעלותו.On-U sound ,
בתקופה זו עבד עם אמנים כמו  The Cure ,Primal Screamו.Adamski-
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החל משנת  1995חבר בלהקת הדאב-רגאיי הג'מייקנית ,Dub Syndicate ,כקלידן ומתכנת.
במקביל לעבודתו כטכנאי סאונד ומפיק מוזיקלי ,הוציא אלון מספר אלבומים של מוזיקה מקורית
פרי עטו ,שהבולטים בהם  ,ERB – The Educational Research Bureauשיצא בחברת
התקליטים  Universalונמכר באלפי עותקים באירופה ,ולאחרונה האלבום  ,They Call I Blackשל
הזמר גטו פריסט )ג'ונו ריאקטור ו.(Asian Dub Foundation-
בשנת  2004חזר אלון לישראל ,וב 2006-הצטרף לצוות המורים של מיוזיק ,כמרכז תחום הסאונד
וההפקה בבית הספר.

aladiri@gmail.com
© כל הזכויות שמורות למחבר.
אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני,
אופטי או מכני אחר ,כל חלק שהוא מהחומר הכלול בספר זה .שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר זה אסור בהחלט,
אלא ברשות מפורטת בכתב מהמחבר.
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מאמר 3

ריוורבים – פלאגינים
מכשירי הדהוד מלאכותיים ,או בשמם המוכר יותר  -ריוורבים ,נועדו להוסיף ממד של עומק
למיקסים שלנו .לרוב ,ניצור מוזיקה ונקשיב לה במערכות סטריאופוניות-דו ערוציות )בעלות שני
רמקולים( ,והדרך היחידה להקנות ליצירותינו תחושה של עומק )קרוב-רחוק( תהיה על ידי הכללת
ההדהוד שמרכיבי המיקס יעוררו בחלל ההקלטה ,בהקלטותינו .נוכל ליישם גישה זו עוד בשלב
ההקלטות ,אך במקרים רבים )כמו עם הקלטות שירה ,למשל( יהיה זה על גבול הבלתי אפשרי
לחזות אם עוצמת ההדהוד שנקליט תהיה חזקה או חלשה מדי ביחס לעוצמת האות הישיר ,או אם
זמן ההדהוד יהיה ארוך או קצר מדי במיקס הסופי שלנו .בנוסף ,נצטרך למצוא חללים בעלי
אקוסטיקה טובה כדי להקליט בהם ,דבר שעשוי להגדיל באופן ניכר את הוצאותינו הכספיות.
מסיבות אלו ,אנו מעדיפים להקליט כלי נגינה מסוימים וערוצי השירה בסביבה ׳יבשה׳ למדי,
ומשתמשים בהצבות מיקרופונים קרובות אל מקור הצליל ,כך שהאלמנט המרחבי ינוטרל כמעט
לחלוטין בהקלטה .הבעיה היא שצלילים אשר ייעדרו תחושת עומק לא יישמעו ראליסטים ,ועקב
כך ,נתקשה להטמיעם באופן יעיל במיקס ,אשר עשוי להישמע דו-ממדי או ׳שטוח׳ .גם צלילים
מתוכנתים יזדקקו לרוב לתוספת של הדהוד מלאכותי .במרבית הז׳אנרים של מוזיקה אלקטרונית,
בהם משתמשים בצלילים מסונתזים ,לאו דווקא ההיבט הראליסטי-מרחבי יטריד אותנו כתוצאה
מהיעדר הדהוד ,אלא ה׳דבק׳ וה׳נפח׳ שריוורבים מייצרים ,ושאמורים לגרום למיקסים שלנו
להישמע אינטגרליים ובעלי תמונה סטראופונית מרשימה ומאוזנת .במקרים מסוימים ,מטרת
השימוש במכשיר הדהוד תהיה לגרום לצליל להישמע חלק ונעים יותר לאוזן מבחינה מוזיקלית,
ולא כדי ליצור אשליה מרחבית כלשהי.
מכשירי ההדהוד המלאכותיים נועדו לפתור את בעיית היעדר העומק בהקלטות או בתכנות שלנו,
ולאפשר הטמעה טובה יותר במיקס של הערוצים השונים אשר ירכיבו את הקטע המוזיקלי או
השיר עליו נעבוד.
פלאגינים של ריוורבים נחלקים לשתי קבוצות המאופיינות בדרך התכנות והקידוד שלהן .הריוורב
האלגוריתמי יתבסס על אלגוריתמים שונים )אלגוריתם הוא ׳מתכון׳ לביצוע משימה מוגדרת ,בעולם
הדיגיטלי( ,שתפקידם יהיה לסנתז את אפקט ההדהוד שנוצר בחללים סגורים ושל מכשירי הדהוד.
פלאגינים של ריוורבים אלגוריתמיים ישתמשו במספר רב של מעגלי השהייה ) ,(Delay Linesבעלי
נתיב היזון חוזר ) ,(Feedbackכדי לשחזר את שלבי ההדהוד השונים )הסברים מפורטים על סוגים
שונים של מכשירי הדהוד ודרכי פעולתם תוכלו למצוא בחלק ג׳ של ׳המדריך המקיף ללימודי
סאונד׳  -מיקס ומאסטרינג( .ריוורבים אלגוריתמיים איכותיים נוטים להישמע מוזיקליים יותר ,אך
יציעו שחזור חללים פחות ראליסטי ממכשירי ה .Convolution-ה Convolution Reverb-הנו
מכשיר הדהוד המשתמש בטכנולוגיה חדשה יחסית ,אשר בעזרתה נוכל לדגום את ההדהוד שנוצר
בחללים שונים ואת ההדהוד שמייצרים מכשירי ריוורב אנלוגיים ודיגיטליים .בתהליך דגימת
החללים ,מתבצעות הקלטות רבות של גל ) Sweepגל סינוס שמנגן ברציפות את כל התדירויות בין
 20Hzל ( 20KHz-שמנוגן בחללים אלו .ההקלטות מנותחות לאחר מכן על ידי מערכת דיגיטלית,
שמייצרת מעין פריסטים של ההדהוד שנדגם .פריסטים אלו )נקראים  ,Impulse Responsesאו
בקיצור  ( IR -יישמרו בספריית דגימות אותה נוריד בנפרד מהפלאגין ,מאתר היצרן .קובצי הIR-
עשויים להיות בעלי נפח רב .פלאגינים מסוג  Convolutionיציעו שחזור באיכות גבוהה של
ההדהוד הנוצר בחללים מסוגים שונים ושל מכשירי הדהוד ,ואפשרויות עריכה מתקדמות ונרחבות.
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למרות שמדובר בטכנולוגיה חדישה ,שמציעה רמת ראליזם שהמכשירים האלגוריתמיים יתקשו
להתחרות בה ,אין זה אומר שנעדיף  Convolution Reverbsבאופן אוטומטי על פני ריוורבים
אלגוריתמיים .במקרים רבים ,ריוורב אלגוריתמי איכותי )עם דגש על המילה ׳איכותי׳( יניב תוצאות
מתאימות יותר למוזיקה עליה נעבוד מאשר ריוורב .Convolution
לאחר כל הדיבורים על טכנולוגיה דיגיטלית ,בל נשכח את מכשירי ההדהוד האנלוגיים הישנים
והאהובים ,ה) Plate-ריוורב לוח המתכת( וה) Spring-ריוורב הקפיץ( ,אשר פלאגינים לא מעטים
יתיימרו לחקות את צלילם הייחודי.
בכתיבת מאמר זה ,השתדלתי לגוון בבחירת הפלאגינים ולייצג את כל קבוצות מכשירי ההדהוד:
אלגוריתמיים ו ,Convolution-מוזיקליים ומרחביים ,׳אנלוגיים׳ ו׳דיגיטליים׳ ,כאלה שמתאימים
במיוחד לשירות וכאלה שמתאימים במיוחד לגיטרות או לסינטיסייזרים ,כשגם הפעם נבדקו עשרות
פלאגינים של ריוורבים.
אז בלי עיכובים נוספים ,קבלו את שמונת הפלאגינים של מכשירי ההדהוד האיכותיים ביותר כיום
בשוק ,לטעמי .ובמקום השמיני...
8. Softube Spring Reverb - $99
www.softube.com
www.plugindiscounts.com - $74

נתחיל במשהו בשביל הגיטריסטים
והאורגניסטים שבין הקוראים...
ריוורב הקפיץ ,או הSpring-
 ,Reverbהנו אחד ממכשירי ההדהוד
הראשונים שיוצרו ,אי שם בסוף
שנות החמישים .האגדה האורבנית
מספרת על שני טכנאי קול אשר
עבדו בשרות מחלקת הרדיו של ה-
 ,BBCונתבקשו ליצור אפקט של
רעם לתכנית תסכיתים .בשנות
החמישים של המאה הקודמת,
אפקטים לתכניות רדיו יוצרו בזמן התכנית על ידי אנשי הסאונד של תחנת הרדיו ,כך שכשהמספר
היה אומר" :ומרחוק נשמעו צעדים...״ ,היה מישהו שהחזיק בידיו זוג נעליים מייצר בעזרתם אפקט
של צעדים .לשני הטכנאים לא היה מושג כיצד לייצר אפקט של רעם ,עד שאחד מהם הגה את
הרעיון להוציא מגרמופון )נגן המדיה של התקופה( את אחד מהקפיצים שנמצאו בתוכו ,להרעידו
מקצה אחד ולמקם מיקרופון בקצהו האחר ,אשר יקלוט את הצלילים שייצרו רעידות הקפיץ.
להפתעתם ,הסאונד שקלט המיקרופון נשמע יותר כמו הדהוד שנוצר בחדר מאשר כמו רעם.
ריוורב הקפיץ יהיה בעל צליל קפיצי-מתכתי ותחום היענות תדר צר בהשוואה לריוורבים אחרים,
דבר שיגרום לו להתאים כמו כפפה ליד לשני סוגים של כלי נגינה :גיטרות חשמליות ואורגנים
חשמליים .ואכן ,בדגמים של אורגני  Hammondובמגברי גיטרה קלסיים ,כמו הFender Twin-
 , Reverbהשתמשו היצרנים בריוורב הקפיץ .אך אל תטעו לחשוב שהשימוש במכשיר נהדר זה
מוגבל לשני כלי נגינה אלו בלבד .באלבומיהן של אמי וויינהאוס ושל אדל ,למשל ,נעשה שימוש
נרחב בריוורב קפיץ הן על ערוצי השירה והן על ערוצי התופים ,לשם השגת הסאונד הרטרו-קלסי
שמאפיין את צלילם.
נוכל למצוא פריסטים של ריוורב קפיץ ,אשר יישמעו ראליסטים למדי ,בפלאגינים של
 Convolution Reverbובריוורבים אלגוריתמיים ,אך העבודה שעשתה  Softubeבתכנות פלאגין
ריוורבים
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זה מעמידה בצל את מרבית האלטרנטיבות ,ואיכות הצליל שלו תהיה הקרובה ביותר ששמעתי עד
כה לאיכות הצליל ולחספוס האנלוגי של הדבר האמיתי.
כצפוי ,ממשק המשתמש של ה Softube Spring Reverb-יהיה פשוט וקל לתפעול ,ויכיל ששה
משתנים בלבד .אישית ,אני די אוהב את המראה הצבעוני של ממשק הפלאגין ,אם כי הייתי מוותר
על זווית הצילום הלא ישרה שלו.
שני כפתורים מסתובבים ) (Knobsגדולים יאפשרו לנו :האחד  -לשנות את היחס בין עוצמות
ההדהוד והאות הישיר )כפתור ה ,(Dry/Wet Mix-ואילו השני  -לבחור במספר הקפיצים שיפעלו
במכשיר ,מזוג אחד ועד שלושה זוגות של קפיצים )כפתור ה .(Springs-בחירה בזוג אחד תגרום
לסאונד להישמע ׳קפיצי׳ יותר ,בעוד ששימוש בשלושה זוגות יגרום לו להיות ׳חלק׳ ומהדהד יותר.
שני הכפתורים המסתובבים הקטנים Bass ,ו ,Treble-ידמו את האפקט שנוצר כתוצאה מהגברת
התדרים הנמוכים והגבוהים של ההדהוד באמצעות שפופרות ריק ,ויוסיפו חום ,בהירות ועומק
לצליליו .תוספת נחמדה לפלאגין זה מגיעה בדמות שני מחוונים ) ,(Slidersאשר מטרתם היא
להוסיף ראליזם לצלילים שהוא ייצר ולאפשר את שינוי גוון הצליל של ההדהוד .מחוון הTension -
נועד לשנות את מתיחות הקפיצים ,כשמיקומו בצד שמאל יניב צליל קפיצים אטי וחלק ,בעוד
שמיקומו בצד ימין יניב צליל מהיר וחריף יותר .מחוון זה הוא הקרוב ביותר בתפקודו לכפתור
ה ,Reverb Time-אשר שולט באורך ההדהוד בריוורבים אחרים .מחוון ה Shake -נועד לייצר את
אפקט הרעדת הקפיץ שאנו מכירים ממגברי גיטרות ומכשירי ריוורב קפיץ אנלוגיים ,כשהזזתו
ממיקומו המרכזי תייצר את הסאונד הרועם של קפיצים מורעדים בחזקה .עדיין לא מצאתי דרך
לשלב את האפקט שמייצר מחוון זה במיקסים עליהם אני עובד .להתרשמותי ,מדובר בגימיק חביב
ותו לא.
נכון שפלאגין זה מרגיש קצת כ׳פוני של טריק אחד׳ ,אשר נעדר את הוורסטיליות והגמישות של
פלאגינים אחרים במאמר זה ,אך אם אתם מחפשים ריוורב שיוסיף נגיעות של סאונד קלסי
למיקסים שלכם ויחמם לכם את הלב והאוזניים ,זהו הפלאגין עבורכם .כאשר שלחתי אליו ערוצי
גיטרות חשמליות ,הסאונד שהוא הפיק גרם לי להרגיש עקצוצים נעימים )בקטע טוב ,(...והחום
שהוא הוסיף לצלילן נשמע כמו משהו שרק לעתים רחוקות נקבל מפלאגין .טיפ קטן :אם אתם
מחפשים סאונד בלוזי ,נסו לפתוח אותו על ה Insert -של ערוץ הגיטרה ,במקום לשלוח אותה אליו.
גם על ערוצי שירה ה Softube Spring Reverb-נשמע מצוין .הוא אמנם לא יתאים לכל גוון קול
או לכל ז׳אנר ,אבל אם אתם אחרי סאונד רטרו ,א-לה אדל או איימי וויינהאוס ,לא תמצאו פלאגין
טוב ממנו .עם זאת ,מניסיוני ,הוא יישמע במיטבו על ערוצי שירה בשילוב עם ריוורב נוסף.
הפלאגינים של  Softubeאינם ידועים כזולים במיוחד ,ולכן ,כאשר פלאגין של החברה נמכר במחיר
נמוך ממאה דולר )מומלץ לבדוק באתר  ,Plugin Discountsשמוכר פלאגינים במחירים זולים יותר
מהמחיר באתר היצרן( ,זו בהחלט סיבה למסיבה...
ציון8/10 :
7. Waves IR-1 - $250
www.waves.com

 Convolution Reverbsהם המילה האחרונה בתחום מכשירי ההדהוד הדיגיטליים .מדובר
בטכנולוגיה מתקדמת בה נדגם ההדהוד שנוצר בחללים שונים ובמכשירי הדהוד אנלוגיים
ודיגיטליים .בתהליך הדגימה ,מנוגן גל סינוס דרך מספר רמקולים בחלל הנדגם ,ומוקלט ביחד עם
ההדהוד שהוא מעורר .על סמך ניתוח הקלטות אלו ,תוכנה ייעודית מייצרת פריסטים )(IRs
שמכילים את דפוסי ההדהוד של כל חלל או מכשיר הדהוד אותו דגמו .כאשר נעדיף להשתמש
בהדהוד טבעי שנשמע כאילו נוצר בחלל מסוים ,ריוורב  Convolutionיהווה לרוב בחירה מועדפת.
ריוורבים
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איכות הצליל שריוורבים
מסוג זה ייצרו תושפע
עמוקות מאיכות ספריית
הדגימות שלהם .ככל
שתהליך דגימת החללים
יהיה מושקע ומפורט יותר,
כך איכות השחזור שלהם
יותר,
גבוהה
תהיה
באפשרויות
והגמישות
העריכה של ה IR-גדולה
של
דגימתם
יותר.
חללים ׳מפורסמים׳ בשל
האקוסטיקה שלהם ,כמו אולמות קונצרטים ידועים ,ארנות ) (Arenasוכנסיות גדולות ברחבי
העולם ,תצריך השקעה כלכלית נכבדה ותכנון לוגיסטי מורכב .מסיבות אלו ,לא הרבה חברות
שמייצרות פלאגינים תוכלנה או תרצנה להיכנס להרפתקה מסוג זה.
חברה אחת שכן מסוגלת לבצע מהלך כזה היא  .Wavesהחברה הישראלית ,מהגדולות בעולם
בתחום הפלאגינים לעשיית מוזיקה ,הוציאה את ריוורב ה Convolution -הראשון שלה ,ה,IR1-
בשנת  . 2004פלאגין זה אמנם מציע אפשרויות עריכה נרחבות למדי ,אך כמו עם פלאגינים של
אפקטים אחרים ,כשהפריסטים שמגיעים עם הפלאגין נשמעים כל כך טוב ,הצורך באפשרויות
עריכה נרחבות הופך לפחות קריטי.
ממשק המשתמש של ה IR1-נראה כאילו הוא יכול וצריך לעבור רענון .מרבית יצרניות הריוורבים
מבוססי הדגימה משתמשות כיום בגרפיקת  ,3Dשממחישה באופן יעיל יותר מגרפיקת  2Dאת
מאפייני ההדהוד .גם הצורה הכללית והצבעים של הממשק אינם מעוררי תיאבון במיוחד.
חלקו התחתון של הפלאגין יכיל את המשתנים הבסיסיים של ה .IR-בצד שמאל ,נוכל להגדיר את
זמן ההתחלה של ה IR-ואת אורכו ) ,(Convolution Start/Lengthואת אורך ההדהוד ).(RT60
בעזרת כפתור ה Start-נוכל להיפטר מ Pre Delay-שקיים בדגימה עצמה ,להתחלה מידית של
הריוורב .כפתור ה Length-יאפשר לנו להגדיר באיזה חלק של ה IR-נשתמש ,כשאורכן המרבי של
הדגימות בפלאגין זה הוא  6שניות .מימין לכפתורים הנ״ל יימצאו ארבעה מחוונים ) ,(Slidersאשר
בעזרתם נוכל להשפיע על גוון הצליל של ההדהוד - Size . 1 :ישנה את ממדיו ואת נפחו של החלל
הדגום - Density .2 .ישפיע על צפיפות ההחזרים ב ,IR -כשערכים נמוכים יניבו צליל מגורען ,בעוד
שערכים גבוהים יגרמו להדהוד להישמע חלק וסמיך יותר - Resonance . 3 .ידגיש או ימתן תדרי
תהודה ב IR-המקורי - Decorrelation . 4 .ירחיב את התמונה הסטראופונית ואת תחושת
ה׳ספייס׳ של ההדהוד על ידי שינוי יחסי הפאזה בין שני ערוצי הריוורב ,הימני והשמאלי.
ניתן יהיה לשנות את עקומת הבניה של ההחזרים המוקדמים של ההדהוד )(Early Reflections
באמצעות כפתור ה .ER Buildup-שינוי הערכים של כפתור זה יגרמו ל Attack -של ה ER-להיות
חלק והדרגתי או פתאומי .כפתור ה ER/TR X-ישנה את זמן ה Crossover-בין ההחזרים
המוקדמים וההדהוד המאוחר.
עוד תימצאנה בפלאגין יחידת  ,Dampingאשר תאפשר לנו לשנות את זמן ההדהוד של תחומי
תדרים שונים בנפרד ,ויחידת  EQפרמטרית בעלת ארבעה פילטרים .אנרגיית התדרים הגבוהים של
ההדהוד בחדרים נוטה לדעוך במהירות גבוהה יותר מזו של התדרים הנמוכים ,ולכן יחידות אלו
תעזורנה לנו לגרום להדהוד להישמע יותר ראליסטי ולהתאים את גוון הצליל שלו לקטע עליו
נעבוד .כפתור בשם  CPUיאפשר לפלאגין לעבוד במצב  ,Fullלשם קבלת איכות צליל אופטימלית,
ריוורבים
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או במצב  ,Lowלשם חיסכון של עד  45%בכוח העיבוד של המעבד .כפתור בשם  Reverseיהפוך
את מעטפת ההדהוד ויניב אפקט של הדהוד המתנגן מהסוף להתחלה.
אפשרות עריכה מעניינת ,שתימצא בחלון הגדול במרכזו של הפלאגין )בו נמצאת ההדמיה הגרפית
של ההדהוד( ,תהיה שינוי המעטפת שלו .בעזרת אופציה זו ,נוכל לייצר תגובה לא לינארית להדהוד
ואפקטים כמו .Gated Reverb
קיימת אפשרות לדגום חללים באופן עצמאי ולייצר להם  IRsבתהליך די פשוט שמוסבר
ב Manual-של הפלאגין .פונקציה זו תהיה חביבה במיוחד על יוצרים אקספרימנטליים ועל
אודיופילים משועממים...
לאחר שדשנו באפשרויות העריכה הקיימות בו ,הדבר שבאמת הופך את ה IR-1-לפלאגין איכותי
הוא ספריית ה IRs-המרשימה שלו ,שניתנת להורדה חינם מהאתר של  Wavesושוקלת מעל
חמישה ג׳יגה-בייט .תמצאו בה דגימות איכותיות של חללים מפורסמים מכל מיני סוגים ,מאולמות
קונצרטים ואופרה ,דרך כנסיות ובתי כנסת ,ועד לאולפני הקלטה ואודיטוריומים ,ושל מכשירי
הדהוד אנלוגיים ודיגיטליים משנים עברו .בשל היותה חברה ישראלית Waves ,הכלילה בספריית
הדגימות שלה מספר מקומות ששמם יישמע מוכר למרבית הקוראים ,כמו קניון עזריאלי ,אולם
כרמיאל ואולפני המון.
ציון8/10 :
6. Eventide Blackhole - $199
www.eventide.com
www.plugindiscounts.com - $172

אם אתם מתעניינים בריוורבים
ראליסטיים או מסורתיים של
חללים ) (RoomsוPlates-
בלבד ,אתם מוזמנים לדלג על
סקירה זו .לעומת זאת ,אם
חשקה נפשכם בפלאגין שונה
בתכלית ממרבית הפלאגינים
של הריוורבים שמוצעים כיום
למכירה ,כזה שמעורר השראה
ומרגיש קצת יותר ככלי נגינה
מאשר כאפקט ,אנא המשיכו
לקרוא...
הוקמה
Eventide
חברת
השבעים,
שנות
בתחילת
במרתף של אולפן הקלטות ניו-יורקי .אפקט האודיו הראשון שהוציאה ,בשנת  ,1975היה
הרמונייזר בשם  ,H910שיכל להגביה או להנמיך את ה) Pitch-גובה הצליל( של אות האודיו
באוקטבה ,ולייצר דיליי של עד  112מילישניות .הצלחתו המסחרית של ה - H910-שאומץ בין
היתר על ידי ג׳ון אנדרסון )סולן להקת יס ,שהיה גם הטסטר שלו( ,פרנק זאפה ,טוני ויסקונטי )יצר
אתו את צליל תוף הסנייר המיוחד באלבומיו של דיוויד בואי משנות השבעים ,אשר רבים העתיקו
לאחר מכן( ואדי ואן היילן  -גררה ייצור של אפקטים נוספים ,בשנות השמונים והתשעים ,אשר
מיצב את החברה כמתחרה העיקרית של לקסיקון בייצור אפקטים קצה-עליון .דגמי הH3000-
וה ,DSP4000-שהיו מולטי אפקטים מתקדמים באופן חריג ביחס למכשירים אחרים מהתקופה,
ריוורבים
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נמכרו בכמויות בשנים אלו .אחד מהאלגוריתמים של ה DSP4000 -נקרא  .Blackholeעל אלגוריתם
זה ,אשר היווה בסיס גם לפדל הגיטרה הנפלא של החברה  ,Space -מבוסס הפלאגין הבא.
שמו של הפלאגין מרמז על המקום אליו כיוונה  .Eventideמדובר באלגוריתם של הדהוד שלא מן
העולם הזה ,כשהמילה  Spaceעולה בראש בכל פעם שמקשיבים לאחד מהפריסטים שלו ,הן
במובן של חללים גדולים והן במובן של החלל החיצון.
רוב המשתנים של ה Blackhole-יישאו שמות ייחודיים .במרכזו של ממשק הפלאגין יימצאו
עשרה כפתורים מסתובבים וכפתור  On/Offאחד ,בשם  .Tempo Syncכפתורי ה ,Mix-הSize-
וה Pre delay-יעשו את מה שהם אמורים לעשות ,כשאת האחרון נוכל לסנכרן לטמפו של הקטע
עליו נעבוד .כפתור ה Gravity-יזכיר באופן פעולתו את כפתור ה Decay-במכשירי הדהוד אחרים.
ככל שנסובב כפתור זה ימינה ,בתחום שמימין לשעה  ,12.00הוא יאריך את זמן ה Decay-ויגרום לו
להישמע חלק יותר ופחות סמיך .סיבובו שמאלה ,בתחום שמשמאל לשעה  ,12.00יהפוך את
מעטפת ההדהוד וייצר אפקט של  .Reverse Reverbכפתורי ה Low-וה High-יפעילו שני
 Shelving Filtersאשר ינמיכו את תחומי התדרים הנמוכים והגבוהים של ההדהוד ,בתדירויות של
 350Hzו ,2KHz-בהתאמה .כפתורי ה Moddepth-וה Modrate-יפעלו בדומה ליחידת
המודולציה הקיימת במכשירי השהייה ,ויאפשרו הוספת דינמיות עדינה לזנב ההדהוד .כפתור
ה Resonance-ישפיע על שני הפילטרים High ,ו ,Low-כשערכים של מעל אפס ידגישו את
תדירויות ההנחתה של שני הפילטרים ,ויגרמו להדהוד להישמע מפולטר יותר.
וכעת ,לאחר שהבנו מה עושים המשתנים הבסיסיים של הפלאגין ,נעבור אל שלושת הכפתורים
והסרט ) (Ribbonשנמצאים בחלקו התחתון .אלו הם ה׳נשקים הסודיים׳ של ה ,Blackhole-וכאן
מתחיל ה Fun-האמיתי...
הכפתור הימני מבין השלושה ,כפתור ה ,Freeze-יקבע את זמן ההדהוד לאין-סוף וישתיק את
האות היבש .שינוי פרמטרים אחרים של הפלאגין בזמן שכפתור זה לחוץ ,יניב אפקטים מעניינים
ביותר .הכפתור השמאלי ,כפתור ה ,Kill-ישתיק את האות היבש ויאפשר את שמיעת דעיכתו של
זנב ההדהוד בברור .באמצעות לחיצה עליו ,כפתור ה Hotswitch-יאפשר שינוי מיידי בין שני סטים
של הגדרות שונות של מספר פרמטרים.
פונקציית העריכה האחרונה והמיוחדת ביותר של הפלאגין הנה ה) Ribbon -הסרט( הכחול,
שבאמצעותו נוכל להוסיף דינמיות לאפקטים בהם נשתמש על ידי יצירת שינויים דינמיים של
מספר פרמטרים בו זמנית ,ומעבר הדרגתי בין שני ערכים אותם נבחר בכל כפתור .על ידי הזזתו של
ה Ribbon-ימינה או שמאלה באמצעות העכבר ,נוכל לשנות בהדרגה את מיקומם של הכפתורים
אותם ערכנו ,כשהימצאותו של הסרט בנקודה השמאלית ביותר תייצג את סדרת הערכים הראשונה
שתכנתנו ,בעוד שהימצאותו בנקודה הימנית ביותר תייצג את סדרת הערכים השנייה .הסרט הכחול
בעצם יעשה באופן הדרגתי את מה שכפתור ה Hotswitch-עושה באופן מיידי.
לסיכום ,פלאגין זה אינו הפלאגין שיגרום לשיר פופ או לקטע ג׳אז להישמע כבעל תמונה
סטראופונית מרשימה יותר )אם כי הוספת ההדהוד שלו לגיטרות חשמליות ול Pads -תישמע
נפלא בכל ז׳אנר( ,ולא יהווה תחליף לריוורבים הקונבנציונלים בהם תשתמשו ,ולכן יוצרים ומפיקים
רבים יוכלו לוותר עליו .אולם אם המוזיקה עליה אתם עובדים ממוקמת בז׳אנרים יותר
אקספרימנטלים או צ׳יל-אאוט ,פלאגין זה יוסיף הרבה דובדבנים לקצפת שלכם...
ציון8/10 :
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5. UAD Lexicon 224 - $349
www.uaudio.com

אם תבקשו מטכנאי סאונד בן  35ומעלה לנקוב בשמה של
חברה אחת כסנדקית של מכשירי ההדהוד הדיגיטליים ,היו
בטוחים שתקבלו את אותה תשובה מכולם .לקסיקון היא
בשביל ריוורבים דיגיטליים מה שנס קפה בשביל קפה נמס,
ופלאפון בשביל טלפונים ניידים .החברה האמריקנית
הוקמה בשנת  ,1969ולקראת סוף שנות השבעים הייתה
בין החברות הראשונות שייצרו אפקטים דיגיטליים .במשך
למעלה משלושה עשורים ייצרה ומכרה לקסיקון אפקטים
דיגיטליים איכותיים ,ושלטה ללא עוררין בקצה העליון של
תחום מכשירי ההדהוד.
סדרת מכשירי ה PCM (60, 70, 80, 90)-שלה שימשה אין
ספור מוזיקאים מצליחים בהקלטות אלבומיהם ,במהלך
שנות השמונים והתשעים של המאה הקודמת ,כשסדרות
מכשירי ה LXP-וה ,MX-משנות התשעים והאלפיים,
הנגישו את מכשירי החברה המוערכת גם לאולפני פרויקט
ולאולפנים ביתיים ,בכך שהציעו חלופות זולות למכשירי
החברה היקרים .למרות הצלחתם המסחרית של
המכשירים הנ״ל ,הריוורבים המוערכים והאהובים ביותר של החברה נשארו שני מכשיר ההדהוד
הראשונים ששחררה :ה ,480L-שיצא ב 1986-ועלה אלפים רבים של דולרים )גם כיום מחירו נע
סביב ה ,$5,000-ב ,(ebay-והאפקט הדיגיטלי הראשון שהוציאה ,ה ,224-שיצא בשנת  1978והפך
מיד לברירת מחדל כמכשיר הריוורב העיקרי במרבית אולפני ההקלטות הגדולים בעולם.
סיפור לידתו של ה 224-מעניין ביותר .בשנות השבעים ,עבד בחור בשם ד״ר דיוויד גריסינגר -
מדען אטום ,ובשעות הפנאי מוזיקאי וטכנאי הקלטות של מוזיקה קלסית  -על בניית מכשיר הדהוד
להקלטותיו .יציאתו לשוק של מכשיר ההדהוד הדיגיטלי הראשון ,ה ,EMT 250-עודדה אותו
להשתמש במיקרו-מחשב גם בעיצוב שלו .הוא ניגש עם אבטיפוס של המכשיר לחברת לקסיקון,
אשר רכשה ממנו את הזכויות על המצאתו ושילבה אותו בצוות הפיתוח של המכשיר .ה224-
מעוצב כשתי יחידות :הראשונה הנה ׳מוח׳ בגודל  ,4Uבעלת שתי כניסות וארבע יציאות ,ואילו
השנייה היא בקר ) (Controllerהמחובר אל המוח  -אשר בשנות השמונים והתשעים ,היה מונח
דרך קבע על הקונסולה של כל אולפן רציני אליו נכנסתם  -דרכו ניתן לקבוע את משתני ההדהוד.
המכשיר עבד בטכנולוגיית  16ביט לחישובים פנימיים ,אך הממירים שלו עבדו בעומק סיביות של
 12ביט בלבד .מחירו בשנת  1978עמד על  .$7,500למרות שמחיר זה נשמע לנו יקר באופן קיצוני,
העובדה שהוא עלה כמחצית בלבד ממחירו של ה EMT 250-הפכה אותו ללהיט בן לילה ולמכשיר
ההדהוד הדיגיטלי-קצה עליון הפופולרי ביותר בהיסטוריה.
ה) 224-שמאוחר יותר התפתח ל 224X-ול (224XL-ידוע בהדהוד ה׳ספייסי׳ והסופר-מוזיקלי
שלו ,בעל ה Decay-הארוך .עקב הפופולריות הרבה לה זכה במשך שנים רבות ,ההדהוד המרשים
שהוא יפיק יישמע ׳מוכר׳ למרבית המאזינים .אמנם זה נכון שמכשירי הדהוד מודרניים יפיקו צליל
ראליסטי יותר של חללים ושל ריוורבים אנלוגיים מה ,224 -אך כשמדובר בהדהוד שיגרום לערוצי
שירה או ל Pads-להישמע עסיסיים ושמימיים ,ויוסיף מעט מהקסם הישן והטוב לערוצי תופים
ולגיטרות ,לא תמצאו מתאים ממנו לתפקיד .אחד האומנים הראשונים שהשתמש כמעט
אקסקלוסיבית במכשיר זה לפרויקט שלו היה ואנגליס ,כשעיצב את הפסקול לסרט בליידראנר )אם
אתם רוצים לשמוע דמו של המכשיר ,הקשיבו לפסקול זה(.
ריוורבים
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ה 224-מגיע עם שמונה ׳תכניות׳ ,אשר נוכל לבחור ביניהן באמצעות שמונת הכפתורים שנמצאים
בחלקו העליון של הבקרSmall Hall B; Vocal Plate; Large Hall B; Acoustic Chamber :
Percussion Plate A; Small Hall A; Room A; Constant Density Plate A
ובנוסף להם ה.Chorus A-
ה Concert Hall A-הנו אחד הפריסטים )לקסיקון קראה להם בשעתו ׳תכניות׳( האהובים ביותר
בהיסטוריית מכשירי ההדהוד ,בעוד שה Percussion Plate A -יישמע לכם מוכר מסאונד התופים
של אין ספור הפקות משנות השמונים.
אחת התכונות שהציג ה 224-לעולם הריוורבים ,אשר לאחר מכן הועתקה על ידי יצרניות ריוורבים
אחרות ,היא אפשרות השליטה הנפרדת באורך הזמן של תחומי התדרים השונים של ההדהוד ,ועל
האינטראקציה ביניהם .נוכל לקבוע זמני הדהוד שונים לתחומי התדרים הנמוכים )בין  0.6ל70-
שניות!( ,תדרי הביניים ) .Midrangeגם כן בין  0.6ל 70-שניות( ולתדרים הגבוהים ,בעזרת שלושה
מחוונים ) ,(Slidersובאמצעות מחוון רביעי נשנה את תדירות ה Crossover-בין התדרים הנמוכים
לתדרי ה . Mid-נסו ׳לשחק׳ עם מחוונים אלו ,וסביר להניח שתופתעו מהשפעתם הרבה על גוון
הצליל של ההדהוד .את סקציית המחוונים ישלימו מחוון ה ,Pre Delay -אשר הטווח שלו ישתנה
בהתאם לפריסט )מ 0-מילישניות ל ,Plates-ומ 24-מילישניות ל ,(Rooms-ומחוון ה,Depth-
אשר באמצעותו נוכל להשפיע על תחושת העומק של החלל.
בנוסף ,יימצאו ב 224-מספר כפתורים אשר יאפשרו את שינוי סמיכותו של ההדהוד )כפתורי
ה ,(Diffusion-את שמירת ערכי המשתנים של ההדהוד כאשר נשנה פריסט ) ,(Immedויצירת
צליל טבעי יותר להדהוד ) Mode Enhancementו.(Room Opt-
חברת  Universal Audioהשתמשה באלגוריתמים של המכשיר המקורי ,העתיקה את תגובת
הממירים ושכפלה את חזותו של הקונטרולר שלו ,כדי ליצור פלאגין שנשמע ונראה זהה כמעט
לחלוטין למכשיר המקורי .כאשר מדובר בשחזור כה מוצלח של מכשיר ההדהוד הדיגיטלי המצליח
ביותר בהיסטוריה ,אנו ודאי אמורים להתרגש .אולם )מצטער להיות ׳הורס מסיבות׳ ,(...כל מי
שירצה להיות בעל רישיון של הפלאגין ,יצטרך לרכוש חומרה של החברה ולשלם ,בנוסף $349 ,על
הפלאגין עצמו! לאלטרנטיבה איכותית וזולה בהרבה ,קפצו למקום השלישי במאמר זה...
ציון8.5/10 :
4. 2CAudio aether - $250
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אחרוג ממנהגי ואתחיל סקירה זו דווקא בדרך בה אני מסיים לרוב את סקירותיי ,בסיכום .ציון
החזקות והחולשות של הפלאגין בשלב מוקדם של הסקירה עשוי לעזור לקורא להעריך בראייה
מפוקחת יותר את מה שה aether-מציע למשתמש בו ,ומדוע הוא יתאים או לא יתאים
למשתמשים שונים .אתחיל בכך שאומר שמדובר בפלאגין ריוורב אלגוריתמי בעל איכות צליל
נפלאה ,מבחר פריסטים מרשים ביותר ,ואפשרויות עריכה מהנרחבות ביותר שנתקלתי בהם
במכשיר הדהוד .הוא יישמע ראליסטי ,׳חלק׳ ומרשים כאשר נוסיף אותו למגוון רחב של כלי נגינה,
מתופים וסינטים ,ועד לערוצי שירה.
פלאגין זה מכיל למעשה שני מנועים שונים ,אחד לשלב ה Early Reflections -ושני לשלב
ההדהוד המאוחר .מכיוון שכך ,אפשרויות העריכה של שני שלבי ההדהוד תהיינה נפרדות
ותמוקמנה באזורים שונים של המסך הראשי של הפלאגין ,מה שיעניק למשתמש שליטה כמעט
מוחלטת בתכנות מרכיבי ההדהוד .עד כאן הכל נשמע נהדר .אבל פה גם טמונה הבעיה העיקרית עם
פלאגין פנטסטי זה .המסך הראשי שלו יכיל כששים ) (!60כפתורים שונים אשר יהיו מפוזרים
בשלושה מדורים :ה ,Input/Master Section-ה ,Early Reflections Section-והLate-
 .Reflections Sectionיהיו מי שיאהבו את מראהו של המסך הראשי של הפלאגין ואת קרנבל
הכפתורים שמתרחש בו ,אך יהיו גם לא מעט אנשים שייבהלו ברגע שהוא ייפתח לנגד עיניהם,
במיוחד כשחלק מכפתורי משתני ההדהוד יהיו בעלי שמות לא מוכרים .אין ספק שמדובר בפלאגין
שמצריך למידה מעמיקה לפני שניתן יהיה להפיק ממנו את המקסימום.
ובכל זאת ,הייתי ממליץ לכם לא להירתע מריבוי אפשרויות העריכה ולוותר בשל כך על ה,aether -
שלהזכירכם ,בנוסף לכל מעלותיו ,עולה פחות ממחצית ממחירם של פלאגינים אחרים שמופיעים
במאמר .כדי לפזר את חששותיהם של חלק מהקוראים ,אסביר בשורות הבאות חלק מאפשרויות
העריכה הקיימות ב aether-ואת ממשק המשתמש שלו )כתיבת הסברים על כל המשתנים שלו
תצריך כתיבת מאמר נפרד(...
בשורת התפריט תמצאו את החשודים המידיים - Main . 1 :יראה לנו את המסך הראשי של
הפלאגין ,על כל הדרו וכפתוריו - Browser . 2 .כאשר יהיה לחוץ ,מרבית שטחו של המסך יאוכלס
על ידי מאות פריסטים שמגיעים עם הפלאגין ,שיהיו מחולקים לקטגוריות של כלי נגינה ,סוגי
הדהוד ,וגודל חלל .בתחתית המסך יופיעו ששה כפתורים של משתני ההדהוד העיקריים
) Mix, Gain, Size, Timeוכו׳( - Info Page . 3 .יכיל את ההעדפות שלנו ) ,(Preferencesהן
מבחינת מראה הממשק ) (Skinותגובת הכפתורים והן מבחינת איכות צליל ) Oversamplingוכד׳(.
נוכל לשמור שני סטים של הגדרות הדהוד שונות ולהשוות ביניהם על ידי לחיצה על כפתורי ,A/B
אשר יימצאו אף הם בשורת התפריט.
בחלקו המרכזי-התחתון של המסך הראשי יימצא כאמור ה ,Input/Master Section -בו תוכלו
למצוא משתנים אשר ישפיעו על שני המנועים ,זה של ההחזרים המוקדמים וזה של ההחזרים
המאוחרים .יימצאו בו כפתורי עוצמות כניסה ,Dry/Wet Mix ,והפרמטרים של שני פילטריםHigh ,
ו .Low-אלו יוכלו להיות  Shelvesאו  ,Pass Filtersכשמלבד שליטה על סוג הפילטר ,נוכל לקבוע
את תדירות ההגברה או החיתוך שלהם )טווח של  8Hzעד  32KHzלשני הפילטרים( ,את עוצמת
ההגברה או ההנחתה ,ולהגדיר את עקומת ההגברה או החיתוך שלהם באמצעות כפתורי  .Qישלימו
את קבוצת כפתורים זו כפתורי ' ,'Lockאשר ינעלו משתנים מסוימים גם כאשר נשנה פריסטים,
ושעון חיווי של עוצמות כניסה ויציאה.
יהיה קל יותר להשתלט על אפשרויות העריכה הנרחבות של הפלאגין אם נפנים שבעצם מדובר פה
בשני פלאגינים שונים .שלב ה ,Early Reflections-אשר כפתורי המשתנים שלו יימצאו כאמור
בצדו השמאלי של ה ,aether-הנו השלב בו אנו שומעים את ההחזרים הראשונים מקירות ,רצפת
ותקרת החלל )או כל מכשול אחר בו יפגעו גלי הקול( ,אשר לרוב יארך לא יותר מ 200 -מילישניות
ריוורבים
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)סיום שלב זה יסמן את תחילתו של שלב ההדהוד המאוחר( .המתכנתים של  2CAudioהשקיעו
מאמצים כבירים בתכנות מנוע ה ,Early Reflections-כשהם משתמשים במספר רב של מעגלי
השהייה המתוכנתים באופן כזה שיאפשר את שחזור שלב ההחזרים המוקדמים בחללים שונים
בדיוק מרבי .הם השתמשו ב 75-פרמטרים שונים כדי לייצר אלגוריתם גמיש ומדויק באופן יוצא מן
הכלל .וכדי לחסוך מהמשתמש התעסקות עם  75כפתורים ,׳ריכזו׳ מתכנתי החברה את כל הכיוונים
השונים של כל הפרמטרים ל 33-תבניות של סוגי חללים שונים ,ביניהם נוכל לבחור בתפריט
 Pop upשממוקם מעל לתמונת החלל ,אשר לצדו מופיעה המילה .Space
אל חלון זה יצטרפו כפתורי המשתנים של שלב ה ,ER -שחלקם יהיו מוכרים לנו ,כמו כפתורי
ה ,Gain-ה Pre Delay-וה .Size-כפתורים אחרים יהיו בעלי שמות פחות מוכרים ,ויצריכו עריכת
היכרות קצרה עמם ER Absorption .יכתיב את אחוזי הספיגה של המשטחים מהם יחזרו גלי
הקול .ערכים גבוהים יניבו עקומה חדה של דעיכת עוצמת ההחזרים המוקדמים ,ובעיקר של תחום
התדרים הגבוהים של שלב זה ,ויתאימו לשחזור צלילם של מכשירי הדהוד קלסיים וכאשר המיקס
שלנו ירגיש עמוס ER Position .ייצר אשליה של שינוי מיקומו של הזמר או הנגן על הבמה עליה
יופיע ,ויעזור לנו ליצור תמונה סטריאופונית ראליסטית ומרווחת יותר ER Shape .יאפשר לשנות
את צורת החדר ,כשערכים גבוהים יגרמו לשלב ה ER-להישמע מורכב וכאוטי יותר ,כמו בחדר בעל
צורה גאומטרית מורכבת ER Color .ישנה את גוון הצליל של שלב זה על ידי שימוש במערכת
פילטרים .בעזרת כפתור זה נוכל לדמות חללים שקירותיהם עשויים מחומרים שונים ,כגון :עץ ,אבן,
לבנים וכד׳ .כפתור ה Cascade-מייצר אופציית עריכה מעניינת במיוחד .עד לגרסה  ,1.5האות
שנשלח אל ה aether-התפצל עם כניסתו לפלאגין וזרם במקביל דרך מנועי ה ER -וה ,LR-כששני
שלבים אלו מתאחדים רק ביציאה של הפלאגין .כפתור זה מאפשר לנו לשלב בין הזנה במקביל
והזנה בטור ,שמשמעותה היא שהאותות המעובדים מוזנים גם ממנוע אחד לשני .אופציית עריכה זו
תשפיע על גוון הצליל של ההדהוד ,ותאפשר יצירת הדהוד אינטגרלי ועמוק יותר.
גם באזור ה Late Reflections-נמצא את אפשרויות העריכה המוכרות ,כמו הPre Delay, Size-
 Timeו) Shape-שכעת אנו כבר מכירים( .בנוסף להם ,נמצא במנוע זה שלושה כפתורים אשר
ישפיעו על מעטפתו של ההדהוד המאוחר Sustain, Attack :ו .Spread-בצדו הימני-העליון של

הפלאגין יימצא חלון גדול ובו תצוגה גרפית של ארבעת הפרמטרים הקשורים להגברה או הנחתה
של תחומי תדרים שונים של ההדהוד ,בשלביו השונים .מעל חלון זה יימצא חלון קטן יותר ,בשם
 ,Freq Profile Menuשיכיל תבניות שונות של הגדרות הפילטרים בפלאגין .בדומה לחלון
ה ,ER Space-גם כאן ,יכילו תבניות אלו כיוונים שונים של  15פרמטרים של פילטרים ,אשר ייצרו
פרופילים ) 100פריסטים( שונים ,כך שאלו יתאימו כמקבץ לייצוג חללים ומכשירי הדהוד ,אפקטים
׳ביזאריים׳ וסוגי הדהוד לא טבעיים.
בנוסף לתבניות אלו ,יימצאו באזור זה של הפלאגין מספר כפתורים אשר יאפשרו לנו לעצב עקומות
) Decayדעיכה( שונות לשלב ההדהוד המאוחר ,בהקשר של תחומי התדרים השונים שלו .כפתורי
ה ,LR Low/High X-ה LR Low/Mid/High , LR Low/High Q-וה LR HF Soft-ישפיעו על זמן
ועקומת ה Decay-של שלושה תחומי תדרים שונים של ההדהוד ,ויתפקדו כיחידת Damping
מתוחכמת וגמישה .לסיום ,יחידת מודולציה בעלת שני כפתורים ) Depthו (Period-תאפשר יצירת
דינמיות בשלב ה , LR-אך תצרוך לא מעט כוח עיבוד מהמעבד של המחשב .ניתן יהיה לנטרל יחידה
זו.
למרות שהשתדלתי לתמצת את הסבריי על פלאגין ׳מפלצתי׳ זה ,עדיין סיימתי עם הסקירה
הארוכה והטכנית ביותר במאמר .עמכם הסליחה.
ציון9/10 :
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3. Valhalla VintageVerb - $50
www.valhalladsp.com

כעת ,לאחר שהבנו את חשיבותה של חברת לקסיקון להתפתחות תחום מכשירי ההדהוד
הדיגיטליים ,ואת השפעתה עליו ,הרי לכם פלאגין נוסף שעוצב ותוכנת בהשראת הריוורבים
שייצרה החברה בארבעת העשורים האחרונים .להבדיל מפלאגינים אחרים שמופיעים במאמר,
הפעם אין מדובר בשיבוט של מכשיר הדהוד ספציפי של לקסיקון או של כל חברה אחרת ,אלא
בפלאגין שמציג פרשנות משלו לקלסיקות משנים עברו.
 Valhallaהוא המקום אליו מגיעים ה׳שאהידים׳ שנהרגו בקרב ,במיתולוגיה הנורדית Valhalla .היא
גם חברה קטנה אשר מתמחה בייצור פלאגינים של ריוורב ודיליי .בעל החברה והמתכנת הראשי
שלה ,שון קוסטלו ,התחיל את דרכו כמתכנת אפקטים למשחקי וידאו ויועץ לחברות פלאגינים )הנו
אחראי ,בין היתר ,על הריוורב האיכותי  ,Eosשל חברת  ,(Audio Damageעד שלפני כחמש שנים
החליט להקים חברה משלו .מדי פעם ,מבליח אל התודעה מתכנת פלאגינים אשר ניחן בכישרון יוצא
דופן לייצר אלגוריתמים שגורמים לנו להתרגש .פבריס גבריאל עושה זאת כבר מספר שנים
ב ,Slate Digital-כשבתחום הריוורבים מנצנץ לו שון קוסטלו.
בחמש השנים מאז הקמתה ,הוציאה  Valhallaלשוק חמישה פלאגינים בלבד ,שלושה ריוורבים
ושני מכשירי דיליי ,כשארבעה מהם נמכרים במחיר של  ,$50בעוד שהחמישי ניתן להורדה חינם.
קיימים פלאגינים לא מעטים שנמכרים במחירים סבירים ,ואפילו כאלה שניתנים להורדה חינם ,אך
מה שמייחד את הפלאגינים של  Valhallaהוא שאם ניתן היה לתרגם איכות למחיר ,הרי שמדובר
בפלאגינים שהיו צריכים להימכר בכמה מאות דולרים .בראיון אתו ,אמר שון קוסטלו שלדעתו אין
שום הצדקה לגבות על פלאגין מחיר גבוה יותר ממחירה של תוכנה שלמה לעשיית מוזיקה או
ממחירו של מחשב חדש ,ועל כך ניתן רק לומר אמן!
הגישה המרעננת של הבעלים באה לידי ביטוי בעיצוב ובתכנות הפלאגינים של  .Valhallaממשק
המשתמש של הפלאגינים של החברה נראה כאילו לקוח מעידן מחשבי האטארי .שון מספר שהם
שאבו השראה מהמעצב הגרפי של נאסא ומרחוב סומסום .אך אם אי פעם תצטרכו להסביר לילדכם
את משמעות הביטוי ׳אל תסתכל בקנקן...׳ ,נסו להשתמש בפלאגינים של  Valhallaלהמחשה .נכון
שבעידן בו יצרניות פלאגינים משתמשות בגרפיקת  3Dמתוחכמת ,הגרפיקה של  Valhallaנראית
לא מרשימה בעליל ,אך ברגע שתתחילו לעבוד עם הפלאגינים שלה ,תגלו עד כמה עיצוב הממשק
המינימליסטי של החברה יעיל וברור ,ולא רק שאינו פוגע בחוויית המשתמש ,אלא אף מעצים
אותה.
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כל חמשת הפלאגינים של החברה נשמעים בין מצוין לפנטסטי .ה Room Reverb-יספק לנו
אלגוריתמים מצוינים של חללים שונים ומכשירי  ,Plateבהשראת מכשירי הדהוד דיגיטליים
איכותיים ,בעוד שאם אתם מעדיפים הדהוד ספייסי גדול ,בנוסח טאג׳ מהאל ,ה Shimmer-יעשה
את העבודה על הצד הטוב ביותר .עבורי ,הפנינה בכתר של  Valhallaהנו ה .VintageVerb-מדובר
בפלאגין בעל שלושה ממשקים שונים ,אשר ניתן להעביר ביניהם באמצעות כפתור בשם .Color
שלושת הממשקים עוצבו כך שמלבד עיצוב גרפי אחר ,יספקו גם גוון צליל שונה ואפשרויות עריכה
מותאמות לתקופות שונות .1 :שנות השבעים  -תחום התדרים של ההדהוד מוגבל עד ל,10KHz -
וצלילו 'כהה' ורועש יותר ,כיאה למכשירי הדהוד מעשור זה .2 .שנות השמונים  -גוון צליל בהיר
יותר מזה של שנות השבעים )מאפשר השמעה של תדרים עד  ,(20KHzאך עדיין ׳צבוע׳ ורועש
למדי .3 .הווה ) - (Nowמינימום צבע ורעש ,וצליל נקי ומלא.
בלב לבו של הפלאגין נמצאים חמישה עשר אלגוריתמים של ריוורבים מסוגים שונים -
 Halls, Rooms, Platesועוד  -אשר תוכנתו בהשראת מכשירי הדהוד מתקופות שונות )של
לקסיקון ,אלסיס ,וחברות נוספות( ,ושנוכל לבחור ביניהם באמצעות כפתור ה.Mode-
אפשרויות העריכה של הפלאגין תהיינה בדיוק במידה הנכונה ,לא בסיסיות מדי ,אך גם לא סבוכות
ומורכבות מדי ,כך שגם המשתמש המתחיל וגם המשתמש המנוסה ירגישו בנוח כאשר יערכו את
הפריסטים השונים של הפלאגין.
מלבד כפתורי ה ,Mix (Dry/Wet)-ה Pre Delay-וה) Decay-זמן הדהוד של עד  70שניות! נשמע
מוכר?( ,תימצאנה בפלאגין יחידת  - Dampingשבעזרתה נוכל לקצר או להאריך את תחומי
התדרים הנמוכים והגבוהים של ההדהוד; יחידת  - Diffusionשתאפשר שליטה על סמיכות שלבי
ההחזרים המוקדמים והמאוחרים של ההדהוד; ויחידת מודולציה  -שתוסיף אפקט ׳קורוסי׳
להדהוד .בנוסף ,נוכל למצוא גם כפתורי  Sizeו - Attack-לקביעת גודלו של החלל ואופן התחלתו
של ההדהוד ,ושני כפתורי  HPFו.LPF-
הפריסטים שמגיעים עם הפלאגין מגוונים למדי ונשמעים מצוין ,כך שגם אם אינכם בקטע של
עריכת אפקטים ,סביר להניח שתמצאו פריסט אשר יתאים למטרה שלשמה פתחתם את הריוורב
מלכתחילה.
ומה לגבי איכות הסאונד של ה ?VintageVerb-בהשוואות שערכתי בינו לבין פלאגינים
אלגוריתמיים-מוזיקליים אחרים ,כולל אמולציות של חברת לקסיקון עצמה ושל חברת  ,UADהוא
לא נפל באיכות הצליל מאף אחד מהאלטרנטיבות .גוון הצליל שלו מלא ומרשים ,כשתחום התדרים
הגבוהים נשמע חלק ואוורירי ,ולא צורם ונוקשה כמו בפלאגינים מסוימים .אם אתם רוצים ליהנות
מהסאונד האותנטי של מכשירי לקסיקון ישנים ,על כל המשתמע מכך ,ולא רוצים לקחת משכנתה
לשם כך ,נסו את ה .Valhalla VintageVerb-אני משוכנע שלא תתאכזבו.
לסיכום ,עם תג מחיר של פחות מעשרה אחוזים ממחירם של חלק מהאלטרנטיבות ואיכות צליל
פנטסטית ,אי אפשר לטעות כאן יותר מדי...
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2. Lexicon PCM Native Reverb Bundle - $599
www.lexiconpro.com
www.plugindiscounts.com - $379

אחרי כל הסופרלטיבים שנכתבו במאמר זה על חברת לקסיקון ומוצריה ,הגיע הזמן לסקירת חבילת
הפלאגינים האיכותית הראשונה שהוציאה החברה לשוק .כמלכה הבלתי מעורערת של תחום
מכשירי ההדהוד הדיגיטליים )חומרה( ,הרומן של לקסיקון עם עולם הפלאגינים ידע עליות
ומורדות .עד לפני פחות מעשור ,נראה היה שקשה לחברה להתרגל לשוק החדש והמתעורר של
פלאגינים של אפקטים ,ויכול להיות שהיא פשוט ראתה בשוק זה איום על ההגמוניה שלה בתחום
מכשירי ההדהוד .מלבד ניסיון פתטי למדי בדמותו של פלאגין בשם  ,Lexiverbאשר יצא לפרו-
טולס בלבד בשנת  ,1999ונשמע פחות טוב בהרבה ממכשירי החברה האיכותיים ,לא הוציאה
לקסיקון פלאגין ריוורב נוסף עד שנת  ,2009בה הוציאה את ה,PCM Native Reverb Bundle-
אשר מחירו בזמן יציאתו לשוק היה כ .$1500-ההיגיון של קברניטי החברה אמר שאם המכשיר
המקורי )חומרה( שעליו התבססה חבילת הפלאגינים עלה כ ,$2000 -אזי  $1500נחשב למחיר
סביר ,בהתחשב בכך שניתן לפתוח מספר ריוורבים שונים ולא רק אחד ,כמו עם החומרה .מהר מאוד
התעשתו האנשים בלקסיקון ,וכיום נמכר ה Bundle-במחיר נמוך בהרבה.
ה PCM Native Reverb Bundle-מגיע כשבעה פלאגינים המבוססים על שבעה אלגוריתמים
שונים ,אשר ששה מהם לקוחים ממכשיר הדהוד של החברה ,בשם  .PCM 96שבעת האלגוריתמים
הם Random Hall; Hall; Plate; Chamber; Concert Hall; Room :וRandom Plate-
)האלגוריתם היחיד שאינו לקוח מה ,PCM 96-אלא מורכב מבליל של פריסטים ממכשירים שונים(.
שבעת האלגוריתמים יספקו למשתמש מבחר גדול של סוגי הדהוד ופריסטים שונים ,שחותמת
האיכות של חברת לקסיקון מוטבעת בכל אחד מהם .ואכן 950 ,הפריסטים שמגיעים עם
ה Bundle-מחולקים בין שבעת הפלאגינים ,כשלכל סוג הדהוד קיימות חמש וריאציות )פריסטים
שונים( בעלות  EQומשתני הדהוד שונים מעט ,למקרה שנאהב ריוורב מסוים אך נעדיף אותו בגוון
צליל שונה )המילים  Band, Light, Darkו Notch-יופיעו על יד שמו של סוג ההדהוד ,וירמזו על
השינויים שהכניסו המתכנתים בפריסט( .איכות הצליל של הפלאגינים והפריסטים תהיה ,כמצופה,
ברמה הגבוהה ביותר ,כאשר הפעם איננו מתעסקים עם חיקויים או מחוות למכשירי ההדהוד של
חברת לקסיקון ,אלא עם הדבר האמיתי...
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ממשק המשתמש של כל אחד מהפלאגינים מחולק לשני אזורים .בצדו השמאלי של האזור העליון
נמצא את שם האלגוריתם ,ומתחתיו את שעוני עוצמות הכניסה והיציאה של הפלאגין .במרכזו של
אזור זה יימצא חלון תצוגה גדול בו נוכל לראות את מרכיבי ההדהוד בזמן אמת )בתנועה מימין
לשמאל( ,בשלוש דרכים שונות - Multiband . 1 :ההדהוד יחולק לחמישה תחומי תדרים שונים,
כשתחום התדרים הנמוכים שלו יופיע מאחור ,בצבע אדום– Frequency . 2 .תצוגת RTA
קונבנציונלית )  (Real time analyzerשל תחומי התדרים השונים של ההדהוד- Impulse . 3 .
תצוגה זו תראה לנו את ההדהוד הסטריאופוני כ Impulse Response-יחיד.
מעל חלון התצוגה יימצאו שני תפריטי ' 'Drop downשייפתחו בלחיצה עליהם ,אשר באמצעותם
נוכל לבחור בקטגוריה של ההדהוד ובפריסט .כדי לעזור לנו בחיפושנו אחר ההדהוד הרצוי ,חילקה
לקסיקון את הפריסטים של הפלאגין לקטגוריות שונות על פי גודלו של החלל
) (Huge, Large, Medium, Smallאו על פי כלי נגינה )במקרה של ה .(Plates-אל קטגוריות אלו
נוכל להגיע דרך תפריט ה .Category-לאחר שבחרנו בקטגוריה מסוימת ,נוכל לבחור באחד
מהפריסטים שנכללים באותה קטגוריה ,בתפריט ה.Preset-
את האזור העליון של הפלאגין ישלים חלון ה ,EQ-בו נמצא שני פילטרים ,אחד לשלב
ה Early Reflections-ושני לשלב ההדהוד המאוחר .ביחידת ה ,EQ-נוכל לבחור בין  HPFוLPF-
בעלי הנחתה של ששה או שניים-עשר דציבל לאוקטבה ) 1Poleו ,(2Pole-פילטר Band Pass
ו.Notch-
באזור התחתון של הפלאגין יופיעו תשעה מחוונים ) ,(Slidersאשר באמצעותם נוכל להשפיע על
משתני ההדהוד העיקריים ,Pre Delay :זמן הדהוד ,תדירות החיתוך של הפילטר שמשפיע על
ההדהוד המאוחר )ניתן לשנותו גם מחלון ה ,(EQ -זמן ההדהוד של התדרים הנמוכיםDiffusion ,
)סמיכות ההדהוד( ,רוחב התמונה הסטראופונית של ההדהוד המאוחר ,עוצמת ההחזרים הראשונים,
ומחוון .Dry/Wet
לחיצה על כפתור ה ,Edit-שנמצא מתחת למחוון השמאלי ביותר ,תגרום להופעתם של מספר
׳כפתורים׳ נוספים לימינו ,שלחיצה על כל אחד מהם תפתח סט חדש של מחוונים אשר יציגו
אפשרויות עריכה נוספות .כפתור ה Soft Row-יאפשר לנו להתאים אישית את הפרמטרים בהם
ישלוט כל אחד מהמחוונים במסך הראשי .לקסיקון השתדלה לשמור על עקביות בבחירת משתני
ההדהוד אשר יופיעו במסך הראשי של הפלאגין ,אולם לפריסטים מסוימים יועדפו משתנים אחרים.
לחיצה על כפתור ה Input & Mix-תגרום להחלפתם של תשעת המחוונים הבסיסיים בחמישה
מחוונים אחרים) Pre delay :כשהפעם יתאפשר סנכרון של זמן ה Pre delay-לטמפו של הקטע(,
 ,Diffusionמיקס ,וכפתורי  Spreadו Shape-אשר ישפיעו על ה Attack-של שלב ההדהוד
המאוחר.
כפתור ה Reverb-יפתח תשעה מחוונים נוספים אשר ישפיעו על משתני ההדהוד המאוחר ,ובנוסף
להם כפתור  - Infiniteשיאפשר הדהוד אין סופי ,וכפתור  - Dampingלשליטה בזמן ההדהוד של
התדרים הגבוהים .כפתורי ה Echo-וה Reflections-יאפשרו שליטה במשתנים הקשורים למעגלי
ההשהיה של האלגוריתם ,כמו זמן ,עוצמה וקוטביות ,כשכפתור ה Room -יאפשר שליטה
במשתנים של ההדהוד בחלל הסגור.
לסיכום ,בעזרת הפריסטים הנפלאים של החברה וממשק המשתמש הראשי הפשוט יחסית להבנה
ולתפעול ,גם המשתמש הבלתי מנוסה יצליח להגיע לתוצאות מרשימות עם חבילת פלאגינים זו.
יחד עם זאת ,למשתמש המנוסה יהיו מספיק תפריטי משנה לצלול לתוכם לשם השגת גמישות
נרחבת יותר בעריכת משתני ההדהוד.
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איני מבין מדוע השתמשה לקסיקון בשבעה פלאגינים שונים במקום בפלאגין אחד בעל שבעה
אלגוריתמים .הבעיה עם עיצוב זה היא שייקח למשתמש )בעיקר הבלתי מנוסה( זמן לא מועט כדי
להכיר את כל האלגוריתמים והפריסטים הקיימים בפלאגין ואת הצליל הייחודי שלהם ,כשעד שזה
יקרה ,הוא יצטרך לפתוח ולסגור פלאגינים בכל פעם שיחפש את ההדהוד הנשגב.
ציון9/10 :
)כ1. Audio ease Altiverb 7 Regular - €499 ($560-
www.audioease.com
www.plugindiscounts.com - $499

עבורי ,הבחירה בפלאגין שהגיע למקום הראשון הייתה מטלה קלה למדי .למרות שלנסות להשוות
בין ריוורבים אלגוריתמיים לריוורבים מסוג  Convolutionזה קצת כמו לנסות להשוות בין מנת
פלאפל למנת שווארמה ,לטעמי ,עדיין מדובר ב׳פלאגין הריוורב השלם ביותר׳ ,נכון להיום .אז נכון
שהוא אינו הפלאגין הזול ביותר שתמצאו ,אבל הפעם אחרוג ממנהגי ולא אקטר על כך ...אני חושב
שאם קיים פלאגין ששווה את ההשקעה הכספית הלא מועטה הכרוכה ברכישתו ,זהו
ה . Altiverb 7-זה לא רק איכות הצליל הנפלאה שלו ,אפשרויות העריכה הנרחבות אך המאוד
ברורות שקיימות בו ,או אפילו הוורסטיליות והגמישות הכמעט אינסופית שלו שגורמים לי לצאת
בהצהרה כזאת .הסיבה העיקרית לדברי היא הגישה הבלתי מתפשרת של החברה ההולנדית -
 ,Audio easeשמתבטאת בהשקעה הכלכלית הרבה והתכנון הלוגיסטי המורכב שכרוכים ביצירת
הפלאגינים וספריות ה Impulse Responses-שלהם .מעבר לנסיעות אנשיה לארבע קצוות תבל
כדי לדגום חללים המפורסמים באקוסטיקה המשובחת שלהם ,הסיפור על המשא ומתן שניהלה
החברה עם ממשלת הודו במשך יותר משנה וחצי ,כדי שזו תאפשר להם לדגום את ההדהוד
ה׳מטורף׳ שקיים ב ,Gol Gumbaz-ממחיש יותר מכל את המחויבות ,הכנות והתשוקה שיש
לחבר׳ה ב Audio ease-כלפי עבודתם.
יש ב Altiverb 7-כל מה שמשתמש בר דעת יכול לצפות מפלאגין של ריוורב .הוא אמנם נכלל
בקטגוריה של  ,Convolution Reverbsאך יכיל שכבה של עריכה אלגוריתמית-סינתטית .הוא
יהווה כלי עבודה נהדר לעבודות אודיו אולפניות סטנדרטיות ,אך יתאים באופן מוחלט גם לעבודות
פוסט פרודקשן .הוא יספק לנו אמולציות באיכות גבוהה ביותר של חללים מרהיבים ברחבי העולם,
אך גם של כל מכשירי ההדהוד האנלוגיים והדיגיטליים החשובים בהיסטוריה.
ריוורבים
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נתחיל בהסבר על ממשק המשתמש של ה ,Altiverb 7-שקיבל מתיחת פנים רצינית מהגרסה
הקודמת .את המראה הכסוף של אפקטים וסמפלרים משנות התשעים החליף מראה שחור -
מודרני יותר .חלק נכבד משטחו של המסך הראשי של הפלאגין מאוכלס על ידי שני חלונות בהם
נוכל למצוא מידע על ה IR-ועל אופן דגימתו )צורתו וגודלו של החלל ,המיקרופונים וקדם המגברים
בהם השתמשו לדגימתו וכד׳( ,הדמיות  3Dשל מרכיבי ההדהוד ,ותמונות פנורמיות של החללים
והמכשירים הדגומים .בשאר חלקי המסך הראשי יהיו מפוזרים כפתורי המשתנים העיקריים של
ההדהוד .אפשרויות עריכה מתקדמות תופענה כתפריטי ') 'Drop downנפתחים כלפי מטה
בלחיצה( ,ותפריטי ' 'Pop outשל ספריות ה IRs-והפריסטים יופיעו כאשר נלחץ על שמו של
ה IR-או על התמונה שלו .תפריטים אלו נערכו בצורה נפלאה ,כשמטרתם היא להקל עלינו
בחיפושינו אחר ההדהוד המתאים .כאשר דפדפן ה IRs-ייפתח ,נמצא בו ששה תפריטים:
 - Music .1בו יימצאו ה IRs-של אולמות ההופעות והקונצרטים ,האודיטוריומים ,הכנסיות ,אולפני
ההקלטות וחללים נוספים בהם נשתמש בדרך כלל בהפקות מוזיקליות - Post . 2 .מיועד בעיקר
לעבודת פוסט פרודקשן .יכיל עשרות  IRsשל חללים ביתיים ,כמו חדרי שינה ,חדרי מקלחת וסלון,
ושל הדהוד בתוך מכוניות ומטוסים מסוגים ומדגמים שונים ,ודגימות רבות של סביבה חיצונית.
 - Gear .3בו יימצאו כל ה IRs-של מכשירי ההדהוד הקלסיים ,אנלוגיים ודיגיטליים- Design .4 .
בתפריט זה נמצא ׳מוזרויות׳ ,כמו צינורות מתכת ,מבני זכוכית ,צעצועים ועוד - User .5 .תפריט זה
יכיל את ה IRs-שאנו דגמנו - Favorites .6 .בו יופיעו כל ה IRs-שאהבנו והעדפנו לשמור במרוכז,
לשליפה מהירה.
אם נרצה ,נוכל לסנן את ה IRs-שיופיעו בדפדפן לפי קטגוריות ספציפיות של סוגי חללים ,גודלם,
החומרים שמהם הם עשויים )עץ ,אבן וכד׳( או לפי סוגי מכשירי הדהוד .לאחר שבחרנו בIR -
מסוים ,ניתן יהיה ללחוץ על כפתור בשם  ,Similarאשר יראה לנו את כל ה IRs -בעלי צליל ומאפייני
הדהוד דומים לזה שבחרנו.
באותו דפדפן נוכל לבחור בתפריט הפריסטים במקום בתפריט ה ,IRs-ולמצוא שם את הפריסטים
של החברה ואת אלו שאנו שמרנו ,בעוד שלחיצה על כפתור ה News -תאפשר לנו להישאר
מעודכנים ,דרך האינטרנט ,בחידושים של החברה ,כולל עדכוני תוכנה ו IRs-חדשים שAudio-
 easeמוציאה מדי חודש.
גם מבחינת אפשרויות עריכה ,ה Altiverb-מספק לנו אופציות מתקדמות וגמישות .הכפתור הגדול
ביותר בפלאגין ,שנקרא  ,Reverb Timeיאפשר לנו להאריך או לקצר את זמן ההדהוד .מתחת
לכפתור זה יימצאו שני כפתורים קטנים יותר .הראשון ,בשם  ,Brightיפעיל ריוורב אלגוריתמי-
סינתטי על גבי ה ,IR-ויאפשר הוספת תדרים גבוהים להדהוד הדגום .תחום התדרים הגבוהים של
הדהוד אלגוריתמי נוטה להישמע חלק ואוורירי יותר מזה של הדהוד דגום ,ולכן פונקציה זו תוסיף
בהירות נעימה להדהוד ,ותועיל בעיקר ליוצרים של מוזיקה אלקטרונית .הכפתור השני ,שנקרא
 , Sizeיגדיל או יקטין את שטח החלל הדגום ,כשהוא משנה את כל הפרמטרים של מרכיבי ההדהוד
בהתאם.
יחידת  EQפרמטרית בעלת ארבעה פילטרים ) Low Shelf ,High Shelfושני  (Bell Filtersויחידת
 Dampingמפורטת בעלת שלושה תחומי תדרים ) Mid, Bassו (Treble-ושני כפתורי
 , Crossoverיאפשרו לנו לשנות את האיזון בין עוצמות תחומי התדרים השונים של ההדהוד ואת
אורכם .יחידת ה Time-תאפשר שליטה בזמן ה ,Pre delay-ב Attack-של ההדהוד המאוחר
)חלק והדרגתי או מהיר ופתאומי( ,ובעוצמות של האות הישיר ,ההחזרים המוקדמים וההדהוד
המאוחר .שני כפתורי מודולציה יאפשרו הוספת תנועה לזנב ההדהוד .נוכל אף לגרום להדהוד
להתנגן ב Reverse-או להוסיף לו  ,Gateליצירת אפקט ה.Gated Reverb-
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אחת מאפשרויות העריכה הנחמדות ביותר שראיתי אי פעם במכשיר הדהוד הנה הStage -
 .Positioningמכיוון שתהליך דגימת החללים שמבצעת  Audio easeנעשה ברמה הגבוהה ביותר,

וכולל ביצוע מספר רב של הקלטות בהצבות מיקרופונים שונות ושימוש במקורות צליל מרובים,
נוכל ׳למקם׳ כלי נגינה וערוצי שירה שונים בנקודות שונות על הבמה ,ולקבל את ההדהוד שנוצר
בחלל הדגום כשהנגן מנגן )או הזמר שר( מהנקודה בה מיקמנו אותו .פונקציה זו תהיה יקרת ערך
עבור מי שמתעסק בפוסט פרודקשן ,אך גם בהפקות מוזיקה היא תעזור ליצור תמונה סטראופונית
ראליסטית ומרווחת יותר .בונוס נחמד שקיים בפלאגין הוא האפשרות לדגום בעצמנו חללים שונים
וליצור ספריית  IRsמקורית .כנסו לאתר החברה וצפו בסרטון שמסביר כיצד לעשות זאת.

לא אוכל לסיים סקירה זו מבלי להזכיר את ספריית ה IRs-המצוינת של ה .Altiverb-עם כל הכבוד
לאפשרויות העריכה המרשימות של הפלאגין ,הוא לא היה מקבל את ההערכה לה הוא זוכה לולא
הספרייה המרשימה ביותר ,הן מבחינת איכות הדגימות והן מבחינת הכמות והוורסטיליות שלהן.
תמצאו בה חללים מהמרשימים בעולם מבחינה אקוסטית ,כמו ה,Sydney Opera House-
ה ,LA Philharmonic-איצטדיון וומבלי ,אולפני ההקלטות  Sarmבאנגליה ,ה,Gol Gumbaz-
ומכשירי הדהוד קלסיים כמו הלקסיקונים  224XLו ,EMT 140 Plate , 448-ריוורבים קפיץ שונים,
 ,AMS RMX16רולנד ספייס אקו ועוד.
לסיכום ,כל מי שמחפש פלאגין מגוון וברוך כשרונות ,פשוט לתפעול ובעל סאונד מצוין ,צאו ורכשו
את ה .Altiverb 7-הייתי מייעץ לכם לבדוק באתרים שונים לפני שאתם רוכשים את הפלאגין
באתר החברה ,יכול להיות שתחסכו לעצמכם כמה דולרים...
ציון9.5/10 :
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