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Streszczenie 
Celem pracy było stworzenie obiektywnych parametrów do oceny jakości i przestrzenności sztucznego po-
głosu. Zdefiniowanie parametrów było odpowiedzią na powtarzające się w literaturze podkreślanie ważno-
ści cech sygnału pogłosowego wpływających na jego jakość oraz odczucie wrażenia przestrzenności. Do ich 
stworzenia wykorzystano znane parametry statystyczne stosowane do analizy widmowej i czasowej sygnału 
oraz do oceny podobieństwa sygnałów. Wartości liczbowe stworzonych parametrów mogą być wyznacznika-
mi jakości i przestrzenności różnych wersji pogłosu stosowanymi w celu wyodrębnienia najlepszej. Wyznacze-
nie tych parametrów należy traktować jako próbę wskazania sposobu opracowania parametrów oceniających 
pogłos, które będą oddawać subiektywne wrażenia słuchaczy.

1. Wstęp

Zjawisko pogłosu akustycznego towarzyszy człowiekowi w niemal każdym momencie życia. Pełni klu-
czową rolę w odczuwaniu przestrzeni akustycznej oraz lokalizacji źródła dźwięku w pomieszczeniu. Bar-
dzo często pogłos towarzyszący dźwiękowi bezpośredniemu wiąże się z jego atrakcyjnością dla człowieka 
– zarówno naturalny pogłos pomieszczenia (np. w sali koncertowej), jak i przy odsłuchu we własnych 
warunkach odsłuchowych (nagranie z  naturalnym, zarejestrowanym pogłosem lub pogłosem sztucz-
nym, dodanym na etapie miksu utworu). 

Badania dotyczące oceny jakości lub przestrzenności sztucznego pogłosu prowadzone pod koniec 
XX wieku często wiązały się z koniecznością wykorzystania do tego celu akustycznego pola swobodnego 
lub dyfuzyjnego oraz stosunkowo skomplikowanego toru audio [1]. Współczesne możliwości znacznie 
to ułatwiają. Ułatwienia te to przede wszystkim możliwość odwzorowania większości zjawisk w domenie 
cyfrowej, a także większe możliwości obliczeniowe. Pozwalają one na realizację większej liczby testów 
w tym samym czasie, a więc również na przetestowanie większej liczby rozwiązań. W związku z powyż-
szym pojawiają się większe możliwości eksperymentowania z dostępnymi narzędziami. Przybliża nas to 
do oceny jakości i przestrzenności pogłosu parametrami obiektywnymi. 

2. Cel i zakres pracy

Celem pracy było stworzenie parametrów do obiektywnej oceny jakości oraz przestrzenności sztucznego 
pogłosu. Zdefiniowanie parametrów było odpowiedzią na powtarzające się w  literaturze podkreślanie 
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ważności cech sygnału pogłosowego wpływających na jego jakość [2–4] oraz odczucie wrażenia prze-
strzenności [1, 5]. Do ich stworzenia wykorzystano znane parametry statystyczne stosowane do analizy 
widmowej i czasowej sygnału oraz do oceny podobieństwa sygnałów.

3.  Znane miary statystyczne  
zastosowane w definicjach obiektywnych parametrów  
do oceny jakości i przestrzenności sztucznego pogłosu 

Obiektywna ocena jakości pogłosu wymaga odpowiedniego doboru parametrów statystycznych i ich 
zastosowania tak, aby uzyskane wartości liczbowe mogły stać się podstawą uzasadnienia oceny danego 
wariantu pogłosu na tle innego. Do zdefiniowania tych parametrów zostaną wykorzystane znane miary 
statystyczne stosowane do analizy widmowej i czasowej sygnału oraz do oceny podobieństwa sygnałów.

Pionierskie prace dotyczące badań nad sztucznym pogłosem [2–4] niejednokrotnie poruszają 
zagadnienie pożądanych cech sygnału pogłosowego wpływających na jakość pogłosu oraz odczucie 
wrażenia jego przestrzenności. Stwierdzenia te często zamiast wskazywać na konkretny parametr sta-
tystyczny wpływający pozytywnie na pogłos, odnoszą się do cech sygnału w  sposób bardziej ogólny, 
wskazując na przykład na pożądaną wysoką gęstość widma sygnału lub płaskość widma sygnału. Infor-
mację zawartą w tych stwierdzeniach można przełożyć na język matematyczny, znajdując odpowiednie 
narzędzia inżynierskie w formie parametrów statystycznych. Wybór takich narzędzi nie jest jednak oczy-
wisty. Istnieje wiele znanych parametrów statystycznych, które w mniej lub bardziej adekwatny sposób 
mogłyby opisywać owe stwierdzenia. Przy tworzeniu obiektywnych miar dobór wybranych parametrów 
matematycznych będących ich elementami ma bezpośredni wpływ na wartości liczbowe otrzymane przy 
ich użyciu. Dlatego parametry takie można zdefiniować na praktycznie nieskończoną liczbę sposobów. 
Ma to związek z dużą liczbą parametrów matematycznych potencjalnie mogących opisywać literaturo-
we stwierdzenia, a także z mnogością definicji takich parametrów, czasami różniących się nieznacznie, 
jednak mogących mieć duży wpływ na ostateczne wartości liczbowe. Według autora parametry matema-
tyczne najbardziej adekwatnie opisujące stwierdzenia o pożądanych cechach sygnału pogłosowego wpły-
wających na jego wysoką jakość oraz odczucie wrażenia przestrzenności przedstawiają się następująco:

 – Płaskość widmowa – parametr ten pozwala na rozróżnienie sygnału tonalnego od szumowego [6]. War-
tości parametru przedstawiane są w decybelach. Im widmo sygnału jest bardziej płaskie, tym wartość 
parametru wyższa. Wartość szczytowa (0 dB) oznacza, iż sygnał ma widmo stałe [7]. Definicja płaskości 
widmowej to stosunek średniej geometrycznej i średniej arytmetycznej mocy widma sygnału [6, 7]:
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gdzie: 
  N  –  liczba próbek sygnału,
  x(n)  –  moc widma sygnału.

 – Koherencja sygnałów – wielkość ta to miara relacji pomiędzy dwoma sygnałami. Informuje o zgod-
ności ich faz w badanej częstotliwości [8]. Zdefiniowana jest jako [9]:
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gdzie:
  Cxy(f)  –  koherencja sygnałów x i y,
  Gxy(f)  –  wzajemna gęstość widmowa między sygnałami x i y, 
   Gxx(f), Gyy(f)  –  gęstości widmowe mocy sygnałów odpowiednio x i y.
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Koherencja przyjmuje wartości z zakresu [0;1], gdzie 0 oznacza brak koherencji, a 1 silną koherencję 
między sygnałami w badanej częstotliwości [8].

 – Widmowa gęstość mocy – wielkość ta określa, jak moc sygnału jest rozprowadzona w dziedzinie 
częstotliwości. W przypadku sygnałów cyfrowych moc definiuje się abstrakcyjnie jako kwadrat war-
tości sygnału. Ogólnie średnia wartość mocy zdefiniowana jest jako [10]: 
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gdzie:
  P  –  średnia wartość mocy sygnału,
  T  –  czas trwania sygnału.

Jeśli sygnał może być potraktowany jako sygnał stacjonarny, to widmowa gęstość mocy jest 
transformatą Fouriera funkcji autokowariancji tego sygnału, co w  rezultacie, po przełożeniu do 
dziedziny dyskretnej, daje [19]: 
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gdzie: 
  ø(ω)  –  widmowa gęstość mocy,
  r(k)  –  funkcja autokowariancji sygnału.

4. Definicje parametrów do oceny jakości i przestrzenności pogłosu

Pierwszy zdefiniowany przez autora parametr w  założeniu służy do oceny jakości pogłosu. Definicja 
parametru jest odpowiedzią na powtarzające się w literaturze [3, 4, 9] podkreślanie wpływu dużej gęsto-
ści widma oraz znacznej płaskości widma sygnału pogłosowego na jego wysoką jakość. Parametr może 
być używany do oceny oddziaływania implementacji poszczególnych elementów pogłosu na jego jakość. 
Przykładowe sygnały, w przypadku których parametr może być zastosowany, to różne wersje sygnału 
pogłosowego, których jakość jest determinowana m.in. przez dobór wartości czasów opóźnienia linii 
opóźniających, rodzaj późnego pogłosu oraz sposób filtracji. Zdefiniowany przez autora parametr przed-
stawia się jako zależność:
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gdzie:
 Hxy  –   współczynnik wyrażony liczbą z zakresu [0, 1] będący stosunkiem liczby punktów, w których 

płaskość widmowa sygnału x(n) jest większa niż płaskość widmowa sygnału y(n), do liczby 
wszystkich punktów wektora płaskości widmowej; porównywane punkty to wartości wekto-
ra płaskości widmowej sygnału – zawiera on wartości tego parametru w przypadkach jego 
kolejnych okien czasowych,

 x, y, z  –  kolejne wersje pogłosu,
 σ  –  średnie odchylenie standardowe,
 E  –  średnia arytmetyczna,
 øx –  widmowa gęstość mocy sygnału x(n),
flatnessx  –  płaskość widmowa sygnału x(n).

Drugi zdefiniowany przez autora parametr w założeniu służy do oceny przestrzenności pogłosu. 
Stopień wrażenia przestrzenności związany jest ze stopniem niekoherencji sygnałów z obu kanałów [5]. 
Dlatego też, w przypadku chęci spowodowania u słuchacza wrażenia przestrzenności, pożądane jest, aby 
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koherencja sygnałów z obu kanałów była jak najmniejsza. Równie pożądana jest jednak wysoka widmo-
wa gęstość mocy. Przyjęto założenie, że im bardziej wartości koherencji są skupione wokół średniej, tym 
lepiej. A także, iż pożądane jest, aby wartości widmowej gęstości mocy były również jak najbardziej sku-
pione wokół jej wartości średniej. Założenia opisano zdefiniowanym na potrzeby pracy parametrem Pr. 
Zdefiniowanie parametru jest odpowiedzią na powtarzające się w  literaturze podkreślanie istotnego 
wpływu cech sygnału na jakość pogłosu [2–4] oraz jego przestrzenność [1, 5]. Z pomocą stworzone-
go parametru możliwe jest porównanie sygnałów pogłosowych z różnymi zjawiskami przestrzennymi. 
Cechy te to wysoka gęstość widma oraz stopień niekoherencji sygnałów z obu kanałów. Zdefiniowany 
przez autora parametr Pr przedstawia się jako:
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gdzie: 
  σ  –  średnie odchylenie standardowe,
  øx  –  widmowa gęstość mocy sygnału,
  Cx,LR  – koherencja lewego i prawego kanału sygnału,
  E – średnia arytmetyczna.

5. Sposób porównywania różnych wersji sygnałów pogłosowych

Różnorodność możliwości symulacji pogłosu sprawia, że liczba potencjalnych rozwiązań, które moż-
na zastosować przy implementacji procesora pogłosowego, jest wręcz nieograniczona Korzystanie 
z każdej z metod wiąże się z innym podejściem do problemu, a co za tym idzie – z innymi cechami 
sygnału, na który nałożony został wynikowy pogłos. Za pomocą współczesnych narzędzi matematycz-
nych cechy te mogą zostać wyodrębnione, a następnie poddane analizie w celu porównania danego 
sygnału z  innym. Oczywiście liczba parametrów matematycznych możliwych do zastosowania jest 
również nieograniczona. Dlatego decyzję o wyborze takich narzędzi należy podejmować, bazując na 
wnikliwej analizie literatury związanej z tematyką pogłosu, a szczególnie pionierskich prac z tej dzie-
dziny, np. [2–4]. Literatura ta opisuje bowiem (nie zawsze bezpośrednio), na jakie parametry staty-
styczne wpływa dana metoda implementacji pogłosu, a także poszczególne etapy jego tworzenia oraz 
wykorzystane narzędzia.

Stworzone w ramach pracy parametry można wykorzystać do oceny jakości oraz przestrzenności 
pogłosu lub porównania różnych jego wersji. Porównanie lub ocenę należy wykonywać zgodnie z poniż-
szymi wskazówkami: 

 – Jeżeli porównuje się wersje pogłosu w ramach któregoś z jego elementów, to wszystkie inne parametry 
pogłosu powinny być identyczne w przypadku wszystkich wersji sygnału. Na przykład przy porów-
nywaniu wpływów czasów opóźnienia linii opóźniających na jakość pogłosu wszystkie linie opóź-
niające nie powinny być filtrowane, sygnały w obu kanałach powinny być jednakowe, nie powinno 
się także wprowadzać żadnych innych modyfikacji do sygnałów. Jest to konieczne, aby na wartość 
liczbową parametru miała wpływ tylko jedna zmienna. Dodatkowo różne wersje pogłosu należy 
porównywać na dokładnie tym samym sygnale – wartości liczbowe parametrów w przypadku róż-
nych sygnałów mogą się różnić. 

 – W celu uzyskania większej dokładności należy porównywać fragmenty sygnałów zawierające tyl-
ko sygnał z pogłosem (bez dźwięku bezpośredniego) – dzięki temu obecne będą większe różnice 
w wartościach liczbowych parametrów do oceny pogłosu. 

 – Zalecana jest normalizacja wartości liczbowych zdefiniowanych parametrów do wartości maksy-
malnej w ramach porównywanych sygnałów (na przykład przy przyjęciu wartości maksymalnej 1). 

 – Wartości liczbowe parametrów należy interpretować w następujący sposób. Wyższa wartość para-
metru oznacza, iż sygnał charakteryzuje się wyższą jakością (1) lub przestrzennością (2). 

 – Zalecane narzędzia pomocne w ich wyliczaniu to funkcje biblioteki SciPy języka Python [11–13]. 
Narzędzia te zostały wykorzystane przy definiowaniu parametrów – dzięki nim istnieje możliwość 
poznania wartości liczbowych parametrów statystycznych opisanych w rozdziale 3. 
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 – W celu uzyskania większej świadomości, które parametry mają wpływ na ostateczną wartość licz-
bową, można zapoznać się z graficzną reprezentacją przebiegów czasowych lub częstotliwościowych 
parametrów opisanych wzorami (1)–(4). Do tego celu zaleca się wykorzystanie tych samych narzę-
dzi, które zostały użyte do wyliczania wartości liczbowych parametrów statystycznych z rozdziału 2. 

 – Zalecane jest wyznaczenie wartości parametrów w ramach różnych rodzajów sygnałów (np. mowy 
ludzkiej, instrumentów muzycznych, sygnałów pomiarowych), gdyż w przypadku różnych sygna-
łów wskazania parametrów mogą się różnić.

Parametry mogą mieć różne zastosowania. Ich wartości liczbowe można potraktować jako wyznacz-
niki jakości oraz przestrzenności różnych wersji pogłosu i na tej podstawie wybrać najlepsze. Parametry 
mogą być również pomocne w przypadku chęci oceny jakości pogłosu bez konieczności badań subiek-
tywnych. Podejście takie wymaga jednak weryfikacji, czy wartości liczbowe parametrów do obiektywnej 
oceny pogłosu odpowiadają wskaźnikom subiektywnym.

Autor zastosował parametry w praktyce. Najpierw przygotowane zostały rozmaite wersje pogłosu 
zróżnicowane w zakresie jego elementów, w szczególności uwzględniono wpływ doboru wartości cza-
sów opóźnienia linii opóźniających, sposobu tworzenia późnego ogona pogłosowego i sposobu filtra-
cji na jakość pogłosu oraz obecności różnych zjawisk przestrzennych na jego przestrzenność. Po czym 
wyznaczone zostały wartości liczbowe stworzonych parametrów w przypadku każdej wersji pogłosu. 
Następnie na podstawie wartości liczbowych autor wybrał najlepsze wersje oraz połączył wybrane 
warianty w ostateczny pogłos. Jest to przykład zastosowania tych parametrów.

6. Przykład zastosowania

Aby zrozumieć ideę parametrów oraz cel ich opracowania, przedstawiono przykład ich zastosowania. 
Za ich pomocą porównano sygnały pogłosowe w ramach ich trzech elementów: sposobu symulacji 
późnego ogona pogłosowego, obecności zaimplementowanych międzyusznych zjawisk przestrzen-
nych oraz sposobu generowania czasów opóźnienia linii opóźniających, w  ramach trzech różnych 
sygnałów.

W literaturze opisano wiele metod symulacji późnego ogona pogłosowego, w niniejszym przykła-
dzie zostały wykorzystane dwie z nich. Wersje porównano za pomocą parametru do oceny jakości pogło-
su (5). Użyto następujących pogłosów:

 – pogłos złożony z linii opóźniających ze sprzężeniem mnożony przez filtrowany szum biały, 
 – pogłos złożony z linii opóźniających ze sprzężeniem zagęszczony odbiciami w późnej fazie pogłosu 

przez dodanie tam większej liczby linii opóźniających.

Wybór porównywanych metod został dokonany na podstawie analizy literatury, w której niejed-
nokrotnie pojawiają się wzmianki o możliwości wykorzystania szumu oraz większego zagęszczenia linii 
opóźniających do realizacji późnego pogłosu. Przykładowo stwierdzono, że do tego celu może być użyty 
szum Gaussa. Za jego pomocą można uzyskać późny pogłos bez zakolorowań w barwie [14]. Na moż-
liwość wykorzystania szumu wskazuje także publikacja [15]. Jej autorzy proponują podzielenie sygnału 
na krótkie fragmenty, a następnie wykonywanie na nich operacji splotu z szumem. Szum ten, w odróż-
nieniu od szumu Gaussa, nie ma składać się z liczb losowych, a przyjmuje wartości dyskretne ze zbioru 
{–1, 0, 1}. Według autorów publikacji zaskakujący jest fakt, że nawet jeżeli 90% próbek szumu przyjmuje 
wartość 0, brzmi on gładziej niż szum Gaussa.

Tabela 1
Wartości parametru B w przypadku pogłosów z różnymi wariantami generowania ogona pogłosowego

Rodzaj sygnału Późny pogłos z szumem Późny pogłos zagęszczony odbiciami
Sygnał mowy 1,0 0,09
MLS 0,98 1,0
Gitara klasyczna 0,84 1,0
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Jak wspomniano w punkcie 4, rodzaj sygnału może znacząco wpływać na otrzymane wartości para-
metrów. Wiąże się to z koniecznością porównywania metod implementacji pogłosu w ramach tego same-
go sygnału. Można to zaobserwować w tabelach 1 i 2, gdzie wartości parametrów otrzymane w przypad-
ku różnych sygnałów nie pozwoliły na jednoznaczne wskazanie. W tym przypadku powodem mogło być 
następujące zjawisko. Zgodnie z definicją płaskości widmowej (1) przyjmuje ona tym wyższą wartość, 
im bardziej sygnał zbliżony jest do sygnału szumowego. Tak więc na wartości parametru B w przypadku 
sygnału MLS mógł mieć wpływ szumowy charakter tego sygnału. Natomiast obie wersje pogłosu w tym 
podpunkcie wykazały zbliżone, wysokie wartości zdefiniowanego parametru, z wyjątkiem wersji pogło-
su zagęszczonego odbiciami (tab. 1) w przypadku sygnału mowy. Odchylenie to jest stosunkowo duże, 
różni się od pozostałych o rząd wielkości. Ze względu na ten fakt jako wersję charakteryzującą się wyż-
szą jakością można potraktować wersję sygnału z nałożonym pogłosem będącym sygnałem mnożonym 
z filtrowanym szumem białym.

 Do porównania sygnałów pogłosowych z różnymi zjawiskami przestrzennymi zastosowano para-
metr do oceny jakości pogłosu (5). W ramach tego elementu porównano następujące wersje:

 – pogłos z różnicą w poziomie pierwszych odbić bocznych – w celu potwierdzenia zaobserwowanej tezy 
o większej przestrzenności przy zwiększaniu amplitudy odbicia bocznego (w nawiązaniu do [1]), 

 – pogłos z zastosowaniem różnicy czasu opóźnienia między lewym i prawym kanałem w przypadku 
linii opóźniających – w celu symulacji zjawiska międzyusznej różnicy czasu (w nawiązaniu do [16]), 

 – pogłos z zastosowaniem różnicy amplitudy lewego i prawego kanału w przypadku linii opóźniają-
cych – w celu symulacji zjawiska międzyusznej różnicy poziomu (w nawiązaniu do [16]), 

 – pogłos z  zastosowaniem różnicy pomiędzy filtracją linii opóźniających lewego i  prawego kanału  
(w nawiązaniu do [17]).

Tabela 2
Wartości parametru Pr w przypadku symulacji różnych zjawisk przestrzennych

Rodzaj sygnału ITD Różna filtracja  
obu kanałów ILD Różnica w amplitudzie  

pierwszych odbić bocznych

Sygnał mowy 0,88 1,0 0,83 0,68
MLS 0,51 0,48 0,47 1,0
Gitara klasyczna 0,67 0,69 0,66 1,0

Kolejny przykład zastosowania parametrów to porównanie wersji pogłosu w ramach różnych spo-
sobów generowania czasów opóźnienia linii opóźniających. Wersje te porównywano za pomocą parame-
tru B (5). W celu wyłonienia najlepszej metody porównano:

 – pogłos złożony z linii opóźniających o losowo wybranych czasach opóźnienia, 
 – pogłos złożony z linii opóźniających o czasach opóźnienia wybranych jako liczby wzajemnie pierwsze  

(w nawiązaniu do [3, 4, 18]), 
 – pogłos złożony z linii opóźniających o czasach opóźnienia zawierających się w przedziale liczb o sto-

sunku 1 : 1,5 (w nawiązaniu do [3]).

Warianty sygnałów pogłosowych zostały wybrane na bazie literatury, w której sugeruje się uwzględ-
nienie w implementacji pogłosu faktu, iż dobór czasów opóźnienia linii opóźniających nie jest kluczowy 
pod warunkiem, że liczby je reprezentujące nie są przez siebie podzielne [4]. Należy także wziąć pod 
uwagę, że dobór nieskorelowanych wartości jest niezbędny w celu uniknięcia zjawiska echa trzepoczą-
cego i uzyskania płaskiej charakterystyki częstotliwościowej [18]. Aby uniknąć zmniejszenia gęstości 
odbić oraz superpozycji, pożądane jest użycie liczb nieproporcjonalnych do siebie [3]. Krótkie czasy 
opóźnienia skutkują większym ubarwieniem dźwięku – taka sytuacja jest w małych pomieszczeniach. 
Zjawisko to byłoby nienaturalne w pomieszczeniach o wysokim czasie pogłosu. Według autorów [18] 
zawartość ubarwień w złożonej sieci nie jest łatwa do oceny, kontrola zawartości tych ubarwień wymaga 
prób i błędów. Prawdopodobnie zjawisko to występuje w mniejszym stopniu w przypadku sieci zawie-
rających choć niewielką liczbę długich linii opóźniających, jednak wtedy trudniej kontrolować gęstość 
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pogłosu [18]. Zjawisko to może zostać wytłumaczone interferencją między dźwiękiem bezpośrednim 
a opóźnionym o niewielkie wartości, co skutkuje pojawieniem się filtru grzebieniowego. Zjawisko wystę-
puje w przypadku opóźnień około 10–50 ms, a szczególnie w okolicach 20 ms [1]. Według Beranka [14] 
najważniejszym wyznacznikiem jakości pogłosu jest czas pierwszego odbicia w stosunku do dźwięku 
bezpośredniego i jest to nawet ważniejsze niż czas pogłosu w pomieszczeniu, a optymalna wartość tego 
parametru to czas poniżej 20 ms. Schroeder proponuje także dobranie czasów opóźnienia jako liczby 
zawierające się w przedziale liczb o stosunku 1 : 1,5 [3]. 

Tabela 3
Wartości parametru B w przypadku różnego rodzaju generowania czasów linii opóźniających

Rodzaj sygnału
Czasy opóźnienia

Losowe Jako liczby pierwsze Jako liczby z zakresu  
o stosunku 1 : 1,5

Sygnał mowy 0,57 0,22 1,0
MLS 0,64 1,0 0,39
Gitara klasyczna 0,8 1,0 0,98

Przy porównywaniu tych wersji zdefiniowany parametr B w przypadku dwóch z trzech badanych 
sygnałów okazał się najwyższy, gdy jako czas opóźnienia wybrano liczby pierwsze (tab. 5.3). Czasy opóź-
nienia wybrane z przedziału liczb o stosunku 1 : 1,5 okazały się najlepsze w przypadku sygnału mowy, 
a nagranie gitary klasycznej osiągnęło również niemal najlepszy wynik. W przypadku gitary mamy jed-
nak do czynienia z wąskim zakresem czasów opóźnienia – w sytuacji użycia maksymalnego czasu opóź-
nienia (przykładowo 1200 ms) najniższy czas opóźnienia wynosiłby 800 ms. Dlatego też zdecydowano, 
że najlepszym wyborem jest opcja z czasami opóźnienia będącymi liczbami pierwszymi.

Warto zwrócić uwagę, że w każdej spośród porównywanych wersji w ramach jednego sygnału znaj-
duje się wartość parametru równa liczbowo 1,0 (tab. 1, 2 i 3). Jest to wynik normalizacji wartości parame-
tru opisanej w rozdziale 4. Należy pamiętać również o możliwości obserwowania przebiegów czasowych 
i częstotliwościowych parametrów statystycznych opisanych w rozdziale 2 – pozwoli to na lepsze zrozu-
mienie faktu przyjmowania konkretnych wartości liczbowych przez zaproponowane parametry, a także 
na wykrycie błędów rachunkowych.

7. Podsumowanie

Celem pracy było stworzenie parametrów do obiektywnej oceny jakości i przestrzenności pogłosu. Zde-
finiowanie parametrów było odpowiedzią na powtarzające się w literaturze podkreślanie ważności cech 
sygnału pogłosowego wpływających na jego jakość oraz odczucie wrażenia przestrzenności. Do ich stwo-
rzenia wykorzystano znane parametry statystyczne stosowane do analizy widmowej i czasowej sygnału 
oraz do oceny podobieństwa sygnałów. Sposób doboru parametrów statystycznych mogących adekwat-
nie opisać literaturowe stwierdzenia nie jest trywialny. Liczba parametrów matematycznych możliwych 
do zastosowania jest nieograniczona. Dlatego decyzja o wyborze narzędzi została podjęta na podstawie 
analizy literatury związanej z tematyką pogłosu, w szczególności pionierskich prac z tej dziedziny. Lite-
ratura ta opisuje bowiem, na które parametry statystyczne wpływa dana metoda implementacji pogłosu, 
a także poszczególne etapy jego tworzenia oraz wykorzystane narzędzia. Wybór parametrów statystycz-
nych będących składowymi ostatecznych parametrów został więc dokonany na podstawie analizy litera-
tury opisującej wpływ parametrów statystycznych na cechy sygnału.

Przykład zastosowania stworzonych przez autora parametrów to porównanie różnych wersji pogło-
su w celu wyłonienia tej, która charakteryzuje się najwyższą jakością lub przestrzennością. Parametry 
te można również zastosować do porównania wersji pogłosu na podstawie różnych jego elementów (na 
przykład wpływu doboru wartości czasów opóźnienia linii opóźniających, sposobu tworzenia późnego 
ogona pogłosowego i sposobu filtracji na jakość pogłosu oraz obecności różnych zjawisk przestrzennych 
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na jego przestrzenność) oraz wyznaczenie wartości liczbowych stworzonych parametrów w przypadku 
każdej wersji pogłosu. Następnie na podstawie wartości liczbowych można dokonać wyboru najlepszych 
wersji oraz połączyć wybrane warianty w ostateczny pogłos.

Historia realizacji tego typu projektów pokazuje, iż czynnik oceny subiektywnej jest nieodłącznym 
jej elementem. Ma to związek z niewielkimi możliwościami obliczeniowymi w czasach publikacji kluczo-
wych dla tematyki prac, a także z powtarzalnością ocen przy testach odsłuchowych. Dzięki powtarzalno-
ści opinii osób badanych na temat sygnałów metodę badawczą uznawano za wiarygodną. Stworzone na 
potrzeby pracy parametry i sposób ich zastosowania należy traktować jako nakreślenie kierunku badań 
mających na celu opracowanie parametrów oceny pogłosu, które będą oddawać subiektywne wrażenia 
słuchaczy. Nasuwa się więc pomysł zweryfikowania, czy jakość pogłosu wyrażona otrzymanymi warto-
ściami pokryje się z jakością wskazaną przez słuchaczy, lub zaproponowania nowych parametrów i ich 
weryfikacji również dzięki porównaniu otrzymanych wartości ze wskazaniami subiektywnymi. W przy-
padku znalezienia parametrów, których wartości będą dobrze reprezentować subiektywne wskazania słu-
chaczy, zostałaby wyeliminowana konieczność przeprowadzania subiektywnych badań, które są bardziej 
czasochłonne, a ponadto niezbędne jest wykorzystanie do nich dużej grupy osób. Zaistnieje bowiem moż-
liwość oceny jakości pogłosu w taki sposób, że wskazania parametrów odzwierciedlą wrażenia słuchowe.
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