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Abstrakt: USB interface je za ízení umož ující záznam a analýzu hlasu pomocí
programu RealVoiceLab (RVL). Za ízení je též obecn použitelné pro digitalizaci
libovolného signálu s frekven ním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a jeho p enos do
po íta e p es USB rozhraní. Interface obsahuje p edzesilova
s možností
kalibrované amplitudové i frekven ní úpravy p enosové charakteristiky. V programu
RealVoiceLab (RVL) je možné tento USB interface využívat ve spojení s vhodným
mikrofonem (nap . Headset, viz Technologický list . 45). Po kalibraci záznamové
cesty na referen ní akustický tlak 20 Pa za ízení umož uje realizovat vzájemn
porovnatelná, standardní m ení a analýzy hlasu tímto programem. V p ípad použití
jako obecného záznamového za ízení je možné tento USB interface ovládat pomocí
obecných prost edk po íta ového systému sloužících k záznamu zvuku. Kalibraci si
pak uživatel musí provést samostatn .
Abstract: USB interface is a device for recording and analysis of the voice signal by
mean of SW RealVoiceLab. The device is commonly usable for digitalization of any
acoustic signal in frequency band of 20 Hz – 20 kHz and for a caption to the
computer by mean of USB slot. Interface consist of pre-amplifier with possibility to
calibrate both amplitude and frequency adjustment of its transfer function. In SW can
be interface used with any microphone. After calibration to the reference the device
allows comparisons between measurements. The device allows to capture acoustic
signal with another common SW.
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Popis: Viz P íloha k TL . 44.
Inova ní aspekty: USB interface pro nahrávku a analýzu hlasu umož uje pa
p ipojení mikrofonu s vhodným držákem a osobního po íta e s nezbytným
programovým vybavením vytvo it kalibrovaný systém pro záznam a analýzu hlasu dle
definované metodiky.
Po zkalibrování ve spojení s konkrétním mikrofonem je USB interface p ipraven
k „Plug and Play“ p ipojení do systému, bez pot eby, aby uživatel cokoli nastavoval
a m nil. Standardnost nahrávek a analýz pomocí RealVoiceLab (RVL, viz TL48
vydaný HAMU Praha) je tak zaru ena i v p ípad obsluhy, která tento kalibra ní
proces neovládá.
P ínosy: Ve spojení s mikrofonem s držákem umož uje sestavení standardního
hardwaru pro nahrávání hlasu použitelného v klinické praxi a ve výzkumu dle metodik
pro nahrávku a analýzu hlasového pole.
Kompaktní provedení umož uje rychlé a snadné sestavení systému pro záznam
a analýzu hlasu i uživatel m s minimálními technickými znalostmi.
Absence ovládacích prvk v maximální možné mí e zjednodušuje používání systému
a vylu uje chyby a nep esnosti, které by mohly vzniknout nesprávným nastavením.
Vestav ný korek ní len dovoluje nastavit tvar p enosové charakteristiky v oblasti
frekvencí 5 – 20 kHz a tím kompenzovat frekven ní pr b h použitého mikrofonu.
Nastavením zesílení p edzesilova e lze provést kalibraci celého systému.
Získané výsledky jsou vzájemn porovnatelné a jsou porovnatelné též s dalšími
výsledky získanými pomocí jiných kalibrovaných za ízení.
Licence: Vlastníkem licence je AMU – MARC HAMU.
Licen ní poplatek: Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v n kterých
p ípadech licen ní poplatek.
Obor: Akustika a kmity – BI; Um ní, architektura, kulturní d dictví – AL
Projekty: 1M0531 “Výzkumné centrum hudební akustiky”
Identifika ní íslo RIV: 5,9
Poznámky:
*nehodící se škrtn te
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