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Laboratoř zvukových systémů

 Nové techniky snímání včetně vícekanálového snímání,

 měření a simulace prostorové akustiky,

 prostorová lokalizace zdrojů zvuku,

 vícekanálová separace zdrojů zvuku.

 Simulace nelineárních zvukových 
systémů,

 syntéza digitálních hudebních efektů,

 zpracování, separace a reprodukce 
zvukových signálů v reálném čase.
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Současné vybavení

 Bezodrazová komora,

 všesměrový zdroj zvuku, měřicí mikrofony, hlukoměry,

 software pro měření a simulaci prostorové akustiky,

 audio analyzátor analogových a digitálních systémů,

 simulátor hlavy a torza B&K,

 výpočetní technika pro zpracování audiosignálů v reálném čase.
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Plánované vybavení

 Přenosný multikanálový analyzátor: modulární měřicí systém včetně 
mikrofonního pole, akcelerometrů.

 Vibrometr: pro bezkontaktní snímání v akustickém pásmu.

 Systém pro akustickou holografii: identifikace zdrojů hluku.

 Simulátor hlavy a torza s umělým uchem a ústy:
pro telekomunikační měření.
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Vybrané výzkumné projekty

 Vícenásobně využitelný systém číslicového zpracování 
multimediálních signálů. Projekt MPO FR-TI1/495, 2009-2012.

 Analýza a zvýraznění řečových a obrazových signálů ze šumu pro 
vzájemnou analýzu verbální a neverbální komunikace, Projekt COST 
OC08057, 2008–2010.

 Digitální zpracování a přenos zvukových signálů v moderních 
multimediálních systémech. Projekt GAČR 102/07/P505, 2007–2009.

 Prostorové akustické efekty pro systémy vícekanálového digitálního 
zpracování zvuku. Projekt MPO FT-TA3/010, 2006–2009.
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Vybrané výstupy

 Modulární systém prostorových akustických efektů.
Funkční vzorek, výstup řešení projektu MPO FT-TA3/010, 2009.

 Systém pro modelování nelineárních analogových
systémů pro zpracování zvukových signálů. Software,
výstup řešení projektu MPO FR-TI1/495, 2010.

 Dohledový systém zvukového vysílání. Software, výstup řešení 
projektu MPO FT-TA3/010, 2008.

 Interaktivní řízení algoritmů zpracování multimediálních signálů. 
Software, výstup řešení projektu MPO FT-TA3/010, 2009.

 Zvukové efekty pro Surround Sound. Software, výstup řešení 
projektu MPO FT-TA3/010, 2009.
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Laboratoř multimediálních systémů

 Komprese, rekonstrukce zašumělých a poškozených mediálních dat,

 rozpoznávání mluvčího, rozpoznávání emocí z mluvené řeči,

 optimalizace v signálových procesorech pro zpracování v reálném čase.

 Rekonstrukce poškozených obrazů 
pomocí neortogonální reprezentace,

 genetické programování,

 evoluční optimalizační techniky.
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Současné vybavení

 Reprodukční technika prostorového ozvučení 5.1,

 mobilní záznamová zařízení Tascam HD-P2,

 vývojové kity TMDSDSK6416, OMAP3530EVM, emulátory,

 simulační a vývojová prostředí Matlab, CCS, CodeWarrior,

 výpočetní technika pro zpracování multimediálních signálů.



sysel@feec.vutbr.cz 10

Plánované vybavení

 Video řetězec pro akvizici obrazových signálů ve vysokém rozlišení. 
Pracoviště zpracování obrazových signálů ve vysokém rozlišení 
TMDS.
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Vybrané výzkumné projekty

 Technologie pokročilých analýz mluvené řeči pro kontaktní centra a 
bezpečnostní složky. Projekt MPO FR-TI1/481, 2009-2011.

 Nelineární metody zvýraznění řeči. Projekt GA ČR GA102/07/1303, 
2006-2008.

 Optimalizace algoritmů digitálního zpracování audiosignálů. Projekt 
GA ČR GA102/06/1233, 2006-2008.
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Vybrané výstupy

 Data-mining Image processing extension for RapidMiner platform.
Software, 2010.

 Detekce obličejů ve videozáznamech pro media-informační systém. 
Software, výstup projektu MPO FR-TI2/679, 2010.

 Systém analýzy řeči pro rozpoznávání emocionálních stavů. 
Software, 2009.
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Laboratoř kamerových systémů

 Detekce a rozpoznávání obličeje,

 rozpoznávání gest,

 akvizice 3D scény a prostorové zobrazování,

 zpracování biomedicínských obrazů,

 zpracování obrazů počítačové tomografie a 
magnetické rezonance,

 zpracování ultrazvukových obrazů a 
videosekvencí,

 zpracování obrazu v infračerveném spektru.
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Současné vybavení

 Ultrazvukový scanner pro medicínu,

 autostereoscopické displeje,

 stereoskopická akviziční jednotka.
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Plánované vybavení

 Systém digitalizace 3D objektů: možnost 
použití principu referenčního světelného 
zdroje.

 Systém pro digitální obrazovou korelaci: 
měření deformací s velkou přesností, 
digitalizace pohybujících objektů.
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Vybrané výzkumné projekty

 Zvyšování účinnosti zabezpečení rizikových prostor kombinovanými 
metodami biometrické identifikace osob. Projekt MVO/ 
VG20102014033, 2010-2014.

 Výzkum algoritmů pro zpracování digitálních obrazů a obrazových 
sekvencí. Projekt MSM/ ME10123, 2010–2012.

 Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému 
založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště. Projekt 
MSM/2B06111, 2006–2011.
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Vybrané výstupy

 Modul pro zobrazování biomedicínských signálů. Software, výstup 
projektu MŠMT 2B06111, 2009.

 Analýza stereo páru obrazů. Software, 2006.

 Generování složeného autostereoskopického obrazu. Software, 
2006.
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