DELTA / Share

INVITATION

Dansk Audioklub
Samples/testmateriale

Dansk Audioklub er et initiativ i DELTA, som er målrettet virksomheder og personer, der
arbejder professionelt med reproduceret lyd, dvs. lyd fra højttalere, hovedtelefoner,
høreapparater, telefoner, mv.

Dato

10. juni 2015

Sted

Det tredje møde i Dansk Audioklub vil handle om samples - altså det testmateriale vi
benytter, når audiosystemers lydkvalitet skal bedømmes.

DELTA
Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm

Valg af test materiale er en vigtig del af processen for at designe et godt lytteforsøg,
og der kan være forskellige grunde til at vælge enten kritiske samples eller relevante
samples afhængig af formålet med forsøget. Valg af testmateriale er relevant for alt fra
taleforståelighedstest og til perceptuelle bedømmelser af Hi-Fi systemer.

Tilmelding

share.madebydelta.com

Pris

Gratis for medlemmer.

På mødet har vi inviteret specialister fra industrien til at fortælle om deres valg af
testmateriale til forskellige formål, og vi vil udveksle erfaringer med good practices vedr.
hvor vi finder og hvordan vi vælger det rette testmateriale til vores lytteforsøg.
Medlemskab af Dansk Audioklub er gratis, men forudsætter en officiel registrering/
tilmelding til klubben. Deltagelse i Dansk Audioklubs tredje møde er derfor gratis, men
forudsætter som nævnt en officiel medlemsregistrering. Ved deltagelse i tredje møde,
registreres du automatisk som medlem af Dansk Audioklub.
Sprog

Indlæg holdes fortrinsvis på Engelsk.

I samarbejde med Innovationsnetværket Dansk Lyd

2010.2.15

We help ideas meet the real world / SHARE.MADEBYDELTA.COM

Agenda
10.00 – 10.15

10.15 – 10.40

10.40 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 12.15

12.15 – 13.00

13.00 – 13.45

Coffee

Current research activities in SenseLab

– Søren Vase Legarth, DELTA, SenseLab

Highlights from AES 138, Warsaw, Poland

– Torben Holm Pedersen, DELTA, SenseLab

Libraries of test material and their application

– Tore Stegenborg-Andersen, DELTA, SenseLab

Lunch

Speech test material development at DTU CAHR

– Jens Bo Nielsen, DTU CAHR

Nobody knows what an ideal headphone should sound like.
Can your target group give you the answer?

– Michael Hoby Andersen, JABRA

13.45 – 14.15

”The development of a sound wheel for reproduced sound”
AES 138 presentation + short training session

– Torben Holm Pedersen, DELTA, SenseLab

14.15 – 14.30

Next meetings topic

14.30 – 15.30

Lab lounge and networking – demonstration of DELTAs loudspeaker shuffler
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