













 








 








 










 








 











 









 




























      











 









 










 








 










 








 















 








 






















 

































































 




































































 

































































 


































































 




























































 































































































 






























 
 
 















































































































      

































































 








































































 







































































 





































































 


































































 






































































 





















































Programa de Iniciação à Investigação de 1º Ciclo
Proposta de Actividade de Iniciação à Investigação
Undergraduate Research Opportunities Program
Ano Lectivo 2009 - 2010

Resumo:

Nome da Actividade
Acrónimo:
Área Científica Principal

Processamento de sons de impacto
Impacto
Processamento de áudio

Áreas Cientícas Secundárias:
Data de Início

Setembro de 2009
6 meses

Duração

Supervisão:
Orientador

Sofia Cavaco

Centro / Equipa / Grupo de Investigação de Acolhimento (o que se aplicar) CITI

Sumário da Actividade a Executar:

O objectivo desta actividade é processar um conjunto de gravações de sons de impacto.
Foi, previamente, feita uma recolha de gravações de sons de impacto numa série de barras metálicas
e de madeira de diferentes dimensões. Estes dados necessitam de ser processados para que possam ser
usados num projecto de investigação em síntese de áudio, cujo objectivo é simular sons de impacto em
objectos sólidos.
Pretende-se que o(a) bolseiro(a) construa uma matriz de dados com estes sons de impacto. Para isso
terá que processar os ficheiros (formato wav), retirando de cada um os vários impactos nele contidos.
Espera-se que o(a) bolseiro(a) construa um algoritmo de detecção de onsets para detectar o início de
cada impacto no ficheiro original e construir a matriz de dados de forma automática.

Competências que serão desenvolvidas no bolseiro:

O(a) bolseiro(a) irá adquirir conhecimentos de processamento de áudio, nomeadamente sobre a
representação de áudio e detecção de onsets. Também se espera que o bolseiro aprenda Matlab, uma
linguagem de programação usada principalmente em investigação e ensinada nas melhores escolas do
mundo.

Competências requeridas ao candidato:

Programação em C, C++ ou Java (ou outra linguagem imperativa) – a média das notas de introdução à
programação e programação orientada pelos objectos não deve ser inferior a 16.
Preferência – alunos com média de 16 ou superior.

Informações Adicionais:

Programa de Iniciação à Investigação de 1º Ciclo
Proposta de Actividade de Iniciação à Investigação
Undergraduate Research Opportunities Program
Ano Lectivo 2009 - 2010

Resumo:

Nome da Actividade
Acrónimo:
Área Científica Principal

Recolha de comandos de voz para a Tartaruga Cometa
ComandosTartaruga
Processamento de áudio

Áreas Cientícas Secundárias:
Data de Início

Setembro de 2009
6 meses

Duração

Supervisão:
Orientador

Sofia Cavaco

Centro / Equipa / Grupo de Investigação de Acolhimento (o que se aplicar) CITI

Sumário da Actividade a Executar:

O objectivo desta actividade é gravar e processar um conjunto de comandos de voz, que serão
usados numa nova versão da actividade Tartaruga Cometa da ExpoFCT. O(a) aluno(a) deverá fazer
estas gravações em ambientes que simulem o ambiente da ExpoFCT (com ruído de fundo). Deverá
ainda processar as gravações para que possam ser usadas num algoritmo de reconhecimento de voz:
pretende-se que o(a) bolseiro(a) construa uma matriz de dados com estes comandos de voz. Para isso
terá que processar as gravações, retirando de cada uma os vários comandos nela contidos. Espera-se que
o(a) bolseiro(a) construa um algoritmo de detecção de onsets para detectar o início de cada comando e
construir a matriz de dados de forma automática. Alternativamente, poderá usar o algoritmo de detecção
de onsets desenvovido pelo(a) bolseiro(a) da actividade “Processamento de sons de impacto”.

Competências que serão desenvolvidas no bolseiro:

O(a) bolseiro(a) irá adquirir conhecimentos de processamento de áudio, nomeadamente sobre a
representação de áudio e detecção de onsets. Também se espera que o bolseiro aprenda Matlab, uma
linguagem de programação usada principalmente em investigação e ensinada nas melhores escolas do
mundo.

Competências requeridas ao candidato:

Programação em C, C++ ou Java (ou outra linguagem imperativa) – a média das notas de introdução à
programação e programação orientada pelos objectos não deve ser inferior a 16.
Preferência – alunos com média de 16 ou superior.

Informações Adicionais:

http://expofct.di.fct.unl.pt/2009/page7/page7.html

