
VOCALAB 4   

Programari de visualització de la veu  
i de la parla  



• Anne MENIN-SICARD, logopeda, Tolosa de Llenguadoc, França  

- Logopeda liberal des de fa 20 anys  

- Activitat de desenvolupament d’eines tècniques per als logopedes (Vocalab i Diadolab )     
en col·laboració amb GERIP 

- Activitat de formació en aquestes eines des de fa 15 anys  a França, Suïssa, Bèlgica i 
Canadà.  

- Investigadora associada al LURCO (Unadréo, societat científica de la logopèdia francesa) 

 

• Etienne SICARD, catedràtic a l’escola d'enginyeria INSA, Tolosa de Llenguadoc, Fr.  

- Expert internacional en microelectrònica 

- Desenvolupament de programaris per a la logopèdia (Vocalab i Diadolab )                                   
en col·laboració amb GERIP 

- Responsable d’un màster internacional 

- « Distinguished lecturer » de la societat científica IEEE 

- Autor de 200 articles científics i coautor de 20 llibres 

- Responsable de recerca al LURCO  

 

Autors 



• Comença en 1994 -> 2014   

• Publicat per l’empresa GERIP en 2001: best-seller 

• Eina feta a mida, totalment desenvolupada per a la clínica amb 
una aproximació objectiva i científica  

• 4 versions elaborades en base als comentaris dels usuaris             
(+ de 300)  

• Fases de validació clíniques en 2006 i 2013 amb l'objectiu de 
fiabilitzar els indicadors en base a més de 150 mostres de veus  

Històric 



• Disposar d’una eina d’ajuda per a l’avaluació i la reeducació 
dels problemes de la veu i de la parla.  

• Augmentar l’eficàcia de les teràpies vocals de l’adult i del nen. 

• Un programari amigable, fiable, lúdic i adaptat al pressupost 
d’un logopeda independent (menys de 400 €) 

 

Necessitats en logopèdia 



Vocalab 4  

• Ser més creïble sent més objectiu i més científic 

• Parlar el mateix llenguatge i homogeneïtzar les pràctiques 

• Tenir eines que demostrin l’eficàcia de les teràpies   

• Facilitar la vida dels logopedes  

Necessitats en logopèdia 



• Les eines dels laboratoris:  

 

- Sovint complexes (orientades a la recerca)  

- Poc adaptades a l’ús clínic  

- Centrades en les preocupacions dels investigadors  

- Algoritmes poc fiables per a les veus patològiques 

- Gratuïts o molt cars 

  

 

Necessitats en logopèdia 



• Programaris professionals (Multispeech de Kay 
Elemetric) o Diana (SQ-Lab): 

 

- Versions disminuïdes d’eines foniàtriques 

- Complexes 

- Sovint no traduïdes de l’anglès 

- Ergonomia poc actual 

- Poc evolutius 

- Cars  

 

Necessitats en logopèdia 



• Requisits per a una eina clínica professional  

 

- Requisits molt estrictes i complexos (gestió dels pacients, 
emmagatzematge de dades) 

- Fases de prova llargues i exhaustives 

- Cost del desenvolupament (programació, seguiment, redacció dels 
manuals) és molt important (no ha repercutit sobre el preu de Vocalab) 

- Necessària adaptació a tot tipus de PC i d’entorns informàtics 

- Oferir el seguiment postvenda  

                  

                                            Vocalab respon a aquest repte 

Necessitats en logopèdia 



Arquitectura general  

Eina clínica, accessible, fiable i molt adaptada a la 
pràctica clínica dels logopedes 



4 mòduls = 4 eines d’anàlisi indispensables 
per a l’estudi de la veu   

Indicadors de la 
qualitat de la veu  

Àrea dinàmica 
funcional vocal 

Rendiment  
Resistència 

Situació i 
extensió de la 
veu  

Arquitectura general  



Aspectes tècnics 

Perquè Vocalab funcioni correctament és necessari:   

•Un ordinador fix o portàtil (preferentment un PC, però 
funciona amb un Mac i un emulador Windows) 

•Un micròfon (de bona qualitat, millor: tipus Shure SM 58)  

• Ajust previ de la targeta so: indispensable 



• Espectre en temps real molt útil per a la reeducació 
• No hi ha gravació 
• La imatge permet al pacient ajustar amb precisió els 

paràmetres de la seva veu en funció del que veu  
• Comparacions possibles entre diferents proves  
• Dóna una plantilla per reproduir  

Feed-back en temps real  

Demostració  



• Molt útil per a l’informe  
• Necessita un enregistrament  
• Es grava com a fitxer .wav 
• Permet tornar a escoltar gravacions prèvies   

• Reeducació 
• Necessitat de 

comparar / 
tornar a escoltar 
proves anteriors 

• Guardar proves  

Feed-back en temps diferit 

Demostració  



Trastorns tractats 
 

-Trastorns de la veu  

-Trastorns àrtrics  

-Trastorns fonològics  

-Trastorns de la fluència  

-Trastorns de la prosòdia 

 



Fer un informe de la veu  

• Guia per a l'anamnesi  

• Autoavaluació   

• Mesures objectives (rendiment, situació de la veu, 
indicadors de patologies, àrea dinàmica funcional) 

• Síntesi per a determinar accions terapèutiques 



Guia per a l’anamnesi 

• Guia per a l’anamnesi: important 
per a la qualitat del seguiment  

• Entramat flexible (no limita)  

• Jerarquia no imposada 



Autoavaluació ràpida amb 5 criteris 



• Eina novadora 

•  Autoavaluació ràpida (menys de 7 minuts) 

• Avalua el grau de molèstia vocal 

• Complementa les dades objectives  

• Ajuda el logopeda a determinar els objectius del 
tractament, si continuar o parar el seguiment  

• Ajuda el pacient a avaluar-se i contribueix a la seva 
autonomia   

 

Autoavaluació ràpida amb 5 criteris 



Avaluació objectiva 

• Hi ha consens internacional respecte al seu interès  

• Referències normades: permet una avaluació precisa i 
quantificar el grau de patologia 

• Els indicadors de patologia ajuden a dissociar els diferents 
paràmetres de la veu que es reeducaran 

• Permet comparar: Abans/Després 

• Dóna credibilitat al procés de rehabilitació logopèdica  



• [a] mantinguda implicada (timbre) 

• Sirena ascendent i descendent (extensió vocal)  

• Veu conversacional (fonamental usual mitjà) 

• Veu implicada (altura de confort en Mecanisme 1) 

• Veu de crida (altura de confort en Mecanisme 2) 

Protocols 

5 gravacions: mesures objectives 



Espectre en temps real  

 

• Visualització en 3D molt eficaç i pràctica en clínica  

• Observació en temps real dels 3 paràmetres essencials de 
la veu a treballar:  durada, altura i timbre 

• Els diferents ajustaments i parametritzacions permeten 
una utilització tant en veu com en parla  

• Les dues pantalles permeten una comparació immediata 
dels resultats o bé, disposar d’un model a imitar.  

 



Gravació de la veu  

•  Per l’informe de la veu:  

 

• Creació d’una carpeta amb el nom del pacient:          
conté totes les gravacions 



Indicadors de patologia 
• Anàlisi molt precís del timbre amb la A mantinguda implicada 
• El càlcul dels indicadors, per defecte, es fa a partir del so 

sencer des de l’atac 
• S’extreuen 5 indicadors de patologia i es representa la veu en 

forma de diana  

Demostració  



• Alteració de l’atac: posada en vibració inadequada 

• Inestabilitat en altura: control de l’altura insuficient 

• Inestabilitat en intensitat: control expiratori insuficient 

• Relació senyal/soroll: qualitat de tancament dolenta 

• Pobresa harmònica: utilització no òptima dels 
articuladors/ressonadors 

 

Indicadors de patologia 



Exemple amb una [a] mantinguda:  

Vibrato 
Salts de 
F0 
Jitter 

Variació de 
potència al 
llarg del temps 
Shimmer 
 

Presència 
d’elements 
aperiòdics, erràtics  
Buf Aspreses 
Bitonalitats 

Harmònics per 
sobre del F0  
Formant extra-
vocàlic 

Oclusiva 
glotal sorda 
Inestabilitat 
del F0 a  
l’atac 
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Indicadors de patologia 



Situació vocal  

Extensió vocal : sirena  Histograma de la 
freqüència fonamental 
FUM  en veu 
conversacional 

Referències normatives en funció del sexe 

Demostració  



Àrea dinàmica funcional 

A mantinguda 

Veu de crida M1 i M2   

Sirena amb una [o] 

Veu conversacional 

Veu declamada  

Demostració  



Àrea dinàmica funcional (ADF) 
 

• Representació diferent i original de la dinàmica vocal 

• Superposicions en diferents colors per poder avaluar, d’un 
únic cop d’ull, les possibilitats de la veu 

• Com més gran és l’ADF, més apte és el pacient per poder 
adaptar-se a situacions de risc vocal 

• Es pot obtenir la representació en temps real i, per 
experiència, agrada molt als pacients de totes les edats  



Rendiment / Resistència 

• Anàlisi de les qualitats brutes 
• Millora: marcador positiu 
• Degradació: marcador negatiu 

TFM = Temps de fonació màxim 



• Temps de fonació: qualitat del control respiratori 
 

• Durada de les 3 proves: resistència, qualitat de les 
represes inspiratòries 
 

• Indicacions de patologia: posiciona la mitjana de les 3 
proves respecte a la norma estàndard 
 

• Rendiment: 
Impacte de la posada en vibració sobre el buf 
Impacte de l’articulació sobre la vibració 
Avalua l’associació pneumofònica  

Rendiment / Resistència 



Qualitat Posicionament 

Dinàmica 
Rendiment 
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Síntesi de les dades objectives 



Fitxa Abans/Després 

Síntesi de les dades objectives 



Arquitectura general  

4 eines de visualització diferents i 

lúdiques adaptades als nens i als adults  

Desenvolupar el 
buf (Duració, 

resistència) 

Treballar  
l’articulació 
 
 
                                          Molt important per al rendiment de la veu  

Treballar la 
riquesa de la veu 
(timbre) 

Controlar 
 l’altura 
 i l’estabilitat 



Mòdul de reeducació  

• Permet el control de l’altura de la veu de manera molt 
precisa i lúdica  

• Permet el control de l’estabilitat de l’altura 

• Ajuda a treballar l’atac 

• Comparació del rendiment gràcies a un sistema de 
superposició de colors   

 

Altura tonal  



Mòdul d’altura tonal  

Temps real i temps diferit Demostració  



Mòdul Timbre  
 

• Treballar diferents paràmetres combinats de la veu,                           
la ressonància entre d’altres 

• Visualització original i única  

• Cercles de color i mida variables en funció de la veu (molta 
precisió) 

• Permet el control de l’estabilitat en intensitat i de 
l’emergència de les altes freqüències  

• Comparació de resultats gràcies al sistema de doble 
pantalla  

 



Mòdul Timbre  

[i] vocàlica poc timbrada              [i]    extravocàlica més timbrada 

Demostració  



Mòdul d’articulació  

 

• Representació temporal del so  

• Visualització de la sonoritat 

• Les animacions permeten mantenir l’atenció dels nens  
durant els exercicis de repetició  

• Comparació possible dels resultats 

 



Mòdul d’articulació  



Mòdul Buf  

 

• Permet treballar la durada del so  

• El pacient es fixa un objectiu en nombre de segons i 
visualitza el resultat 

• Mode formàntic molt eficaç per a la visualització de la 
qualitat de la constricció articulatòria 

• Animacions: lúdic per als nens  

 



Mòdul Buf  

• Selecció de les animacions en funció del temps de fonació 
• L’aspecte formàntic permet també treballar la qualitat de 

l’articulació (tonicitat i estabilitat)  

• Si  els colors són estables (seran els mateixos del principi 
al final) => bon rendiment expiratori 

• Eina interessant per a la gestió del buf  



Pestanya Potència 

 

• Treballar l’estabilitat de la intensitat 

• Conscienciar dels diferents nivells d’intensitat de la veu  

• Cada color correspon a un tipus d’interacció  

• Treballar la dissociació intensitat / altura 

• Molt útil per a les patologies neurològiques (disàrtries , 
esclerosis laterals amiotròfiques)  

 



Pestanya Potència 

Demostració  

Vocal /o/  implicada estable  Vocal /o/  implicada inestable  



Arquitectura general  

Vídeos de cordes 
vocals normals i 
patològiques  

Compartir 
expertesa  

Exemples  
de sons  

Comparar  els  
resultats  

4 mòduls pedagògics 

 entendre, aprendre  =  formació 



Vídeos de les CV 

• Suport pedagògic pel pacient 

• Funcionament normal de la laringe 

• Costums nocius, com escurar-se el coll repetidament 

• Les conseqüències funcionals d’alguns exercicis 

(manipulacions laríngees, les aspiracions nasals,..) 

• Les principals patologies foniàtriques amb comentaris associats  

• Els eixos terapèutics recomanats per a cada patologia  

 

 

 

Demostració  



Vídeos de les cordes vocals 

Demostració  



Exemples de veu 



• La eina depèn de la cadena d’adquisició (micròfon + 
targeta so)  

• La eina depèn de l’expertesa de l’usuari 

• Formació recomanada per  interpretar les dades i 
per als usuaris poc acostumats a aquest tipus d’eina.  

• Dels 2.750 usuaris, uns 500 han seguit la formació 

 

Els límits de VOCALAB 



Els punts forts de VOCALAB 

• Gran flexibilitat gràcies als diferents parametratges 

• Gran fiabilitat: validació per logopedes experts 

• Amigable: colors, animacions, vídeos  

•  Ajudes: manual d’utilització, tutorial You Tube, web, llibres 
Solal en fase d'escriptura 

• Seguiment dels usuaris 

 



•  Eina de referència al món de la logopèdia a França 

•  Best-seller de la societat GERIP 

• Eina indispensable per fer visible i objectiu cada progrés 

• Ajuda per la motivació del pacient i del logopeda 

• Mediador important quan la càrrega emocional és massa 
forta  

• Aspecte visual lúdic molt útil, especialment amb els nens 

• Augmenta la nostra credibilitat i sobre tot, la nostra eficàcia 
terapèutica  

 

Els punts forts de VOCALAB 



VOCALAB amb xifres….  

• Prop de 35.000 línies de codi 

• 2.750 llicències a França, Bèlgica,  Suïssa, Canadà 

• 3 distribuïdors a Europa 

• 3 distribuïdors a fora d’Europa: Israel, Índia, Líban 

• Preu:  334 € IVA inclòs 



Conclusió  

 

• Una eina feta per una parella que viu la logopèdia amb 
passió 

• Ètica clinico-científica 

• Difusió per experts usuaris i formadors   

• Cada vegada, més distribuïdors interessats al món   

 

 

 



 
La Rosa Maria Gené per la traducció  

 
El Guy Molénat per la seva ajuda i per 

l’organització de la meva estada a Barcelona 
 

L’Elisabeth Dulcet 
 per la seva invitació, el seu entusiasme i per 

l’organització d’aquesta presentació 

Vull agrair 
 



Gràcies per la seva atenció i la seva 
participació! 

anne.sicard2@orange.fr  

etienne.sicard@insa-toulouse.fr  

rmgene.vocalab@gmail.com  
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