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ZAWARTOŚĆ PAKIETU CLIO POCKET 

!  
System jest dostarczany w komplecie zawierającym: 
• interfejs audio CLIO CP-01  
• oprogramowanie CLIO Pocket (dla Windows i Apple macOS) wraz ze 

sterownikami 
• mikrofon MIC-02 
• kabel USB 2.0 
• kabel mikrofonowy RCA-RCA 2.7m 
• kabel RCA krokodylki do pomiaru impedancji 
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PARAMETRY TECHNICZNE 

INTERFEJS AUDIO CP-01

GENERATOR 
Przetwornik C/A 24 Bit sigma-delta 
Pasmo przenoszenia: 1Hz-45kHz 
Dokładność częstotliwości: lepiej niż 0.01% 
Rozdzielczość częstotliwości: 0.01Hz 
Impedancja wyjściowa: 150 Ohm 
Max poziom wyjściowy (sin):  13dBu (3.46Vrms) 
Tłumienie: co 0.1 dB do pełnej ciszy 
THD+N (sin): .008% 
ANALIZATOR AC 
Przetwornik A/C 24 Bit sigma-delta 
Zakres wej. (pełna skala):  +40dBV do -40dBV 
Max poziom wej.:  +40dBV (283Vpp) 
Impedancja wejściowa: 64 kOhm (5.6 kOhm mikr.) 
Zasilanie Phantom:  8.2V 
ANALIZATOR DC 
Przetwornik A/C 12-bitowy 

Zakres wejściowy: ± 6.5V 

RÓŻNE 
Częstotliwości próbkowania: 96 kHz lub 48 kHz 
Przyłącza analogowe: RCA wejście i wyjście 
Przyłącze cyfrowe: USB 2.0 
Zasilanie: przez port USB (480 mA) 
Wymiary (cm): 9 (sz.) x 12 (gł.) x 2.5 (wys.) 
Waga: 0.3 kg 

MIKROFON MIC-02
Typ: pojemnościowy elektretowy 
Dokładność: ±1 dB, 20 Hz do 10 kHz 
 ±2 dB, 10 kHz do 20 kHz 
Max SPL: 130 dB SPL 
Wymiary: średnica 8 mm, długość 12 cm 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CLIO POCKET 1.4 

�  

ANALIZATOR LOG CHIRP

- Pomiary amplitudowe, częstotliwościowe i czasowe. 
- Ilość próbek: 16384, 65536 
- Czas trwania impulsu: od 170 ms do 1.36 s 
- Zakres częstotliwości pomiarowych: 10Hz do 45kHz 
- Jednostki pasma przenoszenia: dBV, dBu, dBRel, dBSPL 
- Jednostka impedancji: Ohm 
- Jednoczesna prezentacja wykresu czasowego i częstotliwościowego, analiza 

i obróbka wyników 
- Wygładzanie wykresu częstotliwościowego (1/48 do 1 oktawy) 
- Charakterystyka fazowa (Normal, Minimum, Excess) 
- Automatyczne rozpoznawanie opóźnienia z możliwością precyzyjnego 

dostrojenia ręcznego 
- Wykres opóźnienia grupowego (Normal, Minimum, Excess) 
- Odpowiedź impulsowa 
- Odpowiedź jednostkowa 
- Odpowiedź Schroeder'a 
- Krzywa ETC (Energy Time Curve) 
- Quasi-bezechowa odpowiedź akustyczna z selekcją okna czasowego 
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- Okno czasowe: prostokątne lub 1/2 Hanning z odniesieniem do max impulsu 
- Ciągłe pomiary w pętli - pomocne przy strojeniu systemu 
- Automatyczne zapamiętywanie pomiarów z prezentacją do 10-ciu wykresów 

na wspólnym ekranie 
- Funkcje matematyczne na pomiarach:  

• dodawanie (np. pomiaru aktualnego do zapisanego w pliku) 
• dzielenie 
• łączenie pomiarów wyższych i niskich częstotliwości 
• przesunięcie wykresu w pionie (np. na skali dB, czyli „ściszenie” lub 

„zgłośnienie”) 
• technika MIB (Microphone In the Box) 

- Zapis pliku odpowiedzi impulsowej do pliku wav 
- Eksport danych pomiarowych w formacie ASCII do pliku lub schowka do 

wykorzystania w programie do symulacji 
- Eksport wykresu do pliku graficznego lub do schowka 
- * Skróty klawiszowe ułatwiające obsługę programu 
- * Funkcja automatycznego zapisu pomiarów w plikach z automatycznym 

tworzeniem nazw 

!  
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ANALIZA FFT I RTA 
Wąskopasmowy analizator FFT 

• Ilość próbek FFT: 4096, 16384, 65536 
• Szerokość okna czasowego: 42 ms do 1.36 s 
• Zakres częstotliwości: 10 Hz do 45 kHz 
• Jednostki pomiarowe: dBV, dBu, dBRel, dBSPL 
• Typy okna czasowego: prostokątne, Hanning, Hamming, Bartlett, 

FlatTop 
• Uśrednianie: liniowe do osiągnięcia zakładanej liczby (od 1 do 9999) 

lub ciągłe eksponencjalne 
• Kontynuacja uśredniania, dodanie kolejnej serii 
• Pomiar wartości minimalnej i maksymalnej 
• Jednoczesna analiza częstotliwości i czasu dzięki wyświetleniu 

obydwu wykresów w oknie 
• Wygładzanie charakterystyki (od 1/48 do pełnej oktawy) 

Oktawowy analizator RTA w czasie rzeczywistym 
• Szerokość okna RTA: 1/3 lub 1/6 oktawy 
• Wyzwalacz z programowalnym opóźnieniem i poziomem 
• Funkcja wyzwalania „OneShot" 
• Zapis pomiaru do pliku wav 
• Eksport danych ASCII do pliku lub skopiowanie do schowka 
• Eksport grafiki wykresu do pliku lub skopiowanie do schowka

!  
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GENERATOR SYGNAŁÓW I STEROWANIE WYJŚCIEM
Dedykowany panel generatora ze sterowaniem w czasie 
rzeczywistym 

• Odtwarza standardowe pliki wav 
• Wysoce zoptymalizowany kalkulator przebiegu 
• Dostępne sygnały: 

sinusoidalny 
dwie sinusoidy 
pomiar CEA-burst z edycją parametrów 
szum biały 
Chirp, Lin/Log, rozmiar do 256k, częstotliwość start i stop 
szum różowy, 
wszystkie dźwięki 

Dedykowany obszar okna głównego z regulatorami wyjścia 
• Szybki dostęp do regulacji poprzez skróty klawiszowe 
• Bezpośrednie wpisanie 3-cyfrowej wartości poziomu wyjściowego 
• Regulacja poziomu przyciskami dla kroków 1 dB lub 0.1 dB 

!  
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MULTIMETR I STEROWANIE

Miernik napięcia i poziomu natężenia dźwięku z wizualizacją 
graficzną 

• Jednostki pomiarowe: V, dBV, dBr, dBSPL 
• Całkowanie: Slow, Fast, Impulse 
• Możliwość zastosowania wagi A 
• Zakres odczytu napięcia: od kilku µV do 100V RMS 
• Pomiar THD % oraz dB 
• Odczyt częstotliwości z rozdzielczością 0.1 Hz 
• Interaktywny miernik RLC (rezystancja, indukcyjność, pojemność) 
• Pomiar parametrów elementów: rezystory, cewki indukcyjne, 

kondensatory 
• Bezpośredni pomiar czułości mikrofonu 
• Bezpośredni pomiar napięcia odniesienia 

Dedykowany obszar okna głównego z regulatorami wejść 
wszystkie parametry można zmieniać szybko skrótami 
klawiatury 

• Sterowanie czułością wejściową w krokach co 10 dB 
• Zapętlenie wejścia z wyjściem 
• Zmiana polaryzacji wejścia 
• Automatyczne wzmocnienie wejścia 
• Zasilanie mikrofonu 
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WATERFALL (wodospad)  
Analiza z obsługą gestów 3D 
- Wiele okien pozwala wykonać łatwe porównania 
- Analiza odpowiedzi impulsowej Log Chirp lub danych FFT 
- Klasyczny pomiar CSD dla opisu właściwości zestawu głośnikowego 
- Wygładzanie (od 1/48 do 1 oktawy) 
- Możliwość wykonania obliczeń względnych w stosunku do pierwszej linii 
- W pełni konfigurowalne osie: częstotliwość, czas i amplituda 
- Liczba widm: 15 do 120 

!  

CHARAKTERYSTYKI KIERUNKOWE
- * Okrągłe wykresy biegunowe 
- * Analiza pomiarów LogChirp 
- * Wygładzanie charakterystyk 
- * Możliwość wykonania lustra pomiaru dla głośników symetrycznych 
- * Pokazanie do 9-ciu wykresów dla podanych częstotliwości  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PARAMETRY THIELE & SMALL’A
- Interaktywny panel sterowania dla uproszczenia procesu 
- Parametry w wolnym polu 
- Metoda dodanej masy lub znanej objętości dla obliczenia pełnego zestawu 

parametrów T/S 
- Bezpośredni pomiar Re dla DC 
- Możliwość otwarcia wielu okien dla łatwiejszego porównywania wyników 

SYSTEM
- Oprogramowanie zgodne z systemami Microsoft Windows lub Apple macOS 
- Program CLIO Pocket z obsługą gestów 
- Sprzęt bazuje na dedykowanym sterowniku USB 
- Bardzo stabilne i bezbłędne przesyłanie danych 
- Wewnętrzna kalibracja porównywalna z warunkami laboratorium Audiomatica 
- Parametry kalibracji są zgodne z międzynarodowymi standardami 
- Ostrzeżenie w przypadku niezgodności jednego z elementów 
- Ostrzeżenie o zabezpieczeniach w przypadku nieupoważnionej zmiany 

parametru 

(*) Nowość w wersji 1.4 

KONFIGURACJA PC

Interfejs audio CLIO CP-01 wraz z oprogramowaniem CLIO Pocket może być 
zainstalowany w każdym komputerze osobistym z następującą minimalną 
konfiguracją: 
– Procesor Pentium IV (sugerowany zegar minimum 2 GHz) 
– Jeden wolny port USB 2.0 
– karta graficzna obsługująca rozdzielczość 1024x786 
– Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1) lub Apple Mac OSX (od 10.5 do 
najnowszej wersji macOS). 
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AUDIOMATICA  
VIA MANFREDI 12  

50136 FLORENCE, ITALY 

PHONE: +39-055-6599036 
FAX: +39-055-6503772 

 
www.audiomatica.com 
info@audiomatica.com 

CLIO Pocket do kupienia: 

www.loudspeakershop.eu 
info@loudspeakershop.eu 
PHONE: +48 58 6779192
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