
 

Resum 

 

Aquest projecte neix a partir d’una proposta del departament de Teoria del Senyal i 
Comunicacions de la Universitat Politècnica de Manresa. Aquesta proposta es basava en la 
realització del disseny d’un Sistema_A que generés i transmetés senyals digitals 
corresponents a àudio per diferents canals i aquests es poguessin rebre i reproduir en 
qualsevol moment des d’un Sistema_B. Deixant de banda els blocs transmissor i receptor de 
senyal, es va dividir la proposta en dos projectes: el primer per l’estudi i disseny del 
generador de senyals àudio i el segon per a la reproducció d’aquests senyals. El primer 
projecte és el que es desenvolupa amb el títol: Generador simultani de senyals MP3, és a dir, 
el present projecte. 

En aquest, es fa l’estudi, disseny i muntatge d’un prototip que genera dos senyals digitals 
amb la informació d’un arxiu d’àudio. Com que en un futur projecte es descodificarà i 
reproduirà un d’aquest senyals MP3, s’ha buscat la màxima simplicitat tant en el disseny com 
en la programació amb la finalitat de facilitar possibles modificacions. 

Els objectius del projecte són: 

• Realització d’un disseny per a generar simultàniament dos senyals digitals 
corresponents a dos arxius en format àudio. 

• Les sortides han de ser cadenes de bits (BitStream). 

• Els arxius corresponents als senyals àudio s’han de localitzar en una unitat 
d’emmagatzematge pròpia del disseny. 

• El format d’àudio del arxius anteriors ha de ser tal que permeti reproduir a temps real 
el senyal generat pel nostre prototip en qualsevol instant de temps. 

El projecte parteix d’un petit estudi del format àudio amb el qual treballa el generador. En 
aquest s’exposen els motius pels quals s’ha escollit el format MP3, que principalment es 
resumeixen en que és un format que ocupa molt poc espai, és de gran qualitat i està format 
per trames independents. Aquest últim punt referent a l’estructura ens permet accedir a 
reproduir descodificar i reproduir el senyal en qualsevol moment de la seva generació. A més 
d’aprofundir en l’estructura s’explica breument la seva història. 

 



 

A continuació es fa un estudi del disseny que es basa en els següents punts: 

• Definir entrades i sortides del sistema a partir del funcionament que volem que tingui 
el disseny. 

Concretament el disseny final únicament requereix estar connectat a l’alimentació. És a dir, 
com a entrades únicament hi tindrem els 5 V. Definim com a sortides dos senyals digitals, el 
Canal 1 i el Canal 2, corresponents a la informació a transmetre.  

• Establir el hardware necessari per l’elaboració del disseny. 

Per a l’elaboració del disseny s’ha escollit dues memòries FLASH de 4 Megabit de capacitat, 
que es requereixen d’un senyal de 19 bits per a les adreces i que la sortida es presenta en 8 
bits en paral·lel. D’altra banda, s’utilitza un dispositiu lògic programable per a diverses 
tasques com són les dividir la freqüència d’entrada del sistema fins els 128 KHz, crear un 
senyal per mapejar les memòries i presentar les dades en dos canals d’un bit d’amplada 
(BitStream). Per últim indicar que utilitzem un mòdul oscil·lador de 16 MHz com a rellotge 
d’entrada del dispositiu anterior. 

• Estudi de cadascun dels dispositius que formaran part del generador. 

En aquest punt s’estudien les principals característiques de cada un dels components del 
nostre prototip. 

• Programar els dispositius que ho requereixin. 

Ampli punt en el que es fa el disseny del programa del dispositiu lògic programable que 
utilitzem. En aquest es fan les funcions necessàries per tal d’assolir els objectius marcats. Es 
treballa en l’entorn gràfic del software que proporciona el mateix fabricant del model que hem 
escollit per aquesta tasca. 

• Realitzar les simulacions i proves pertinents. 

En el mateix programa es poden fer simulacions un cop s’ha compilat el disseny. Amb 
aquestes simulacions comprovem que el disseny es comporti tal i com volem. 

• Muntatge del generador simultani de senyals MP3. 

Un cop tenim el creiem que el disseny es correcte es passa a programar el dispositiu i passar 
a la realització de les proves físiques. 

 



 

• Realitzar proves del disseny. 

S’ha fet un primer muntatge en una placa protoboard amb el dispositiu lògic programable, 
una memòria i un senyal de rellotge extern de freqüència igual a la del nostre mòdul 
oscil·lador. Amb l’oscil·loscopi s’observa que a la sortida hi tenim un flux de bits de velocitat 
128 Kbps. A partir d’aquí s’ha passat a la realització de la placa de circuit imprès per al 
muntatge final del prototip del generador simultani de senyals MP3. 

 


