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Estudi d'un sistema per a detectar l'estat d'ànim d'una persona a partir de la lectura d'un text - centrat en alegria i neutralitat 

Resum 
 

El projecte té com a objectiu dissenyar un programa que permeti detectar les emocions en la 

veu i analitzar l'estat d'ànim d'una persona, diferenciant l'alegria de la neutralitat. Per 

aconseguir-ho s'han estudiat tant les característiques de la veu com els diversos mètodes que 

permeten enregistrar el so i el processament de senyals, i els softwares existents de 

reconeixement d'emocions en la veu, el seu funcionament i les utilitats que se'ls hi dóna. El 

programa desenvolupat s'ha basat en la intel·ligència artificial, concretament en Machine 

Learning (aprenentatge automàtic). S'ha creat un model que pot aprendre per sí mateix, 

mitjançant l'aprenentatge supervisat, com distingir les emocions en la veu (alegria i neutralitat) 

de forma clarament diferenciada en una escala, sense que sigui necessari especificar regles 

fixes, i que permet poder donar valors intermedis; és a dir, dóna un resultat absolut i un de 

probabilitat. L’anàlisi de veu s'ha fet a partir de la lectura d'un text fonèticament equilibrat. 

Inicialment s'ha analitzat un total de 125 mostres, de les quals s'ha extret 193 característiques 

de cadascuna. L'eficiència del model ha estat del 94.7%. Un cop avaluat el sistema dissenyat, 

s'ha procedit a optimitzar-lo. En el model final s'han processat 142 mostres, amb una eficiència 

del 89.5%. En resum, s'ha obtingut un model força eficaç tenint en compte el reduït nombre de 

mostres emprat. 
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Resumen 
 

El proyecto tiene como objetivo diseñar un programa que permita detectar las emociones en 

la voz y analizar el estado de ánimo de una persona diferenciando alegría de neutralidad. Para 

conseguirlo se han estudiado las características de la voz, los distintos métodos que permiten 

registrar el sonido y el procesamiento de señales y los sistemas existentes de reconocimiento 

de emociones en la voz, su funcionamiento y usos. El programa desarrollado se ha basado en 

la inteligencia artificial, concretamente en el Machine Learning (aprendizaje automático). Se ha 

creado un modelo que puede aprender por sí mismo mediante aprendizaje supervisado, como 

diferenciar las emociones en la voz (alegría y neutralidad) de forma claramente diferenciada en 

una escala, sin que sea necesario fijar unas reglas, y que permite dar valores intermedios; es 

decir, da un resultado absoluto y uno de probabilidad. El análisis de voz se ha realizado a partir 

de la lectura de un texto fonéticamente equilibrado. Inicialmente se han analizado 125 

muestras, de las cuales se han extraído 193 características de cada una. La eficiencia del 

modelo ha sido del 94.7%. Una vez evaluado el sistema diseñado, se ha realizado la 

optimización. En el modelo final se han procesado 142 muestras, con una eficiencia del 89.5%. 

Resumiendo, se ha obtenido un modelo bastante eficaz teniendo en cuenta el reducido 

nombre de muestras utilizado.    
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Estudi d'un sistema per a detectar l'estat d'ànim d'una persona a partir de la lectura d'un text - centrat en alegria i neutralitat 

Abstract 
 

The aim of the project is to design a software which allows the detection of emotion in the 

voice, and to analyze the mood of a person, distinguishing happiness from neutrality. To obtain 

this software, a study of the following aspects has been done: the voice features, the different 

recording methods and signal processing, and the existent emotion recognition software, how 

do they work and how can they be used. The software has been developed based on artificial 

intelligence, basically Machine Learning. A model which can learn by itself (through supervised 

learning) has been designed. It allows to distinguish the emotions in the voice signal 

(happiness and neutrality), giving an absolute result and also the intermediate values, 

returning also probabilities. The voice analysis has been done by reading a text that is 

phonetically balanced. Initially, a total of 125 samples have been analysed, from which 193 

features have been extracted. The efficiency of the model has been 94.7%. Once the 

evaluation of the designed system has been done, the model has been optimized. In the final 

model a total of 142 samples have been analysed, with an efficiency of 89.5%. Summarising, 

the designed model is strongly efficient taking into account the reduced number of samples 

used in the study.  
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Estudi d'un sistema per a detectar l'estat d'ànim d'una persona a partir de la lectura d'un text - centrat en alegria i neutralitat 

1. Prefaci 

1.1. Origen i motivació del treball 

L'anàlisi de la veu sempre m'ha interessat perquè la música i el cant són unes de les meves 

grans passions. De fet, el meu Treball de Recerca de Batxillerat va versar sobre la "Música en 

un món de silenci" i em va permetre adquirir coneixements de fonètica (articulació de la veu, 

producció del so, sistema auditiu humà), i dels sistemes que permeten aprendre música i cant 

als sords (captació i percepció del so, sistemes d'enregistrament). 

A la Fundació TicSalut a on he realitzat les pràctiques curriculars del Grau d'Enginyeria 

Biomèdica, em van proposar fer una revisió del "Estat de l'art dels sistemes existents d'anàlisi 

de la veu per detectar emocions", i tenint en compte la influència de l'estat d'ànim en 

l'evolució de les malalties, vaig pensar que seria interessant realitzar un "Estudi i anàlisi d'un 

sistema de veu per determinar la influència de l'ansietat, depressió i/o estrés en l'aparició i/o 

empitjorament de diverses malalties o patologies mèdiques". Aquest tema sempre m'ha 

interessat perquè l'estat d'ànim i la malaltia tenen uns lligams molt estrets, i la veu és un 

element clau per expressar les emocions. 

Quan vaig parlar amb la meva tutora, la Dra. Beatriz F. Giraldo, vam acordar provar de 

dissenyar un sistema d'anàlisi de la veu que permetés distingir les emocions, a més d'una 

revisió dels sistemes ja existents. Després de documentar-me al respecte i veure la dificultat 

tècnica del projecte i de la seva implementació, vaig contactar amb la Dra. Ana María 

Fernández Planas de la Universitat de Barcelona (gràcies a l'ajuda del director de la Fundació 

TicSalut), que em va suggerir acotar l'estudi a la detecció de dues emocions: alegria i 

neutralitat, a partir de la lectura d'un text fonèticament equilibrat, i aquí va començar un llarg 

camí que ha acabat en el disseny del present software. 

1.2. Objectius del treball 

Els objectius generals del treball són revisar les característiques de la veu, els sistemes que 

utilitzen l'anàlisi de la veu, les utilitats que se'ls hi dóna i el seu funcionament, i els softwares 

existents de reconeixement d'emocions a través de la veu. 

L'objectiu específic del treball és crear un programa que permeti detectar les emocions en la 

veu, específicament, que permeti distingir dos estats emocionals: alegre o neutre, mitjançant 

l'anàlisi de la veu a partir de la lectura d'un text fonèticament equilibrat. 
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1.3. Abast del treball 

L'abast del present projecte inclou el disseny d'un software que permeti processar senyals de 

veu i donar un valor en escala de grau d'alegria o neutralitat. El projecte no inclou distingir 

altres emocions, que es podrien incloure en un futur, amb la finalitat d'analitzar l'estat d'ànim 

de les persones. 

Un cop obtingut el software, s'avaluarà la seva eficiència i s'optimitzarà ajustant els 

paràmetres per tal d'obtenir els millors resultats possibles. 

La part final del projecte inclourà les indicacions necessàries pel seu disseny. 

Per tal d'aconseguir l'objectiu plantejat, és necessari revisar d'una banda els principis de la 

fonètica i els diversos mètodes que permeten enregistrar el so i processament de senyals, i 

d'una altra, els diferents llenguatges de programació que permeten desenvolupar un software 

basat en la intel·ligència artificial i el Machine Learning, així com escollir el tipus de Machine 

Learning que es vol aplicar (aprenentatge supervisat, aprenentatge no supervisat, 

aprenentatge de reforç, xarxes neuronals). 

Com a eina de suport s'empraran les llibreries de programació d'accés lliure. 
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Estudi d'un sistema per a detectar l'estat d'ànim d'una persona a partir de la lectura d'un text - centrat en alegria i neutralitat 

2. Introducció 

Les emocions són un aspecte essencial de l'ésser humà, influeixen en la seva personalitat, en 

les relacions amb l'entorn, i en la presa de decisions al llarg de la vida. 

L'estat d'ànim d'una persona juga un paper important en la seva salut física i mental, en les 

seves relacions amb l'entorn, en la vida laboral, i en la seva qualitat de vida. 

Hi ha característiques de la veu que es modifiquen segons l'estat d'ànim. 

Un sistema d'anàlisi de la veu que permetés detectar emocions, podria facilitar el diagnòstic 

precoç d'estats d'ànim negatius que poden interferir en la qualitat de vida, salut i malaltia, 

però l'anàlisi de les característiques de la veu és molt complex i l'eficiència dels diferents 

sistemes d'anàlisi d'emocions a través de la veu ja existents varia molt en funció del nombre 

d'emocions que s'analitzen. 

 

2.1. Estat emocional 

2.1.1. Emoció 

L'emoció és un intens estat mental que sorgeix en el sistema nerviós de manera espontània i 

provoca una resposta psicològica positiva o negativa. És un impuls involuntari originat com a 

resposta als estímuls de l’ambient que indueix sentiments tant a l’ésser humà com en animals i 

que desencadena conductes de reacció automàtica. Són mecanismes que ens ajuden a 

reaccionar amb rapidesa davant successos inesperats que es produeixen de manera 

automàtica, són impulsos per actuar. Cada emoció prepara a l’organisme per a una classe 

diferent de resposta.  

Les emocions es classifiquen en positives o negatives segons la seva contribució al benestar o 

malestar, i totes compleixen funcions importants per a la vida. 

Hi ha sis categories bàsiques d’emocions: 

- Por: anticipació a una amenaça o perill, ja sigui real o imaginari, que produeix ansietat, 

incertesa i/o inseguretat. 

- Sorpresa: és molt transitòria i ens permet una aproximació cognitiva per saber que 

està passant. També pot ser sobresalt o desconcert. 

- Aversió: disgust o fàstic cap a alguna cosa. 
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- Ira: ràbia i/o enuig que apareix quan les coses no són o surten com s’esperava o en el 

cas de la presència d’una amenaça. 

- Alegria: sensació de benestar i seguretat que sentim quan aconseguim algun desig o es 

compleix alguna il·lusió. 

- Tristesa: pena, solitud, pessimisme davant la pèrdua o la decepció. 

Es pot dir que aquestes sis categories tenen les següents funcions i respostes corporals, segons 

Goleman, 1996 [1]: 

- Por: tendència a la protecció. La sang es retira de la cara (fet que explica la pal·lidesa i 

la sensació de quedar-se fred), i flueix a la musculatura esquelètica llarga, per facilitar 

la fugida. Al mateix temps, sembla que es paralitzi el cos un instant, per tal de calcular 

quina seria la resposta més adequada, per exemple fugir o amagar-se. Les connexions 

nervioses dels centres emocionals del cervell desencadenen també una resposta 

hormonal que posa el cos en estat d’alerta general, una situació d’inquietud i una 

predisposició per entrar en acció, mentre que l’atenció es fixa en l’amenaça immediata 

amb la finalitat d’escollir la resposta més apropiada. 

- Sorpresa: serveix d'ajuda enfront de situacions noves. Les celles s’arquegen fet que fa 

que el camp visual augmenti i permet que penetri més llum a la retina, i això 

proporciona més informació sobre l’esdeveniment inesperat, facilitant el 

descobriment del que realment passa i permetent elaborar el pla d’acció que més 

s’escau. 

- Aversió: produeix rebuig cap a allò que es té enfront. Té un gest que transmet el 

missatge de que alguna cosa resulta literal o metafòricament repulsiu pel gust o per 

l’olfacte. L’expressió facial de disgust suggereix un intent primordial de tancar les 

fosses nassals per tal d’evitar una olor nauseabunda o per tal d’expulsar un aliment 

tòxic. 

- Ira: indueix a la destrucció. Augmenta el flux sanguini de les mans, fent més fàcil 

empunyar una arma o colpejar a un enemic. També augmenta el ritme cardíac i la 

tassa d’hormones que, com l’adrenalina, permeten generar la quantitat d’energia 

necessària per dur a terme accions vigoroses. 

- Alegria: indueix a la reproducció o repetició de moments que la produeixen. Augment 

en l’activitat del centre cerebral encarregat d’inhibir els sentiments negatius i de 

disminuir els estats que generen preocupació, al mateix temps que augmenta el caudal 

d’energia disponible. En aquest cas no hi ha canvis fisiològics destacables, només una 
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sensació de tranquil·litat que fa que el cos es recuperi més ràpidament de l’excitació 

biològica provocada per les emocions pertorbadores. 

- Tristesa: motivació cap a una nova reintegració personal. Consisteix en ajudar-nos a 

superar una pèrdua irreparable, com podria ser la mort d’una persona estimada o un 

desengany. La tristesa provoca una disminució d’energia i de l’entusiasme per les 

activitats vitals, especialment les diversions i plaers, i com més profunda és més 

s’apropa a la depressió; més es ralenteix el metabolisme corporal.  Aquest aïllament 

intern ens permet plorar una pèrdua o esperança frustrada, sospesar les seves 

conseqüències i planificar un nou començament.  

 

2.1.2. Sentiment 

És una emoció sotmesa a un pensament. La psicologia busca analitzar els components 

fisiològics dels sentiments al cervell, a banda de la seva importància com a condicionants de la 

ment. El sentiment vincula el subjecte amb un objecte, l’ordena i el configura. És una 

disposició emocional envers una cosa. Es considera el resultat d’una emoció, a través del qual, 

la persona té accés a l’estat anímic propi conscientment [2]. 

 

2.1.3. Estat d’ànim 

L’estat d’ànim és un estat emocional que roman durant un període de temps. Es diferencia de 

les emocions en que és menys específic, menys intens però de més llarga durada en el temps i 

menys donat a ser la reacció d’un estímul o esdeveniment, tal com es pot observar en la Figura 

2.1. 

Es pot classificar segons si és positiu o negatiu i pot tenir una durada d’hores i/o dies. És 

diferent de la personalitat o el temperament ja que té un component temporal, tot i que 

certes personalitats poden influir en la predisposició de certs estats d’ànim. 

Existeixen certes patologies classificades com a trastorns de l’estat d’ànim que es caracteritzen 

per ser pertorbacions de l’estat d’ànim prolongades en el temps. Aquests trastorns tenen com 

a característica fonamental l’alteració de l’humor. La seva naturalesa és variada però en 

general es classifiquen en dos grans grups: 

- Trastorns depressius: els símptomes més comuns en aquests trastorns són estat 

d’ànim baix, pèrdua d’interès i disminució acusada de la capacitat per al plaer. També 
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poden presentar sentiments d’inutilitat o culpa de forma freqüent i molesta, així com 

també dificultats en la concentració. 

- Trastorns bipolars: caracteritzats per presentar fases alternatives entre estat d’ànim 

deprimit i estats eufòrics (estat d’ànim anormalment elevat). 

Aquests estats els pot experimentar una persona sana al llarg de la seva vida, la diferència 

entre la normalitat i el trastorn és només una qüestió de grau, és a dir, depèn de quina sigui la 

freqüència en què estan presents en la vida quotidiana de la persona i en quina mesura 

interfereixen tant amb les seves activitats d’oci com les seves responsabilitats i obligacions. 

 

Figura 2.1. Resum de les diferències i relacions emoció-estat d'ànim 

 

2.2. Manifestació de les emocions 

La comunicació entre persones es produeix mitjançant la veu, les expressions facials i els 

gestos o posicions del cos (llenguatge corporal). Més del 65% de la informació transmesa cara 

a cara forma part de la comunicació no verbal. 



 

15 
 

Estudi d'un sistema per a detectar l'estat d'ànim d'una persona a partir de la lectura d'un text - centrat en alegria i neutralitat 

El receptor interpreta el comunicat de l’interlocutor analitzant tant el llenguatge verbal com el 

no verbal. En la comunicació directa (cara a cara) entenem el 7% del missatge per les paraules, 

el 38% per les característiques de la veu i el 55% pel llenguatge corporal. 

L’interlocutor expressa els seus sentiments a través dels seus gestos corporals i de les 

característiques de la seva veu. El significat que el receptor li donarà al missatge està 

directament relacionat amb les característiques de la veu. Les diferents modulacions de la veu, 

una elevació del to de veu, una pausa o l’allargament d’una paraula al pronunciar-la li 

permetran al receptor desxifrar i interpretar el significat del missatge. 

 

2.2.1. Expressions facials  

La cara és la part més expressiva del cos humà, el canal més important de comunicació no 

verbal. És una bona interfase per a la comunicació ja que les persones tenen la capacitat de 

reconèixer les expressions i interpretar-ne els estats d’ànim i les emocions que transmeten.   

Els humans tenen 42 músculs diferents a la cara. Depenent de com es mouen expressen unes o 

altres emocions (per més informació veure Annex A1.1). Hi ha diversos graus d'una mateixa 

emoció. Aquest fet facilita l'expressió dels sentiments que de vegades són difícils d'expressar 

amb paraules. L'expressió facial és un dels medis més rics i importants per expressar les 

emocions i l'estat d'ànim. 

Les expressions facials es poden considerar en certa manera un llenguatge universal, ja que tot 

i la varietat cultural aquest llenguatge és bastant similar arreu.  

Les emocions tenen uns components de conducta particulars, que és la forma en la que es 

mostren externament. Aquests components són en certa manera controlables, basats en 

l'aprenentatge familiar i cultural: 

- Expressions facials 

- Accions i gestos 

- Distància entre persones 

- Components no lingüístics de l'expressió verbal (comunicació no verbal) 

Les emocions també tenen components fisiològics i involuntaris, comuns per tothom: 

- Tremolors 

- Enrojolar-se 
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- Sudoració 

- Respiració agitada 

- Dilatació pupil·lar 

- Augment del ritme cardíac 

Aquests components són la base dels polígrafs o detector de mentides ja que se suposa que 

quan una persona menteix no pot controlar els seus canvis fisiològics, tot i que amb 

entrenament es podrien controlar. 

El primer en demostrar que les expressions de les emocions bàsiques o primàries són 

universals i compartides en homes i animals va ser Charles Darwin l’any 1872 a “The 

expression of emotions in man and animals” [3] que es va publicar deu anys abans del “The 

origin of the species”. 

La investigació més important sobre les expressions facials de les emocions es va desenvolupar 

l’any 1862 per Duchenne [4], centrada en l’estudi dels moviments dels diferents músculs de la 

cara mitjançant l’ús d’elèctrodes en punts de la superfície de la cara. D’aquesta manera va 

poder classificar els músculs en expressius, inexpressius o discordantment expressius.  

Paul Ekman i Wallace Friesen l’any 1978 [5] van desenvolupar el “Facial Action Coding System” 

(FACS) que permetia mesurar amb rigor científic tots els moviments musculars de la cara. Van 

dividir les expressions en accions de petits grups de músculs que van anomenar Action Units 

(AU).  

Durant cinc anys Ekman [6] va viatjar al voltant del món per a comprovar científicament si els 

gestos i les expressions diferien amb la cultura, seguint les teories existents d’antropologia 

destacades en aquella època. Segons aquesta línia de pensament, els éssers humans aprenem 

els gestos i les expressions a través del contacte social, i aquests varien en funció de la cultura. 

Però l’investigador va enfrontar aquesta teoria amb l’exposada per Darwin: les expressions són 

innates i per tant universals a totes les espècies. 

Mitjançant la fotografia com a suport per les seves investigacions, va mostrar imatges de 

retrats a persones de cinc països diferents per tal de que identifiquessin l’emoció expressada 

en cada imatge i les interpretacions van coincidir. També va comprovar que cada cultura té les 

seves pròpies normes que determinen la forma social acceptable de mostrar les emocions. 

Aquesta comprovació la va realitzar a través d’un experiment que va consistir en mostrar 

pel·lícules amb escenes quirúrgiques i d’accidents a japonesos i estadounidencs. Si estaven sols 

tant uns com altres movien els mateixos músculs de la cara mentre que en presència d’un 
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investigador els japonesos tenien tendència a emmascarar més les emocions d’aversió amb un 

somriure. 

Les investigacions de Ekman [7] conclouen que hi ha sis emocions bàsiques que es poden 

considerar universals, és a dir, que les pot reconèixer tothom, sigui d’on sigui. Són les següents 

i la seva representació gràfica es pot veure a la Figura 2.2:  

- Alegria: en l’expressió d’alegria pura les celles estan relaxades. La parpella superior 

lleugerament abaixada i la parpella inferior està recta, ja que les galtes l’estan elevant. 

Els llavis són fins i estan fortament pressionats contra l’os. En l’expressió d’alegria es 

formen potes de gall als extrems dels ulls, un plec en forma de somriure sota la 

parpella inferior, clotets i un plec profund nasolabial des del nas fins a la barbeta. 

Algunes variacions de l’alegria poden ser el riure, el somriure amb la boca oberta, el 

somriure melancòlic, el somriure ansiós, el somriure d’agraïment, etc. Els riures i 

somriures falsos es caracteritzen per una disminució de les potes de gall dels ulls, així 

com per l’absència o només presència de plecs lleugers sota la parpella inferior.  

- Tristesa: en l’expressió de pura tristesa, la zona de les celles s’encorba cap amunt, la 

pell i els teixits tous de sota de les celles s’apropen a la parpella superior. Els ulls es 

tanquen lleugerament com a conseqüència de la pressió que fan cap a baix els teixits 

de sobre la parpella i també pel moviment cap amunt de la parpella inferior. La boca 

està relaxada. Les arrugues associades a la tristesa inclouen plecs horitzontals al front; 

línies verticals entre les celles; plecs oblics sobre la parpella superior i un plec en forma 

de somriure sota el llavi inferior. La tristesa pot tenir moltes variacions i diferents 

intensitats: plor amb a boca oberta o amb la boca tancada, tristesa reprimida, casi 

plor, infelicitat, etc. Aquestes variacions poden portar a diferents gestos facials com 

podrien ser celles completament abaixades, ulls tancats fortament, una protuberància 

a la barbeta i/o un plec nasolabial molt pronunciat.  

- Ira: en l’expressió de ira pura, els extrems de les celles s’empenyen cap avall i 

s’ajunten, i l’extrem inferior de la cella es posa al mateix nivell d’elevació que la 

parpella. L’ull està mig obert, però la pressió del front impedeix que es vegi el blanc de 

l’ull per sobre de l’iris. La boca està tancada amb el llavi superior lleugerament 

comprimit. Les arrugues en la ira inclouen plecs horitzontals sobre les parpelles 

superiors i línies verticals entre les celles. Les variacions possibles de la ira són la ràbia i 

la tensió entre d’altres. Aquestes variacions poden implicar llavis lleugerament 

pressionats amb protuberància a la barbeta o una boca totalment oberta amb una 
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ganyota del llavis superior amb el llavi inferior recte, ensenyant les dents superiors i 

inferiors. 

- Sorpresa: en la sorpresa, les celles s’eleven rectes tant com és possible, les parpelles 

superiors s’obren el màxim possible i les inferiors estan relaxades. La boca s’obra 

totalment formant un oval. Es formen plecs horitzontals al front. 

- Aversió: l’aversió pot variar des del menyspreu fins al rebuig físic. Les celles es relaxen 

i les parpelles estan relaxades o lleugerament tancades. El llavi superior s’eleva en una 

ganyota, sovint asimètrica. El llavi inferior es relaxa. El plec nasolabial és més profund. 

En el cas del menyspreu, les parpelles poden estar parcialment tancades amb els ulls 

mirant cap a baix. En el cas del rebuig físic, les celles s’abaixen, especialment en els 

extrems interiors. Els ulls poden estar casi tancats,  una picada d’ullet. El llavi superior 

s’eleva en una ganyota intensa que permet veure les dents superiors. El llavi inferior 

s’eleva lleugerament. Hi ha línies verticals, potes de gall per sota de les parpelles 

inferiors. També apareixen arrugues des del lacrimal fins al pont nasal així com una 

protuberància en la barbeta. 

- Por: la por pot variar des de la preocupació fins al terror. Les celles s’eleven i s’ajunten. 

La part inferior de les celles s’encorba cap amunt. Els ulls estan alerta. La boca pot 

estar lleugerament oberta i caiguda, i està estirada cap ambdós costats. Les arrugues 

associades poden incloure plecs horitzontals al front, línies verticals entre els ulls, 

clotets sobre les celles i plecs oblics sobre les parpelles superiors. En el cas de la 

preocupació els llavis es frunzeixen i els bordes dels llavis desapareixen. S’engruixa la 

part que es troba per sota del llavi inferior i per sobre de la barbeta. En el cas del 

terror, tant la boca com els ulls estan totalment oberts. El llavis superior es relaxa 

mentre que l’inferior s’estira fins a mostrar les dents inferiors. El plec nasolabial es 

torna recte i poc profund.  Apareixen plecs en forma de parèntesis als costats del llavi 

inferior. 
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Figura 2.2. Les emocions bàsiques de Paul Ekman [Ref.7] 

 

Posteriorment, Plutchik va formular la Roda de les emocions, a on enumera 8 emocions 

bàsiques bipolars, que són: l'alegria enfront la tristesa, la ira enfront de la por, la confiança 

enfront del disgust, i la sorpresa enfront de l'anticipació [8]. 

 

2.2.2. Expressió de les emocions amb la veu 

La veu és el principal mètode de comunicació entre els humans, i per aquest motiu s'han 

realitzat múltiples estudis sobre els mecanismes de producció de la veu humana i s'han creat 

sistemes capaços de simular i reconèixer la veu electrònicament. 

Un dels problemes més grans existent en els estudis esmentats anteriorment és la variabilitat 

de la parla.  En un gran nombre d'estudis s'ha demostrat que diversos aspectes tant de l'estat 

físic i emocional del locutor, com l'edat, el sexe, la intel·ligència, l'aparença i la personalitat es 

poden identificar únicament per la veu. Tots aquests factors, que són diferents per a cadascun 

dels interlocutors, fomenten la variabilitat de la parla. 

Les primeres investigacions sobre com afecten les emocions al comportament i al llenguatge 

dels animals les va descriure Darwin l'any 1872 [3]. Més recentment, els efectes de les 

emocions en la parla s'han estudiat per investigadors acústics que han analitzat la senyal de 
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veu, per lingüistes que han estudiat els efectes lèxics i prosòdics, i també per psicòlegs. Els 

resultats obtinguts en aquests estudis han permès identificar molts dels components de la 

parla que s'utilitzen per expressar emocions, dins dels quals els més importants són: 

- El pitch o freqüència fonamental: és la freqüència fonamental a la que les cordes 

vocals vibren, també anomenada F0. Es considera que les característiques de la 

freqüència fonamental són unes de les principals portadores de la informació de les 

emocions. El valor mitjà del pitch expressa el nivell d'excitació del locutor. Una 

mitjana elevada de F0 indica un major grau d'excitació. El rang del pitch és la distància 

entre el valor màxim i mínim de la freqüència fonamental. El rang també reflexa el 

grau d'excitació del locutor: un rang més extens que el normal reflexa excitació 

emocional o psicològica. Les fluctuacions en el pitch descrites com la velocitat de les 

fluctuacions entre valors alts i baixos, tant si són abruptes com suaus es produeixen 

per causes emocionals o psicològiques.  

- La duració: és la component de la prosòdia descrita per la velocitat de la parla i la 

situació dels accents. Els seus efectes són el ritme que deriva de la situació dels 

accents i de la combinació de les duracions de les pauses i dels fonemes, i la velocitat. 

Les emocions poden distingir-se per una sèrie de paràmetres que tenen a veure amb 

la duració, com són: 

 Velocitat de locució: generalment un locutor en estat d'excitació 

acurtarà la duració de les síl·labes, fet que farà que la velocitat de 

locució mesurada en síl·labes per segon o en paraules per minut 

incrementi. 

 Nombre de pauses i duració d'aquestes: un locutor exaltat tendirà a 

parlar més ràpidament i amb menys pauses i més curtes, mentre que 

un locutor deprimit parlarà més lentament, introduint pauses més 

llargues. 

 Quocient entre el temps de locució i les pauses. 

- La qualitat de veu: la intensitat, les irregularitats de la veu, el quocient entre energies 

a baixa i alta freqüència y la laringerització són algunes de les característiques que 

diferencien la qualitat de veu. 

 Intensitat: està relacionada amb la percepció del volum i es reflexa en 

l'amplitud de la forma d'ona. 

 Irregularitats vocals: abasten un gran rang de característiques vocals. 

El jitter vocal reflexa les fluctuacions d'un pols glotal al següent o la 
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desaparició de veu en certes emocions en les que la parla es 

converteix en una murmuració. 

 El quocient entre energia alta i baixa freqüència: gran quantitat 

d'energia en les freqüències altes s'associa amb agitament, mentre 

que baixa concentració d'energies en les freqüències altes es relaciona 

amb depressió o calma. 

 Laringerització i breathiness: reflexen les característiques del tracte 

vocal més relacionades amb la personalització de cada veu. 

Les principals emocions que es manifestem a través de la veu són: 

- Alegria: es manifesta amb un increment del to mig en el seu rang, així com un 

increment de la velocitat de locució i de la intensitat. 

- Tristesa: exhibeix un to mig més baix que el normal, un rang estret i una velocitat de 

locució lenta. 

- Ira: es caracteritza per un to mig alt (229Hz), un ampli rang de to i una velocitat de 

locució ràpida (190 paraules per minut), amb un 32% de pauses. 

- Sorpresa: té un to mig major que el de la veu normal, una velocitat igual a la normal i 

un rang ampli. 

- Aversió: es caracteritza per un to mig baix, un rang ampli i una velocitat de locució més 

baixa amb grans pauses. 

- Por: té el to mig més elevat (254Hz), el major rang, un gran nombre de canvis en la 

corba del to i una velocitat de locució ràpida (202 paraules per minut). 
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3. La veu: producció, captació i anàlisi del so 

3.1. La veu 

La veu humana consisteix en sons que realitza un humà utilitzant les cordes vocals per parlar, 

cantar, riure, plorar, cridar, etc. 

La veu humana es produeix a la laringe, concretament la glotis és la que forma el veritable 

òrgan de fonètica humana. L’aire procedent dels pulmons és forçat durant l’espiració a través 

de la glotis, fent vibrar els dos parells de cordes vocals. Les cavitats del cap que estan 

relacionades amb el sistema respiratori i nas o faringe actuen com a ressonadors. 

 

3.1.1. Sistema vocal humà 

El sistema vocal humà es divideix en 3 parts, tal com es pot observar a la Figura 3.1: 

- Aparell Respiratori: on s’emmagatzema i circula l’aire. Format pel nas, la tràquea, els 

pulmons i el diafragma. 

- Aparell Fonador: on l’aire es converteix en so. Format per la laringe i les cordes vocals. 

- Aparell Ressonador: on el so adquireix les seves qualitats de timbre que caracteritza 

cada veu. Format per la cavitat bucal, la faringe, el paladar ossi, sins maxil·lars i 

frontals. 

 

Figura 3.1. Aparell fonador (Adaptada de Martínez Celdrán, 1996) 
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Aquest aparell no existeix com a tal en el cos humà, sinó que aprofita els òrgans d'altres 

aparells [9]. En la figura anterior es mostren tots els òrgans que intervenen a l'aparell fonador.  

Les cavitats infraglòtiques són la part inferior de l'aparell fonador i s'encarreguen de produir 

l'energia aerodinàmica. La cavitat glòtica és la part central de l'aparell fonador encarregada de 

la fonació. Les cavitats supraglòtiques són la part superior de l'aparell fonador i s'encarreguen 

d'articular els diferents sons i d'amplificar-los. El tracte vocal està format per la cavitat glòtica i 

les cavitats supraglòtiques. 

L’aparell fonador és controlat conscientment pel locutor que parla o canta. La variació de la 

intensitat depèn de la força de l’espiració.  

 

3.1.2. Les característiques de la veu 

La veu d’una persona és tan distintiva com la pròpia cara: no n’hi ha dues de iguals. Algunes de 

les característiques que fan que la veu sigui única són: la freqüència fonamental (alta i baixa) o 

la intensitat (forta o fluixa).  

Els elements principals que determinen les característiques de la veu són: el ritme, el to i la 

intensitat [10].  

El to és el timbre de la veu amb el que naixem.  El to pot ser formal o informal, alegre o seriós, 

amistós o protocol·lari. Un to vacil·lant denota inseguretat, mentre que una veu sense 

tremolors denota seguretat. Una veu monòtona i lineal comunica avorriment, i els canvis molt 

seguits de to manifesten dubtes, enfado o por. El to és l’altura musical de la veu. Segons el to, 

les veus es classifiquen en agudes o greus. L’escala de registres d’altura permet classificar les 

veus masculines, generalment en tres categories: tenor, baríton i baix; i en tres categories les 

femenines: soprano, contra-alto i alto respectivament. Existeixen tipus de veu intermèdies. 

(Per més informació veure Annex A1.2) 
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Figura 3.2. Diagrama de les característiques del to 

 

El to de la veu està determinat per 4 factors principals, tal com es pot observar en la Figura 

3.2. Aquests inclouen la longitud, tensió i massa de les cordes vocals i la pressió de l’espiració 

forçada (també anomenada pressió subglotal). Les variacions del to comporten la majoria dels 

senyals d’entonació associats amb la prosòdia, la manera de parlar, les emocions i l’accent. La 

informació continguda en un senyal de to és la següent: 

- Gènere: s’expressa en part per les característiques del tracte vocal i en part pel valor 

del to. Les dones tenen un to més alt que els homes generalment. 

- Emocions de la veu: les emocions que es transmeten en un senyal de veu, com 

l’excitació, també són part de la informació que ens transmeten les variacions de to. 

Per exemple,  la relació que existeix entre cridar i l’estrès, o l’enfado amb l’increment 

del volum de la veu. Les variacions del to sovint estan correlacionades amb la variació 

de volum. 

- Accent: s’expressa amb els canvis en la transcripció estàndard i en part amb els canvis 

en el to. Per exemple, en alguns accents s’accentua el final de les paraules, és a dir, 

s’incrementa el volum del to al final de les paraules mentre que en d’altres es redueix 

el volum, o s’incrementa a l’inici. 

- Prosòdia: són els senyals d’entonació d’un discurs en la variació del temps. Té diverses 

funcions. Pot indicar la sintaxi, la demarcació i la conjunció de frases i oracions, torns 
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de paraula en les interaccions conversacionals, tipus d’expressió com per exemple 

preguntes o fets, a més a més de les actituds i emocions dels interlocutors. 

 

El timbre és el matís personal de la veu. És un fenomen complex i està determinat pel to 

fonamental i els harmònics o tons secundaris. Pel timbre reconeixem a l’interlocutor encara 

que no el veiem. 

La intensitat de la veu és el volum amb el qual s’emet el so. La intensitat pot expressar 

intimitat, suspens, sorpresa o impuls. Un volum alt comunica la intenció de dominar mentre 

que un volum baixa demostra timidesa o inseguretat. Els canvis de intensitat s’utilitzen per 

emfatitzar els punts clau d’un discurs. 

El ritme de la veu és el número de paraules per emissió de veu. Un ritme normal és de dues 

paraules per segon. Alguns ritmes són ràpids i enèrgics mentre que d’altres són deliberats i 

lents. 

Hi ha qualitats de la veu que no varien, i d’altres que es poden modificar amb entrenament o 

que estan en canvi continu perquè depenen de l’estat d’ànim o de l’entorn. 

La forma del tracte vocal d’un individu està determinada parcialment pels gens de l'individu, 

però hi ha una part que es pot entrenar. El coll d’una persona, pot ser curt o llarg i les faringes 

poden ser amples o estretes. Mentre que aquests atributs estan determinats genèticament, el 

propi individu pot en part modificar la forma del tracte vocal. Per exemple, els cantants 

altament preparats aprenen mètodes per millorar el so que produeixen, com per exemple 

arrodonir la forma dels llavis fa que el so duri més. 

De forma similar, l’anatomia de la laringe, i concretament la llargària de les cordes vocals, 

també ve determinada genèticament, però la hidratació de les cordes vocals o l’agilitat dels 

músculs de la laringe es poden controlar en part amb la salut vocal o amb cert entrenament. 

Per tant, cal destacar els hàbits vocals, per dir-ho d’alguna manera, ja que influiran en les 

característiques de la veu. Entre aquestes característiques trobem el ritme, la velocitat al 

parlar i la pronunciació. El ritme inclou les pauses periòdiques per buscar les paraules 

concretes, mentre que la velocitat fa referència al nombre de paraules i síl·labes que es poden 

dir en un temps determinat. Els hàbits inclouen com utilitzar els músculs de la laringe per obrir 

o tancar les cordes vocals o com gestionar la pressió del aire que tenim als pulmons. 
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En general, una persona reconeix fàcilment les veus que li són familiars o les veus de famosos, 

però tindrà dificultats a l’hora de descriure-les en paraules. El llenguatge no està tan adaptat 

per fer una descripció de la veu com ho està per descriure l’aparença d'una persona. Hi ha 

moltes descripcions de les característiques vocals i no totes tenen consens (veure Annex A1.3) 

[11]. 

 

3.2. La producció i la captació del so 

Cada sistema de comunicació té un conjunt de símbols elementals (o alfabet) a partir del qual 

es formen unitats més llargues com paraules o oracions. Per exemple, en el sistema digital 

l’alfabet bàsic seria el “1” i el “0” i en l’anglès o el català es comprendria l’alfabet bàsic de la 

“A” a la “Z” amb les variacions de cada llenguatge (ç en català per exemple). La unitat 

lingüística elemental de la llengua parlada s’anomena fonema (unitat fonològica mínima que, 

sense tenir sentit, s’oposa a una altra i permet diferenciar significats, com ara casa i capa) i la 

seva realització acústica anomenada phone (so). El nombre de fonemes d’una llengua pot 

variar ±20 fonemes amunt o avall, ja que el nombre exacte de fonemes depèn del dialecte, en 

el cas del català en té 26 i el castellà 28. 

Per aprofundir en els aspectes dels fonemes d’un llenguatge cal recordar dues definicions: 

La fonètica és la branca de la lingüística que estudia la producció dels sons per part de 

l’emissor (fonètica articulatòria), la percepció i la interpretació dels sons per part del receptor 

(fonètica perceptiva) i les propietats físiques del so (fonètica acústica). Els sons  es transcriuen 

entre claudàtors ([b]) [12]. 

La fonologia estudia el valor funcional dels sons des del punt de vista lingüístic, és a dir, com a 

unitats mínimes distintives que quan s’intercanvien provoquen un canvi de significat. Els 

fonemes es transcriuen entre barres inclinades (/b/). 

Les unitats fonètiques no es produeixen per sí soles, i s’ha de tenir en compte que la forma del 

seu espectre temporal es veu afectada pel context que el precedeix i pel sons que el seguiran, 

així com també pel context lingüístic, expressiu i tonal en el que es produeixen. Pel 

reconeixement de veu s’utilitza una unitat trifònica que depèn del context. 

Les síl·labes són les subunitats de les paraules, i són més llargues que els fonemes. Una paraula 

pot estar formada per una o més síl·labes i cada síl·laba pot estar composada per un o més 

fonemes. Les paraules són el que generalment es considera com unitat de parla. 
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3.2.1. La producció del so. La fonètica articulatòria 

El llenguatge utilitza normalment l'espiració per la producció dels sons. En la respiració normal 

l'espiració dura el doble de temps que la inspiració, mentre que durant l'acte de la parla o cant 

la fase d'espiració augmenta considerablement, tot i que aquest fet no incomoda al parlant. 

L'articulació és molt ràpida, considerant que un acte de parla normal conté entre 200-210 

síl·labes per minut, i aproximadament cada síl·laba té 2 sons de mitjana, per tant podem 

produir 6-7 sons per segon. La intensitat de l'emissió i la seva durada estan relacionades amb 

el procés respiratori [10].  

La freqüència respiratòria és el nombre de vegades que respirem per minut i és inversament 

proporcional a la mida corporal, de forma que un recent nascut respira fins a 60 vegades per 

minut, mentre que un adult respira entre 16-20 respiracions per minut. Existeix també una 

relació entre el sexe i la freqüència respiratòria, de forma una dona adulta habitualment té un 

ritme de 18-20 inspiracions i espiracions per minut, mentre que un home adult 16-18 [9, 10]. 

Aquests ritmes s'alteren enfront d'un esforç físic intens o davant de certs estats emocionals 

(alegria, por, dolor, ira, excitació...). 

Les cordes vocals són les responsables de la fonació; és a dir, de convertir l'energia 

aerodinàmica (generada als pulmons) en so utilitzable amb finalitats lingüístiques. Aquesta 

producció de so la poden realitzar de dues formes diferents, depenent del tipus de so. Si és un 

so oclusiu o fricatiu sord les cordes es mantenen separades i la glotis ben oberta, mentre que si 

és un so sonor les cordes vibren regularment de forma ondulatòria, com es pot observar en la 

Figura 3.3. Els sons sonors es generen a partir de les vibracions de les cordes vocals, mentre 

que els sons sords es generen per la falta de les vibracions d'aquestes. Es considera que 

aquesta vibració és l'efecte Bernoulli. 

 

Figura 3.3. Posició de la glotis i dels plecs vocals en la producció d'un so sord (esquerre) i d'un so sonor (dreta) 
[Ref. 13] 
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L'articulació del so es fa a través de les cavitats supraglòtiques que modulen l'aire provinent de 

la laringe donant lloc a diferents sons amb valor lingüístic. Aquesta modulació la realitza el 

parlant de manera voluntària movent de forma determinada els articuladors supraglòtics.  

Per tal que el parlant pugui controlar voluntàriament el moviment dels articuladors, alguns 

d'ells han de ser mòbils. Als articuladors mòbils com serien la mandíbula inferior, els llavis i la 

llengua, entre d'altres, se'ls anomena articuladors actius, mentre que els que no ho són i 

suporten el contacte o aproximació, com serien les dents o la faringe entre d'altres, 

s'anomenen articuladors passius. 

El moviment dels articuladors actius dóna lloc a diferents configuracions en forma i volum, fet 

que possibilita que el so resultant sigui un o un altre. 

La producció dels sons depèn del so que es vol produir [13]. Si és una vocal hi ha 3 paràmetres 

que     les defineixen: 

 L'alçada de la llengua que determina la classificació de les vocals en altes o tancades, 

semialtes o semitancades, semibaixes o semiobertes i baixes o obertes. 

 La posició i moviment de la llengua que les classifica en anteriors, centrals o posteriors. 

 L'acció dels llavis que les diferencia entre vocals arrodonides o no arrodonides. 

Si el so que es vol produir és una consonant hi ha 2 paràmetres que les defineixen: 

 El punt d'articulació, que fa referència al lloc en el que els òrgans articuladors es 

toquen o s'aproximen; pot ser bilabial, labiodental, dental, palatal, glotal... 

 El mode d'articulació, que fa referència a la forma d'articulació, és a dir, la manera 

segons la qual es realitza el contacte o aproximació. Es pot classificar de forma general 

segons la part que té la funció principal, com seria segons el tracte vocal, segons les 

cordes vocals o el vel del paladar. Dins d'aquestes classificacions es poden 

subclassificar segons si són oclusius o fricatius entre d'altres en el primer grup, si el so 

és sord o sonor en el segon grup, i si és nasal o oral en el tercer. 

 

A. L'accent 

La prominència d'una síl·laba enfront les altres es considera un reflex de la intensitat. La 

síl·laba tònica és més intensa que la resta de les síl·labes de la paraula, que són àtones. 
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B. El to. L'entonació 

Des del punt de vista articulatori el to depèn bàsicament de les cordes vocals: de la seva 

longitud, grossor i de la tensió que es veuen sotmeses. Dels tres elements que introdueixen 

variacions, només la tensió es pot controlar de manera conscient per l'emissor. Podem variar 

el to, tensant més o menys les cordes vocals, independentment de la intensitat i de la duració. 

 

C. Tipus de veu i cordes vocals 

En l’edat adulta, les cordes vocals dels homes i de les dones són diferents, reflectint un cop 

mes les diferències entre homes i dones, aquest cop en la mida de la laringe. Les veus de 

l'home adult són normalment més greus ja que tenen unes cordes vocals més llargues (entre 

17-25mm de llargària) i gruixudes, en canvi les veus de dona adulta són habitualment més 

agudes ja que tenen unes cordes vocals més curtes (entre 12.5-17.5mm de llargària). Aquesta 

diferència de les cordes vocals entre homes i dones significa que les veus tindran diferents 

tonalitats. L’extensió de les veus és aproximadament de dues octaves per cada veu. 

A més a més, de les clares diferències entre sexe, dins d’un mateix sexe també trobem grans 

diferències causades per la genètica. Aquest fet fa que classifiquem les veus en diversos grups, 

a part de pel sexe. En quan a la classificació de les diferents veu d’home trobem  baix, baríton i 

tenor principalment i contralto, mezzo-soprano i soprano per dones. 

Aquesta no és la única diferència entre la veu d’un home o d’una dona. Els homes, 

generalment, tenen un tracte vocal més llarg fet que els concedeix una veu amb un to més 

baix o greu; aquest fet és independent de les cordes vocals pròpies. 

Com a exemple il·lustratiu, el rang vocal de la música clàssica engloba 5 octaves, des del G1 

(Sol1) fins al G6 (Sol6). Cada individu té una capacitat de reproduir sons en un rang d’entre una 

octava i mitja a dues. La classificació de la tipologia de veu està agrupada en els tipus 

esmentats anteriorment i cadascun de un rang de dues octaves, tal com es mostra en la Figura 

3.4. Molts individus tenen una veu intermèdia.  
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Figura 3.4. Diagrama de les diferents tonalitats de veu 

 

D. La duració 

La duració constitueix el temps de prolongació dels sons o de les síl·labes. Cada so té una 

duració pròpia, fet que permet diferenciar les fricatives de les oclusives, les primeres són més 

llargues, o que les consonants sordes són més llargues que les sonores. La duració dels sons és 

més llarga en les síl·labes tòniques tot i que també pot variar en funció del context. 

 

3.2.2. La transmissió del so. La fonètica acústica 

La fonètica acústica és la branca de la fonètica que s'encarrega d'estudiar les propietats 

físiques de la parla que es produeixen durant la transmissió del missatge entre emissor i 

receptor. 

El so consisteix en una sèrie de pertorbacions sofertes per les molècules de l'aire produïdes per 

la vibració d'un cos, i trameses a través d'un medi elàstic, en aquest cas l'aire, i capaces de ser 

percebudes per l'oïda humana [14]. 

 

A. Característiques de les ones sonores 

El missatge que viatge per l'aire entre l'emissor i el receptor ho fa en forma d'ones sonores. 

Aquestes ones tenen unes característiques físiques i acústiques, com qualsevol fenomen 

periòdic, que es mostren a la Figura 3.5 i que són: 

- El període: és el temps que transcorre des de que s'inicia un moviment fins que es 

torna a reiniciar en el mateix punt o posició; és a dir, és el temps que dura una ona 
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completa. Aquest paràmetre es mesura en segons (s) i és la unitat que s'utilitza en els 

càlculs. Les ones aperiòdiques són aquelles que tenen períodes irregulars. 

- La freqüència: o cicles per segon, és el nombre de vegades que un fenomen es 

repeteix per unitat de temps. És la inversa del període i es mesura en Hertz (Hz). Com 

més petit és el valor de la freqüència més greu és el so amb el que es correspon. 

 

  
 

 
         

 

 
 

 

- L'amplitud: es mesura en decibels (dB) i correspon a l'allunyament màxim de la corda 

respecte a la línia de base (línia en repòs o equilibri) que depèn de la força d'expulsió 

inicial de les cordes. Com més gran sigui l'amplitud més gran serà la intensitat de l'ona. 

 

Figura 3.5. Característiques de l'ona simple (Fernández Planas 2011) 

 

Les ones complexes són el resultat de la suma d'ones simples, i si la complexa és periòdica, els 

seus components tenen relació matemàtica entre sí, ja que són múltiples del primer. La 

vibració sencera de la corda és el primer harmònic (F0 o to fonamental) i la vibració simultània 

de les parts de la corda (les meitats, terceres parts...) seran respectivament el segon harmònic, 

el tercer, etc. i seran múltiples del primer. A continuació es mostra la fórmula que relaciona la 

freqüència fonamental (F0) amb el nombre de l'harmònic (Na) i la freqüència de l'harmònic 

(Fa). 
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Figura 3.6. Relació amplitud-període (Adaptada de Martínez Celdrán, 1996) 

 

B. Principals presentacions gràfiques de les ones acústiques 

Els gràfics principals que s'utilitzen en l'anàlisi acústic dels sons de la parla humana són tres: 

oscil·logrames, espectres i espectrogrames o sonogrames, tot i que alguns d'ells presenten 

variants [9]. Aquests tres tipus corresponen a tres formes diferents d'observar les ones 

sonores. 

- Els oscil·logrames permeten veure les ones de forma unitària. Representen les 

variacions d'amplitud a través del temps i s'expressen en un gràfic en el qual l'eix de 

les abscisses expressa temps i l'eix de les ordenades expressa amplitud. 

- Els espectres permeten veure les característiques d'amplitud i freqüència del so en un 

moment puntual del seu desenvolupament temporal. Es representen en un gràfic en el 

qual l'eix de les abscisses representa la freqüència i l'eix de les ordenades indica 

l'amplitud. En la Figura 3.7 s'il·lustra la posició dels diferents harmònics que conté un 

espectre i també situa la posició dels pics millor definits. 

- L'ample de banda d'un pic correspon a la seva amplada mesurada uns 3 mm per sota 

del vèrtex. 

El període i la freqüència són paràmetres 

dependents entre sí. En canvi la seva relació 

amb l'amplitud és independent. En els gràfics 

mostrats en la Figura 3.6., es pot comprovar 

aquest fet. En la part superior de la imatge es 

poden veure dues ones de diferent amplitud i 

mateix període, i a la part inferior es veuen 

dues ones de igual amplitud i diferent 

període. 



 

33 
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Figura 3.7. Situació dels harmònics i pics d'un so a l'espectre (Fernández Planas 2011) 

 

- Els espectrogrames o sonogrames constitueixen un tipus de gràfic que presenta el 

temps en l'eix de les abscisses i la freqüència en el de les ordenades. D'aquesta 

manera permet analitzar l'evolució freqüencial dels sons en el transcorregut del 

temps. També contempla l'amplitud en forma de major o menor intensitat de color. 

- Aquest tipus de gràfic ens permet adonar-nos dels efectes acústics de la coarticulació, 

que és el pas d'uns sons a uns altres. 

 

 

Figura 3.8. Gràfics fonamentals en fonètica acústica (Fernández Planas 2011) 

 

En la Figura 3.8 es mostren els tres tipus de representacions gràfiques esmentades en aquest 

apartat. 
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3.2.3. La percepció del so. La fonètica perceptiva 

A. L'audició i l'oïda 

El procés de l'audició comença a l'oïda amb la captació de les ones sonores que es transformen 

en impulsos nerviosos, tal i com es pot observar en la Figura 3.9. [12]. A partir d'aquests 

impulsos s'inicia el procés de percepció i interpretació dels sons ja convertits en impulsos. 

 

 

Figura 3.9. Elements de l'oïda humana (Fernández Planas 2011) 

 

En aquest procés intervé l'oïda que està formada per 3 parts amb funcions ben delimitades: 

- L'orella externa: s'ocupa bàsicament de recollir les ones sonores que li arriben a través 

de l'aire i d'augmentar lleugerament la seva intensitat. Està formada pel pavelló 

auditiu, que recull les ones sonores que li arriben, augmenta lleugerament la seva 

intensitat, i facilita el pas cap a l'interior a través del conducte auditiu extern. Aquest 

conducte actua com una espècie de ressonador amb una freqüència natural de  

3000Hz i també suavitza els sons massa aguts per evitar danys als òrgans sensibles. 

- L'orella mitjana: s'encarrega de recuperar la intensitat que es perd en el pas d'ones 

aèries a líquides, o de suavitzar-les si són massa intenses. Està formada pel timpà i els 

ossicles (martell, enclusa i estrep).  

- L'orella interna: es dedica a transformar les ones en impulsos nerviosos i enviar-los al 

cervell. També es coneix com a laberint i està formada pels conductes semicirculars, el 

vestíbul i la còclea. Els primers s'ocupen de controlar el sentit de l'equilibri de la 

persona i per tant aspectes relacionats amb el vertigen. 
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B. El mecanisme de percepció 

La percepció és el mecanisme pel qual el cervell interpreta el missatge que li arriba a partir 

dels impulsos nerviosos que li envia el nervi auditiu. 

L'ésser humà és capaç de percebre una banda de freqüències molt àmplia, des dels 16Hz fins 

als 20.000Hz. La freqüència percebuda i la seva intensitat estan íntimament relacionats perquè 

unes freqüències necessiten més intensitat que altres per ser percebudes. 

Per conveni es va establir que un so de 1.000Hz es comença a sentir a 0dB (llindar de l'audició) 

i se segueix sentint fins als 120dB (llindar del dolor) aproximadament [9, 10]. Amb l'edat el 

llindar d'audició va augmentant en intensitat. 

 

Qualitats perceptives dels sons 

Des del punt de vista perceptiu hi ha 3 qualitats dels sons que cal destacar: 

- El to: fa referència a la percepció del receptor del to fonamental d'un so complex, o 

del primer harmònic. El to fonamental mitjà de les veus masculines més greus es troba 

al voltant dels 100-120Hz i el de les dones al voltant dels 180-220Hz. 

- La sonoritat perceptiva: la percepció del receptor de la intensitat d'un so, la seva 

amplitud mitja global. 

- El timbre: correspon a la percepció del receptor de la particular distribució freqüencial 

dels formants o de les ressonàncies dels diferents sons. El timbre és la percepció d'una 

relació entre l'amplitud i la freqüència dels harmònics que composen els formants. 

 

3.2.4. Veu parlada 

Tot i que el to i la intensitat de la parla estan determinats principalment per la vibració de les 

cordes vocals, el seu espectre està lligat a les ressonàncies del tracte vocal.  

Els pics que apareixen en l’espectre sonor de les vocals, independentment del to, es 

denominen formants. Apareixen com evolvents que modifiquen les amplituds dels harmònics 

de la font sonora. 

Les vocals es produeixen com sons i cadascuna té el seu propi espectre. L’A i l’U tenen 

l’harmònic fonamental i el tercer harmònic forts, i el segon i el quart dèbils; l’E i l’O, més aviat 

la inversa, harmònic fonamental i tercer harmònic dèbils i el segon i el quart forts; la I té els 

primers harmònics dèbils i el cinquè i el sisè forts. Les consonants es classifiquen més aviat 



  Memòria 

36 
 

com a soroll i són de dues classes: silencioses, és a dir, que no intervenen les cordes vocals, i 

parlades, és a dir, que intervenen les cordes vocals. La majoria de les consonants s’originen 

bruscament i per tant contenen harmònics transitoris. 

La intel·ligibilitat oral està relacionada amb les altes freqüències; per tal que la parla sigui 

comprensible, és indispensable la presència d’harmònics amb una freqüència entre 500-

3.500Hz. D’altra banda, l’energia de la veu està continguda majoritàriament en baixes 

freqüències i la seva supressió resta potència a la veu que sona fina i amb poca energia. 

El so és la forma més natural de comunicació pels humans i per d’altres espècies animals. La 

veu parlada té un espectre temporal ric en variacions. En el cas dels animals, només poden 

produir unitats bàsiques de so repetitives, que tenen espectres temporals amb menys 

variacions i que no els permeten la complexitat d’un llenguatge amb gramàtica. 

La parla és com l’alfabet en el llenguatge escrit, una seqüència de símbols acústics elementals 

(anomenats fonemes) que en conjunció formen la llengua. Com ja s'ha esmentat anteriorment, 

la veu parlada es produeix per les vibracions d’aire “comprimit” generat per la impulsió de 

l’aire inhalat, que es troba en els pulmons, cap a les cordes vocals i que surt pels llavis i les 

fosses nassals. L’aire es modula i pren la forma de les vibracions de les cordes vocals (que es 

troben a la glotis), la ressonància del tracte vocal, la posició de la llengua i les obertures i 

tancaments de la boca. Els senyals de la parla transmeten més que les paraules parlades. La 

informació transmesa en el discurs inclou: 

- Símbols fonètics acústics: aquestes són les unitats elementals de la parla que formen 

unitats més llargues com les síl·labes i encara més llargues, les paraules. 

- Informació de gènere: expressat pel to (relacionat a la freqüència fonamental del so 

de la veu) i la mida del tracte vocal. A causa de les diferències en l’anatomia, les veus 

femenines tenen una ressonància a freqüències més altes i també un to més alt. 

- Edat: expressa els efectes de la mida i l’elasticitat de les cordes vocal, del tracte vocal i 

del to de veu. 

- Accent: s'expressa pels canvis en la pronunciació segons l’idioma, l’eliminació o 

inserció de fonemes en la transcripció estàndard de les paraules i a través dels canvis 

sistemàtics en l’èmfasi, la duració, l’entonació i  l’estrès que s’expressa en la veu. 

- Identitat del interlocutor: expressat per l’anatomia del tracte vocal de l’individu, el to i 

les entonacions. 

- Emocions i salut: expressat pels canvis en la ressonància del tracte vocal, to, duració i 

estrès i per les dinàmiques de l’espectre del to i del tracte vocal. 
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- Prosòdia: són els senyals d’entonació que produeixen els canvis de to i l’estrès. La 

prosòdia ajuda a connectar subfrases i aclarir la intenció, eliminar ambigüitats tals com 

si la frase pronunciada és un fet o una pregunta. 

 

3.2.5. Captació de so 

La possibilitat de capturar i conservar qualsevol so, per complex que sigui, i de reproduir-lo 

quan i on es vulgui respectant al màxim el contingut original és  una de les conquestes 

tecnològiques  i culturals del segle XX. 

Independentment del sistema emprat per a la conservació (mecànic, magnètic o òptic), la 

primera baula de qualsevol enregistrament de so sempre està representada per un micròfon, 

un transductor electroacústic que transforma les vibracions de l’aire (compressions i 

expansions típiques que acompanyen la propagació de qualsevol so a l’aire en el seu punt 

d’emissió) en un senyal elèctric modulat. Aquest es pot manipular, amplificar, transformar i 

conservar en forma d’energia mecànica (disc fonogràfic), magnètica (cinta magnetofònica) o 

òptica (pel·lícula cinematogràfica), i ser reproduït quan es desitgi seguint un procés invers. 

D’aquesta manera es té a disposició un senyal elèctric que, convenientment amplificat, pot 

controlar un o diversos altaveus (transductors electroacústics conceptualment similars als 

micròfons però que funcionen a la inversa, és a dir, transformen un senyal elèctric en ones 

acústiques), que restituiran el missatge original. Tots els elements indicats fins ara són 

analògics, fet que implica que totes els transformacions que experimenta un senyal musical 

quan s’enregistra i es reprodueix respecten en la pràctica la seva naturalesa típicament 

ondulatòria, una sèrie de valors positius i negatius que sempre es poden representar 

mitjançant una corba amb una forma d’ona aproximadament sinusoïdal. El senyal, sigui en 

forma d’energia mecànica, magnètica o òptica, conceptualment és anàleg a ell mateix, i per 

això és definit com analògic. Existeix el senyal digital, és a dir, numèric, on els impulsos i/o 

senyals no es representen com una entitat que varia contínuament en el temps, sinó per 

seqüències discretes de números elementals (0 i 1) mitjançant els qual s’aconsegueix 

memoritzar un missatge musical complicat. 

La primera temptativa de gravar i reproduir sons la va realitzar Thomas Edison l’any 1877 [15] 

quan va posar a punt el seu fonògraf de cilindre amb el qual va poder gravar i reproduir unes 

estrofes cantades per la seva filla. Aquesta màquina estava constituïda per un cilindre recobert 

amb una fina làmina d’estany que girava a una velocitat constant desplaçant-se al mateix 

temps al llarg del seu eix de rotació per mitjà d’un cargol sense fi. Els sons es els capturava 
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mitjançant una trompeta acústica que, a través d’una membrana, feia vibrar una agulla. 

Aquesta, recolzada sobre la làmina d’estany, hi creava al damunt un solc helicoide, és a dir, un 

solc modulat verticalment, tot capturant el missatge musical. Per a escoltar la gravació només 

calia tornar al començament del cilindre i fer que l’agulla recorregués el solc. En aquest cas, les 

rugositats del solc induïen vibracions en la membrana que es difonien en l’aire en forma 

d’ones acústiques. El cilindre es va transformar en disc l’any 1887 gràcies a Emil Berliner i, cap 

al 1900, la incisió va a passar de ser en profunditat a ser lateral, tot definint el que serien les 

bases actual de la gravació mecànica del so (Per més informació veure Annex A1.4). 

 

A. Equips de captura, registre, tractament i reproducció de el so 

Per enregistrar el so hi ha diversos mètodes, però generalment és necessari emprar un 

micròfon per captar el so, les característiques del qual influiran en la qualitat del senyal 

enregistrat. El tractament que s'apliqui al senyal enregistrat, filtres (passa baix, passa alt, 

notch, etc), i la preparació de l'entorn (insonorització de la sala, acústica, etc) són els principals 

factors condicionants de l'enregistrament [16].  

La qualitat del senyal també es veurà afectada pel format de so amb el que es desi, i aquest 

mateix format serà el determinant de com es podrà reproduir. 

 

B. Formats de so 

En la Taula 3.1  es mostra una comparació dels diferents formats d’àudio digital. 

Format Característiques 

CDA CDA (Compact Disc Audio) és el format específic dels CD d’àudio creat per Philips a 

finals de la dècada dels 70. Té una freqüència de mostreig de 44.1KHz i 16 bits de 

quantificació, és estèreo i requereix 172Kb de memòria per segon de so. El seu 

principal avantatge és la qualitat de so i el seu principal inconvenient és la memòria 

que requereix. 

WAV Microsoft Waveform (WAV) és el format d’ona estàndard del sistema Windows, 

creat per Microsoft el 1987. Tots els formats d’àudio s’han de transformar a WAV 

per a poder processar-los amb un ordinador. Admet diferents freqüències de 

mostreig, quatre qualitats de quantificació (a 8, 16, 24 i 32 bits) i pot ser mono o 

estèreo. Com en el cas del CDA, el seu principal avantatge és la qualitat del so i el 
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seu principal inconvenient la memòria que necessita. 

AIFF Format estàndard per a les plataformes MAC, tot i que també interpreta Windows. 

És el paral·lel al WAV. Admet diferents freqüències de mostreig (fins a 44.1KHz) i 32 

bits de quantificació. 

MP3 MP3 (MPEG-1 Layer 3) és el format d’arxiu d’àudio comprimit creat per Thomson 

Multimedia i el Fraunhofer Institute de Baviera. Treballa en format WAV, i per tant 

permet emmagatzemar so de gran qualitat amb altes relacions de compressió 

reduint la grandària dels arxius en unes deu vegades. La compressió la fa mitjançant 

un procés algorítmic anomenat “Codec” que substitueix l’arxiu original d’àudio per 

una complexa formulació matemàtica. També s’eliminen determinades freqüències 

que no són perceptibles a l’oïda humana. Gràcies a la seva potent compressió i la 

pràcticament nul·la pèrdua de qualitat és el format estàndard actual per a la 

distribució de música per Internet. La majoria de lectors de CD i DVD són 

compatibles amb aquest format. 

OGG Format d’àudio de propòsit general comprimit amb pèrdua. És totalment obert, 

lliure de patent i royalties i és adequat per a àudio de mitjana a alta qualitat (8-

48KHz 16+ bit, polifònic) a taxes de transferència fixes i variables, de 16 a 

128kbps/canal. Ofereix una qualitat bastant superior a MP3, WMA, RealAudio i VQF 

ocupant el mateix espai amb l’avantatge de que és lliure; però no és universal, i per 

tant, no és compatible amb molts dispositius. 

RA, RM RA (Real Audio) és un format d’arxiu d’àudio comprimit molt utilitzat per Internet 

per a la reproducció en temps real. Disposa d’un sistema de descompressió, que 

permet funcionar sense la necessitat de treballar sobre l’arxiu complet, fet que 

permet que els programes de reproducció puguin anar descodificant i reproduint el 

so a mesura que la informació els va arribant, sense esperar a rebre l’arxiu complet. 

La seva qualitat és inferior a les dels formats WAV, CDA i MP3, raó per la qual no és 

utilitzat per la indústria i el seu ús es limita a la reproducció a Internet. És el format 

amb el qual opera el servidor de vídeo/àudio de la XTEC. 

WMA Format d’àudio comprimit propi del sistema Windows. El seu reproductor específic 

és el Reproductor de Windows Media. Les prestacions qualitat/pes són similars a les 

dels fitxers RA/RM. Alguns reproductors MP3 reprodueixen també aquest format. 

 

Taula 3.1. Especificacions dels formats de so  
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3.3. Anàlisi del so, anàlisi de veu i anàlisi d'emocions a través de la veu 

3.3.1. Anàlisi del so 

Consisteix en procediments que mitjançant aparells adequats permeten quantificar les 

diferents qualitats del so. Molts dels sons d’interès musical no són estacionaris, sinó que varien 

amb el temps.  

 

A. Sistemes d’anàlisi del so 

Hi ha diversos sistemes d'anàlisi de so [17]. Els més rellevants són els següents: 

- L'oscil·loscopi és el primer sistema d’anàlisi que dóna una percepció acurada 

d’aquestes variacions. És un instrument que permet visualitzar la forma de l’ona 

elèctrica que genera un micròfon, la qual bàsicament es correspon amb l’ona sonora 

d’origen. L’oscil·loscopi és de gran utilitat en l’estudi dels fenòmens transitoris del so, 

com els atacs i les envolupants de l’ona sonora. 

- El freqüencímetre mesura el to o freqüència d’un so. Els primers models constaven 

d’un micròfon i d’un amplificador que produïa en una làmpada un senyal lluminós 

altern corresponent al so estudiat, el qual, projectat sobre un disc rotatori amb 

velocitat variable i coneguda, permetia determinar la freqüència sonora. Els 

freqüencímetres digitals actuals compten els cicles de l’ona durant un curt espai de 

temps i en calculen la freqüència mitjana. 

- El sonòmetre mesura la intensitat sonora. El so és captat amb un micròfon incorporat 

a l’aparell, el qual generalment està proveït de diversos filtres elegibles que adapten la 

sensibilitat inicialment uniforme de l’aparell a les diferents corbes de sensibilitat 

mitjana de l’oïda humana, les quals varien amb la freqüència i la intensitat. Aquests 

filtres processen el senyal elèctric corresponent al so captat, que es mesura i permet 

obtenir-ne la potència sonora instantània ponderada. 

- L’espectroscopi o analitzador d’espectre, és un aparell que permet visualitzar 

l’espectre freqüencial o harmònic d’un so. El so que es vol estudiar es capta amb un 

micròfon i es fa passar per un sistema de filtres de bandes molt estretes i consecutives. 

Un sonòmetre mesura la intensitat sonora de cadascuna d’elles, i un dispositiu de 

visualització, ja sigui una pantalla o una impressora, mostra la distribució de la 

intensitat o potència sonora en cada banda. L’amplada de les bandes, que pot ser 

variable, disminueix logarítmicament amb la freqüència i, d’aquesta manera , s’adapta 

a la sensació de l’oïda. Els models d’espectroscopi més simples enregistren el so i el 
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processen amb un filtre de freqüència central i amplada de banda variable tantes 

vegades com bandes calgui analitzar i d’aquesta forma componen el gràfic amplitud-

freqüència. Aquest sistema més simple redueix la complexitat de l’aparell però 

augmenta exponencialment el temps del procés.  

- Els analitzadors d’espectre en temps real disposen d’un banc de filtres que fan 

instantàniament la descomposició en bandes del so i permeten visualitzar l’espectre 

de senyals variables en el temps. 

 

3.3.2. Anàlisi de veu 

L'anàlisi de veu és un mètode de identificació humana, ja que ens permet demostrar la 

identitat del locutor, però també ens permet saber l’estat d’ànim d’aquest [18]. 

Les manifestacions o sons vocals es classifiquen segons 4 punts de vista, centrats 

successivament en l’instrument vocal, en l’expressivitat de la veu, les circumstàncies del seu 

ús, i en la intencionalitat de la persona i el tipus d’acció que empren vocalment (ja sigui 

conscientment o no). Aquest últim punt és essencial per a la comprensió de la mecànica vocal i 

les seves patologies. Els 4 punts de vista esmentats anteriorment estan interrelacionats entre 

sí, és a dir, que per fer un anàlisi de veu s’hauran de contemplar tots els punts anteriors. 

 

A. Classificació segons l’instrument 

Les formes de funcionament de l’instrument vocal, així com les seves característiques 

individuals, ens permeten diferenciar diverses categories d’emissions vocals, entre les quals cal 

esmentar: 

1. Veu parlada, veu cantada, veu cridada 

2. Veu alta (volum alt de veu) i veu baixa (xiuxiuejar) 

3. Veu de registre agut i veu de registre greu 

4. Veu femenina, masculina, infantil i senil 

5. Veu de soprano, de tenor, de baix i de contralto (categories intermitges mezzo-

soprano i baríton) 

6. Veu forta, veu dèbil i veu inspiradora 

7. Veu clara, sorda, aspre, ronca, etc. 
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Aquestes primeres categories o “tipologies de veu” són les que considera un fisiòleg de la veu 

que intenta classificar les manifestacions vocals basant-se en dades acústiques que permeten 

diferenciar auditivament un tipus d’un altre. 

 

B. Classificació segons l’expressivitat de la veu 

L’aspecte expressiu de la veu permet diferenciar unes altres “tipologies de veu” que estan 

interrelacionades amb les precedents i que tenen relació amb diferents estats d’ànim 

susceptibles a adjudicar a la veu una tonalitat afectiva particular. En són exemples: 

1. Veu suplicant, humil, tímida, estrangulada o tremolosa 

2. Veu decidida, enèrgica, tallant o seca 

3. Veu insinuant, sarcàstica o melosa 

4. Veu emfàtica, falsa, convencional o afectada 

5. Veu càlida, seductora, commovedora, embruixant o sexy 

 

C. Classificació segons les circumstàncies del seu ús 

Les circumstàncies en les que es produeix la veu i la funció que realitza l’individu permeten 

plantejar una tercera categoria d’execucions vocals, de la que en són exemple: 

1. Veu de parlar en públic, o al contrari, veu conversacional i veu confidencial 

2. Veu parlada espontània, o al contrari, veu recitativa, veu modulada i veu de lectura en 

veu alta 

3. Veu al aire lliure, veu amb micròfon, veu del comediant o veu del cantant 

 

D. Classificació segons la intencionalitat de la persona 

D’acord amb la intencionalitat del subjecte i el tipus d’acció que executa expressant-se 

vocalment, es poden diferenciar tres comportaments vocals molt específics que corresponen 

respectivament a la veu projectada o veu directiva, la veu no projectada o veu d’expressió 

simple i la veu de insistència; que es poden trobar en situacions quotidianes.  

1. Veu projectada o veu directiva, per exemple, cridar a algú, ordenar, afirmar, informar 

o interrogar 

2. Veu no projectada o veu d’expressió simple, per exemple, explicar un fet succeït 

moments abans, rememorar un record, compartir impressions o parlar sol 
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3. Veu de insistència com per exemple missatges de reiteració que tenen un caràcter 

d’urgència. 

 

E. Anàlisi de la senyal vocal 

Tradicionalment s’han realitzat múltiples intents per analitzar totes les característiques vocals, 

destacant les principals: 

1. To: fa referència a com d’agut o greu és un so. En física el to del so s’identifica amb la 

freqüència, a major freqüència més agut el to que es produeix i a l’inrevés, a menor 

freqüència més greu és el to. 

i. Tons greus: freqüències entre 125-500Hz 

ii. Tons mitjos: freqüències entre 500-1.000Hz 

iii. Tons aguts: freqüències entre 1.000-2.000Hz 

El to de veu també variarà segons sigui un nen (Si2-Mi3), una dona (Sol2-Re3) o un 

home (Sol1-Re2). 

2. Intensitat: fa referència a la força que té un so, ja sigui fort o fluix. En física la 

intensitat del so s’identifica amb l’amplitud de l’ona sonora, a major amplitud més fort 

és el so i viceversa.  

i. Intensitat baixa: usualment fa referència a estats d’ànim tranquils, 

íntims, tristos o propers. 

ii. Intensitat alta: usualment fa referència a estats d’ànim d’alegria, 

ràbia, agressivitat o ànim. 

3. Timbre: fa referència a les característiques agregades al to, que li transmeten a la veu 

la sensació de ser brillant, aspre, opaca, ronca, etc., resultant de la conjunció del to 

fonamental de tons harmònics amb els múltiples que brinden la característica de la 

individualitat de la veu humana, ja que la combinació de sons que conformen el timbre 

és irrepetible. Correspon a la qualitat de la veu i s’aprecia a partir de la freqüència dels 

formants que caracteritzen les vocals i del nombre i la nitidesa dels harmònics 

presents en els sons estudiats. 

En l’anàlisi de veu també s'han de tenir en compte característiques com el dèbit que correspon 

al nombre de paraules emeses per minut i que també considera la duració de les paraules i 

l’interval de temps que les separa, i la melodia que és la variació de la freqüència en funció del 

temps. 
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Així doncs, per poder estudiar la veu i comprendre-la, s’han de tenir en compte diverses 

característiques, i un dels majors problemes és que les definicions no són universals: 

1. To vocal o altura tonal: so greu o agut amb el qual s’emet la veu. Pot variar segons 

l’edat, el sexe, els hàbits i les malalties entre d’altres. 

2. Timbre vocal: so complex propi i característic de cada persona, que és el que distingeix 

una veu d’una altra tot i que s’emetin en el mateix to. Pot ser brillant, aspre, opac, etc. 

3. Intensitat: força o debilitat amb la qual s’emet la veu 

4. Ritme: continuïtat amb la qual s’emet la veu. Pot ser continu, discontinu, entretallat... 

5. Melodia: són inflexions que se li donen a la veu, la entonació congruent amb el que 

s’està dient. Pot ser melòdica, amelòdica, monòtona, discordant, etc. 

Els paràmetres acústics de la veu s’agruparien en els esmentats primerament en aquest 

apartat: Intensitat (Amplitud i Volum), To (Altura i Freqüència) i Timbre (Qualitat). 

Totes aquestes característiques es poden veure alterades o modificades involuntàriament, per 

exemple per malalties, o voluntàriament per l’ús o desús dels artificis i/o artefactes. 

La forma gràfica de representar el so s’ha definit com espectre. Les característiques de la veu 

es representen per espectres i per tant les longituds d’ona poden ser més obertes o tancades i 

amb major o menor amplitud. 

Cal destacar el fet de que a través de l’oïda una persona pot interpretar la veu emesa per un 

interlocutor, mentre que un sistema d’anàlisi per més sofisticat que sigui, només rep sons; és a 

dir, realitza un estudi objectiu, i no reconeix la tipologia de la veu, com seria una veu 

amenaçant o suplicant, sinó que registra intensitats i freqüències. 

 

3.3.3. Anàlisi d'emocions a través de la veu 

 Anàlisi de veu per detectar estrès (VSA) 

Els sistemes comercials d’anàlisi de veu per detectar estrès anuncien que poden detectar 

“decepció” o quan una persona menteix en un interrogatori [19]. Si l’estrès es pogués detectar 

en la veu i analitzar eficaçment, aquests sistemes serien una eina d’investigació viable, i encara 

més si s’implementessin als sistemes tecnològics de reconeixement de veu, ja que millorarien 

les capacitats de reconeixement d’aquests últims. Aquests sistemes es descriuen com a més 

eficients que un polígraf ja que poden realitzar més proves que no els darrers. Concretament 

s'estima que un VSA pot fer una mitja de 7 proves diàries, mentre que un polígraf en pot fer 
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una mitja de dues. Alguns d’aquests sistemes de VSA poden treballar tant amb veu gravada 

com amb veu en directe, i sense veure’s afectats per la condició de salut, l’edat, el consum de 

medicació o drogues a l’hora de realitzar l’anàlisi. 

Els sistemes de VSA no requereixen una connexió física de l’interlocutor ni tampoc 

restringeixen les respostes a “si” i “no”. 

 

Història de la tecnologia VSA 

Al 1970, Dektor Counterintelligence and Security (CIS) crea un aparell anomenat Psychological 

Stress Evaluator (PSE) que va ser un dels primers sistemes d’anàlisi de veu per detectar estrès 

que era de base un polígraf [20].   

Els polígrafs habitualment mesuren canvis en la pressió sanguínia, en els nivells hormonals, els 

patrons de l’estómac i de respiració, les reaccions de la pell (transpiració), i l’ona i amplitud del 

pols. Tots els músculs del cos, incloent les cordes vocals, vibren en el rang de 8 a 12Hz. En la 

literatura es descriu que hi ha un motiu aparent de base fisiològica pels tremolors o 

microtremolors dels músculs, que són petites oscil·lacions d’aproximadament 10 cicles per 

segon. Es considera que aquests tremolors són la base per detectar si algú menteix. En 

situacions de estrès, el cos es prepara per atacar o per fugir incrementant els nivells 

d’adrenalina, és a dir, preparant el cos per entrar en acció. Aquest fet fa que la vibració 

incrementi i de vegades es reflecteixi en una petita tremolor de les mans. 

 

Mètodes d’anàlisi de veu per detectar estrès i classificació 

Per entendre millor els aspectes que es poden transmetre a través de la veu s'han realitzat 

diversos estudis per determinar si es possible reconèixer i classificar l’estrès en la veu d’un 

individu. Està demostrat que en situacions extremes es detecta l’estrès en la veu, però aquests 

estudis pretenen saber si es possible detectar-lo en situacions quotidianes. També depèn dels 

paràmetres que tingui en compte el sistema per classificar les emocions, per exemple que 

consideri com estrès veus enfadades, fortes o la por.  

És possible detectar l’estrès en la veu mitjançant l’anàlisi d’aquesta, ja que l’estrès causat per 

factors externs introdueix variabilitat en el procés de parlar. Aquesta variabilitat que és 

dependent de l'interlocutor, pot ser en els següents paràmetres:  
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- Duració: que pot ser tant duració total de la paraula, duració d’una lletra individual (ja 

sigui vocal, consonant, semivocal o diftong), duració de les transicions de lletres i ratis 

de duració de la parla. 

- Factors relacionats amb la glotis: mesura dels espectres de les vocals (que siguin més 

llargs de 5 frames o de 96 milisegons). La situació del primer i el segon formant es 

mesura per determinar l’estructura espectral. 

- Intensitat: és el càlcul de l’energia en un senyal de veu. 

- Distribució del to 

- Estructura espectral 

Avaluant aquestes característiques amb la hipòtesi Bayesiana que permet diferenciar i 

classificar diversos tipus d’estrès emocional, es pot classificar la veu en neutral o en una escala 

d’estrès.  

Cal tenir en compte que com més gran sigui el nombre de característiques analitzades en la 

veu, més acurada serà la classificació. També cal tenir present que certes característiques són 

més útils i eficients que d’altres a l’hora de detectar l’estrès, segons del tipus que sigui. 

 

3.3.4. Sistemes d'anàlisi d'emocions  

Actualment existeixen diversos sistemes de reconeixement d'emocions a través de la veu. 

Alguns incorporen també la part de les expressions facials, mentre que d'altres es centren 

només el reconeixement a través de la veu. 

El problema general dels del darrer grup, és que l'expressió de les emocions varia d'una 

persona a una altra, en la mateixa persona, i també d'una cultura a una altra. És per això, que 

un sistema molt eficient en un lloc concret pot no ser-ho en un altre entorn. 

L'eficiència dels sistemes d'anàlisi existents pot variar segons el nombre d'emocions 

analitzades. S'han realitzat diversos estudis per tal de millorar l'eficiència de l'anàlisi. Un d'ells 

realtitzat al 2008 a la universitat College of Computer and Information Science, Northeastern 

University of Boston[21], tracta del reconeixement d'emocions a través de la parla utilitzant 

xarxes neuronals. 

En aquest estudi els autors van realitzar el reconeixement de 6 emocions en total (happy, 

sadness, hot anger, neutral, interest, panic) a través de diverses característiques, entre elles 
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MFCCs i el to (F0),  i quan el reconeixement el van realitzar simultàniament van obtenir els  

resultats mostrats en la Taula 3.2: 

 

Taula 3.2. Resultats del reconeixement de 6 emocions (Keshi Dai, Harriet J. Fell and Joel MacAuslan) 

 

L'exactitud del seu sistema a l'hora d'analitzar sis emocions va ser d'un 48.93% (≈49%). 

L'eficiència del sistema augmentava segons es reduïa el nombre d'emocions analitzades, i el 

reconeixement millorava. En el cas de l'anàlisi de 4 emocions l'eficiència va ser d'un 62.34% 

(≈62%). Els resultats obtinguts es mostren a la Taula 3.3.  

 

Taula 3.3. Resultats del reconeixement de 4 emocions (Keshi Dai, Harriet J. Fell and Joel MacAuslan) 

 

A l'hora d'analitzar les emocions per parells, l'eficiència augmentava considerablement, tal 

com es mostra en la Taula 3.4.,sent entre el 80-95%.  
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Taula 3.4. Resultat del reconeixement de 2 emocions (Keshi Dai, Harriet J. Fell and Joel MacAuslan) 

 

El problema principal de l'anàlisi i reconeixement d'emocions a través de la veu és que les 

emocions es confonen fàcilment les unes amb les altres quan s'observa un senyal. L'alegria 

sovint es confon amb l'ira (hot anger) o l'interès. El pànic també es confon amb l'ira, i la 

tristesa (sadness) sovint es confon amb la neutralitat (neutral). 

 

Un altre sistema d'anàlisi d'emocions, capaç de diferenciar 16 emocions diferents, ha estat 

dissenyat per una empresa d'Israel anomenada Nemesysco [22]. El seu sistema analitza més de 

151 característiques de cada mostra processada. Es basa en la roda d'emocions de Robert 

Plutchik [8], que es mostra a continuació a la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Emocions de la Roda de Plutchik  
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Aquest sistema incorpora noves tècniques al anàlisi de veu fonètic convencional. El sistema 

s'anomena LVA7 (Layered Voice Analysis), i és la setena generació del prototip. Expressa els 

resultats mitjançant una espècie de diamant que mostra uns pics més pronunciats a les 

emocions reconegudes; és a dir, si durant la parla l'interlocutor expressa més d'una emoció es 

pronunciaran ambdues. A la Figura 3.11. es mostra com classifica les emocions. L'eficiència del 

sistema és del 75%. 

 

Figura 3.11. Representació de les emocions reconegudes pel sistema LVA7 (Nemesysco) 

 

Aquest sistema l'utilitzen empreses actualment pel reclutament de recursos humans, per 

temes de seguretat, en centres telefònics d'atenció i en assegurances. 
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4. Disseny del software 

4.1. Objectius del software 

Es pretén dissenyar un software  que permeti que la màquina sigui capaç de processar senyals 

de veu i donar un valor en escala del grau d'alegria o neutralitat implícita en aquest senyal; és 

a dir, permeti determinar les emocions transmeses pel locutor, diferenciant alegria de 

neutralitat. 

 

4.2. Material  

Per tal de dissenyar un software capaç de diferenciar les emocions (alegria i neutralitat) s'han 

hagut de tenir en compte diversos paràmetres, tant a l'hora de l'enregistrament del so, com a 

l'hora del processat dels senyals.  

El software s'ha basat en el principi de la intel·ligència artificial i el Machine Learning que 

s'explica en el següent l'apartat. També s'han tingut en compte diferents paràmetres a l'hora 

d'enregistrar els sons, no només considerant la qualitat del so, i per tant escollint el material i 

programa adequats, sinó també relatius al contingut del so, que en aquest cas s'han basat en 

la lectura d'un text fonèticament equilibrat. 

A continuació s'exposen els procediments emprats en el disseny del present projecte.  

4.2.1. Machine Learning 

A. Bases del Machine Learning  

Machine Learning és la branca d'intel·ligència artificial que explora la manera de fer que els 

ordinadors millorin la seva execució basant-se en l'experiència, és a dir, que aprenguin. Per 

tant, pretén que els ordinadors i els seus sistemes tinguin i/o desenvolupin l'habilitat de 

realitzar amb èxit tasques que generalment requeririen l’ intel·ligència i/o el comportament 

d'un humà. El Machine Learning és una de les tecnologies i processos pels quals es pot 

entrenar/ensenyar a l'ordinador com realitzar una tasca [23, 24, 25].  

Per tal de que un ordinador aprengui a realitzar una tasca, ha de passar per un procés 

d'aprenentatge i adaptació. En la fase d'aprenentatge sovint és necessària l'ajuda d'un humà. 

És en aquesta fase on també es determina la precisió del sistema. Com més dades processi, 

més precís serà i, per tant, el grau d'eficiència augmentarà, però segons el tipus de mostra que 

es vulgui processar el sistema no suportarà grans nombres de mostres. 
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Sovint quan es parla de Machine Learning es fa referència a una caixa negra màgica en la qual 

s'insereixen dades, dins es realitzen determinats processos complexes, i s'obté el resultat. En la 

Figuta 4.1 es mostra els principis bàsics del Machine Learning. 

 

 

Figura 4.1. Diagrama dels principis bàsics del Machine Learning 

 

En la Figura 4.2 es mostra un diagrama de blocs del procés general. 

 

Figura 4.2. Procés general del Machine Learning 

 

El Machine Learning depèn totalment de les dades recollides. Per tant,  en el primer pas que 

consisteix en recollir les dades, és fonamental saber quin és el millor mètode per captar-les,  la 

font d'on s'han de  recollir, i el format necessari per recollir-les, entre d'altres. Seguidament 

s'ha de procedir al filtratge, ja que les dades poden tenir diferents orígens, formats o diferents 

llengües. Per tant, és possible que no totes les dades recollides siguin útils pel sistema i s'hagin 

d'eliminar algunes d'elles per tal de que no afectin a l'eficiència del procés. 

El tercer pas és la separació de les mostres, que sovint implica dividir les mostres totals en dos 

grups generals, un per l'aprenentatge de l'algoritme i un altre per la seva avaluació. Un cop 

realitzada aquesta separació, s'entra en la fase d'entrenament en la qual tal com generalment 
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fan les xarxes neuronals, es pretén trobar la funció matemàtica que realitzarà l'objectiu 

eficientment. 

La fase d'avaluació es realitza un cop l'algoritme ja processa de manera adequada les dades de 

la fase anterior. Aquesta avaluació es fa mitjançant les mostres que s'han destinat per aquesta 

fase en la part de separació. Finalment es procedeix al procés d'optimització. Un cop la 

màquina ja compleix els requisits esperats, abans d'integrar-la a l'aplicació a la qual està 

destinada, s'optimitza per tal de que treballi el més ràpid possible i tingui la menor mida o pes 

possible. 

 

B. Aplicació del Machine Learning al Disseny del software 

En el cas de les emocions estudiades (alegria i neutralitat) el procés aplicat del Machine 

Learning és l'aprenentatge supervisat de la màquina a partir de dades d'entrenament 

etiquetades [26]. Les dades etiquetades  en aquest tipus d'aprenentatge, consten d'un objecte 

d'entrada, generalment un vector, i un valor de sortida desitjat que també s'anomena senyal 

de supervisió. Un algorisme d'aprenentatge supervisat analitza les dades d'entrenament i crea 

una funció implícita mitjançant l'entrenament, que després utilitza per determinar 

correctament les etiquetes de diferents classes en la fase d'avaluació. Aquest mètode 

requereix que l'algorisme generi a partir de les dades de l'entrenament situacions 

desconegudes per la màquina però raonables. 

Hi ha dues vessants d'aprenentatge supervisat: la regressió i la classificació. En aquest cas s'ha 

emprat la classificació, ja que les mostres pertanyen a dues classes diferents i es pretén que la 

màquina aprengui a partir del que coneix a classificar-ne de noves, tal com es mostra a 

continuació en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3. Procés de l'aprenentatge supervisat 

 

Primer de tot, el programa es centra en els patrons del pitch que s'obtenen de 

l'enregistrament de dos tipus de mostres de la lectura d'un text, alegres i neutres. Per tant, 

s'ha de trobar el patró de cadascuna. Per facilitar l'aprenentatge, les mostres s'etiqueten de tal 

manera que la màquina aprèn quines són alegres (happy) o neutres (neutro). Seguidament, 

realitza una extracció de les característiques, les classifica per similitud al patró 

(característiques definides com a patró) i dóna un resultat basat en la probabilitat.  

 

4.2.2. Sistemes utilitzats 

A. Micròfon Yeti Blue 

El micròfon Yeti Blue és una eina molt versàtil que es connecta mitjançant un port USB i que 

gràcies a les seves característiques permet l'enregistrament en diferents modes (stereo, 

cardioid, omnidirectional i bidirectional) [27].  

El mode emprat per l'enregistrament de les mostres ha estat el Cardioid, que és unidireccional. 

Aquest mode permet enregistrar els sons que arriben directament des de davant del micròfon 

i no té en compte el so provinent de la resta de direccions. D'aquesta manera s'enregistra el 

menor soroll possible (per més informació veure Annex A1.5). 
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B. Praat 

Praat és una eina per l'anàlisi fonètic de la parla desenvolupada per Paul Boersma i David 

Weenink a l'Institut de Ciències Fonètiques de la Universitat d'Amsterdam [28, 29]. És un 

programa que es pot descarregar gratuïtament i que té 3 operacions bàsiques. Permet 

analitzar fitxers de so, amb la majoria de formats, l'edició dels fitxers i l'enregistrament de 

senyals.  

Aquest programa permet fer un anàlisi de la forma de l'ona, l'anàlisi de l'espectre i dels 

formants (FFT, LPC), anàlisi de la corba melòdica i d'altres.  

Amb aquest programa s'ha realitzat l'enregistrament dels senyals a processar mitjançant el 

micròfon Yeti Blue a una freqüència de mostreig de 22050Hz i s'han desat en format WAV. 

L'anàlisi que realitza el software és una comparació entre dos patrons de senyal establerts, que 

són la neutralitat i l'alegria, i el que s'analitza són les variacions del pitch d'aquest senyal. 

A continuació es mostren dos imatges dels espectrogrames enregistrats amb aquesta eina, on 

es pot veure a la part inferior el contorn del pitch dibuixat en color blau. La primera imatge es 

d'una mostra d'alegria mentre que la segona és d'una mostra de neutralitat del mateix 

subjecte. 

 

Figura 4.4. Mostra del subjecte Z2 expressant alegria 
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En la Figura 4.4 es pot observar una mostra d’ aproximadament 30 segons. La freqüència mitja 

del locutor és de 215.3Hz. L'expressivitat del parlant s'observa amb les variacions del pitch. En 

aquest cas s'està expressant alegria, i es veuen clarament uns pics amb molts alts i baixos.  

En la Figura 4.5, la mostra és del mateix subjecte que l'anterior, però en aquest cas 

l'expressivitat del locutor és neutra, i el senyal del pitch no té uns pics gaire definits. A 

continuació es mostra una ampliació d'ambdues imatges de manera més aclaridora.  

 

 

Figura 4.5. Mostra del subjecte Z2 expressant neutralitat 

 

 

Figura 4.6. Mostra d'un subjecte expressant alegria. Representació del to. 
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Figura 4.7. Mostra d'un subjecte expressant neutralitat. Representació del to. 

 

En la mostra,  de la  Figura 4.6, s'observen uns pics clarament pronunciats, mentre que en la 

mostra de la Figura 4.7 el gràfic és gairebé pla. Aquesta és la diferencia entre els pitch d'un 

enregistrament d'una mostra alegre i d'una neutre, i en la que es basa el software dissenyat. 

  

C. Text normalitzat "El Viento Norte" 

En el moment de l'enregistrament s'ha realitzat la lectura del següent text normalitzat extret 

d'una Fàbula d'Esopo, i utilitzat per l'Associació Fonètica Internacional com un text model per 

il·lustrar la pronunciació de diverses llengües [30]: 

"El viento norte y el sol porfiaban sobre cuál de ellos era el más fuerte, cuando acertó a pasar 

un viajero envuelto en ancha capa. Convinieron en que quien antes lograra obligar al viajero a 

quitasrse la capa sería considerado más poderoso. El viento norte sopló con gran furia, pero 

cuanto más soplaba, más se arrebujaba en su capa el viajero; por fin el viento norte abandonó 

la empresa. Entonces brilló el sol con ardor, e inmediatamente se despojó de su capa el viajero; 

por lo que el viento hubo de reconocer la superioridad del sol."  

Aquest text, proporcionat per la Dra. Ana María Fernández Planas, especialista en fonètica de 

la Universitat de Barcelona, és un text fonèticament equilibrat; és a dir, els alts i baixos que es 

podran veure a la senyal enregistrada es poden donar en la parla espontània, i per tant són 

comparables. Aquest fet permet extreure les característiques bàsiques necessàries per la 

primera fase d'aprenentatge, i serà d'ajuda a l'hora de l'avaluació. 

 

D. Python 

És un llenguatge de programació d'alt nivell, interpretat, multifuncional i lliure, que en els 

darrers anys ha anat guanyant popularitat fins a ser un dels llenguatges més emprats gràcies a 

la seva versatilitat. Permet desenvolupar software per aplicacions científiques o d'interfase 
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gràfica i és dels llenguatges més emprats a l'hora de desenvolupar software amb Machine 

Learning [31, 32, 33, 34].  

Són exemples de l'ús i la rellevància de Python aplicacions com BitTorrent o ClamWin, i webs 

com YouTube o Reddit.  

En aquest projecte s'han emprat diverses llibreries d'aquest llenguatge que permeten analitzar 

i processar senyals de so i utilitzar altres plataformes d'interfase, entre elles les més rellevants: 

Scikit-learn 

És una llibreria de Python que conté eines simples i eficients pel processat i l'anàlisi de dades. 

És pública i pot treballar amb NumPy, SciPy i Matplotlib que són altres llibreries també 

rellevants en Machine Learning [35, 36, 37] (per més informació veure Annex A2.1). 

Librosa 

És una llibreria de Python per l'anàlisi i processat de senyals tant de música com d'àudio, que 

proporciona els components bàsics necessaris per crear sistemes de recuperació 

d'informació[38, 39, 40]. 

Permet extreure característiques espectrals, distribucions d'energies espectrals a través d'un 

conjunt de freqüències i és la base de moltes tècniques d'anàlisi en MIR (Music Information 

Retrieval) i del processament de senyals digitals en general. Té funcions que permeten fer 

representacions gràfiques de la varietat espectral,  la majoria de les quals es basen en la STFT 

(Short Time Fourier Transform). 

També empra l'escala de freqüències Mel, que s'utilitza generalment per representar senyals 

d'àudio ja que proporciona un model aproximat de les freqüències que percep un humà. 

L'extracció d'aquestes característiques la fa una llibreria molt versàtil que es pot implementar 

també en HMM (Hidden Markov Model) [41, 42]. 

Les representacions en escala Mel s'utilitzen generalment per capturar aspectes del timbre de 

la música, però per tenir una bona resolució en quant a la representació dels tons de veu 

(chroma) i les seves classes sovint la funció chroma (per més informació veure Annex A2.2). 

 

E. XGBoost 

És una llibreria de programari de codi obert que permet executar codi en diversos llenguatges 

(C++, Java, Python, etc.) i funciona en tots els sistemes operatius [43, 44]. Està dissenyada per 
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ser altament eficient i flexible. S'implementa en l'aprenentatge automàtic per la seva 

versatilitat, i capacitat de resolució de problemes científics de dades de manera ràpida i 

precisa (per més informació veure Annex A2.3). 

 

F. Jupyter Notebook 

Jupyter Notebook és una aplicació de web de codi obert que permet crear i compartir 

documents que contenen codi, equacions, les seves visualitzacions i també un text explicatiu. 

Té diferents utilitats, entre elles, la transformació de dades, simulació numèrica, la 

modelització estadística i el Machine Learning [45].  

 

4.3. Procediments i metodologia 

El procediment emprat per crear i finalment executar l'algorisme ha estat el següent: 

1. Recopilació de les mostres. 

2. Definir l'extracció de característiques.  

3. Definir el processat de les mostres (etiquetatge i diferenciació). 

4. Aprenentatge 

5. Avaluació 

6. Optimització 

Per veure informació detallada del model dissenyat veure Annex A3. 

4.3.1. Recopilació de les mostres  

Per tal de que el programa funcionés correctament, primer de tot s'ha fet una recol·lecció de 

mostres. S'han recopilat un total de 125 mostres amb una freqüència de mostreig de 22050Hz i 

s'han guardat en format .WAV. Aquestes mostres s'han dividit en dues carpetes 

(Phase1Samples i SoundTests), per tal de poder realitzar correctament les dues fases del 

Machine Learning. L'aprenentatge de la màquina s'ha realitzat amb la primera carpeta, 

Phase1Samples, que conté un total de 106 mostres de diferents actors, tant homes com 

dones. La segona carpeta, SoundTests, conté 19 mostres destinades a la fase d'avaluació de la 

màquina. 

Les mostres s'han desat amb l'identificador de l'actor (A, B, C,...), el nombre de mostra (1, 2, 

3,...) i l'emoció implícita (happy o neutro), per exemple B1.happy o A1.neutro. Un cop 

recopilades i desades, s'ha procedit a crear l'algorisme. 
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4.3.2. Extracció de característiques 

Per a l'extracció de les característiques s'ha emprat la llibreria librosa [40]. Aquesta llibreria 

permet extreure les característiques més importants pel reconeixement de la parla, i 

implícitament pel reconeixement d'emocions a través de la veu, com es mostra a la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Diagrama de l'extracció de les característiques 

 

De cada mostra s'han extret les següents 5 característiques, que sumen un total de 193: 

 MFCCs (Mel Frequency Cepstral Coefficients): son coeficients per a la representació 

de la parla basats en la percepció auditiva humana. Permeten extreure 

característiques dels components d'un senyal d'àudio que siguin adequades per la 

identificació del contingut rellevant i també per eliminar el soroll de fons. Representen 

l'amplitud de l'espectre de la parla de forma compacta. S'han extret 40 MFCCs per 

mostra. 

 Chroma: representació bidimensional del to mitjançant el color del to (croma) i 

l'alçada del to, tant d'una ona o espectrograma d'energies. S'han extret 12 chroma per 

mostra. 
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 Mel: l'escala Mel és una escala musical perceptiva dels tons de veu considerats com 

intervals equidistants per part dels observadors. El seu punt de referència es defineix 

equiparant un to de 1000Hz 40dB per sobre del llindar d'audició de l'oient. S'han extret 

128 valors en l'escala Mel per cada mostra. En la Figura 4.9 es representa 

l'espectrograma en l'escala Mel. 

 

 

                   Figura 4.9. Diagrama de freqüències Mel 

 

 Contrast: càlcul del contrast espectral. Cada fila de valors de contrast espectral 

correspon a la freqüència d'una octava concreta. S'han extret 7 valors de contrast per 

cada mostra. 

 Tonnetz: és un diagrama d'entramat conceptual que representa l'espai tonal. S'utilitza 

per mostrar les relacions harmòniques tradicionals (afinació i harmonia). Calcula les 

característiques tonals del centroide. En aquest cas, s'han extret 6 valors de tonnetz 

per cada mostra. 

 

4.3.3. Processat de les mostres: etiquetatge  i identificació 

Per tal d'agilitzar el processat de les mostres, la seva identificació i etiquetatge s'ha realitzat 

del conjunt de mostres recollides, sense tenir en compte quines pertanyen a la fase 

d'aprenentatge i quines a la fase d'avaluació. 
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Figura 4.10. Diagrama del processat de les mostres 

 

En la Figura 4.10 es pot observar el processat de les mostres. L'algorisme analitza cada fitxer 

.WAV i crea 3 matrius per produir finalment 3 llistes. La primera llista serà de característiques, 

la segona d'etiquetes i la tercera d'actors. 

Cada identificador d'actor tindrà dues mostres que es separaran classificant-se, és a dir, per 

l'actor A1 tindrem la mostra A1happy.wav i la mostra A1neutro.wav. La llista d'actors només 

tindrà en compte els primers dos paràmetres,  és a dir, la lletra que identifica l'actor i el 

nombre de mostra. L'etiquetatge es farà segons la mostra sigui happy o neutro.  

Aquest mètode s'aplica per tal d'agilitzar el supervised learning  de la màquina. 
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Un cop processades les mostres s'obtenen llistades tant les característiques, com els actors, 

com les etiquetes.  

Abans d'entrenar la màquina definirem també la fase d'entrenament i la d'avaluació, ja que 

per iniciar aquestes dues fases emprarem XGBoost [43]. 

Un cop processades totes les mostres es guarden les característiques que s'han extret per tal 

d'agilitzar les fases d'aprenentatge i avaluació. 

 

4.3.4. Fase 1: aprenentatge 

La màquina aprèn de forma supervisada (supervised learning) [26], és a dir, amb un petit ajut 

humà. Aquest entrenament s'ha realitzat mitjançant un classificador anomenat XGBoost [43]. 

En aquesta fase només s'han emprat les mostres de la carpeta Phase1Samples, que ja estaven 

processades i etiquetades. En aquest cas la màquina rep totes les característiques, 

identificadors i etiquetes, ja que es carreguen totes les dades extretes de les mostres, i es 

defineix un rati d'aprenentatge (0.14) i la màxima profunditat (2), tenint en compte que es vol 

evitar l'overfitting de la màquina.  

Mitjançant aquest procés la màquina millora la seva exactitud de predicció de reconeixement 

de les emocions neutralitat  i alegria. Com les mostres que analitza són de diversos actors, té 

en compte la variabilitat interpersonal i la d'una mateixa persona, ja que hi ha diversos graus 

d'una mateixa emoció i de l'expressió d'aquesta. 

 

4.3.5. Fase 2: avaluació  

Per aquesta fase s'han emprat les mostres de la carpeta SoundTests. En aquest cas la màquina 

no rep tota la informació, per tal d'avaluar els seus criteris de predicció amb les 

característiques. 

Es defineix l'avaluació i també es defineix el model de predicció que ens permetrà calcular 

l'eficiència del sistema. 
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4.3.6. Optimització 

Un cop avaluat el sistema dissenyat, s'optimitza per tal de millorar-lo al màxim. Aquest és 

l'últim pas del Machine Learning. 

En l'optimització s'han ajustat els paràmetres que condicionen el model de l'entrenament, de 

manera més acurada. Aquesta optimització s'ha realitzat emprant el algorisme Hyperband [46] 

(per més informació de l'algorisme veure Annex A2.4). 

En aquesta part del projecte s'ha redissenyat el software. En primer lloc, s'ha afegit una 

carpeta més a l'entrenament (Phase2Samples). D'aquesta manera s'ha millorat l'eficiència de 

l'entrenament, ja que s'ha augmentat el nombre de mostres a analitzar per la primera fase, la 

d'aprenentatge (carpetes emprades Phase1Samples, Phase2Samples). Aquest fet permet 

augmentar la variabilitat de la màquina. 

En la fase d'avaluació s'ha mantingut la carpeta de SoundTests.  

Finalment, en aquesta versió optimitzada del programa s'ha donat la possibilitat de dividir les 

mostres, per tal d'avaluar també les diferències d'eficiència en la predicció segons la duració 

de les mostres. 

En aquest cas, la predicció dóna un valor absolut, i també la probabilitat de que el so processat 

sigui neutre o alegre. 

 

4.4. Resultats 

En el primer model s'han processat un total de 125 mostres, de les quals s'ha extret 193 

característiques de cadascuna.  

L'aprenentatge s'ha realitzat amb la carpeta Phase1Samples que conté 106 mostres de 

diversos actors, tant homes com dones. Un cop realitzat l'entrenament de la màquina s'ha 

avaluat la seva eficiència. 

L'exactitud de la màquina a l'entrenament ha sigut d'un 87.84% (≈88%). D'aquest resultat es 

pot deduir que la màquina aprèn de manera ràpida i bastant eficient, tenint en compte que 

com més mostres processa en aquesta primera fase millor és la màquina.  

En la fase d'avaluació s'han analitzat les 19 mostres de la carpeta SoundTests i s'ha avaluat la 

capacitat de predicció del model entrenat. En aquesta fase l'eficiència del sistema ha sigut del 

94.74% (≈95%), és a dir, és un model molt eficient. 
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En l'optimització del model s'ha processat un total de 142 mostres, de les quals s'han extret 

193 característiques de cadascuna, com en el primer model. 

En aquest cas, l'aprenentatge s'ha realitzat amb la carpeta Phase1Samples que conté 106 

mostres i la carpeta Phase2Samples que conté 17 mostres, de diversos actors, tant homes com 

dones, i de diferents edats.  

L'exactitud de la màquina en la fase d'entrenament en el model optimitzat és de 90.42% 

(≈90%), és a dir, és un sistema molt eficient en aquesta fase. 

En la fase d'avaluació s'han analitzat les 19 mostres, de la carpeta SoundTests, i seguidament 

s'ha avaluat la predicció del model entrenat. En aquest cas l'eficiència del sistema ha sigut del 

89.49% (≈90%); és a dir, l'eficiència del sistema s'ha mantingut respecte la fase 

d'aprenentatge. 

En aquest model optimitzat, també s'ha fet la partició de les mostres en 3 parts, és a dir, s'han 

analitzat un total de 426 mostres, mantenint l'estructura d'aprenentatge i avaluació. 

L'eficiència de l'entrenament en el cas de la divisió de mostres ha estat del 91.35% (≈91%), i a 

la fase d'avaluació ha sigut del 91.23% (≈91%), és a dir, s'ha mantingut d'una fase a una altra i 

és un model molt eficient. 

 

4.5. Discussió dels resultats 

En el primer model dissenyat s'han analitzat un total de 125 mostres, de les quals s'ha extret 

193 característiques de cadascuna, i s'ha obtingut una eficiència de predicció del 95%.  

En comparació amb altres estudis, l'eficiència d'aquest model és superior. Aquest fet es deu al 

gran nombre de característiques extretes per mostra (193) i a l'ús d'un text normalitzat. 

L'any 2004 la universitat USC Viterbi School of Engineering, University of Southern California  va 

realitzar l’estudi Speech Analysis and Interpretation Lab & Integrated Media Systems Center 

Department of Electrical Engineering, [47]  basat en el reconeixement d'una totalitat de 4 

emocions (anger, happy, neutral, sadnness) a través de les característiques espectrals i 

prosòdiques suprasegmentals. En aquest estudi es va observar que les propietats espectrals de 

les vocals permetien obtenir el millor rendiment del classificador. L’estudi va ser realitzat 

mitjançant l'enregistrament d'una actriu llegint les mateixes frases,  representant els 4 estats 

emocionals estudiats, i van reduir d'aquesta manera la variabilitat que pot causar el contingut 
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de les oracions. Van recollir un total de 880 mostres, (250 d'ira, 151 d'alegria, 216 de 

neutralitat i 263 de tristesa). Van emprar uns classificadors basats en el model HMM (Hidden 

Markov Model) [41, 42] per identificar cada emoció, analitzant 13 MFCCs de cada mostra, i 

característiques més específiques de la fonètica anglesa (vocal, lliscament, nasal, etc.). Per 

avaluar el seu sistema, van emprar diversos mètodes. El primer mètode va consistir en el 

reconeixement de les 4 emocions estudiades per part de 4 persones inexpertes en termes de 

parla anglesa. Van avaluar un total de 100 mostres de cada emoció. Els resultats es mostren en 

la Taula 4.1: 

 

Taula 4.1. Classificació de les emocions segons un oient de parla no anglesa (C. M. Lee et al. 2004) 

 

L'eficiència del sistema va ser del 68.3% quan se'ls va donar l'opció de "other" i del 77.3% si 

només podien classificar entre les 4 estudiades. 

A l'hora de l'anàlisi de les emocions mitjançant els HMM es va realitzar de 176 mostres, i 

l'eficiència del sistema variava entre el 64.7% i el 75.6% segons les característiques 

prosòdiques escollides.  

En el seu estudi van comparar les classificacions realitzades segons les característiques i van 

obtenir els resultats que es mostren en la Taula 4.2: 
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Taula 4.2. Comparació dels models de classificació estudiats (C. M. Lee et al. 2004) 

 

Entre el software d’aquest estudi i el software dissenyat en aquest projecte, les diferències són 

notables. L'eficiència màxima obtinguda en l'estudi anterior és del 76.12% mentre que la del 

primer model dissenyat és del 95%. Aquesta diferència es deu al nombre de característiques 

analitzades, que tot i que són diferents, en certs punts són comparables. Per exemple, en el 

cas dels MFCCs, en l'estudi anterior se n'analitzen 13 per mostra i en el present software 40. 

Si comparem el software dissenyat amb el model de Keshi Dai, Harriet J. Fell and Joel 

MacAuslan, esmentat en l'apartat 3.3.4. Sistemes d'anàlisi d'emocions [20], que té una 

eficiència d'entre el 80-91% depenent del parell d'emocions utilitzades, s'ha de tenir en 

compte que en aquest estudi, de cada mostra només s'extreuen 62 característiques; és a dir, 

menys de la meitat del nombre de característiques extretes en el model dissenyat (193).   

En estudis anteriorment esmentats, s'ha arribat a la conclusió de que la diferenciació 

d'emocions perd eficiència segons augmenten les emocions a distingir, ja que s'han observat 

similituds en els senyals. Sovint, l'alegria es confon amb l'ira o la sorpresa, mentre que la 

neutralitat es confon amb la tristesa. Aquest fet fa que a l'hora d'analitzar parells d'emocions, 

sobretot si són diferenciades, els sistemes siguin molt eficients, però quan es mesclen les 

emocions, la distinció es complica. 

També hi ha discrepàncies a l'hora de decidir el so a analitzar. Generalment, la majoria 

d'estudis es decanten per una frase; és a dir, una mostra d'una duració reduïda (10-15 segons). 

El fet que la duració de les mostres sigui curta permet que el sistema en processi més sense 

sobrecarregar-se. 
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El sistema dissenyat en aquest treball processa mostres d'entre 30-40 segons de duració. 

Aquest fet permet, no només extreure més característiques, sinó que la predicció sigui millor 

(eficiència del 95%), però per contra s'ha de vigilar el nombre de mostres que es processa per 

no sobrecarregar el sistema.  

És sabut que el nombre de mostres emprat per la fase d'aprenentatge és un dels principals 

determinants de l'eficiència del sistema a l'hora de la predicció, juntament amb la qualitat de 

les mostres recollides i les característiques extretes (tipus i nombre).  

En el primer model dissenyat en el present treball , el total de mostres processades ha estat de 

125, però com ja s'ha esmentat anteriorment, eren molt llargues. A l'hora de la fer 

l'optimització del sistema, s'han inclòs 17 mostres més a la fase d'aprenentatge; és a dir, en el 

model optimitzat s'ha processat un total de 142 mostres. 

En els dos casos, el nombre de característiques extretes ha estat el mateix: 193 

característiques per mostra. 

En el cas del model optimitzat però, s'ha augmentat el nombre de mostres de la fase 

d'aprenentatge, analitzant les carpetes Phase1Samples i Phase2Samples, és a dir, 123 mostres 

en total. Els resultats obtinguts en l'eficiència de l'entrenament de la màquina del model 

optimitzat han estat millors que els del primer model, sent en el cas del model optimitzat del 

90.42%(≈90%), i del 87.84% (≈88%) en el primer model. En quant a la fase d'avaluació, 

l'eficiència de predicció ha estat superior en el primer model (94.74%), mentre que la del 

model optimitzat ha estat del 89.49%. El fet que l'eficiència de predicció del model optimitzat 

sigui inferior que la del primer model, es deu a l'augment de la variabilitat que s'ha donat a la 

fase d'aprenentatge. 

Per tal de comprovar la rellevància de la duració de les mostres, en el model optimitzat s'ha 

donat la possibilitat de dividir les mostres. Cada mostra s'ha dividit en 3; és a dir, en mostres 

de màxim 10-15 segons. Per tant, el nombre total de mostres processades ha augmentat. 

S'han processat 426 mostres en total: 369 mostres en la fase d'aprenentatge i 57 en la fase 

d'avaluació. Els resultats d'eficiència obtinguts han estat del 91.35%(≈91%) en la fase 

d'entrenament, i del 91.23% (≈91%) en la fase d'avaluació.  

En aquest cas, tal com es mostra en la Taula 4.3, les diferències entre els models no són grans. 

L'augment de mostres fa que disminueixi l'eficiència ja que augmenta la variabilitat, tant 

personal, com interpersonal, com cultural.  
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Model 
Nº mostres 

totals 

Nº mostres Fase 

1: aprenentatge 

Eficiència 

Fase 1 

Nº mostres Fase 

2: avaluació 

Eficiència 

Fase 2 

Inicial 125 106 88% 19 95% 

Optimitzat 142 123 90% 19 90% 

Optimitzat* 426 369 91% 57 91% 

 

Taula 4.3. Comparació dels models dissenyats 

 

L'eficiència dels models dissenyats en aquest treball ha estat en tots els casos superior al 90%; 

és a dir, és un model predictiu molt eficient, comparat amb els estudis esmentats, a l'hora de 

distingir parells d'emocions.  

Cal mencionar també que l'eficiència no és comparable en casos d'extracció de més de dues 

emocions, per la variabilitat que aporten cadascuna d'elles. Per tant, a l'hora d'introduir noves 

emocions a analitzar es preveu que l'eficiència disminuiria.  

Com es pot observar en la Taula 4.3, l'eficiència del model s’incrementa en mostres de mes 

curta duració, com serien les del model Optimitzat*, on les mostres s'han dividit en 3 parts. 

Però el fet de que el nombre de mostres processades sigui reduït limita en cert grau esbrinar la 

importància de la duració de les mostres. 
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5. Anàlisi de l'impacte ambiental 

 

L'impacte ambiental del software dissenyat és positiu, tot i que mínim. Podria tenir un impacte 

més alt si s'incorporessin altres emocions i es pogués emprar com a eina de suport per 

analitzar l'estat d'ànim, especialment en pacients amb malalties cròniques que s'associen 

freqüentment amb ansietat i depressió.  

El possible error del software tindria un impacte negatiu mínim ja que no és un mètode 

exclusiu sinó de suport per la detecció d'emocions a la veu, i la possible avaria del sistema 

tindria un impacte mínim també perquè és un prototip, a part es disposa d'un repositori de 

versions per si en cas de donar-se algun problema es pogués restablir una versió anterior. 
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6. Conclusions 

En aquest projecte s'ha dissenyat un software capaç de diferenciar l'alegria de la neutralitat 

mitjançant l'anàlisi de les característiques de la veu, amb una eficiència molt elevada (alta 

capacitat de predicció). El llenguatge emprat per programar-lo ha estat Python ja que és un del 

llenguatges més versàtils actuals, i és molt emprat en termes de Machine Learning. S'han 

emprat les llibreries Scikit-learn (NumPy, SciPy), Matplotlib i Librosa  pel desenvolupament del 

software ja que permeten processar senyals d'àudio i extreure'n les característiques 

necessàries, la representació gràfica Matplotlib, i la creació d'algorismes d'aprenentatge 

automàtic Scikit-learn. Per la fase d'entrenament i d'avaluació s'ha emprat XGBoost per la seva 

idoneïtat en sistemes de classificació. En la fase d'optimització s'ha emprat l'algorisme 

Hyperband per obtenir els paràmetres adients per millorar el màxim possible el primer model, 

i augmentar-ne l'eficiència. Tenint en compte el reduït nombre de mostres emprat, s'estima 

que si aquest s'incrementés, la predicció milloraria, augmentant l'eficiència del model 

optimitzat.  

En un futur, a partir d'aquest model, seria possible implementar-ne un altre introduint el 

reconeixement de més emocions, optimitzant-lo al màxim per mantenir el mateix grau 

d'eficiència, si bé una de les limitacions dels sistemes de reconeixement d’emocions en la veu 

actuals, és que algunes emocions com l’ira i l’alegria, i  la tristesa i la neutralitat, es poden 

confondre entre sí. Aquest fet es deu probablement a que hi ha característiques de les 

emocions que no es veuen reflectides en els senyals, o que encara no som capaços de distingir-

les ni de processar-les.   

Un model que analitzés un major nombre d’emocions podria ser d'utilitat com a eina de suport 

en l'anàlisi de l'estat emocional, i podria ser emprat en el seguiment de diverses malalties que 

es veuen afectades per les variacions de l'estat d'ànim. 
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7. Pressupost 

7.1. Pressupost informàtic 

La Taula 7.1 recull els elements informàtics necessaris per a la realització del treball i els costos 

corresponents. 

Concepte Unitats Cost unitari (€) Cost total (€) 

Ordinador VAIO E1512R1E 

SVE1512R1E/W.ES2 
1 691,20 691,20 

Ordinador HP ProBook 650 

G1 Notebook PC 
1 788,40 788,40 

Microssoft Office Word 

2016 
1 79 79 

Virutal Box 1 0 0 

Ubuntu 116.04 1 0 0 

Python 1 0 0 

Jupyter Notebook 1 0 0 

Praat 1 0 0 

Blue Microphones – YETI 1 126,01 126,01 

Total   1.684,61 

Taula 7.1. Pressupost dels elements informàtics utilitzats en el projecte 

 

7.2. Pressupost mà d’obra 

La Taula 7.2 recull els costos de la mà d’obra del personal en funció de les hores dedicades a 

cada tipus de treball i al cost per hora. 

Concepte Hores (h) Cost unitari (€) Cost total (€) 

Investigació 90 18 1.620 

Enginyeria i Disseny 300 20 6.000 

Elaboració de la Memòria 180 15 2.700 

Total 570  10.320 

Taula 7.2. Pressupost del personal en funció de les hores dedicades a cada treball i el cost per hora durant el 
projecte 

Dins de les hores d’Enginyeria i Disseny s’inclou el temps dedicat a la recollida de mostres 

(enregistrament), creació del software, revisió del mateix i optimització. 
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7.3.  Pressupost del material d’oficina 

La Taula 7.3 recull les despeses corresponents a material d’oficina, com són els folis, les 

despeses d’impressió, etc.   

Concepte Unitats Cost unitari (€) Cost total (€) 

DVD 2 0,75 1,50 

Caixa de Projectes 1 4,50 4,50 

Enquadernació 2 2,75 5,50 

Impressió 2 45,50 91,00 

Paquet de Folis A4 1 4,75 4,75 

Total   107,25 

Taula 7.3. Pressupost del material d'oficina emprat en el projecte 

 

7.4. Pressupost total 

La Taula 7.4 recull el pressupost total de les despeses realitzades en el present projecte. 

Concepte Cost total (€) 

Informàtic 1.684,61 

Mà d’obra 10.320,00 

Material d’oficina 107,25 

Total 12.111,86 

Taula 7.4. Pressupost total del projecte 
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A1.1. Músculs de la cara 

Els músculs de la cara es coneixen habitualment com els músculs de l’expressió facial. Alguns 

d’aquests músculs realitzen altres funcions importants com són el moviment de les galtes i els 

llavis duran la parla. Els músculs d’expressió facial són superficials, és a dir, estan situats a 

l’exterior del crani, i estan units a una capa de greix subcutani i a la pell en els punts d’inserció. 

Quan els músculs estan relaxats els teixits greixosos omplen els forats existents per donar al 

crani una forma suau. 

Els músculs que permeten l'expressió facial treballen sinèrgicament i no de forma 

independent. El conjunt treballa com un equip coordinat i organitzat, tenint cada membre una 

funció específica. Els músculs interactuen entre sí, i per tant, es fa difícil distingir clarament les 

fronteres entre ells. 

Els músculs principals que intervenen en l'expressió facial són els següents: 

- Zigomàtic major: desplaça la comissura dels llavis superolateralment.  

- Depressor de l'angle de la boca: estira de la comissura de la boca inferolateralment. 

Profunditza la part interior del solc nasolabial i l'empeny cap avall. 

- Elevador de l'angle de la boca: eleva la comissura i el llavi superior, empenyent la part 

interior de la galta cap a l'ull. 

- Elevador del llavi superior i de l'ala del nas: atrau en direcció superior l'ala del nas i el 

llavi superior. S'eleva i profunditza el solc nasolabial. 

- Frontal interior: la part mitja del múscul frontal eleva la part interna de les celles. 

- Frontal exterior: la part lateral del múscul frontal eleva la part externa de les celles. 

- Frontal: eleva les celles de forma que l'arc format és més prominent. 

- Corrugador lateral: estira de la part interna de les celles. 

- Corrugador de la cella o supraciliar: ajunta les celles. 
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A1.2. Tessitures de veu 

Veus femenines 

 Soprano 

Rang de veu soprano: La veu categoritzada com a soprano és la més aguda. La veu 

típicament classificada com a soprano es troba entre el C4 (Do4, do del mig del piano, 

middle C) i el C6 (Do6, el do alt, higher C). La veu més greu en aquest rang és un A3 

(La3). 

 

Tessitura de soprano: la tessitura de la veu soprano és la més aguda de totes les veus. 
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Tipus de soprano: com totes les tipologies de veu, les soprano es poden dividir en 

diferents subcategories basades en el rang de veu, el color de la veu o  el timbre, el pes 

de la veu, etc. Aquestes subcategories són les següents: coloratuta soprano, soubrette, 

lyric soprano, spinto soprano i dramàtic soprano. 

 Mezzo-soprano 

Rang de veu mezzo-soprano: és el rang mig per les veus femenines. Es troba entre la 

veu de soprano i la de contralto, tocant una mica d’ambdues. El rang típic es entre A3 

(La3, per sota del Do4 o Do mig) fins a A5 (La5, dues octaves més amunt). 

 

Tessitura mezzo-soprano: tot i que aquesta veu és capaç de reproduir notes de les 

altres tessitures (soprano i contralto), és més greu que la del soprano i més aguda que 

la del contralto. 

Tipus de mezzo-soprano: es pot subdividir en 3 categories: lyric mezzo-soprano, 

coloratura mezz-soprano i dramàtic mezzo-soprano. 

 Contralto 

Rang de veu contralto: la veu de contralto és la més greu en la categoria femenina. 

Aquest rang es troba entre F3 (Fa3 per sota del Do mig) fins a F5 (Fa5). 

 

Tessitura contralto: és la veu que té una tessitura més greu. 

Tipus de contralto: normalment es classifiquen en: coloratura contralto, lyric contralto 

i dramàtic contralto. 

Veus masculines 

 Tenor 

Rang de veu tenor: la veu de tenor és la veu més aguda en categoria masculina. Aquest 

rang es troba entre el C3 (Do3) i el C5 (Do5). 
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Tessitura tenor: és la tessitura més aguda o alta. 

Tipus de tenor: es divideix en diferent subcategories: tenore contraltino, leggero tenor 

o tenore di grazia, lyric tenor, spinto tenor, dramàtic tenor, heldentenor i baritenor. 

 Baríton 

Rang de veu baríton: el rang vocal es troba entre el baix i el tenor, incloent parts 

d’ambdós. El rang és el següent, des del A2 (La2) i el A4 (La4). És la veu masculina més 

comuna. 

 

Tessitura baríton: és més greu que la de tenor i més aguda que la de baix. 

Tipus de baríton: es pot subdividir en les següents categories: baryton-Martin, lyric 

baríton, bel canto, Verdi baríton, dramàtic baríton... 

 Baix 

Rang de veu baix: és la veu masculina més greu o baixa i per tant la que té la tessitura 

més baixa. El rang es troba entre E2 (Mi2) i E4 (Mi4). 

 

Tipus de baix: es pot classificar com a basso profondo, basso buffo, bel canto bass, 

basso cantante, dramàtic bass i bass-baríton. 

A1.3. Qualitats de la veu 

Hi ha moltes descripcions de les característiques de la veu i no totes tenen el consens. A 

continuació es llisten unes quantes qualitats de la veu, considerades i descrites explicant la 

percepció i el component fisiològic d'un dels models més emprats actualment. 
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- Afonia:  

 Percepció: cap so o un xiuxiueig 

 Component fisiològic: inhabilitat de fer que les cordes vocals vibrin, 

causat per la falta de la força adequada (aire a pressió) o per causa 

d’una lesió muscular o tissular de les cordes vocals 

- Bifonia: 

 Percepció: dues pistes independents de so 

 Component fisiològic: dues fonts de so 

- Entretallat: 

 Percepció: s’escolta el so de l’aire 

 Component fisiològic: el so de l’aire és causat per la turbulència a la 

glotis o a prop d’aquesta causada per una vàlvula solta dels músculs de 

la laringe 

- Encoberta: 

 Percepció: so esmorteït o enfosquit 

 Component fisiològic: el llavis estan arrodonits o sobresurten o la 

laringe es baixa per baixar els formants i per tant s’obté un so 

fonamental més fort. 

- Grinyolant: 

 Percepció: sona com si dues superfícies dures s’estiguessin rascant 

entre sí 

 Component fisiològic: un patró complex de vibracions que està a les 

cordes vocals crea una formació intrínseca de subharmònics i 

modulacions. 

- Diplofonia: 

 Percepció: la pista de so te un suplement amb una altre pista una 

octava per sota, generalment amb rugositat aparent 

 Component fisiològic: duplicació del període o Fo/2 subharmònic. 

- Aleteig: 

 Percepció: habitualment anomenat bel perquè sona com el plor d’un 

xai 

 Component fisiològic: l’amplitud canvia o les modulacions de la 

freqüència es trobem en el rang 8-12Hz. 

- Glottalized: 

 Percepció: soroll de clic que s’escolta durant l’expressió 
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 Component fisiològic: adducció forçada o l’abducció de les cordes 

vocals durant la parla. 

- Ronca: 

 Percepció: aspre, dur, so grinyolant 

 Component fisiològic: combinació de irregularitat en la vibració de les 

cordes vocals i la generació de sons glotals. 

- Honky/Nassal: 

 Percepció: excessivament nassal 

 Component fisiològic: parelles d’energia acústica excessiva al tracte 

nassal. 

- Jitter (nerviosisme): 

 Percepció: la veu sona aspre 

 Component fisiològic: la freqüència fonamental varia d’un cicle a 

l’altre. 

- Pressed: 

 Percepció: veu alta (estrident) i aspre 

 Component fisiològic: processos vocals dels cartílags aritenoides 

enganxats un a l’altre i la constricció de la glotis causen un flux d’aire 

baix i la compressió medial de les cordes vocals. 

- Pulsed (fry): 

 Percepció: té un so similar al del menjar quan s’està fregint en una 

paella calenta 

 Component fisiològic: sons intermitents causats pels paquets 

d’energia intermitents per sota dels 70Hz. L’energia dels formats es 

perd abans de que es torni a donar l’excitació. 

- Ressonant (ringing): 

 Percepció: so que es transmet bé, brillant 

 Component fisiològic: la ressonància epilaringeal millora produint un 

pic espectral més pronunciat entre 2.500-3.500Hz; els formants F3, F4 

i F5 s’agrupen com a resultat. 
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A1.4. Sistemes de captació del so 

Sistema mecànic 

El senyal acústic captat i transformat en modulació elèctrica per un micròfon es transfereix 

electromecànicament per mitjà d’una agulla a un solc en espiral sobre la superfície d’un disc de 

plàstic. D’aquest primer disc (laca), mitjançant processos galvànics, se n’obté la matriu de 

níquel (màster) on els solcs es presenten en forma de relleus i d’on, per un premsatge en 

calent, es poden obtenir milers de còpies idèntiques a l’original.  

Els discos d’incisió directa, que eliminen la fase de gravació en cinta, són considerats més fidels 

i precisos. Per escoltar aquestes gravacions s’utilitza un tocadiscos, que amb un pla giratori i un 

capçal lector és capaç de llegir els solcs del disc tot transformant la modulació mecànica allí 

existent en un senyal elèctric que, convenientment amplificat, restituirà el missatge sonor 

original a través d’un parell d’altaveus. Per tal d’obtenir bons resultats, l’element més 

important és la càpsula, l’agulla de la qual inspecciona els solcs del disc i converteix les 

vibracions mecàniques de la gravació en un senyal elèctric modulat; i fins i tot en dos senyals 

diferents, un pel canal dret i l’altre per l’esquerre, des del moment que la gravació i 

reproducció va esdevenir estereofònica, garantint-ne la fidelitat de la reproducció i recreant 

l’espai. 

L’agulla es mou al llarg de les rugositats transversals del solc, entra en vibració i transmet el 

seu moviment a una vareta de metall, de cristall o de vidre que entra en contacte amb 

l’element electromagnètic que té la missió de transformar les oscil·lacions mecàniques en 

vibracions elèctriques. 

Les càpsules fonogràfiques es divideixen en dues grans categories: d'imant mòbil, que és la 

més comuna, i de bobina mòbil que és més sofisticada i costosa.  

Sistema magnètic 

El primer intent realitzat amb èxit de gravar i reproduir un so utilitzant un suport magnètic va 

ser a càrrec de Valdemar Poulsen l’any 1899, que va enregistrar un missatge sonor sobre un 

filferro d’acer. El sistema es va anar perfeccionant amb els anys fins que l’any 1935 l’empresa 

alemanya Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) va aconseguir enllestir un gravador 

(magnetòfon) que utilitzava una subtil cinta de plàstic recoberta d’una capa d’òxid de ferro 

magnetitzable. 

En un sistema magnètic, el senyal elèctric produït pel micròfon s’envia a un circuit 

electromagnètic especial format per una bobina que envolta un anell de metall no magnètic 
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que presenta una fissura molt fina (entreferro) en el seu punt de contacte amb la cinta. Aquest 

conjunt rep el nom de capçal de gravació. Si es fa passar per la bobina el corrent modulat 

procedent del micròfon, el camp magnètic varia contínuament d’intensitat, i a través de 

l’entreferro, magnetitza de forma estable les partícules d’òxid metàl·lic de la cinta, que passa 

amb velocitat constant davant del capçal, tot orientant-les en funció de l’amplitud i la 

freqüència del so original. Si es grava d’aquesta manera, els sons resultants són molt 

distorsionats. Però si al senyal musical s’hi suma un corrent altern d’alta freqüència (superior al 

llindar màxim d’audibilitat de l’oïda humana), conegut com a corrent de premagnetització, la 

situació millora considerablement. Per tal de tornar a llegir els missatges sonors enregistrats a 

la cinta magnètica s’ha de fer el procés invers, es passa novament la cinta a la mateixa 

velocitat i en el mateix sentit davant de l’entreferro de l’altre capçal, és a dir, el capçal de 

lectura; i aquesta vegada les partícules magnetitzades de l’òxid dipositat en la cinta són les que 

indueixen sobre el capçal un corrent elèctric modulat, que convenientment amplificat, 

reproduirà mitjançant uns altaveus el missatge de so original. 

La qualitat d’aquest tipus de gravació depèn de molts factors, d’entre els quals són 

fonamentals la qualitat i el tipus de gravador i la cinta utilitzats, la velocitat de la cinta davant 

els capçals i la possibilitat d’adaptar a la perfecció les característiques elèctriques i 

magnètiques de la màquina al tipus de cinta utilitzada; és a dir, a les propietats específiques 

del substrat magnètic amb el qual s’ha recobert. 

Pel que fa a les cintes, hi ha quatre tipus que són els més emprats, que serien les d’òxid de 

ferro (Fe2O3), de diòxid de crom (CrO2), de ferrocrom (FeCr) i de ferro pur. Per tal de que la 

cinta i el gravador rendeixin al màxim és necessari que s’adaptin perfectament i el paràmetre 

més rellevant és el corrent de premagnetització, que és una característica esecífica de cada 

tipus, marca o model de cinta. 

Sistema òptic 

La tecnologia òptica s’ha empleat sempre per la cinematografia, ja que es va veure substituïda 

per la gravació magnètica amb cinta.  

Des del punt de vista tècnic, la gravació òptica del so neix sempre d’un senyal elèctric modulat 

procedent d’un micròfon, que en aquest cas es transforma en una alternança de zones 

transparents i obscures directament sobre la pel·lícula cinematogràfica.  
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La tecnologia digital 

La transició de l’analògic al digital s’ha justificat àmpliament amb els resultats obtinguts en 

fidelitat i en dinàmica del missatge sonor reproduït. 

L’any 1979 Philips va presentar a Eindhoven el primer reproductor digital de lectura òptica 

amb raig làser. Sobre el petit disc de 12cm de diàmetre ja no s’hi transmetia informació 

“anàloga” a la música, sinó una llarga seqüència de 0 i 1, és a dir, llenguatge binari que ja feia 

temps que empraven els ordinadors. Les informacions estaven contingudes en una seqüència 

d’osques disposades en espiral sobre el disc de policarbonat amb una capa d’alumini 

reflectora, que el làser explora sense necessitat de cap contacte entre el capçal i el suport. 

Aquest fet fa que la vida dels discos compactes (CD) resulti pràcticament il·limitada i que no 

pateixin desgast durant la lectura. La pols o les petjades digitals no danyen l’audició, que 

sempre és molt nítida i sense soroll de fons o de superfície a causa de la rugositat del material 

d’estampació. El missatge que llegeix el capçal làser és pot comprendre i reproduir gràcies a 

que es descodifica novament de digital a analògic mitjançant un procés invers a l’emprat en la 

fase de gravació i incisió abans de ser amplificat i difós segons les tecnologies clàssiques de 

reproducció del so. 

Posteriorment van sorgir el minidisc i el sistema MP3, que funcionaven amb el mateix principi 

que el CD i tenien un índex de compressió més elevat, fet que va permetre estalviar espai 

d’emmagatzematge i temps de transmissió de les dades, tot i que amb una fidelitat inferior a la 

del disc compacte. 

Durant la dècada dels 80 a Japó van sorgir els primers gravadors magnètics digitals per a l’ús 

dels afeccionats, els DAT (Digital Audio Tape). Avui dia en el món professional el DAT continua 

sent la gravadora dels mitjans professionals fora de l’estudi, mentre que a l’estudi es grava 

directament sobre el disc dur de l’ordinador. 

L’alta fidelitat 

Un cop emmagatzemat un so en forma de senyal mecànic, magnètic o òptic, per a poder ser 

reproduït i restituït per a la nostra audició ha de ser tractat a través d’una cadena d’aparells 

que poden llegir el missatge contingut en el suport físic, ja sigui disc, cinta o pel·lícula, i 

amplificar el senyal elèctric de baixa intensitat i difondre’l en l’ambient de manera que sigui 

novament audible en les millors condicions de fidelitat. Per això existeixen les cadenes de 

reproducció d’alta fidelitat, també conegudes com hi-fi en anglès.  
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El cor d’aquests sistemes és l’amplificador, que té la missió d’augmentar la potència dels 

senyals dèbils que arriben al tocadiscos, del magnetòfon, del disc compacte o del 

sintonitzador; la seva sortida envia aquests senyals als difusors acústics o caixes que realitzen 

la transformació final restituint el so. Per poder considerar que un equip de reproducció és 

d’alta fidelitat, els components han de ser elèctricament compatibles entre ells, quant a les 

tensions de sortida i entrada i les impedàncies. Han de ser compatibles les seves 

característiques  tècniques i qualitatives, ja que el resultat final quedarà definit per l’element 

més dèbil de la cadena. Són molt importants la resposta lineal de freqüència, que indica 

l’amplitud de l’espectre audible on pot operar correctament un component; les distorsions 

harmònica i de intermodulació, que valoren la fidelitat de la reproducció del sistema; la relació 

senyal/soroll, que dóna la mida de la intensitat del senyal musical útil en relació amb el nivell 

de soroll de fons indesitjable; la diafonia, i la resposta als impulsos en el cas de passatges 

musicals bruscos amb notes molt breus i de molta intensitat. 

 Quan un so abandona els altaveus, abans d’arribar a l’oïda ha de travessar l’espai del local on 

es troben tant la persona com els altaveus. El que sent el receptor no és només el so directe 

que arriba dels altaveus, sinó també les ones reflectides per les parets, el sostre, el terra o els 

objectes de la sala, que segons la seva naturalesa més o menys absorbent o reverberant 

contribueixen a realçar o a apagar certes bandes de freqüència, i arriben a introduir distorsions 

que es manifestaran com una pèrdua de la uniformitat de resposta de freqüència del sistema. 

També es produeix una distorsió a causa dels diferents temps de propagació de les ones 

acústiques: una certa nota, sortint de l’altaveu, arriba a l’oïda directament o bé després de ser 

reflectida per les parets de la sala; encara que el retard sigui de l’ordre de mil·lèsimes de 

segon, el cervell pot percebre-ho i analitzar-ho acústicament com un element de diversitat 

entre la música reproduïda i l’audició en viu. Per a eliminar aquest tipus de distorsió acústica 

es pot actuar de manera activa o passiva. Pel que fa al problema de la uniformitat de la 

resposta de freqüència, s’utilitzen instruments de detecció anomenats analitzadors de 

l’espectre, que estudien la resposta de freqüència del local; llavors, d’acord amb aquestes 

dades, s’intervé en la mateixa estructura de la sala afegint o reduït tant l’absorció com la 

reverberació produïda per la natura de les superfícies (actuació passiva). L’actuació activa 

sobre el senyal abans de ser difós pels altaveus es fa mitjançant un equalitzador. 

Pel que fa a la distorsió ambiental, a causa dels retards produïts per les reflexions del local, el 

problema és més complex. L’any 1982 i gràcies a la introducció de la tecnologia digital en l’alta 

fidelitat, Teledyne Acoustic Research va posar en marxa un primer prototip d’Adaptive Digital 

Signal Processor (ADSP) que corregia tots els defectes acústics ambientals intervenint 
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exclusivament sobre els temps de propagació de les ones sonores i no sobre les seves 

freqüències en concret. L’ADSP treballa sobre el senyal musical descomponent-lo en molts 

segments milers de vegades per segon, realitzant en cada segment les correccions necessàries 

i tornant-lo a compondre després d’aquests canvis. 

A1.5. Especificacions del Micròfon Yeti Blue 

A continuació es descriuen les característiques del micròfon Yeti Blue, emprat en aquest 

projecte: 
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A2.1. Llibreria Scikit-learn 

És la principal llibreria que existeix per treballar amb Machine Learning. Inclou un gran nombre 

d'algorismes d'aprenentatge. És pot utilitzar per classificacions, extraccions de 

característiques, regressions, agrupacions, reducció de dimensions, selecció de models o pre-

processat. Té una Application Programming Interface (API) que és consistent amb tots els 

models i s'integra molt bé amb la resta de paquets científics que ofereix Python com serien 

NumPy o SciPy. Aquesta llibreria també facilita les tasques d'avaluació, diagnòstic i validacions 

creuades, ja que proporciona diversos mètodes de fàbrica per poder realitzar aquestes tasques 

de manera simple. 

SciPy és un ecosistema de programari de codi obert per a termes matemàtics, científics i 

relatius a l'enginyeria, i està basat en Python. NumPy és el paquet fonamental, d'aquest 

ecosistema, per a la computació científica amb Python. Pandas és un altre paquet que 

proporciona un alt rendiment i estructura de dades.  

 

A2.2. Llibreria librosa 

És una llibreria de Python per l'anàlisi i processat de senyals tant de música com d'àudio, que 

proporciona els components bàsics necessaris per crear sistemes de recuperació d'informació. 

Permet extreure característiques espectrals, distribucions d'energies espectrals a través d'un 

conjunt de freqüències i és la base de moltes tècniques d'anàlisi en MIR (Music Information 

Retrieval) i del processament de senyals digitals en general. Té funcions que permeten fer 

representacions gràfiques de la varietat espectral,  la majoria de les quals es basen en la STFT 

(Short Time Fourier Transform). 

També empra l'escala de freqüències Mel, que s'utilitza generalment per representar senyals 

d'àudio ja que proporciona un model aproximat de les freqüències que percep un humà. 

L'extracció d'aquestes característiques la fa una llibreria molt versàtil que es pot implementar 

també en HMM (Hidden Markov Model). 

Les representacions en escala Mel s'utilitzen generalment per capturar aspectes del timbre de 

la música, però per tenir una bona resolució en quant a la representació dels tons de veu 

(chroma) i les seves classes sovint la funció chroma.  

La llibreria conté molts paquets, en el cas del disseny del sistema s'ha emprat el que 

s'anomena librosa.feature. Aquest paquet serveix per realitzar la manipulació dels senyals i 
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extreure'n les característiques com serien els cromagrames, l'espectrograma Mel, MFCCs, etc.  

Aquest paquet d'extracció es subdivideix en tres categories, característiques espectrals, del 

ritme i manipulació de les característiques. En el disseny s'ha emprat majoritàriament la 

primera. 

Les funcions emprades s'expliquen a continuació. 

                                                  

Aquesta fórmula s'utilitza per extreure els Coeficients Cepstrals de Freqüència Mel, on   és el 

senyal d'àudio a processar que l'hem anomenat  ,    és la freqüència de mostreig, que hem 

definit com             i té un valor de 22050Hz. Finalment       és el nombre de 

coeficients que ha d'analitzar, en aquest cas 40. 

                                                   

Aquesta fórmula s'empra per representar de forma bidimensional el to, considerant el color i 

l'alçada d'aquest, retornant tant una ona com un espectrograma d'energies. En aquest cas 

       i s'ha definit      com                              sent   la senyal i    una 

freqüència de 22050Hz. 

  

                                                  

La fórmula anterior calcula l'espectrograma escalat en freqüències Mel, amb la senyal d'àudio i 

la freqüència de mostreig. 

  

                                                         

En aquets cas es calcula el contrast espectral, analitzant      definida abans i la freqüència de 

mostreig. 

                                                                      

Calcula les característiques tonals dels centroides mitjançant la freqüència de mostreig, i la 

fórmula implícita                            que extreu elements harmònics del senyal 

definit com  . 
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A2.3. XGBoost Classifier 

És una llibreria de programari de codi obert que permet executar codi en diversos llenguatges 

(C++, Java, Python, etc.) i funciona en tots els sistemes operatius. Està dissenyada per ser 

altament eficient i flexible. S'implementa en l'aprenentatge automàtic per la seva versatilitat, i 

capacitat de resolució de problemes científics de dades de manera ràpida i precisa. 

Primer de tot s'importa el paquet que s'empra que és el XGBClassifier. 

Es defineix: 

                                  

                                           

                                                   

S'importen les llibreries que s'han d'utilitzar i seguidament es comença a definir paràmetres. 

           

                                                                                            

                                                                       

Es defineix la puntuació de predicció inicial (           ) de totes les instàncies, les vies 

globals,  la relació entre les mostres i les columnes a l'hora de construir l'arbre de decisió 

(                 ), el rati d'aprenentage (              ), la profunditat màxima 

(           ) de l'arbre de decisió per l'aprenentatge de base, que s'estableix com a 2 i 

finalment es regularitzen els pesos (           ) del nivell 2(Layer 2).  

Un cop acotats els millors paràmetres es guarda el model. 

 

A2.4. Algorisme Hyperband 

És un algorisme emprat per l'optimització de paràmetres d'un model entrenat. És una extensió 

de l'algorisme proposat l'any 2015 per Jamieson i Talwalkar, SuccsessiveHalving.  

SuccessiveHalving consisteix en posar en marza 100 models, i entrenar-los durant un temps 

predefinit. Seguidament descartar els 50 pitjors i tornar a entrenar els 50 models restants, 

reduint exponencialment el temps, i fer el mateix fins a quedar-se només amb un model. 

Per tal de saber quant de temps assignar a cadascun es defineix un temps finit B i un nombre 

de configuracions n. 



 

Annex A3. 
Codi del software dissenyat 
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A3.1. Primer Model 

A continuació es mostra la versió de codi dissenyada per a la primera versió del software. 

# In[ ]: 

import glob, os 

import librosa 

import numpy as np 

 

# In[ ]: 

from __future__ import print_function 

data_path = "/home/ubuntu/data/" 

 

# Paso 1: Extracción de Características 

# In[ ]: 

def extraer_caracteristica(file_name): 

    X, sample_rate = librosa.load(file_name) 

    stft = np.abs(librosa.stft(X)) 

    mfccs = np.mean(librosa.feature.mfcc(y=X, sr=sample_rate, n_mfcc=40).T,axis=0) 

    chroma = np.mean(librosa.feature.chroma_stft(S=stft, sr=sample_rate).T,axis=0) 

    mel = np.mean(librosa.feature.melspectrogram(X, sr=sample_rate).T,axis=0) 

    contrast = np.mean(librosa.feature.spectral_contrast(S=stft, sr=sample_rate).T,axis=0) 

    tonnetz = np.mean(librosa.feature.tonnetz(y=librosa.effects.harmonic(X),  

    sr=sample_rate).T,axis=0) 

    return mfccs, chroma, mel, contrast, tonnetz 

 

def parse_audio_files(parent_dir, file_ext='*.wav'): 

    caracteristicas, etiquetas, ids = [], [], [] 

    print("Procesando las muestras: ") 

    for fn in glob.glob(os.path.join(parent_dir, file_ext)): 

        print(fn) 

        mfccs, chroma, mel, contrast, tonnetz = extraer_caracteristica(fn) 

        ext_caracteristicas = np.hstack([mfccs,chroma,mel,contrast,tonnetz]) 

        caracteristicas.append(ext_caracteristicas) 

        actor_id = etiqueta = fn.split('/')[-1][0:2] 
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        ids.append(actor_id) 

        etiqueta = 1 if fn.split('/')[-1][2:] == "happy.wav" else 0 

        etiquetas.append(etiqueta) 

    return np.array(caracteristicas), np.array(etiquetas), np.array(ids) 

 

# In[ ]: 

get_ipython().run_cell_magic(u'time', u'', u'\ntrain_caract, train_etiq, train_ids = 

parse_audio_files(data_path + 

"Phase1Samples/")\n\nprint(train_caract.shape)\nprint(train_etiq.shape)') 

 

# In[ ]: 

get_ipython().run_cell_magic(u'time', u'', u'\ntest_caract, test_etiq, test_ids = 

parse_audio_files(data_path + 

"SoundTests/")\n\nprint(test_caract.shape)\nprint(test_etiq.shape)') 

 

# In[ ]: 

#Guardar las caracteristicas 

np.save(data_path+"caracteristicas_Phase1Samples.npy", train_caract) 

np.save(data_path+"classes_Phase1Samples.npy", train_etiq) 

np.save(data_path+"ids_Phase1Samples.npy", train_ids) 

np.save(data_path+"caracteristicas_SoundTests.npy", test_caract) 

np.save(data_path+"classes_SoundTests.npy", test_etiq) 

np.save(data_path+"ids_SoundTests.npy", test_ids) 

 

# Paso 2: Entrenamiento del classificador: XGBoost # In[ ]: 

#Cargar las caracteristicas guardadas 

train_caract = np.load(data_path+"features_Phase1Samples.npy") 

train_etiq = np.load(data_path+"classes_Phase1Samples.npy") 

train_ids = np.load(data_path+"ids_Phase1Samples.npy") 

test_caract = np.load(data_path+"features_SoundTests.npy") 

test_etiq = np.load(data_path+"classes_SoundTests.npy") 

test_ids = np.load(data_path+"ids_SoundTests.npy") 

 

# In[ ]: 

from xgboost import XGBClassifier 

from sklearn.metrics import accuracy_score 

from sklearn.model_selection import cross_val_score 

 

# In[ ]: 

best_params = {'base_score': 0.6610007761032474, 

 'colsample_bytree': 0.6345574686640053, 

 'learning_rate': 0.14387103773580132, 

 'max_depth': 2, 

 'reg_lambda': 0.24725209779125276} 

model1 = XGBClassifier(**best_params) 
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# In[ ]: 

print("Exactitud de la fase de entrenamiento (4-fold cross-validated):") 

acc = cross_val_score(estimator=model1, X=train_caract, y=train_etiq, cv=4, 

scoring="accuracy").mean() 

print('{:.2%}'.format(acc)) 

 

# In[ ]: 

get_ipython().run_cell_magic(u'time', u'', u'\nmodel1.fit(train_caract, train_etiq)\ny_pred = 

model1.predict(test_caract)') 

 

# In[ ]: 

print("Exactitud de la fase de evaluacion:") 

acc = accuracy_score(y_true=test_etiq, y_pred=y_pred) 

print('{:.2%}'.format(acc)) 

 

# In[ ]: 

#Guardar el modelo entrenado 

from sklearn.externals import joblib 

joblib.dump(model1, data_path + "xgb_model1.joblib.dat") 

 

A3.2. Model Optimitzat 

En aquest apartat es mostra el codi emprat en el disseny del model optimitzat. 

# In[ ]: 

from __future__ import print_function 

data_path = "/home/ubuntu/data/" 

 

# In[ ]: 

import glob, os 

import librosa 

import numpy as np 

 

# Paso 1: Extracción de Caracteristicas 

# In[ ]: 

def extraer_caracteristica(X, sample_rate): 

    stft = np.abs(librosa.stft(X)) 

    mfccs = np.mean(librosa.feature.mfcc(y=X, sr=sample_rate, n_mfcc=40).T,axis=0) 

    chroma = np.mean(librosa.feature.chroma_stft(S=stft, sr=sample_rate).T,axis=0) 

    mel = np.mean(librosa.feature.melspectrogram(X, sr=sample_rate).T,axis=0) 

    contrast = np.mean(librosa.feature.spectral_contrast(S=stft, sr=sample_rate).T,axis=0) 

    tonnetz = np.mean(librosa.feature.tonnetz(y=librosa.effects.harmonic(X), 

    sr=sample_rate).T,axis=0) 
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    return mfccs, chroma, mel, contrast, tonnetz 

 

def parse_audio_files(parent_dir, file_ext='*.wav', divide_file_in = 1): 

    caracteristicas, etiquetas, ids = [], [], [] 

    print("Procesando las muestras: ") 

    for fn in glob.glob(os.path.join(parent_dir, file_ext)): 

        print(fn) 

        X, sample_rate = librosa.load(fn) 

        if divide_file_in > 1: 

            length = len(X) 

            part_size = length / divide_file_in 

            for i in range(divide_file_in): 

                start = i * part_size 

                end = (i + 1) * part_size 

                end = end if end < length else -1 

                X1 = X[start:end] 

                caracts = extraer_caracteristica(X1, sample_rate) 

                ext_caracteristicas = np.hstack(caracts) 

                caracteristicas.append(ext_caracteristicas) 

                actor_id = etiqueta = fn.split('/')[-1][0:2] 

                ids.append(actor_id) 

                etiqueta = 1 if fn.split('/')[-1][2:] == "happy.wav" else 0 

                etiquetas.append(etiqueta) 

             

        else: 

            caracts = extraer_caracteristica(X, sample_rate) 

            ext_caracteristicas = np.hstack(caracts) 

            caracteristicas.append(ext_caracteristicas) 

            actor_id = etiqueta = fn.split('/')[-1][0:2] 

            ids.append(actor_id) 

            etiqueta = 1 if fn.split('/')[-1][2:] == "happy.wav" else 0 

            etiquetas.append(etiqueta) 

    return np.array(caracteristicas), np.array(etiquetas), np.array(ids) 

 

# In[ ]: 

train_caract, train_etiq, train_ids = parse_audio_files(data_path + "Phase1Samples/", 

divide_file_in = 1) 

print(train_caract.shape) 

print(train_etiq.shape) 

 

# In[ ]: 

get_ipython().run_cell_magic(u'time', u'', u'\nvalid_caract, valid_etiq, valid_ids = 

parse_audio_files(data_path + "Phase2Samples/", divide_file_in = 

1)\nprint(valid_caract.shape)\nprint(valid_etiq.shape)\n\ntest_caract, test_etiq, test_ids = 
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parse_audio_files(data_path + "SoundTests/", divide_file_in = 

1)\nprint(test_caract.shape)\nprint(test_etiq.shape)') 

 

# In[ ]: 

#Guardar las caracteristicas 

np.save(data_path+"caracteristicas_Phase1Samples.npy", train_caract) 

np.save(data_path+"classes_Phase1Samples.npy", train_etiq) 

np.save(data_path+"ids_Phase1Samples.npy", train_ids) 

np.save(data_path+"caracteristicas_SoundTests.npy", test_caract ) 

np.save(data_path+"classes_SoundTests.npy", test_etiq ) 

np.save(data_path+"ids_SoundTests.npy",  test_ids ) 

np.save(data_path+"caracteristicas_Phase2Samples.npy", valid_caract) 

np.save(data_path+"classes_Phase2Samples.npy", valid_etiq) 

np.save(data_path+"ids_Phase2Samples.npy", valid_ids ) 

 

# Paso 2: Entrenamiento del clasificador: XGBoost 

# In[ ]: 

#Cargar las caracteristicas guardadas 

train_caract = np.load(data_path+"caracteristicas_Phase1Samples.npy") 

train_etiq = np.load(data_path+"classes_Phase1Samples.npy") 

train_ids = np.load(data_path+"ids_Phase1Samples.npy") 

test_caract = np.load(data_path+"caracteristicas_SoundTests.npy") 

test_etiq = np.load(data_path+"classes_SoundTests.npy") 

test_ids = np.load(data_path+"ids_SoundTests.npy") 

valid_caract = np.load(data_path+"caracteristicas_Phase2Samples.npy") 

valid_etiq = np.load(data_path+"classes_Phase2Samples.npy") 

valid_ids = np.load(data_path+"ids_Phase2Samples.npy") 

 

# In[ ]: 

#Combinación de Phase1Samples y Phase2Samples  para aumentar la fase de entrenamiento 

# SoundTests será para la fase de test 

train_caract = np.vstack([train_caract, valid_caract]) 

train_etiq = np.hstack([train_etiq, valid_etiq]) 

train_ids = np.hstack([train_ids, valid_ids]) 

 

# In[ ]: 

from xgboost import XGBClassifier 

from sklearn.metrics import accuracy_score 

from sklearn.model_selection import cross_val_score 

 

# In[ ]: 

best_params = {'base_score': 0.8, 

 'colsample_bytree': 0.45, 

 'learning_rate': 0.2, 

 'max_depth': 6, 
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 'min_child_weight': 2} 

model1 = XGBClassifier(**best_params) 

 

# In[ ]: 

print("Exactitud de la fase de entrenamiento (4-fold cross-validated):") 

acc = cross_val_score(estimator=model1, X=train_caract, y=train_etiq, cv=4, 

scoring="accuracy").mean() 

print('{:.2%}'.format(acc)) 

 

# In[ ]: 

get_ipython().run_cell_magic(u'time', u'', u'model1.fit(train_caract, train_etiq)\ny_pred = 

model1.predict(test_caract)\n\nprint("Exactitud de la fase de evaluaci\xf3n:")\nacc = 

accuracy_score(y_true=test_etiq, y_pred=y_pred)\nprint(\'{:.2%}\'.format(acc))') 

 

# In[ ]: 

#Guardar el modelo entrenado 

from sklearn.externals import joblib 

joblib.dump(model1, data_path + "xgb_model.joblib.dat") 

 

# In[ ]: 

get_ipython().magic(u'matplotlib inline') 

from xgboost import plot_importance 

from matplotlib import pyplot 

import matplotlib as mpl 

mpl.rcParams['figure.figsize'] = (12, 12) 

# plot importancia de las características 

plot_importance(model1) 

pyplot.show() 

 

# In[ ]: 

caracts = model1.caract_importances_ 

 

# In[ ]: 

#mfccs, chroma, mel, contrast, tonnetz 

fn = data_path + "Phase1Samples/" + "S3happy.wav" 

X, sample_rate = librosa.load(fn) 

stft = np.abs(librosa.stft(X)) 

l2 = 0 

mfccs = np.mean(librosa.feature.mfcc(y=X, sr=sample_rate, n_mfcc=40).T,axis=0) 

l1 = 0 

l2 = l2+len(mfccs) 

print("MFCC. Caracteristicas", l1, "to", l2) 

print(feats[l1:l2], '\n') 

chroma = np.mean(librosa.feature.chroma_stft(S=stft, sr=sample_rate).T,axis=0) 

l1 = l2+1 
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l2 = l2+len(chroma) 

print("Chroma. Caracteristicas", l1, "to", l2) 

print(caracts[l1:l2], '\n') 

mel = np.mean(librosa.feature.melspectrogram(X, sr=sample_rate).T,axis=0) 

l1 = l2+1 

l2 = l2+len(mel) 

print("melspectrogram. Caracteristica", l1, "to", l2) 

print(caracts[l1:l2], '\n') 

contrast = np.mean(librosa.feature.spectral_contrast(S=stft, sr=sample_rate).T,axis=0) 

l1 = l2+1 

l2 = l2+len(contrast) 

print("Spectral contrast. Caracteristicas", l1, "to", l2) 

print(caracts[l1:l2], '\n') 

tonnetz = np.mean(librosa.feature.tonnetz(y=librosa.effects.harmonic(X), 

sr=sample_rate).T,axis=0) 

l1 = l2+1 

l2 = l2+len(tonnetz) 

print("Tonnetz. Caracteristicas", l1, "to", l2) 

print(caracts[l1:l2], '\n') 

 

A3.3. Optimització del model. Algorisme de l'optimització dels 

paràmetres 

Per tal de millorar el primer model  s'ha emprat  una tècnica anomenada Hyperband (A Novel 

Bandit-Based Approach to Hyperparameter Optimization). Amb aquesta tècnica s'ha realitzat 

la recerca dels paràmetres òptims per millorar al màxim l'eficiència del model dissenyat. 

# In[ ]: 

#Adaptado de:  #https://github.com/zygmuntz/hyperband 

#http://fastml.com/tuning-hyperparams-fast-with-hyperband/ 

import numpy as np 

data_path = "/home/ubuntu/data/" 

 

carac_train = np.load(data_path + "caracteristicas_Phase1Samples.npy") 

eti_train = np.load(data_path + "classes_Phase1Samples.npy") 

data = {'carac_train': carac_train, 'eti_train': eti_train} 

 

# In[ ]: 

#definicions generals 

from math import log, sqrt 

from time import time 

from pprint import pprint 

from sklearn.model_selection import cross_val_score 

try: 
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    from hyperopt import hp 

    from hyperopt.pyll.stochastic import sample 

except ImportError: 

    print "In order to achieve operational capability, this programme requires hyperopt to be 

installed (pip install hyperopt), unless you make get_params() use something else." 

# handle floats which should be integers 

# works with flat params 

def handle_integers( params ): 

    new_params = {} 

    for k, v in params.items(): 

        if type( v ) == float and int( v ) == v: 

            new_params[k] = int( v ) 

        else: 

            new_params[k] = v 

    return new_params 

def train_and_eval_sklearn_classifier( clf, data, cv=4 ): 

    carac_train = data['carac_train'] 

    eti_train = data['eti_train'] 

    ll = -1 * cross_val_score(clf, carac_train, eti_train, scoring="neg_log_loss", cv=cv).mean() 

    auc = cross_val_score(clf, carac_train, eti_train, scoring="roc_auc", cv=cv).mean() 

    acc = cross_val_score(clf, carac_train, eti_train, scoring="accuracy", cv=cv).mean() 

    print "# testing  | log loss: {:.2f}, AUC: {:.2f}, accuracy: {:.2%}".format( ll, auc, acc )  

    return { 'loss': ll, 'log_loss': ll, 'auc': auc, 'acc': acc} 

 

# In[ ]:  #defs/xgb 

#"función (y espacio de los parámetros) definiciones para hyperband" 

#"Clasificación binaria con XGBoost" 

from xgboost import XGBClassifier as XGB 

trees_per_iteration = 5 

space = { 

    'learning_rate': hp.choice( 'lr', [   'default',    hp.uniform( 'lr_', 0.01, 0.3 )   ]), 

    'max_depth': hp.choice( 'md', [  'default',     hp.quniform( 'md_', 4, 10, 1 ) ]),  

    'min_child_weight': hp.choice( 'mcw', [  'default',  hp.quniform( 'mcw_', 1, 10, 1 ) ]),  

    'colsample_bytree': hp.choice( 'cbt', [ 'default',  hp.uniform( 'cbt_', 0.3, 1.0 ) ]), 

    'base_score': hp.choice( 'bs', [ 'default', hp.uniform( 'bs_', 0.1, 0.9 ) ]), } 

 

def get_params(): 

    params = sample( space ) 

    params = { k: v for k, v in params.items() if v is not 'default' } 

    return handle_integers( params ) 

 

def try_params( n_iterations, params, get_predictions = False ): 

    n_estimators = int( round( n_iterations * trees_per_iteration )) 

    print "n_estimators:", n_estimators 

    pprint( params ) 
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    clf = XGB( n_estimators = n_estimators, nthread = -1, **params ) 

    return train_and_eval_sklearn_classifier( clf, data) 

 

# In[ ]: #hyperband 

from random import random 

from math import log, ceil 

from time import time, ctime 

class Hyperband: 

     

    def __init__( self, get_params_function, try_params_function ): 

        self.get_params = get_params_function 

        self.try_params = try_params_function 

 

        self.max_iter = 99  # maximas iteraciones por configuración 

        self.eta = 3 # definición de la frecuencia de muestreo secundaria y de configuración (por 

        defecto = 3) 

 

        self.logeta = lambda x: log( x ) / log( self.eta ) 

        self.s_max = int( self.logeta( self.max_iter )) 

        self.B = ( self.s_max + 1 ) * self.max_iter 

 

        self.results = [] # list of dicts 

        self.counter = 0 

        self.best_loss = np.inf 

        self.best_counter = -1 

 

    # se puede llamar múltiples veces 

    def run( self, skip_last = 0, dry_run = False ): 

 

        for s in reversed( range( self.s_max + 1 )): 

            # numero inicial de configuraciones 

            n = int( ceil( self.B / self.max_iter / ( s + 1 ) * self.eta ** s )) 

            # numero inicial de iteraciones por configuración 

            r = self.max_iter * self.eta ** ( -s ) 

            # n random configurations 

            T = [ self.get_params() for i in range( n )]  

 

            for i in range(( s + 1 ) - int( skip_last )): # changed from s + 1 

             # Run each of the n configs for <iterations>  and keep best (n_configs / eta) 

            configurations 

                 

                n_configs = n * self.eta ** ( -i ) 

                n_iterations = r * self.eta ** ( i ) 

 

                print "\n*** {} configurations x {:.1f} iterations each".format( n_configs, n_iterations ) 
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                val_losses = [] 

                early_stops = [] 

                 

                for t in T: 

                    self.counter += 1 

                    print "\n{} | {} | best so far: {:.4f} (run {})\n".format(  

                        self.counter, ctime(), self.best_loss, self.best_counter ) 

                    start_time = time() 

                    if dry_run: 

                        result = { 'loss': random(), 'log_loss': random(), 'auc': random(), 'acc':random()} 

                    else: 

                        result = self.try_params( n_iterations, t ) 

                    assert( type( result ) == dict ) 

                    assert( 'loss' in result ) 

                    seconds = int( round( time() - start_time )) 

                    print "\n{:.1f} seconds.".format( seconds ) 

 

                    loss = result['loss'] 

                    val_losses.append( loss ) 

                    early_stop = result.get( 'early_stop', False ) 

                    early_stops.append( early_stop ) 

                    # keeping track of the best result so far (for display only) 

                    # could do it be checking results each time, but hey 

                    if loss < self.best_loss: 

                        self.best_loss = loss 

                        self.best_counter = self.counter 

 

                    result['counter'] = self.counter 

                    result['seconds'] = seconds 

                    result['params'] = t 

                    result['iterations'] = n_iterations 

 

                    self.results.append( result ) 

 

                # select a number of best configurations for the next loop 

                # filter out early stops, if any 

                indices = np.argsort( val_losses ) 

                T = [ T[i] for i in indices if not early_stops[i]] 

                T = T[ 0:int( n_configs / self.eta )] 

                

        return self.results 
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# In[ ]: 

#main 

import sys 

import cPickle as pickle 

output_file = data_path + "optimization_output.pkl" 

try: 

    if not output_file.endswith( '.pkl' ): 

        output_file += '.pkl' 

except IndexError: 

    output_file = 'results.pkl' 

print "Will save results to", output_file 

hb = Hyperband( get_params, try_params ) 

results = hb.run( skip_last = 1 ) 

 

# In[ ]: 

print "{} total, best:\n".format( len( results )) 

for r in sorted( results, key = lambda x: x['loss'] )[:6]: 

    print "loss: {:.4f} | {:.2f} seconds | {:.1f} iterations | run {} ".format(  

        r['loss'], r['seconds'], r['iterations'], r['counter'] ) 

    pprint( r['params'] ) 

    print 

print "saving..." 

with open( output_file, 'wb' ) as f: 

    pickle.dump( results, f ) 

 

A3.4. Predicció d'una mostra 

Per tal de realitzar l'avaluació del model, s'ha creat un fitxer de codi el qual es crida la ruta de 

la mostra que es vol predir, i automàticament la màquina dóna un resultat absolut i també els 

valors de les probabilitats. 

from __future__ import print_function 

import argparse 

from sklearn.externals import joblib 

import librosa 

import numpy as np 

def extraer_caracteristica(X, sample_rate): 

    stft = np.abs(librosa.stft(X)) 

    mfccs = np.mean(librosa.feature.mfcc(y=X, sr=sample_rate, n_mfcc=40).T,axis=0) 

    chroma = np.mean(librosa.feature.chroma_stft(S=stft, sr=sample_rate).T,axis=0) 

    mel = np.mean(librosa.feature.melspectrogram(X, sr=sample_rate).T,axis=0) 

    contrast = np.mean(librosa.feature.spectral_contrast(S=stft, sr=sample_rate).T,axis=0) 

    tonnetz = np.mean(librosa.feature.tonnetz(y=librosa.effects.harmonic(X), 

    sr=sample_rate).T,axis=0) 
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    return mfccs, chroma, mel, contrast, tonnetz 

 
parser = argparse.ArgumentParser(description='Predecir la emoción de una muestra de audio') 

parser.add_argument('-m','--model',help='RUTA al modelo entrenado', required=True) 

parser.add_argument('-a','--audio',help='RUTA a la muestra de audio a predecir', 

required=True) 

args = parser.parse_args() 

file_path = args.audio 

model_path = args.model 

 
if __name__ == '__main__': 

    model = joblib.load(model_path) 

    X, sample_rate = librosa.load(file_path) 

    caracts = extraer_caracteristica(X, sample_rate) 

    ext_caracteristicas = np.hstack(caracts) 

    test_caract = [ext_caracteristicas] 

     

    prediction = model.predict(test_caract) 

    probs = model.predict_proba(test_caract)[0] 

 

    print("La emocion resultante de la prediccion es:", "Happy" if prediction[0] else "Neutral") 

    print("La probabilidad de que la emocion del audio sea alegre es {:.2%}".format(probs[1])) 

    print("La probabilidad de que la emocion del audio sea neutro es {:.2%}".format(probs[0])) 

 
 
 

El resultat obtingut un cop introduïda la ruta del fitxer que es vol analitzar és el següent, en 

aquest cas les mostres processades són X1neutro.wav i X1happy.wav:  

 

 
 


