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Resum del Projecte 
Els sistemes de comunicació actuals permeten als interlocutors gaudir 

de comunicacions d'altíssima qualitat. No obstant, els sorolls ambientals 
produïts durant la mateixa, elements externs al propi sistema, poden 
perjudicar-la enormement. 

Sota aquestes circumstàncies, aquests sorolls interferents s'afegeixen a 
la veu i són transmesos unitàriament com a senyal útil.  

L'objectiu del present projecte és realitzar un sistema de processat que 
atenuï les senyals sorolloses en favor de la senyal de veu abans de la 
seva transmissió. 

Aquest plantejament i futur desenvolupament es fa possible gràcies a 
les possibilitats tecnològiques actuals juntament amb la seva reducció de 
costos dels últims anys. 

Així mateix s'implementarà la solució de la problemàtica sobre un 
dispositiu independent de comunicació, la Raspberry Pi. En última 
instància s'avaluaran els resultats obtinguts, la seva viabilitat  i es 
detallaran possibles propostes de millora. 
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Resumen del Proyecto 
Los sistemas de comunicación actuales permiten a los interlocutores 

disfrutar de comunicaciones de altísima calidad. Sin embargo, los ruidos 
ambientales producidos durante la misma, elementos externos al propio 
sistema, pueden perjudicarla enormemente.  

Bajo estas circunstancias, estos ruidos interferentes se añaden a la voz 
y son transmitidos unitariamente como señal útil.  

El objetivo del presente proyecto es realizar un sistema de procesado 
que atenúe las señales ruidosas en favor de la señal de voz antes de su 
transmisión.  

Este planteamiento y futuro desarrollo se hace posible gracias a las 
posibilidades tecnológicas actuales junto con su reducción de costes de 
los últimos años.  

Asimismo se implementará la solución de la problemática sobre un 
dispositivo independiente de comunicación, la Raspberry Pi. En última 
instancia se evaluarán los resultados obtenidos, su viabilidad y se 
detallaran posibles propuestas de mejora.  
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Abstract 
The existing communication systems allow the interlocutors to enjoy a 

high quality communication. However, the environmental noise generated 
during the conversation, external elements from the system itself, can 
damage it greatly. 

Under these circumstances, these interfering noises are added to the 
voice and are unitarily transmitted as useful signal. 

The target of this project is to realize a processing system that 
attenuates noise signals in favor of the speech signal before transmission.  

This approach and future development is possible thanks to the current 
technologic possibilities and its cost reduction of the last few years. 

The implementation of the solution on a separate communication 
device, the Raspberry Pi, is also performed. By last, the results and its 
viability will be evaluated and improvement proposals will be exposed. 
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1. Introducció 

1.1 Context del projecte 

En l'actualitat tenim a disposició processadors formats per milions de 
transistors amb els que podem aconseguir rendiments d'operacions de 
l'ordre dels centenars de Mflops. 

Davant aquesta realitat, hem estat testimonis durant els últims anys de 
l'aparició de dispositius portàtils independents de baix cost i amb alta 
capacitat de processament. 

Aquests factors han propiciat el plantejament de nous projectes 
comercials que requerien d'una exigència computacional elevada a un 
baix cost, i per tan, a l'abast d'un percentatge elevat de la població. 

Dins dels projectes que estan agafant més ressò, la millora de la 
comunicació a través de dispositius n'és un destacat. Intentar eliminar 
sorolls externs que interfereixen a una conversació entre dispositius 
mòbils o reduir sorolls ambientals mentre s'escolta música són alguns 
d'ells. 

Si bé aquesta millora ha existit a nivell hardware des de fa anys, el cost 
era massa elevat per a dispositius mòbils convencionals. Actualment, amb 
la possibilitat de desenvolupar-ho a nivell software, la implementació 
agafa una altra dimensió reduint substancialment els costos i fent-lo així 
accessible al mercat. 

1.2 Objectius 

El present projecte pretén aprofitar aquest marc computacional per tal 
d'idear, mesurar i confeccionar un prototip cancel·lador actiu de soroll o 
active noise cancellation (ANC) mitjançant la Raspberry Pi, un dispositiu 
mòbil, independent i econòmic. 
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Per tal d'aconseguir aquesta fita, inicialment es reproduirà i simularà el 
cancel·lador actiu de soroll mitjançant Matlab, un entorn controlat.  

Seguidament, si els resultats són satisfactoris s'implementarà el 
desenvolupament Matlab sobre el dispositiu Raspberry Pi utilitzant el 
llenguatge C i el hardware complementari necessari. 

1.3 Estructura de la memòria 

A continuació, es farà una breu exposició de la estructura de la 
memòria així com el contingut a grosso modo de cada apartat. 

Inicialment s'estudiarà tan el filtre adaptatiu com l'algoritme iteratiu 
necessari per resoldre el processat de la cancel·lació de sorolls. Es partirà 
des d'un filtre bàsic fins aconseguir el sistema final adaptatiu.  

Seguidament i mitjançant MATLAB, un llenguatge d'alt nivell i entorn 
interactiu, es realitzarà un conjunt de simulacions per avaluar-lo. Per fer-
ho es pretén confeccionar un script que permeti portar a cap una 
simulació intuïtiva a nivell d'usuari i que exposi els resultats gràfics 
obtinguts en una mateixa interfase gràfica d'usuari, GUI. 

A continuació, s'analitzarà la placa computadora Raspberry Pi com a 
suport físic a on realitzar la cancel·lació de soroll en temps real. Al mateix 
temps s'implementarà el programa en llenguatge C que s'executarà per 
fer la cancel·lació i la recollida de resultats del procés. 

Finalment i per acabar, s'analitzaran i avaluaran els resultats obtinguts 
a partir dels quals s'extrauran les conclusions i propostes de millora. 
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2. Escenari de la problemàtica 

2.1 Esquema gràfic 

Com a punt de partida s'exposaran dues situacions reals que 
exemplificaran la problemàtica a resoldre. En cada una d'elles sorolls 
externs distorsionen i malmeten la comunicació. 

2.1.1 Escenari 1 

El primer escenari es mostra a la Figura 1 on es reprodueix una 
conversació telefònica. Es pot veure l'interlocutor parlant a través del 
dispositiu mòbil, veu representada de color blau. I un soroll de potència 
elevada representat de color vermell. 

 

Figura 1: Escenari amb conversació telefònica i soroll 
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El dispositiu mòbil conté dos micròfons. El primer és el que s'utilitza en 
una comunicació típica per registrar la veu de l'interlocutor. Es troba 
situat per tant en el punt més proper de la font i registrarà la veu alterada 
per la senyal sorollosa que hi pugui haver. La senyal obtinguda a l'entrada 
d'aquest micròfon s'anomenarà referència, r[n] o ref[n]. 

El segon micròfon és un element que com es veurà més endavant és 
necessari pel sistema cancel·lador de soroll. L'objectiu d'aquest serà 
capturar únicament la senyal sorollosa. Se situarà així en un punt allunyat 
de la senyal útil i orientat directament al soroll. La captura d'aquest segon 
micròfon s'anomenarà senyal d'entrada, x[n].  

Finalment i desprès de la cancel·lació de soroll la persona oient rebrà la 
senyal d'error, e[n]. Aquesta serà el resultat del processat del sistema a 
on el soroll es veurà dràsticament reduït en favor de la comunicació. 

2.1.2 Escenari 2 

El darrer escenari es mostra a la Figura 2 amb una situació més crítica 
davant la problemàtica. Es reprodueix la situació d'una cabina d'helicòpter 
a on el copilot dóna instruccions al pilot en ple vol. 

 

Figura 2: Escenari de comunicació en helicòpter 
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En aquest cas la severitat del soroll obliga als interlocutors a portar un 
casc aïllant a les orelles. No obstant, aquesta solució no serà suficient per 
dur a terme la comunicació. El micròfon que registrarà la veu del copilot i 
que després es transmetrà al casc del pilot es veurà greument afectada 
pel soroll. 

Igual que en el cas anterior els elements del sistema seran exactament 
els mateixos. La senyal r[n] contindrà la veu alterada amb el soroll. La 
senyal x[n], més allunyada, registrarà únicament el soroll. I finalment 
e[n] serà la senyal processada que es reproduirà al pilot. 

2.2 Consideracions prèvies 

Amb l'objectiu d'aconseguir que el sistema descrit en els escenaris 
anteriors funcioni correctament s'han de tindre en compte un seguit de 
consideracions en el disseny. 

El soroll capturat a x[n] no serà el mateix que el de r[n], la distància, el 
trajecte o els ecos fins arribar al segon micròfon representen un sistema 
que alterarà x[n]. No obstant, els dos sorolls capturats en els diferents 
micròfons estaran fortament correlats. 

D'altra banda, la senyal e[n] de sortida que es reproduirà a 
l'interlocutor, resultat del sistema cancel·lador de soroll, haurà de ser 
processada en temps real. 

Per aquest motiu el temps de processat de l'actual bloc d'àudio haurà 
de ser sempre menor al temps d'adquisició del següent, garantint així la 
estabilitat del sistema. 

A més a més, la longitud d'aquests blocs d'àudio haurà de ser 
suficientment petita com per obtenir una porció unitària de senyal útil. 
Està estudiat que el temps entre variacions fonètiques del tracte vocal i 
per tant canvis estadísticament significatius s'aproximen als 20 ms.  
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Figura 3: Diagrama general del sistema 

Per tant, el temps de processat per bloc d'àudio del sistema haurà de 
ser menor al temps d'adquisició del següent bloc que s'establirà com a 
màxim en 20 ms. 

Aquest comportament es troba descrit a la figura 3 amb el diagrama 
general del sistema. En aquest es pot observar les dues entrades d'àudio 
que van omplint els respectius buffers 0. Un cop omplerts amb 20 ms 
d'àudio s'intercanvien pel parell de buffers 1, mostres d'àudio que ja 
hauran estat processades i es podran sobreescriure per noves mostres. 



 
Cancel·lació activa de soroll sobre Raspberry Pi 16 
 

 

    

3. Resolució del processat 
Degut a que la nostra fita és reduir sorolls no estacionaris o 

estadísticament variants en el temps, es necessitarà un filtre que haurà 
de ser adaptatiu. Aquesta qualitat permetrà actualitzar els coeficients del 
filtre enfront dels canvis del sistema sorollós. 

Abans però d'entrar en detall amb l'algoritme caldrà descriure primer el 
diagrama de partida del sistema i en particular la solució de Wiener.  

Per fer també més àgil la lectura, tota equació que requereixi de 
demostració per a obtenir el resultat exposat es sobre-destacarà en 
negreta i es resoldrà a l'annex A. 

3.1 Solució Wiener 

3.1.1 Diagrama bàsic 

Per simplicitat suposarem inicialment que el sistema és estacionari i 
que està constituït per un filtre FIR de L coeficients reals. A la figura 4 es 
pot observar el diagrama bàsic que constitueix el nostre model.  

 

Figura 4: Diagrama bàsic amb filtre FIR 
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El que es pretén amb aquest model és trobar el sistema singular h[n] 
que aplicat sobre x[n] optimitzi l'error e[n] en algun sentit respecte a una 
senyal de referència r[n]. 

De forma més particular i en referència als entorns descrits 
anteriorment, el sistema h[n] transformarà l'entrada de soroll x[n] de tal 
manera que al ser sumada amb la veu alterada pel mateix soroll r[n] 
s'obtingui únicament la veu a e[n]. 

Entrant en detall, la sortida del filtre quedarà descrita a (3-2); 

h[n] =  {h[0]; h[1]; h[2]; . . . ; h[L − 1]}𝑇𝑇    (3-1) 

y[n] = ℎ𝑇𝑇xn       (3-2) 

i l'error instantani respecte la referència a (3-3).  

e[n] =  y[n]  + r[n]  =  ℎ𝑇𝑇xn + r[n]    (3-3) 

3.1.2 Filtre òptim 

Amb el propòsit de reduir l'error e[n] la solució de Wiener estableix el 
criteri d'optimització sobre l'error quadràtic mig.  

És a dir, es defineix la funció d'error quadràtic mig J(h) que es vol 
minimitzar a (3-4). S'aplica el gradient a (3-5) i s'iguala a zero obtenint 
així la solució del punt mínim a (3-6), solució òptima dels coeficients del 
filtre que minimitza aquest error quadràtic mig. 

J(n) = E{e2[n]}  = rr[0] + ℎ𝑇𝑇R xh + 2hTP rx    (3-4) 

∇h(J(h)) = 2E{xne[n]} = 2R xh + 2P rx     (3-5) 

∇h(J(h)) =  0  hopt = −Rx
−1P rx     (3-6) 
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Amb la solució òptima obtinguda aconseguim per tant que el gradient 
descrit a (3-5) s'iguali a zero i que l'error assolit e[n] sigui ortogonal o 
incorrelat a les dades x[n], veure (3-7). 

∇h(J(hopt )) = E{xne[n]} = 0    (3-7) 

Aquest factor ens garanteix que el filtre buscarà fer mínima la potència 
a la sortida e[n] en reprimenda de la senyal sorollosa entrant x[n], 
deixant intacte la veu de la senyal a r[n].  

Es recorda a (3-8) que l'entrada r[n] està constituïda per una senyal 
útil, la veu v[n], i una senyal sorollosa additiva que està fortament 
correlada amb x[n]. 

r[n] = v[n]  + x′[n]      (3-8) 

Per tan amb la consideració (3-7) i amb la sortida completa del sistema 
(3-9) es pot afirmar que v[n], la veu, serà l'única senyal que el filtre no 
intentarà eliminar. Sent així la senyal x'[n], fortament correlada amb 
x[n], la que el filtre intentarà anul·lar segons (3-10). 

e[n] =  y[n]  + r[n]  =  hopt
𝑇𝑇xn + v[n]  + x′[n]  ≅  v[n]   (3-9) 

x′ [n] = −hopt
𝑇𝑇xn     (3-10) 

Aquesta resolució (3-10) permet veure, en el cas més simple d'un soroll 
x'[n] format per una única sinusoide, com el filtre generarà la mateixa 
sinusoide en contrafase per fer mínima la potència de e[n]. 

Aquesta potència mínima d'error obtinguda amb els coeficients de la 
solució òptima es pot demostrar a (3-11) que tindrà sempre com a màxim 
la potencia de la senyal de referència. 

J�hopt � = rr[0] + hopt
T  P xr  ≤  rr[0]    (3-11)  
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El pitjor escenari a on es produeix la igualtat i per tant no 
s'aconsegueix reduir la potència de l'error en ningun sentit es produirà 
únicament quan la senyal d'entrada x[n] estigui totalment incorrelada 
amb la referència r[n].  

En aquest cas el filtre òptim (3-6) posarà tots els seus coeficients a 
zero no deixant "passar" la senyal entrant x[n] i obtenint com a senyal 
error e[n] exactament el mateix que la senyal referència r[n]. 

3.1.3 Sistema no estacionari 

Fins a aquest punt sembla que efectivament la solució de Wiener resol 
satisfactòriament la problemàtica plantejada als escenaris anteriors. No 
obstant, el comportament del soroll podrà ser estadísticament variant en 
el temps en contraposició al comportament estacionari considerat 
inicialment. 

 

Figura 5: Potència d'error de dos instants d'un sistema no estacionari 
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A la figura 5 es reprodueix la situació d'un comportament no estacionari 
pel cas d'un sol coeficient del filtre. Es pot observar com la senyal 
d'entrada x[n] canvia d'un instant a un altre establint un nou error 
quadràtic mínim. 

El coeficient òptim calculat a l'instant 1 que aconseguia fer mínim  
l'error a εmin 1 es trobarà seguidament obsolet. En l'instant 2 aquest 
coeficient ens situarà en un punt molt allunyat del mínim de la nova 
paràbola de l'instant 2. Paràbola que vindrà determinada per la matriu de 
correlació dels nous valors d'entrada x[n]. 

Caldrà llavors recalcular aquest coeficient per fer-lo òptim novament 
establint-lo a h0opt 2 i desplaçant així l'error al nou mínim situat a εmin 2. 

Davant aquesta situació es requerirà per tan un nou càlcul del filtre 
òptim per cada mostra d'entrada de x[n] o instant nou, solució inviable 
per la problemàtica intrínseca que comporta. 

El fet d'invertir la matriu d'autocorrelació de x[n] a (3-6) en cada 
instant requeriria un cost computacional molt elevat. Tanmateix, en el 
context del projecte no es podrà tindre tampoc totes les mostres de x[n] 
en el temps disponibles per fer aquest càlcul. 

Aquests factors obliguen a trobar un sistema adaptatiu que mitjançant 
iteracions successives s'aproximi d'alguna manera a la nova solució 
òptima per cada nou instant. 

3.2 Algoritme adaptatiu 

En l'actualitat hi ha diversos algoritmes adaptatius per tal propòsit, 
cada un dels quals tenen diferents comportaments d'estabilitat, 
convergència o complexitat a l'hora de trobar els coeficients òptims.  

En el present projecte l'algoritme objecte d'anàlisis i implementació 
serà el LMS, de l'anglès Least mean squares o algoritme de mínims 
quadrats promig que pertany a la família d'algoritmes de gradient 
estocàstic. 
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Aquesta elecció respon entre altres a la simplicitat de càlcul requerida 
per cada iteració de l'algoritme permetent així reduir substancialment el 
número d'operacions a la CPU. 

3.2.1 Mètode gradient 

L'origen de l'algoritme LMS es basa amb l'anomena't mètode del 
gradient. La filosofia d'aquest mètode serà seguir el gradient o direcció 
descrita a (3-5) que fa mínim l'error quadràtic en cada instant. 

Si per a un nou valor de coeficients l'algoritme detecta que sobre la 
paràbola de la Figura 5 el gradient és més gran que en l'instant anterior, 
canviarà ràpidament de sentit per situar-se novament en el curs de la 
potència mínima objectiu. 

Seguint amb aquesta hipòtesis i a partir de l'equació del gradient 
descrita anteriorment a (3-5) es resolen els coeficient òptims en funció 
dels d'un instant anterior. 

  hopt = h −  1
2

 Rx
−1 ∇h     (3-12) 

D'aquesta manera el sistema (3-12) actualitza els nous coeficients del 
filtre en base dels anteriors i un factor correctiu de pes η. 

  hk+1 = hk −  η Rx
−1 ∇h    (3-13) 

Aquest factor η farà convergir a la solució òptima sempre que estigui 
acotada als següents valors (3-14), 

  0 < η < 1     (3-14) 

No obstant, pels motius ja descrits a l'apartat 3.1.3 sobre la 
problemàtica computacional, seguidament s'aproximarà l'expressió 
d'actualització (3-13) pel ja presentat mètode iteratiu LMS. 
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3.2.2 Algoritme LMS 

La solució de l'algoritme LMS realitza dos aproximacions al mètode 
iteratiu descrit. 

Primerament com no es coneix la matriu d'autocorrelació s'estima al 
valor d'una constant a (3-15) que més endavant s'explicarà, seguidament 
s'aproxima el gradient  ∇h descrit a (3-5) pel seu valor instantani (3-16). 

   η Rx
−1 ≈ µ

2
      (3-15) 

∇hk = 2E{xke[k]} ≈ 2xne[k]    (3-16) 

Aquestes aproximacions donen com a resultat el mètode 
d'actualitzacions de l'algoritme LMS per cada iteració: 

  hk+1 = hk −  µ xne[k]    (3-17) 

3.2.3 Convergència 

Al sistema d'actualitzacions anterior (3-17) s'ha realitzat una 
aproximació a la variable µ, encara sense definir. No obstant, el valor que 
prengui afectarà directament a la convergència de l'algoritme. Un valor 
equivocat del mateix allunyaria el filtre de la solució òptima generant una 
potència d'error elevada. 

Per tal d'escollir el valor de la variable adequada es simplificarà la 
matriu de correlació pel cas de que l'entrada fos soroll blanc, gaussià, de 
mitjana 0 i potència 𝜎𝜎2 (3-18). 

  Rxx
−1 = 𝜎𝜎2𝐼𝐼     (3-18) 

Considerant la cota de η a (3-14), la simplificació anterior i substituint-
les a l'expressió (3-15) es troba les cotes pel valor de µ a (3-19) que fan 
que el sistema convergeixi a  la solució òptima. 
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  0 < µ < 2
𝜎𝜎2     (3-19) 

Per a un cas més general, la matriu de correlació de x[n] contindrà 
autovalors 𝜆𝜆𝑖𝑖 dispersos. Així, per garantir l'estabilitat per tot el sistema 
s'establirà el valor de potència de (3-19) per l'autovalor màxim 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . 

Un cop més per evitar realitzar càlculs excessius i fer l'algoritme més 
simple es prendrà una cota superior d'aquest autovalor. La traça de la 
matriu de correlació (3-20) al ser sempre superior a l'autovalor màxim 
garantirà tanmateix la convergència. 

  𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < ∑ 𝜆𝜆𝑙𝑙M.−1
l=0 = trace Rx = M 𝜎𝜎2 = 𝑀𝑀 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 [0]   (3-20) 

On 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 [0] és la potència del senyal d'entrada al filtre adaptatiu i M el 
número de coeficient utilitzats. 

A més a més, degut a que la senyal d'entrada no serà estacionaria la 
potència variarà en el temps. S'utilitzarà així un filtre IIR d'ordre 1 per 
actualitzar el valor de la nova potència a (3-21). El valor de β serà el 
factor de memòria de la potència. Un valor proper a la unitat garantirà 
una evolució lenta de la potencia en front de canvis bruscos de las senyal. 

  𝜎𝜎𝑚𝑚𝑘𝑘
2 = 𝛽𝛽𝜎𝜎𝑚𝑚𝑘𝑘−1

2 + (1 − 𝛽𝛽)𝑚𝑚2[𝑘𝑘]   (3-21) 

Per exemple, un valor de β=0.9973 proporciona un factor de memòria 
de 1500 mostres i β=0.98 de 50 mostres. 

Finalment i amb les resolucions anteriors un valor típic de µ i que 
s'utilitzarà per garantir la convergència serà la descrita a (3-22). 

  µ < 1
𝑀𝑀 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑘𝑘

2  
     (3-22) 
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3.3 Resum de la solució obtinguda 

En el present apartat es pretén mostrar de forma compacta el conjunt 
d'equacions solució que s'han anat trobant i que resolen la problemàtica 
plantejada. 

Primerament, a la figura 6 es representa el diagrama general amb la 
solució adaptativa LMS. 

 

Figura 6: Diagrama del sistema amb filtre FIR adaptatiu LMS 

A continuació, es definirà la sortida del sistema: 

e[n] =  y[n]  + r[n]  =  ℎ𝑇𝑇xn + r[n]    (3-23) 

I finalment, les equacions que donen valor als coeficients del filtre 
adaptatiu en cada iteració. 

hk+1 = hk −  µ xne[k]    (3-24) 

µ < 1
M σx k

2  
      (3-25) 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑘𝑘
2 = 𝛽𝛽𝜎𝜎𝑚𝑚𝑘𝑘−1

2 + (1 − 𝛽𝛽)𝑚𝑚2[𝑘𝑘]    (3-26) 



 
Cancel·lació activa de soroll sobre Raspberry Pi 25 

 

 

        

Un cop presentades les equacions solució, caldrà provar mitjançant 
simulacions que els resultats que ofereixen són els que s'esperen. 

En el següent capítol es realitzaran un seguit de simulacions realitzades 
en MATLAB que mostraran les característiques i possibilitats del processat 
obtingut. 
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4. Simulacions amb Matlab 
Com tot projecte abans de ser implementat en un dispositiu, cal que 

sigui provat i analitzat en un entorn controlat.  

Seguint aquesta línea, la fita de l'actual fase del projecte serà obtindre 
una reproducció ideal de les solucions trobades. Un cop reproduïdes, 
l'anàlisi dels resultats hauran de garantir que el funcionament sigui 
l'esperat.  

L'entorn que s'utilitzarà per fer les simulacions necessàries serà el 
Matlab. 

4.1 Creació del programa en Matlab 

La creació del programa en Matlab es dividirà en dues vessants 
diferenciades. 

Per una banda, la lògica serà generada amb el llenguatge d'alt nivell 
Matlab. El script resultant interactuarà amb l'entorn gràfic i s'encarregarà 
de processar i generar les gràfiques pertinents. 

Altrament, es desenvoluparà aquest entorn gràfic amb l'eina GUIDE. Es 
pretén fer fàcil i amigable la inserció de les variables que afectaran al 
model i mostrar tanmateix els resultats d'interès agrupats. 

4.1.1 La lògica 

Per no trencar el fil de la presentació i degut a l'abast del mateix, el 
script desenvolupat en llenguatge d'alt nivell Matlab "anc.m" es troba a 
l'annexa B.1.1. 

Sense entrar en un detall línea a línea s'explicarà l'estructura general 
del script i fer així més àgil la seva comprensió. 
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El script es troba organitzat per estructures condicionals. Cada una 
d'elles reprodueix una interacció en l'entorn gràfic, interacció que quedarà 
registrada a la variable "c" amb un cert valor. 

Algunes de les interaccions provocaran que es mostrin noves parts del 
programa, que es reprodueixi sonorament una variable o es realitzi una 
transformada ràpida FFT. 

No obstant, l'acció més rellevant serà quan la variable "c" prengui el 
valor 2, aquesta iniciarà el processat exposat a l'apartat 3. Dins d'aquesta 
interacció, tal com podrà observar, s'estableixen un seguit de variables 
inicials i unes altres de recol·lecció de dades per l'anàlisi a posteriori. 

Variables inicials 

Tenint en compte que es pretén aproximar al màxim la simulació a la 
futura implementació real, el processat es realitzarà bloc a bloc. Aquest 
tractament que dividirà el fitxer d'entrada en blocs independents simularà 
una adquisició en temps real. 

D'aquesta manera, el primer que s'haurà de definir serà la longitud del 
bloc i que afectarà directament al temps de processat. A més a més, 
recordant les consideracions prèvies de l'apartat 2.2 el temps de 
processat de cada bloc haurà de ser menor a 20 ms. 

𝐹𝐹𝑚𝑚 = 2𝐵𝐵 = 2 · 12,5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘    (4-1) 

𝑇𝑇𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐿𝐿 · 𝑇𝑇𝑚𝑚 ≤ 20𝑚𝑚𝑚𝑚   𝐿𝐿𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝐵𝐵 ≤ 𝐹𝐹𝑚𝑚 · 20𝑚𝑚𝑚𝑚 = 500 𝑚𝑚𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚     (4-2) 

A partir de la teoria de mostreig de Nyquist podem observar a (4-1) 
que per una senyal audible d'amplada de banda "B" de fins a 12,5KHz 
la freqüència de mostreig haurà de ser de 25Khz. Finalment, amb la 
restricció dels 20 ms s'obtindrà a (4-2) la longitud de bloc "L" que serà 
de 500 mostres. 
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Variables de recol·lecció de dades 

La principal missió d'aquestes variables de recol·lecció serà la de 
control i anàlisis del comportament d'un cert punt del sistema. No 
obstant, implicaran tanmateix un consum de memòria extraordinari. 

Un cop finalitzada la execució del processat de tot el fitxer, les dades 
emmagatzemades contindran l'evolució del sistema y seran representades 
a l'entorn gràfic pel seu anàlisis instantani. 

Es definiran per tan com un vector o matriu de longitud tal com la del 
fitxer d'entrada. Algunes d'aquestes variables seran els coeficients del 
filtre, la mu o el vector de sortida del sistema entre d'altres. 

4.1.2 L'entorn gràfic 

L'entorn gràfic es troba definit amb els fitxers "rev.m" i "rev.fig". El 
primer conté les funcions i definicions de l'entorn i es troba adjuntat a 
l'annexa B.1.2.  

No obstant, per mantenir totalment separades l'entorn gràfic de la part 
lògica, el fitxer "rev.m" tan sols contindrà les definicions i variables 
necessàries pel propi entorn. La lògica tal com es comentava a 4.1.1 
quedarà totalment delegada al script "anc.m". 

En canvi, el segon fitxer, "rev.fig", estableix l'ordenació en pantalla de 
les diferents figures. Cada una d'elles defineix un objecte sobre el qual es 
pot interactuar amb funcions set i get. Pel seu disseny es requereix la 
vista GUIDE del Matlab. 
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Figura 7: Fitxer rev.fig de simulació amb vista GUIDE 

A la figura 7 es pot observar el fitxer "rev.fig" amb la distribució de les 
diferents figures que contindrà l'entorn gràfic. A continuació es descriuran 
breument les diferents parts del mateix. 

A la part de sobre a l'esquerra es troben les variables d'entrada dels 
fitxers, dels coeficients del filtre que es voldrà utilitzar i dels botons 
d'execució i reproducció sonora de l'error. 

Seguint a la part superior i cap a la part dreta es troben en ordre 
d'aparició la gràfica d'evolució de coeficients seguit de la gràfica 
d'evolució de la variable mu. 

Finalment a la part inferior apareixen les gràfiques de la senyal 
d'entrada, de la sortida del filtre i de l'error resultat. A més a més, a la 
part dreta es mostren les transformades ràpides de Fourier de cada una 
d'elles. 
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4.2 Simulacions 

En aquesta secció mitjançant els diferents fitxers explicats anteriorment 
es realitzarà un seguit de simulacions. Inicialment es començarà amb 
senyals interferents simples i s'anirà augmentant la seva complexitat a 
mesura que els resultats són analitzats. 

Cal recordar l'esquema en el que ens torbem, descrit a la figura 1 i 2. 
Així com les senyals d'entrada del sistema, l'entrada x[n], purament 
interferent, i la senyal r[n] descrita a (3-8) que conté la veu distorsionada 
per l'interferent. Finalment i de forma ideal, recordar que la sortida  e[n] 
és on es voldrà obtenir únicament la senyal de la veu. 

Per totes les simulacions, les senyals d'entrada tindran una duració de 
10 segons. Com la freqüència de treball que s'ha establert a la secció 
4.1.1 és de 25kHz implicarà una longitud de 2,5 · 105 mostres pels fitxers 
d'entrada com de sortida. 

A més a més, les potències s'expressaran en decibels i seran relatives a 
la potència d'amplitud màxima d'entrada al sistema. Com el valor 
d'amplitud màxima serà la unitat, es situarà aquest valor de referència a 
cero decibels. 

Així mateix, tots els arxius de les simulacions es trobaran adjunts al 
dispositiu multimèdia facilitat. 

4.2.1 Plataforma de simulació 

Abans d'exposar els resultats de les simulacions es detallarà breument 
la plataforma sobra la que es realitzaran. Degut a la naturalesa d'aquesta 
fase del projecte caldrà que la plataforma no sigui un factor que limiti els 
resultats respecte el futur prototip. 

Seguint aquesta línea el processador utilitzat és un Intel Core i5-4200U 
format per dos nuclis i quatre Threads o línees d'execució a una 
freqüència de 1,6GHz. Es disposa també de  8GB de memòria RAM i els 
micròfons utilitzats seran els mateixos que s'utilitzaran en el prototip, dos 
micròfons SC70/SOT23-8 i dos conversos A/D MCP3202. 
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Finalment, la versió de Matlab sobre la qual es treballarà i es 
realitzaran les simulacions serà la versió R2012b. 

4.2.2 Sinusoide interferent a 500Hz 

La primera simulació es realitzarà amb una interferència formada per 
un to a 500Hz generat amb el programa Audacity i reproduïda durant una 
conversació. El resultat de la execució de la simulació s'exposa a 
continuació on s'han utilitzat 5 coeficients pel filtre. 

 

Figura 8: Simulació amb interferent a 500Hz 

Tal com es pot observar a la figura 8, tant els coeficients del filtre com 
la variable mu s'estabilitzen després d'un transitori inicial 
d'aproximadament 1 · 104 mostres. És a dir, la convergència es produeix 
uns 0,4 segons després de l'execució. 
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Figura 9: FFT de ref[n] a l'esquerra i FFT de e[n] a la dreta 

Per observar la millora obtinguda amb el filtrat es mostra a la figura 9 
el mòdul de les transformades ràpides de Fourier tant de la senyal entrant 
ref[n] com de la senyal de sortida del sistema e[n]. 

𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 500𝑘𝑘𝑘𝑘) = −2,45 𝑑𝑑𝐵𝐵        (4-3) 

𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 500𝑘𝑘𝑘𝑘) = −51,02 𝑑𝑑𝐵𝐵     (4-4) 

𝐴𝐴𝑓𝑓=500𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 500𝑘𝑘𝑘𝑘) − 𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 500𝑘𝑘𝑘𝑘) = 48,57 𝑑𝑑𝐵𝐵      (4-5) 

 A la primera gràfica de la figura 9, |R[n]|, es veu clarament com el to 
interferent concentra una elevada potència al voltant dels 500Hz. A més a 
més, aquesta emmascara la senyal útil amb un lòbul d'ample de banda 
d'aproximadament 400Hz. La potència en aquest punt de màxima 
potència és de -2,45 dB, veure (4-3). 

En canvi, a la gràfica de la dreta, |E[n]|, aquesta interferent es veu 
dràsticament reduïda en favor de la senyal de veu. El sistema elimina 
pràcticament el lòbul que emmascara la senyal útil. La nova potència 
resultant al màxim de 500Hz és de -51,02 dB, veure (4-4). 

Finalment, es calcula l'atenuació obtinguda per efecte del sistema 
cancel·lador de soroll sobre el to a 500Hz. El resultat obtingut és de 48,57 
dB d'atenuació, veure (4-5). 
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𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) = −30,79 𝑑𝑑𝐵𝐵       (4-6) 

𝛥𝛥𝐼𝐼 = 𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 500𝑘𝑘𝑘𝑘) − 𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) = 28,34𝑑𝑑𝐵𝐵      (4-7) 

Cal destacar l'aparició d'un espuri a la senyal e[n]. La seva potència és 
de -30,79 dB i es troba concentrada als 1000Hz de freqüència, veure 
(4-6). No obstant, aquest espuri es situa 28,34 dB per sota de la potència 
de l'interferent principal de la senyal ref[n], veure (4-7). Per tan, malgrat 
l'aparició de l'espuri la millora sonora es manté molt notable. 

 

Figura 10: Senyal ref[n] a la part superior i senyal e[n] a la part inferior 

Finalment, a la figura 9 es pot visualitzar la millora produïda entre la 
senyal d'entrada ref[n] i la senyal de sortida e[n].  

S'observa com el filtre necessita poc més de 60 mostres, uns 2,4 ms, 
per reduir en un 80% l'amplitud de la senyal interferent. Passades les 800 
mostres, uns 32 ms, el filtre ja aconsegueix una reducció de més del 
95%. 
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4.2.3 Sinusoides interferents a 750Hz i 1000Hz 

Un cop s'ha analitzar la senyal interferent a 500Hz i veient que el 
comportament del sistema es l'esperat, s'augmentarà la complexitat de la 
senyal sorollosa. 

Amb el mateix programa Audacity es generarà una senyal sorollosa 
formada per un to a 750Hz i un altre a 1000Hz d'igual potència que es 
reproduiran a la vegada durant una conversació. A més a més, per veure 
la millora que comporta augmentar els coeficients del filtre, es realitzaran 
proves amb 10, 30 i 100 coeficients. 

Filtre amb 10 coeficients 

 

Figura 11: Simulació amb interferents a 750Hz i 1000Hz i 10 coeficients 

Veiem primerament a la figura 11 com els coeficients del filtre realitzen 
una evolució important les 5 · 104 primeres mostres. No obstant, no 
s'acaben d'estabilitzar al llarg de la senyal. Per tant, l'algoritme adaptatiu 
requeriria en aquest cas de més mostres de senyal interferent per una 
millor aproximació a la solució òptima. 

Per altre banda, la senyal mu s'estabilitza ràpidament al valor mitjà de 
0,155 però amb una forta variació propera al 10%. 
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Figura 12: FFT de ref[n] a l'esquerra i FFT de e[n] a la dreta 

Les transformades ràpides de Fourier es mostren a la figura 12. A la 
part esquerra, |R(f)|, s'observen clarament els dos tons interferents a 
750Hz i a 1000Hz. No obstant, el to a 1000Hz té comparativament una 
potència menor al de 750Hz, probablement degut a la resposta 
freqüencial del propi altaveu i micròfon.  

𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 750𝑘𝑘𝑘𝑘) = −18,33 𝑑𝑑𝐵𝐵        (4-8) 

𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) = −21,91 𝑑𝑑𝐵𝐵        (4-9) 

Seguint amb l'anàlisi es troben les potències a les dues freqüències 
centrals interferents de l'entrada ref[n], veure (4-8) i (4-9). 

𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 750𝑘𝑘𝑘𝑘) = −27,24 𝑑𝑑𝐵𝐵     (4-10) 

𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) = −29,1 𝑑𝑑𝐵𝐵   (4-11) 

Seguidament, es troben les potències interferents a la senyal de sortida 
del sistema e[n], veure (4-10) i (4-11). 

𝐴𝐴𝑓𝑓=750𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 750𝑘𝑘𝑘𝑘) − 𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 750𝑘𝑘𝑘𝑘) = 8,91 𝑑𝑑𝐵𝐵  (4-12) 

𝐴𝐴𝑓𝑓=1000𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) − 𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) = 7,19 𝑑𝑑𝐵𝐵  (4-13) 
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I finalment s'obtenen les atenuacions aconseguides en aquestes 
freqüències. En aquest cas s'aconsegueix 8,91 dB i 7,19 dB d'atenuació 
per les interferents a 750Hz i 1000Hz, respectivament. Atenuacions que 
resulten ser força pitjors que en el cas del to a 500Hz degut a la nova 
complexitat interferent, veure 4.2.2. 

 

Figura 13: Senyal ref[n] a la part superior i senyal e[n] a la part inferior 

Un cop més, es mostren les senyals d'entrada i sortida del sistema a la 
figura 13. Tal i com es preveia el sistema aconsegueix millorar la senyal 
de sortida però no de manera suficient. Pràcticament el 50% de la senyal 
útil segueix emmascarada mantenint encara força distorsió per l'oient. 

Al tractar-se de dues senyals interferents de potències elevades a 
diferents freqüències podem concloure que el filtre no té suficients 
coeficients per dur a terme una atenuació significativa. 

Per aquest motiu, a continuació es realitzarà la mateixa simulació però 
augmentant fins a 30 el número de coeficients. 
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Filtre amb 30 coeficients 

 

Figura 14: Simulació amb interferents a 750Hz i 1000Hz i 30 coeficients 

Al augmentar fins a 30 el número de coeficients s'observa ràpidament 
que els coeficients en aquest cas sí que s'estabilitzen passades 2,5 · 104 
mostres.  

A més a més, degut a l'augment de coeficients, el valor de la variable 
mu que estableix la velocitat d'aproximació a la solució òptima es veu 
reduïda en un factor 10. Comportament que contraresta l'augment de 
coeficients i garanteix així novament l'estabilitat del sistema. 
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Figura 15: FFT de ref[n] a l'esquerra i FFT de e[n] a la dreta 

Les transformades ràpides de Fourier es mostren a la figura 15. De 
forma visual i comprant-la amb el cas anterior ja s'observen unes 
reduccions notables del pics interferents. 

𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 750𝑘𝑘𝑘𝑘) = −46,11 𝑑𝑑𝐵𝐵    (4-14) 

𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) = −48,62 𝑑𝑑𝐵𝐵   (4-15) 

Es tornen a trobar les potències interferents a la senyal de sortida del 
sistema e[n], veure (4-14) i (4-15). 

𝐴𝐴𝑓𝑓=750𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 750𝑘𝑘𝑘𝑘) − 𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 750𝑘𝑘𝑘𝑘) = 27,78 𝑑𝑑𝐵𝐵  (4-16) 

𝐴𝐴𝑓𝑓=1000𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) − 𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) = 26,71 𝑑𝑑𝐵𝐵  (4-17) 

I les noves atenuacions aconseguides es mostren a (4-16) i (4-17). En 
aquest cas s'aconsegueix 27,78 dB i 26,71 dB d'atenuació per les 
interferents a 750Hz i 1000Hz, respectivament.  

Es demostra que augmentant en un factor 3 el número de coeficients 
l'atenuació de les interferents també ho fa amb la mateixa proporció. 
Millora notable però que no aconsegueix una reducció rellevant dels 
espuris de més potència que es convertiran en els nous interferents. 
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Figura 16: Senyal ref[n] a la part superior i senyal e[n] a la part inferior 

Novament es visualitza la senyal de sortida e[n] a la figura 16. 
L'augment de coeficients ha provocat una reducció de l'amplitud del 
soroll, en aquest cas tan sols un 25% de la senyal útil es troba 
emmascarada per l'interferent. 

Filtre amb 100 coeficients 

Per últim cas, es vol utilitzar un número significativament elevat de 
coeficients per veure la resposta del sistema i la millora que comporta. 
Cal remarcar l'exigència computacional que implica aquest cas i que un 
prototip de baix cost en l'actualitat no seria capaç de reproduir. 
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Figura 17: Simulació amb interferents a 750Hz i 1000Hz i 100 coeficients 

Es veu a la figura 17 que l'estabilitat dels 100 coeficients no 
s'aconsegueix fins passades 5 · 104  mostres , el doble de mostres que en 
el cas de 30 coeficients. A més a més, el valor d'estabilitat de la mu 
també es troba novament reduït fins a una tercera part del valor del cas 
amb 30 coeficients. 

 

Figura 18: FFT de ref[n] a l'esquerra i FFT de e[n] a la dreta 
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Respecte les transformades ràpides de Fourier que es mostren a la 
figura 18 es pot notar una gran millora respecte tots els casos anteriors. 
Tan els tons interferents com els espuris resulten pràcticament atenuats 
en la seva totalitat. 

𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 750𝑘𝑘𝑘𝑘) = −61,04 𝑑𝑑𝐵𝐵   (4-18) 

𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) = −75,00 𝑑𝑑𝐵𝐵   (4-19) 

Les noves potències interferents a la senyal de sortida del sistema e[n] 
es mostren a (4-18) i (4-19). 

𝐴𝐴𝑓𝑓=750𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 750𝑘𝑘𝑘𝑘) − 𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 750𝑘𝑘𝑘𝑘) = 42,71 𝑑𝑑𝐵𝐵  (4-20) 

𝐴𝐴𝑓𝑓=1000𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) − 𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) = 53,09 𝑑𝑑𝐵𝐵  (4-21) 

Tal com s'esperava, trobades les atenuacions a (4-20) i (4-21), 
s'aconsegueix casi una eliminació total de les interferents. Amb 42,71 dB i 
53,09 dB d'atenuació per les interferents a 750Hz i 1000Hz, 
respectivament. 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑚 (𝑓𝑓) = −48,20 𝑑𝑑𝐵𝐵       (4-22) 

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 750𝑘𝑘𝑘𝑘) − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑚 (𝑓𝑓) = 29,87 𝑑𝑑𝐵𝐵   (4-23) 

Tanmateix, els espuris de més potència es concentren al voltant de -
48,20 dB a 29,87 dB per sota de l'interferent principal a l'entrada, veure 
(4-22) i (4-23). Aquest atenuació serà suficientment gran com perquè 
aquests espuris no interfereixin a la senyal útil i no resultin problemàtics. 
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Figura 19: Senyal ref[n] a la part superior i senyal e[n] a la part inferior 

Finalment, a la figura 19 es mostra la senyal de sortida e[n] resultant 
del filtrat amb els 100 coeficients. En aquest cas, l'amplitud de la senyal 
interferent només suposa un 14% respecte la de la senyal útil. 

Reproduint sonorament la solució e[n] es pot comprovar que la senyal 
útil de veu s'escolta perfectament i les interferents resulten pràcticament 
imperceptibles, aconseguint així l'objectiu de millora de la comunicació. 

4.2.4 Soroll d'helicòpter en cabina 

Amb l'anàlisi complet de les interferents anteriors es pot donar per 
vàlid el sistema. En tots els casos s'aconsegueix atenuar sensiblement la 
senyal interferent en funció del número de coeficients del filtre i de la 
naturalesa de la pròpia senyal interferent. 

Malgrat tot, es vol donar un pas més enllà i realitzar una simulació 
emulant l'escenari 2 de l'apartat 2.1.2, on la comunicació es realitza dins 
d'una cabina d'helicòpter. Per fer-ho, s'utilitzarà la gravació del soroll d'un 
helicòpter amb els motors en ple funcionament. 
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Figura 20: Simulació amb soroll d'helicòpter d'interferent i 20 coeficients 

A la figura 20 es pot observar la resposta del sistema amb 20 
coeficients pel filtre. Cal destacar la transformada ràpida de Fourier de la 
senyal sorollosa x[n] i la seva distribució freqüencial, mostrada en detall a 
la figura 21.  
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Figura 21: FFT de x[n] 

En ella podem observar com l'energia de la senyal interferent es 
distribueix principalment al llarg dels primers 3500Hz. A més a més, amb 
un pic d'energia entre els 200Hz i els 500Hz. 

Pel que fa l'evolució dels coeficients a la figura 20 s'observa que 
s'estabilitzen passades les 2 · 104 primeres mostres. Tanmateix, degut a la 
complexitat freqüencial de la pròpia senyal interferent els coeficients 
tenen una fluctuació elevada respecte el seu valor promig. 

Per altre banda, el valor de la mu va disminuint al llarg del temps. 
Aquest comportament mostra que la potència de la senyal d'entrada es va 
reduint. Per tant, els passos d'aproximació hauran de ser cada cop més 
petits. 
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Ara bé, el valor de la mu també sofreix igualment una forta fluctuació. 
Inicialment arriba a representar un 100% sobre el seu valor per finalment 
reduir-se fins al 50%. 

 

Figura 22: FFT de ref[n] a l'esquerra i FFT de e[n] a la dreta 

Observant ara les transformades ràpides de Fourier a la figura 22, 
s'analitzarà l'atenuació que ha sofert la senyal interferent en els tres pics 
principals observats a la FFT de x[n] a la figura 21, a 300Hz, 1000Hz i 
3000Hz. 

𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 300𝑘𝑘𝑘𝑘) = −13,08 𝑑𝑑𝐵𝐵   (4-24) 

𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) = −24,32𝑑𝑑𝐵𝐵   (4-25) 

𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 3000𝑘𝑘𝑘𝑘) = −26,59 𝑑𝑑𝐵𝐵    (4-26) 

Primerament es troben les potències a la senyal d'entrada ref[n] a les 
diferents freqüències, veure (4-24), (4-25) i (4-26), obtenint potències de 
l'ordre del parell de desenes de decibels.  

𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 300𝑘𝑘𝑘𝑘) = −46,71 𝑑𝑑𝐵𝐵   (4-27) 

𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) = −50,61 𝑑𝑑𝐵𝐵   (4-28) 
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𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 3000𝑘𝑘𝑘𝑘) = −57,82 𝑑𝑑𝐵𝐵   (4-29) 

Seguidament es troben les potències a les mateixes freqüències però 
per a la senyal de sortida e[n], els resultats a (4-27), (4-28) i (4-29) 
ofereixen potències de l'ordre de cinc desenes de decibels. 

𝐴𝐴𝑓𝑓=300𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 300𝑘𝑘𝑘𝑘) − 𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 300𝑘𝑘𝑘𝑘) = 33,63 𝑑𝑑𝐵𝐵  (4-30) 

𝐴𝐴𝑓𝑓=1000𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) − 𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘) = 26,29 𝑑𝑑𝐵𝐵   (4-31) 

𝐴𝐴𝑓𝑓=3000𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑓𝑓 = 3000𝑘𝑘𝑘𝑘) − 𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑓𝑓 = 3000𝑘𝑘𝑘𝑘) = 31,23 𝑑𝑑𝐵𝐵   (4-32) 

Finalment s'obtenen les atenuacions aconseguides en cada una d'elles a 
(4-30), (4-31) i (4-32). En efecte les tres atenuacions són elevades per 
cada un dels tres pics de la senyal interferent, trobant-se al voltant dels 
30dB. 

 

Figura 23: Senyal ref[n] a la part superior i senyal e[n] a la part inferior 
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Com a conseqüència dels resultats favorables anteriors es pot veure la 
senyal de sortida e[n] a la figura 23. Gràficament, a la senyal d'entrada 
ref[n] el soroll emmascara completament la senyal de veu. En canvi, a la 
sortida e[n] la senyal de veu aconsegueix superar quasi en un 50% 
l'amplitud de la senyal sorollosa. 

Escoltant ara les dues senyals la diferencia resulta evident. En la 
primera, ref[n], es fa completament inintel·ligible el contingut de la senyal 
de veu. Per altre banda, escoltant la senyal e[n], el soroll es troba 
sensiblement reduït permetent escoltar el contingut de la senyal útil. 
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5. Prototip sobre Raspberry Pi 
Un cop validat el sistema i vist que els resultats de les simulacions són 

satisfactoris, es procedirà a implementar el sistema en un dispositiu 
comercial de baix cost, la Raspberry Pi. 

L'objectiu d'aquesta última fase serà aconseguir els mateixos resultats 
obtinguts en les simulacions però sobre un dispositiu i en temps real. 

Inicialment es farà una breu descripció del hardware més rellevant de 
la Raspberry Pi. A continuació, es desenvoluparà el codi en llenguatge C 
que serà executat al dispositiu. Finalment, es realitzarà una prova en 
temps real analitzant si els resultats són els esperats. 

5.1 La Raspberry Pi 

Descrivint breuement la Raspberry Pi, es podria definir com a un 
ordinador monoplaca dissenyada al Regne Unit i comercialitzada des del 
2012. Principalment existeixen en la actualitat dos models del dispositiu, 
el model A i el model B. 

El model que s'utilitzarà como a prototip en aquest projecte serà el 
model B, ja que ofereix millors prestacions. A continuació s'exposaran les 
principals característiques del mateix, així com un detall dels convertidors 
analògic-digital que s'han adquirit per complementar la Raspberry Pi. 

5.1.1 Característiques principals 

En primer lloc, mirant les especificacions es pot observar que conté un 
processador ARM1176JZF-S a 700 MHz de freqüència de rellotge. 
Tanmateix, aquest es podrà fer treballar en modalitat turbo amb un 
overclock de 1GHz augmentant significativament la seva potencia de 
processament. 
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A més a més, el dispositiu també consta de 512 MB de memòria ràpida 
SDRAM integrada, que juntament amb la CPU i altres unitats de 
processament formen el SoC Broadcom BCM2835.  

Una altre qüestió important és de quina manera es realitzarà la 
connexió de perifèrics tals com els convertidors. La Raspberry Pi disposa 
per aquest propòsit de 24 pins GPIO que permeten la connexió de 
perifèrics de baix nivell. 

Per altre banda, el consum energètic necessari per alimentar la placa 
són de 700 mA (3,5W). Subministrat a través d'un Micro-USB connectat a 
una font d'alimentació a 5V. 

Per efectes de comunicació la Raspberry Pi model B té de dos ports USB 
2.0, una sortida HDMI i connectivitat de xarxa 10/100 Ethernet a través 
d'un RJ45. 

Finalment, el sistema operatiu que s'utilitzarà serà una distribució de 
Linux, específicament la Raspbian. Distribució basada en Debian i 
optimitzada per la Raspberry Pi. Aquesta anirà instal·lada a una targeta 
d'emmagatzematge SD de 8GB. 

5.1.2 Convertidors A/D i micròfons 

Per tal de que el sistema pugui capturar àudio seran necessaris acoblar 
dos convertidors A/D amb dos micròfons. Aquests aniran connectats als 
pins GPIO de la Raspberry Pi i permetran digitalitzar les mostres en temps 
real. 

Per una banda, el model dels convertidors serà el MCP3202 del 
fabricant Microchip Technology Inc. Pel que fa als micròfons, aquests 
seran de condensador electret model CMA-4544PF-W del fabricant CUI 
Inc. 

A continuació, amb les especificacions facilitades per cada fabricant es 
destacaran alguns aspectes d'interès a tindre en compte de cada 
component. 

Començant amb el convertidor A/D MCP3202 destacar que consta d'una 
resolució de 12 bits i el coeficient de mostreig que ofereix és de 100 Ksps 
trobant-se alimentat a 5V. 
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La transferència de dades entre el convertidor i la Raspberry Pi 
comunicats a través dels pins GPIO es realitzarà mitjançant el bus SPI, 
interfície específica per a perifèrics sèrie. 

El protocol d'aquest bus estableix una línea de rellotge que regula el 
flux de bits, una línea d'entrada de dades, una altre de sortida i una 
darrera línea anomenada xip select la qual activa el protocol del 
dispositiu. L'esquema d'aquestes connexions es pot visualitzar a la figura 
24. 

 

Figura 24: Esquema d'entrades i sortides del MCP3202 

A més a més, tot i que el MCP3202 disposa de dos canals d'entrada 
analògica només s'utilitzarà el canal CH0 i de forma independent. Aquesta 
modalitat s'anomena single ended-mode i encara que no es farà us en 
aquest projecte també es permet l'ús dels dos canals de forma diferencial, 
pseudo-differencial input. En qualsevol cas ambdós canals compartiran la 
mateixa sortida 𝐷𝐷𝐵𝐵𝑒𝑒𝑚𝑚 . 

Per qüestions de rapidesa i sincronització serà interessant tindre en 
diferents pins GPIO les diferents entrades digitals d'àudio i per tant dos 
MCP3202 seran necessaris. L'entrada de dades a la Raspberry Pi des de 
un convertidor s'anomena MISO (Màster Input Slave Output). 
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En canvi, per realitzar la comunicació entre la Raspberry i els 
convertidors es compartirà el mateix pin. Això és degut a que els 
paràmetres de funcionament seran exactament els mateixos. Aquest pin 
compartit s'anomena MOSI (Màster Output Slave Input). 

En última instancia, el rellotge sèrie CLK oferirà la sincronització i el 
chip Select CS activarà o no el sistema de conversió analògica digital 
oferint o no la nova mostra a la sortida. 

 

Figura 25: Comunicació amb el MCP3202 utilitzant el format MSB primer 

A la figura 25 es planteja l'esquema de comunicació amb el MCP3203 
utilitzant el format MSB (Most Significant Bit) o bit més significatiu primer 
a la sortida 𝐷𝐷𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇 . 

Pel que fa l'entrada 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼 del convertidor, s'hauran d'enviar els 
paràmetres idonis per configurar-lo amb la modalitat de canal 0 
independent o Single Ended Mode. A la figura 26 es poden observar les 
diferents modalitats de configuració. 

En el cas del present projecte i seguint la taula de configuració de bits 
s'establirà els bits Sgl a nivell alt i Odd a nivell baix. 
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Figura 26: Bits de configuració pel MCP3202 

Un cop obtinguts els 12 bits de la conversió a la sortida 𝐷𝐷𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇  es 
disposarà de valors compresos entre 0 i 4095, aquests seran funció del 
voltatge del senyal d'entrada i la referència, veure (5-1). Per facilitar 
l'anàlisi es realitzarà en temps real una conversió mitjançant l'equació 
(5-2) el qual retornarà el valor de la mostra escalada entre -1 i 1. 

𝑆𝑆[0..4095] = 4096·𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷

      (5-1) 

𝑆𝑆[−1..1] = 𝑆𝑆[0..4095 ]

2048
− 1      (5-2) 

Finalment, referent als micròfons de condensador electret CMA-4544PF-
W el fabricant informa que la seva directivitat és omnidireccional i que la 
freqüència operativa és des dels 20 Hz fins els 20KHz. 
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Figura 27: Corba de resposta freqüencial del micròfon CMA-4544PF-W 

A la figura 27 es representa la corba de resposta en freqüència del 
micròfon facilitada pel fabricant. Es pot observar que el comportament és 
estable fins els 3 kHz on presenta primerament una amplificació seguit 
d'una atenuació a partir dels 10 KHz, ambdós amb diferencial màxim de 3 
dB. 

Per últim, el micròfon presenta una impedància a la sortida de 2,2KΩ 
sobre la qual el fabricant recomana alimentar amb una tensió de 3 V dc i 
mai sobrepassant els 10 V dc. 

Analitzades ja les diferents parts i particularitats del hardware necessari 
es procedirà a continuació a preparar l'entorn d'anàlisis dels resultats de 
les proves a temps real. 

5.2 Programa Matlab d'anàlisis 

Amb l'objectiu d'analitzar els resultats del programa executat es 
crearan per cada execució un conjunt de fitxers de text de sortida. 
Aquests contindran els valors de les variables en funció de la mostra 
processada. 

Alguns d'aquests fitxers seran l'entrada d'àudio del filtre capturada, 
"x.txt", l'entrada de referència capturada, "ref.txt", la matriu de 
coeficients del filtre, "coeficients.txt", la sortida d'error "error.txt" entre 
d'altres. 
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Per tant, per tal d'agrupar aquests resultats i poder-los analitzar amb 
més facilitat posteriorment, es desenvoluparà un nou script en Matlab 
amb el seu entorn gràfic GUI corresponent.  

 

Figura 28: Fitxer rev.fig d'anàlisis gràfic amb vista GUIDE 

S'ha adjuntat a l'annex B.2 tant el script Matlab referent a la part lògica 
on es generaran les gràfiques com la part gràfica on es mostraran. A més 
a més, a la figura 28 es pot observar el disseny de l'interfície gràfica 
corresponent "rev.fig" amb la vista GUIDE. 

Tal com es pot observar els paràmetres d'anàlisis gràfics seran similars 
que en l'apartat de la simulació. Apareix novament l'evolució dels 
coeficients del filtre, de la variable mu així com la transformades ràpides 
de Fourier de les senyals. 

A més a més, també s'afegeix la possibilitat d'escoltar la senyal original 
x(t) i la senyal de sortida del sistema e(t) per mostrar la millora auditiva 
aconseguida. 
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5.3 Generació del programa en C 

En el present apartat es detallarà la generació del programa que serà 
executat a la Raspberry Pi sobre l'entorn Linux. Aquest estarà 
desenvolupat amb llenguatge C en un únic arxiu de codi "anc.c". Degut a 
la seva longitud es troba adjunt a l'annexa C. 

Abans d'elaborar la modalitat del programa que s'executarà en temps 
real es dividirà prèviament el seu disseny en dos submodalitats. Aquestes 
contindran de forma separada els dos sistemes més problemàtics i que 
quedaran així garantits de forma separada. 

Amb aquest plantejament, primerament es desenvoluparà el sistema 
ANC amb senyals des de fitxers, en segon lloc el sistema d'adquisició 
d'àudio en temps real i finalment la conjunció del dos sistemes generant 
el programa cancel·lador actiu de soroll (ANC) en temps real. 

Els punts forts del funcionament dels dos sistemes per separat seran, 
pel cas del sistema ANC des de fitxers, aconseguir els mateixos resultats 
obtinguts en la secció 4 de simulació amb idèntics fitxers de text 
d'entrada.  

En canvi, pel cas del sistema d'adquisició d'àudio serà garantir la 
precisió del temps de mostreig i la disponibilitat de les mostres adquirides 
pels conversos A/D en temps real a l'entrada del sistema. 

Finalment, en el moment d'executar el programa es pretén que es 
puguin seleccionar modalitats de funcionament, des de l'execució de cada 
sistema per separat com el sistema complet ANC en temps real. A la 
figura 29 es mostra aquest ús d'execució. 
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Figura 29: Modalitats d'ús del programa 

5.3.1 Sistema processat amb fitxers d'entrada 

La primera fase de desenvolupament es correspon amb la modalitat 1 
del programa. L'objectiu d'aquesta serà validar el sistema a partir d'arxius 
d'entrada però dissenyat com si la captura fos en temps real. 

D'aquesta manera, encara que es tinguin totes les mostres de forma 
anticipada als fitxers, aquests es llegiran com si les mostres es 
capturessin en temps real. Així, independentment de l'origen de les 
mostres el sistema programat serà fàcilment adaptable a la futura 
adquisició des dels conversos. 

Per mitjà de les simulacions prèvies realitzades amb Matlab gran part 
del codi del sistema de processat serà directament transcrit en llenguatge 
C. No obstant, hi haurà parts més complexes o subsistemes nous sorgits 
per la naturalesa del nou entorn que seran descrites a continuació. 

Per una banda, degut al caràcter multitask observat serà necessari la 
creació de dos fils d'execució o threads. El thread principal que processarà 
els blocs i el darrer que realitzarà la captura de les mostres, ja sigui des 
de fitxer o conversos.  
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Aquest darrer thread estarà contínuament adquirint noves mostres 
d'àudio de cada entrada i emmagatzemant-les a cada buffer obtenint 
contínuament nous blocs. Com l'execució del programa està acotat a 10 
segons l'adquisició finalitzarà quan 250k mostres o 500 blocs s'hagin 
adquirit, veure (5-3) i (5-4). 

#𝑀𝑀𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚

= 𝑓𝑓𝑚𝑚 · 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐵𝐵𝑒𝑒𝐵𝐵𝑖𝑖 ó = 25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 · 10𝑚𝑚 = 250𝑘𝑘 𝑚𝑚𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚   (5-3) 

# 𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚

= �#𝑀𝑀𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚
·𝐿𝐿𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝐵𝐵

� = �250𝑘𝑘  𝑚𝑚𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚
500𝑚𝑚𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑙𝑙𝐵𝐵𝐵𝐵

� = 500 𝑏𝑏𝑙𝑙𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚   (5-4) 

De forma paral·lela, el thread principal s'haurà d'anar esperant fins que 
el parell de nous blocs o buffers s'hagin adquirit completament abans de 
processar-los. 

Sincronisme entre threads 

Queda patent la necessitat d'un sincronisme entre els dos threads per 
tal de que no es processin nous blocs abans de que s'hagin adquirit les 
noves mostres. Aquest sincronisme s'ha implementat i es troba descrit 
mitjançant un diagrama de flux a la figura 30.  

Es recorda tanmateix per una millor comprensió el diagrama general a 
la figura 3, de l'apartat 2.2, on s'observen els dos buffers d'entrada, un 
per cada bloc d'entrada d'àudio i que s'intercanviaven a mesura que els 
nous blocs són omplerts. 
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Figura 30: Sincronisme de blocs a processar entre threads 
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El diagrama anterior descriu tant el funcionament com les variables que 
intervenen en el programa pel sincronisme entre els dos threads. A 
continuació es farà un breu resum del seu funcionament. 

El thread principal correspon al que es genera en l'execució del main 
del programa. Per altre banda, el nou thread és generat pel principal que 
li envia per referència la funció encarregada d'adquirir les mostres, en 
aquest cas, la funció get_txt( void *ptr ). 

Com ambdós threads hauran de compartir tant les dades d'adquisició 
com els buffers, es definirà també una estructura global thdata. 

Aquesta estructura contindrà un vector o buffer per cada entrada 
d'àudio, x[n] i r[n], cadascun amb dues posicions. També anirà definida la 
variable entera nbuffer que contindrà el número identificador, 0 o 1, de la 
posició dins els vectors del parell de buffers en estat d'adquisició, és a dir, 
els que estaran sent omplerts en aquell instant. Com es pot observar 
aquesta variable és actualitzada per cada nova mostra. 

Per altre banda, es crearà la variable pbuffer en el thread principal que 
actuarà com a identificador de la posició del parell de buffers o blocs que 
hauran de ser processats a continuació, en la següent iteració de 
processat de bloc. La posició dins els vectors en aquest cas serà la 
oposada al d'estat d'adquisició, mentre un parell de blocs són adquirits 
l'altre parell és processat. 

Degut a que per disseny el sistema de processat ANC serà sempre més 
ràpid que el sistema d'adquisició en obtenir un bloc de mostres complet, 
el sistema de processat ANC haurà d'esperar-se sempre. Fins que no 
s'hagin acabat d'omplir els nous blocs o buffers es quedarà a la espera i 
no canviarà el valor de pbuffer per a processar-los seguidament. 

Adquisició de mostres des de fitxers 

Com s'ha comentat i explicat anteriorment el nou thread fill executa la 
funció get_txt( void *ptr ) encarregada d'adquirir les noves mostres des 
dels fitxers. Per defecte, es recollirà com a entrades els fitxers amb noms 
"x.txt" i "ref.txt" continguts en el mateix directori d'execució. 

Es defineix també un límit per aquests fitxers de 1M mostres i les seves 
longituds hauran de ser idèntiques. 
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Cua circular pel vector v[n] 

Finalment, es descriurà el sistema optimitzat d'actualització del vector 
v[n] degut al pes computacional que podria comportar. Es recorda que 
aquest vector tenia una longitud fixada al número de coeficients del filtre 
ja que la seva funció era la de emmagatzemar temporalment les mostres 
de x[n] entrants al filtre. 

A més a més, el seu comportament per cada mostra comportava un 
desplaçament d'una posició dels seus components per emmagatzemar a 
la primera posició la nova mostra a filtrar. La mostra més antiga, 
corresponent a la última posició, quedava eliminada. 

Aquest mecanisme descrit implica que per cada mostra un bucle copiï 
els valors de cada posició del vector als següents. La conseqüència són un 
conjunt d'accessos a la CPU per cada mostra que sobrecarreguen i 
alenteixen l'execució del programa. 

El sistema optimitzat per a aquesta actualització es mostra a la figura 
31 on s'implementa el vector v[n] com a cua circular amb la variable pv 
com a punter mòbil de la primera posició, inicialment amb valor 0. 

Com a dada aclaridora pel diagrama, la variable i1 conté l'identificador 
de la mostra del bloc que s'està processant acotada entre 0 i L, la 
longitud màxima del bloc. Per altre banda, la variable j1 recorre tots els 
coeficients del filtre per realitzar el filtrat, des de 0 a Lcoef. 

Per tant, al processar un nou bloc la variable pos resultat de la suma de 
pv i j1 recorrerà des de la mostra més nova a la més antiga el vector 
v[n]. 

La posició pv, corresponent a la primera mostra, serà actualitzada al 
finalitzar el filtrat de la mostra en curs, el seu valor es disminuirà en un 
per emmagatzemar en aquesta nova primera posició la nova mostra.  

Si aquest decrement comporta un valor inferior a la posició 0 la nova 
primera posició serà la última del vector, Lcoef-1. 
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Figura 31: Algoritme d'actualització i ús de la cua circular v[n] 
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Comprovació del funcionament 

Per verificar que el funcionament del primer sistema del programa és 
correcta s'utilitzaran els fitxers "x.txt" i "ref.txt" de la simulació de 
l'apartat 4.2.3 on es tenien sinusoides interferents a 750Hz i 1000Hz. 

El número de coeficients utilitzats pel filtre serà de 10 coeficients 
coincidint amb els de la primera simulació de l'esmentat apartat. Després 
d'executar el programa amb modalitat 1, corresponent a entrada des de 
fitxers, els fitxers de text generats s'introduiran al programa Matlab creat 
pel seu anàlisi. 

 

Figura 32: Execució modalitat 1, ANC des de fitxers amb 10 coeficients 

Tal com es pot observar a la figura 32, els resultats obtingut sobre els 
coeficients, la mu i les senyals són pràcticament idèntics als que es van 
obtenir en la simulació. En conseqüència, es pot donar per vàlida els 
desenvolupament d'aquest sistema i modalitat. 
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5.3.2 Adquisició d'àudio en temps real 

La segona fase de desenvolupament es correspon amb la modalitat 2 
del programa. L'objectiu d'aquesta nova fase serà adquirir les mostres 
d'àudio en temps real des dels dos micròfons a una determinada 
freqüència de mostreig. 

Per validar aquesta fase les mostres s'emmagatzemaran en fitxers de 
sortida, "x_so.txt" i ref_so.txt", segons del micròfon que provingui. 

Com es comentava anteriorment els convertidors A/D aniran connectats 
mitjançant el bus SPI. Pel cas del convertidor amb el micròfon 
corresponent a l'entrada del sistema de processat x[n] es connectarà de 
la següent manera, CS a GPIO 8, CLK a GPIO 11, MOSI a GPIO 10 i MISO 
a GPIO 9. 

Pel que fa el convertidor amb micròfon que actuarà com a senyal de 
referència compartirà els mateixos pins GPIO exceptuant la línea MISO 
que anirà al GPIO 24. 

Un cop els micròfons han estat connectats als convertidors i aquests als 
pins GPIO de forma adequada es procedirà a la captura de les mostres 
mitjançant el bus SPI. 

Després de realitzar les primeres proves es troba amb un problema en 
el temps de mostreig de l'adquisició dels convertidors. Les mostres 
presenten entre elles temps de mostreig irregulars. 

Aquest comportament és degut a que cada cop que el programa 
sol·licita una mostra el temps en adquirir-la depèn de la càrrega 
d'interrupcions de la CPU en aquell instant. 

La solució trobada per fer una adquisició precisa en el temps passa per 
l'ús de la llibreria pigpio. Aquesta llibreria desenvolupada específicament 
per la Raspberry Pi permet un control més acurat de les entrades i 
sortides GPIO. 

A més a més, per aconseguir aquesta precisió entre adquisicions utilitza 
de forma exclusiva els perifèrics Pulse-Width Modulation (PWM) per la 
generació de les senyals de captura. Aquests perifèrics són normalment 
utilitzats per la generació d'àudio de sortida de la Raspberry PI. 
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Així, mitjançant aquesta llibreria, els valors capturats per les senyal 
modulades generades (PWM) són enviades a través de l'accés directe a 
memòria o direct memory access (DMA) on s'emmagatzemaran 
temporalment. Aquest accés directe permet escriure a la memòria del 
sistema de forma independent de la CPU. 

El resultat és una alliberació de la CPU de la tasca d'adquisició acurada 
en temps de les mostres. La funció desenvolupada dins del programa que 
permetrà aconseguir-ho és la funció get_MCP3202( void *ptr ). 

Per últim, finalitzada l'implementació d'aquesta nova modalitat es 
realitzen proves. Aquestes es conclouen de forma satisfactòria realitzant 
correctament tan la vesant de captura d'àudio des dels dos micròfons a la 
vegada com la seva adquisició acurada en temps. Els temps de mostreig 
queden perfectament definits i permeten una reproducció correcta del 
fitxers capturats. 

5.3.3 Cancel·lador actiu de soroll en temps real 

Un cop validades les dues fases anteriors s'estarà en disposició d'unir 
els dos sistemes per generar el cancel·lador actiu de soroll ANC en temps 
real. La modalitat d'execució del programa en aquest cas serà la 0. 

Per aconseguir-ho s'executarà el mateix codi que el de l'apartat 5.3.1 
modificant la funció d'execució del thread fill que passarà de ser get_txt( 
void *ptr ) a get_MCP3202( void *ptr ). 

Mitjançant aquesta modificació i gracies a les consideracions de disseny 
prèvies els dos sistemes quedaran units sense realitzar importants 
modificacions de codi. 

En el següent apartat es realitzarà una prova simulant una situació 
sorollosa en temps real per veure així les possibilitats del funcionament 
del dispositiu. 
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5.4 Prova en temps real 

S'inicia ja l'últim apartat amb el programa en C completament 
desenvolupat i amb els diferents sistemes provats i validats. Per tant, 
s'està en disposició de realitzar proves en temps real mitjançant el 
dispositiu i verificar el seu funcionament. 

Per portar a cap aquestes proves es realitzaran un seguit de 
preparacions prèvies tant a la Raspberry Pi com de l'entorn facilitant 
l'anàlisi posterior. 

5.4.1 Preparacions prèvies i posada en escena 

Per poder realitzar les proves de forma còmoda es prepararà tant la 
Raspberry Pi com el portàtil amb Matlab que rebrà el fitxers per analitzar. 

Per una banda, s'instal·larà a la Raspberry Pi el programa VNC-server 
per tal d'accedir-hi de forma remota des del portàtil evitant la necessitat 
de pantalla, teclat i ratolí. També es farà que s'iniciï el servei cada cop 
que es posi en marxa la Raspberry Pi. 

Tanmateix, es farà treballar la Raspberry Pi inicialment a la potència 
més elevada de processament. És a dir, es realitzarà un overclock fins a 
1GHz de la ARM. 

Per altre banda, al portàtil es compartirà una carpeta sobre la qual es 
farà una copia dels fitxers d'anàlisi des de la Raspberry Pi. D'aquesta 
manera s'evita l'ús de dispositius extern d'emmagatzematge pel seu 
traspàs. 

Per reproduir els sorolls interferents es farà ús de dos altaveus de la 
marca Sweex que es col·locaran a pocs centímetres dels micròfons de la 
Raspberry Pi. Aquest sorolls seran gravacions trobades per Internet 
reproduïdes mitjançant el portàtil i que simularan la seva presencia. 



 
Cancel·lació activa de soroll sobre Raspberry Pi 66 
 

 

    

 

Figura 33: Entorn simulat a la part esquerra, entorn real a la part dreta 

L'esquema gràfic del muntatge es pot observar a la figura 33, els 
diferents elements queden col·locats de tal manera que s'ajustin al màxim 
a l'escenari que es vol simular. 

5.4.2 Escenari amb soroll d'helicòpter 

Per realitzar l'última prova en temps real s'utilitzarà una senyal 
interferent complexa, el soroll d'un helicòpter. 

Seguint la disposició de la figura 33 s'executarà el programa a la 
Raspberry Pi. La modalitat d'execució serà la 0 corresponent a la 
cancel·lació de soroll en temps real des dels micròfons i amb un total de 
20 coeficients pel filtre. 

Finalitzada l'execució es traspassen els fitxers generats a la carpeta 
compartida del portàtil i s'importen al programa Matlab desenvolupat per 
l'anàlisi, els resultats obtinguts es poden observar a la figura 34. 
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Figura 34: ANC amb soroll d'helicòpter d'interferent i 20 coeficients 

Tal com es pot observar, els resultats són els mateixos que en l'apartat 
4.2.4 de simulació. Amb visió de poder realitzar una comparació fidedigne 
s'han aprofitat els fitxers d'àudio generats d'aquesta prova en temps real, 
"x.txt" i "ref.txt", com entrades a la simulació Matlab de la secció 4. 

S'esperava que els resultats obtinguts en simulació, il·lustrats a la 
figura 20, fossin molt semblants als de la prova realitzada en temps real 
d'aquest apartat, il·lustrats a la figura 34. 

La resolució és pràcticament una similitud total dels dos resultats. 
Aquest fet ens garanteix que el programa desenvolupat sobre el dispositiu 
Raspberry Pi s'ha realitzat de forma correcta i que respondrà als resultats 
i les especificacions calculades a la secció 4. 
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6. Resultats, costos i 

conclusions 
El desenvolupament del present projecte mostra la viabilitat de 

l'implementació d'un sistema cancel·lador actiu de soroll en temps real 
sobre un dispositiu comercial de baix cost. 

Queda assolit l'objectiu de realitzar una atenuació dels sorolls 
interferents a la senyal útil de veu abans de la seva transmissió a través 
d'un dispositiu de comunicació. 

Es demostra així que l'algoritme desenvolupat a l'apartat 3, simulat i 
utilitzats finalment en l'implementació sobre la Raspberry Pi, acompleix la 
fita d'una reducció eficient en temps real de diferents sorolls interferents 
que distorsionen la senyal útil. 

En primera instància les proves en simulació mostren com les 
atenuacions de les senyals interferents són creixents amb els coeficients 
del filtre. A la figura 35 es por observar aquest efecte amb l'evolució de 
l'atenuació sobre els dos tons principals del soroll de l'apartat 4.2.3. 
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Figura 35: Evolució de l'atenuació en funció dels coeficients del filtre 

S'observa com els increments del número de coeficients provoquen 
increments en l'atenuació. No obstant, la pendent d'evolució és presenta 
sensiblement més elevada durant els increments inicials de coeficients. 

Es comprova tanmateix que de forma auditiva la millora queda patent 
complint el propòsit de millora de comunicació i, tal com es senyalava, 
una millora progressiva en funció de la quantitat de coeficients del filtre. 

A més a més, es pot veure a les gràfiques d'evolució com el filtre 
realitza una ràpida adaptació als sorolls. El temps d'estabilització dels 
coeficients del filtre al voltant de la solució òptima es troba en l'ordre 
d'unes poques dècimes de segon.  

Passant a la fase d'implementació, un cop desenvolupada la solució 
sobre la Raspberry Pi les proves en temps real assoleixen resultats 
pràcticament idèntics als de simulació utilitzant els mateixos escenaris. Es 
pot afirmar així que l'implementació sobre el dispositiu és satisfactòria. 

Pel que fa al hardware del dispositiu durant l'execució cal destacar que 
el processador es fa treballar a 1Ghz. De tal manera que el temps mig de 
processat d'un bloc es situa al voltant dels 10 ms, temps que acompleix el 
prerequisit màxim dels 20ms. 
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Analitzant les limitacions i al reduir la freqüència de rellotge del 
processador el sistema comença a presentar problemes. Per sota dels 
900MHz comencen a aparèixer els primers problemes de mostreig, la CPU 
no pot atendre a temps l'adquisició de les noves mostres. Quan la 
freqüència s'aproxima als 700MHz el temps mig de processat de bloc es 
situa al límit superior al augmentar en més d'un 50%. 

Els costos d'aquest prototip tal com s'anunciava inicialment són reduïts 
arribant al voltant del centenar d'euros. A la figura 36 es troba detallada 
la relació de costos per cada component. 

Material Cost 
1x Raspberry-Pi/8GB-USD Model B 38,00 € 
2x Convertidors ADCDAC  39,00 € 
2x Adafruit Electret Microphone Amplifier 14,68 € 
2x Solderless Breadboard 400 Tie Points 8,30 € 
1x 20 Female-Male Jumpers 20cm 3,70 € 
1x Mini components pack for Raspberry Pi 4,70 € 
TOTAL 108,38 € 

Figura 36: Relació de costos del material per la confecció del prototip 

Realitzant ara un anàlisis global del projecte s'extreu que el temps 
dedicat específicament a desenvolupament ascendeix fins a les 300 hores, 
equivalent a 2 mesos de treball a jornada completa. Tanmateix, s'estima 
que el temps d'estudi previ, investigació i documentació del projecte ha 
suposat aproximadament un 40% de la seva totalitat. 

Per acabar i donar seguiment, es proposa realitzar un desenvolupament 
paral·lel al present projecte utilitzant un nou punt de partida, l'algoritme 
RLS. 

Aquest, en contrast a l'algoritme LMS presentat, pot aportar una millora 
molt notable a la velocitat de convergència a costa d'augmentar però el 
nivell de complexitat computacional. 

Finalment i en consonància a la implementació sobre la Raspberry Pi, es 
proposa realitzar un desenvolupament sobre un smartphone de 
prestacions moderades i avaluar així les millores que podria oferir la seva 
possible incorporació comercial. 
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Annex A. Demostracions i 

fórmules 

(3-4)  𝐉𝐉(𝐧𝐧) = 𝐄𝐄{𝐞𝐞𝟐𝟐[𝐧𝐧]}  = 𝐫𝐫𝐫𝐫[𝟎𝟎] + 𝒉𝒉𝑻𝑻𝐑𝐑  𝐱𝐱𝐡𝐡 + 𝟐𝟐𝐡𝐡𝐓𝐓𝐏𝐏 𝐫𝐫𝐱𝐱 

J�n� = E{e2[n]} = E{𝑟𝑟2[n]} + E{y2[n]} + 2E{𝑟𝑟[n]𝑦𝑦[n]} =  

= E{𝑟𝑟2[n]} + E�hTxnxn
Th� + 2E�𝑟𝑟[n]hTxn� =   

= rr[0] + ℎ𝑇𝑇R xh + 2hTP rx     

 

(3-5)  𝛁𝛁𝐡𝐡(𝐉𝐉(𝐡𝐡)) = 𝟐𝟐𝐄𝐄{𝐱𝐱𝐧𝐧𝐞𝐞[𝐧𝐧]} = 𝟐𝟐𝐑𝐑 𝐱𝐱𝐡𝐡 + 𝟐𝟐𝐏𝐏 𝐫𝐫𝐱𝐱 

∇h�J(h)� = 2E�xnxn
Th� + 2E�r[n]xn� = 2E�xn(xn

Th + r[n])� = 2E{xne[n]}
= 2R xh + 2P rx  

 

(3-6)  𝛁𝛁𝐡𝐡(𝐉𝐉(𝐡𝐡)) =  𝟎𝟎  𝐡𝐡𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 = −𝐑𝐑𝐱𝐱
−𝟏𝟏𝐏𝐏 𝐫𝐫𝐱𝐱 

∇h�J(h)� = 2R xhopt + 2P rx = 0  hopt = −Rx
−1P rx  

 

(3-11)  𝐉𝐉�𝐡𝐡𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨� = 𝐫𝐫_[𝟎𝟎] + 𝐡𝐡𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐓𝐓  𝐏𝐏 𝐱𝐱𝐫𝐫  ≤  𝐫𝐫𝐫𝐫[𝟎𝟎] 

J�hopt � = E��r[n] + hop
T xn�e[n]� = E{r[n]e[n]} + hop

T E�xne[n]�
= �E�xne[n] = 0�� = E{r[n]e[n]} = E�r[n](r[n] + hop

T xn)]�
= E{r[n]r[n]} + hop

T E�r[n]xn� = rr[0] + hopt
T  P xr  ≤  rr[0] 

 

(3-12)  𝐡𝐡𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 = 𝐡𝐡 −  𝟏𝟏
𝟐𝟐

 𝐑𝐑𝐱𝐱
−𝟏𝟏 𝛁𝛁𝐡𝐡 

∇h�J(h)� = 2R xh + 2P rx   x 1
2

Rx
−1 
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1
2

Rx
−1∇h= h + Rx

−1P rx = h − hopt   hopt = h −  1
2

 Rx
−1 ∇h 

 

(3-14)  𝟎𝟎 < 𝛈𝛈 < 1 

hk+1 = hk −  η Rx
−1 ∇h 

L'algoritme anterior convergeix a la solució òptima sempre que 0 < η < 1 
ja que es pot demostrar que, 

hk = (1 − 2η)kh0 − (1 − (1 − 2η)k)hop  

On h0 és el valor inicial de la iteració. 

 

(3-19)  𝟎𝟎 < µ < 𝟐𝟐
𝝈𝝈𝟐𝟐

 

 η Rx
−1 ≈

µ
2
 

On s'ha demostrat que 0 < η < 1, com x[n] es soroll blanc, gaussià de 
mitjana 0 i potència 𝜎𝜎2, 

Rxx = 𝜎𝜎2I     Rxx
−1 = 1

𝜎𝜎2 I 

η 1
𝜎𝜎2 I ≈ µ

2
  µ ≈ η 2

𝜎𝜎2 I 

0 < µ <
2
𝜎𝜎2 
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Annex B. Scripts en Matlab 

B.1 De simulació 

B.1.1 Part lògica: anc.m 

 

if ~exist('c') 1 
   fh1=rev; 2 
   fh=guidata(fh1); 3 
   c=-1; 4 
   set(fh1,'Handlevisibility','on'); 5 
end 6 
 7 
if(c == 0) 8 
   [FileNameX,PathNameX] = uigetfile('*.txt','Seleccionar arxiu d`àudio 9 
X'); 10 
   set(fh.edit5,'String',FileNameX); 11 
end 12 
 13 
if(c == 1) 14 
   [FileNameR,PathNameR] = uigetfile('*.txt','Seleccionar arxiu d`àudio 15 
REF'); 16 
   set(fh.edit6,'String',FileNameR); 17 
 18 
   set(fh.text3,'Visible','on'); 19 
   set(fh.edit3,'Visible','on'); 20 
   set(fh.pushbutton3,'Visible','on'); 21 
   set(fh.text4,'Visible','on'); 22 
   set(fh.axes1,'Visible','on'); 23 
   set(fh.text5,'Visible','on'); 24 
   set(fh.axes2,'Visible','on'); 25 
end 26 
 27 
if(c == 2) 28 
 29 
bls = 500; %Num. mostres per bloc 30 
fmx = 25000; %Freqüència de mostreig 31 
 32 
% ARXIU ENTRADA WAV 33 
%[sx,fmx] = wavread([PathNameX FileNameX]); 34 
%[sref,fmx] = wavread([PathNameR FileNameR]); 35 
 36 
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% ARXIU ENTRADA TXT 37 
[sx] = dlmread([PathNameX FileNameX]); 38 
[sref] = dlmread([PathNameR FileNameR]); 39 
 40 
totsamp = length(sx); %Total de mostres del fitxer 41 
nbl = floor(length(sx)/bls); %Total de bloc del fitxer 42 
y = zeros(totsamp,1); %[Variable de recol·lecció i anàlisis] Sortida del 43 
filtre 44 
 45 
Lh=str2num(get(fh.edit3,'string')); %Quantitat de coeficients del filtre 46 
M=Lh-1; 47 
L = bls; %Núm. de mostres per bloc 48 
xi= zeros(L,1); %Variable per emmagatzemar el bloc actual a processar del 49 
fitxer d'entrada 50 
 51 
b = zeros(totsamp,Lh); %[Variable de recol·lecció i anàlisis] Històric 52 
coeficients 53 
Rr=Lh; %Longitud de "v", part de l'entrada "x" d'ús temporal pel filtre 54 
v = zeros(Rr,1); %Variable per emmagatzemar les mostres de "x" per 55 
l'entrada al filtre 56 
e = zeros(totsamp,1); %[Variable de recol·lecció i anàlisis] Error o 57 
sortida del sistema 58 
 59 
p = 0.1; %inicialització de la variable 60 
B = 0.9973; %1500 mostres en memòria 61 
 62 
mu = zeros(1,totsamp); %[Variable de recol·lecció i anàlisis] Valor de mu 63 
per mostra 64 
ref = zeros(L,1); %Variable per emmagatzemar el bloc actual del fitxer de 65 
referència 66 
 67 
for ib=1:nbl 68 
 69 
    xi = sx((ib-1)*L+1:ib*L); 70 
    xi = (xi - mean(xi)); 71 
 72 
    ref = sref((ib-1)*L+1:ib*L); 73 
 74 
    for i1=1:L 75 
            mu((ib-1)*L+i1) = 1/(10*Lh*p); %Lh*p = autovalor màx, 1/10 76 
garantir estabilitat 77 
            y((ib-1)*L+i1) = b((ib-1)*L+i1,:)*v(1:Rr); 78 
            e((ib-1)*L+i1)= ref(i1)+ y((ib-1)*L+i1); 79 
 80 
            b((ib-1)*L+(i1+1),:) = b((ib-1)*L+i1,:) - mu((ib-81 
1)*L+i1)*e((ib-1)*L+i1)*v(1:Rr)'; 82 
            v = [xi(i1);v(1:Rr-1)]; %Actualització de "v", nova mostra de 83 
"x", cua circular 84 
 85 
            pmedio = floor(Lh/2); 86 
            if(pmedio == 0) pmedio=1; end 87 
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            p = B*p + (1-B)*v(pmedio)^2; 88 
            if(p<0.001) %Control d'estabilitat de mu 89 
                p=0.001; 90 
            end 91 
    end 92 
 93 
end 94 
 95 
 96 
set(fh1,'currentaxes',fh.axes1); 97 
plot(b); 98 
xlabel('hn (mostra)'), grid, zoom on 99 
 100 
set(fh1,'currentaxes',fh.axes2); 101 
plot(mu); 102 
xlabel('mu (mostra)'), grid, zoom on 103 
 104 
set(fh.axes4,'Visible','on'); 105 
set(fh.axes5,'Visible','on'); 106 
set(fh.axes7,'Visible','on'); 107 
 108 
set(fh.text8,'Visible','on'); 109 
set(fh.text9,'Visible','on'); 110 
set(fh.text11,'Visible','on'); 111 
 112 
%Freq 113 
set(fh.text14,'Visible','on'); 114 
set(fh.text15,'Visible','on'); 115 
set(fh.text16,'Visible','on'); 116 
set(fh.pushbutton8,'Visible','on'); 117 
set(fh.pushbutton9,'Visible','on'); 118 
set(fh.pushbutton10,'Visible','on'); 119 
 120 
set(fh.pushbutton5,'Visible','on'); 121 
 122 
set(fh1,'currentaxes',fh.axes4); 123 
plot(sx); 124 
%xlabel('x(t)'), grid, zoom on 125 
 126 
set(fh1,'currentaxes',fh.axes5); 127 
plot(y); 128 
%xlabel('y(t)'), grid, zoom on 129 
 130 
set(fh1,'currentaxes',fh.axes7); 131 
plot(e); 132 
%xlabel('e(t)'), grid, zoom on 133 
 134 
%FFT de x(t) 135 
L=length(sx); 136 
NFFT = 2^nextpow2(L); % Següent potència de 2 de la longitud de sx 137 
Y = fft(sx,NFFT)/L; 138 
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f = fmx/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 139 
% Plot d'una part de l'amplitud espectral 140 
set(fh1,'currentaxes',fh.axes8); 141 
plot(f,20*log10(2*abs(Y(1:NFFT/2+1)))); 142 
 143 
 144 
%FFT de y(t) 145 
L=length(y); 146 
NFFT = 2^nextpow2(L); 147 
Y = fft(y,NFFT)/L; 148 
f = fmx/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 149 
set(fh1,'currentaxes',fh.axes10); 150 
plot(f,20*log10(2*abs(Y(1:NFFT/2+1)))) ; 151 
 152 
%FFT de e(t) 153 
L=length(e); 154 
NFFT = 2^nextpow2(L); 155 
Y = fft(e,NFFT)/L; 156 
f = fmx/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 157 
set(fh1,'currentaxes',fh.axes11); 158 
plot(f,20*log10(2*abs(Y(1:NFFT/2+1)))); 159 
 160 
%FFT de ref(t) 161 
L=length(ref); 162 
NFFT = 2^nextpow2(L); 163 
Y = fft(ref,NFFT)/L; 164 
f = fmx/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 165 
%set(fh1,'currentaxes',fh.axes11); 166 
figure(); 167 
plot(f,20*log10(2*abs(Y(1:NFFT/2+1)))); 168 
title('Amplitut de l`espectre, FFT de ref(t)'); 169 
xlabel('Freqüència (Hz)'); 170 
ylabel('|R(f)|'); 171 
 172 
end 173 
 174 
if(c==3) 175 
    SE=smooth(e); %Filtre passa baixes 176 
    sound(SE,fmx); 177 
end 178 
 179 
 180 
if(c==9) 181 
    open('help.html'); 182 
end 183 
 184 
if(c==100) 185 
 186 
%FFT de x(t) 187 
L=length(sx); 188 
NFFT = 2^nextpow2(L); 189 
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Y = fft(sx,NFFT)/L; 190 
f = fmx/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 191 
 192 
figure(); 193 
plot(f,20*log10(2*abs(Y(1:NFFT/2+1)))); 194 
title('Amplitut de l`espectre, FFT de x(t)'); 195 
xlabel('Freqüència (Hz)'); 196 
ylabel('|X(f)|'); 197 
zoom('on'); 198 
 199 
end 200 
 201 
if(c==101) 202 
 203 
%FFT de y(t) 204 
L=length(y); 205 
NFFT = 2^nextpow2(L); 206 
Y = fft(y,NFFT)/L; 207 
f = fmx/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 208 
 209 
figure(); 210 
plot(f,20*log10(2*abs(Y(1:NFFT/2+1)))); 211 
title('Amplitut de l`espectre, FFT de y(t)'); 212 
xlabel('Freqüència (Hz)'); 213 
ylabel('|Y(f)|'); 214 
zoom('on'); 215 
 216 
end 217 
 218 
if(c==111) 219 
 220 
%FFT de e(t) 221 
L=length(e); 222 
NFFT = 2^nextpow2(L); 223 
Y = fft(e,NFFT)/L; 224 
f = fmx/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 225 
 226 
figure(); 227 
plot(f,20*log10(2*abs(Y(1:NFFT/2+1)))); 228 
title('Amplitut de l`espectre, FFT de e(t)'); 229 
xlabel('Freqüència (Hz)'); 230 
ylabel('|E(f)|'); 231 
zoom('on'); 232 
 233 
end 234 
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B.1.2 Part gràfica: rev.m 

 

function varargout = rev(varargin) 1 
% REV MATLAB code for rev.fig 2 
gui_Singleton = 1; 3 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 4 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 5 
                   'gui_OpeningFcn', @rev_OpeningFcn, ... 6 
                   'gui_OutputFcn',  @rev_OutputFcn, ... 7 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 8 
                   'gui_Callback',   []); 9 
if nargin && ischar(varargin{1}) 10 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 11 
end 12 
 13 
if nargout 14 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 15 
else 16 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 17 
end 18 
 19 
function rev_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 20 
 21 
handles.output = hObject; 22 
 23 
guidata(hObject, handles); 24 
 25 
function varargout = rev_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 26 
 27 
varargout{1} = handles.output; 28 
 29 
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 30 
 31 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 32 
 33 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 34 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 35 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 36 
end 37 
 38 
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 39 
 40 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 41 
 42 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 43 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 44 
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    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 45 
end 46 
 47 
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 48 
 49 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 50 
 51 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 52 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 53 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 54 
end 55 
 56 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 57 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 58 
 59 
% --- Executes on button press in pushbutton3. 60 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 61 
 62 
% --- Executes on button press in pushbutton5. 63 
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 64 
 65 
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 66 
 67 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 68 
 69 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 70 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 71 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 72 
end 73 
 74 
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 75 
 76 
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 77 
 78 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 79 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 80 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 81 
end 82 
 83 
function about_Callback(hObject, eventdata, handles) 84 
 85 
function help_Callback(hObject, eventdata, handles) 86 
 87 
function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles) 88 
 89 
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 90 
 91 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 92 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 93 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 94 
end 95 



 
Cancel·lació activa de soroll sobre Raspberry Pi 80 
 

 

    

B.2 D'anàlisis 

B.2.1 Part lògica: graf.m 

 

if ~exist('c') 1 
   fh1=rev; 2 
   fh=guidata(fh1); 3 
   c=-1; 4 
   set(fh1,'Handlevisibility','on'); 5 
   fmx = 25000; 6 
end 7 
 8 
if(c == 0) 9 
   [FileNameX,PathNameX] = uigetfile('*.txt','Seleccionar arxiu d`entrada 10 
X'); 11 
   set(fh.edit5,'String',FileNameX); 12 
 13 
   set(fh.edit6,'Visible','on'); 14 
   set(fh.pushbutton7,'Visible','on'); 15 
   set(fh.text13,'Visible','on'); 16 
 17 
end 18 
 19 
if(c == 1) 20 
   [FileNameB,PathNameB] = uigetfile('*.txt','Seleccionar arxiu de 21 
coeficients B'); 22 
   set(fh.edit6,'String',FileNameB); 23 
 24 
   set(fh.edit9,'Visible','on'); 25 
   set(fh.pushbutton13,'Visible','on'); 26 
   set(fh.text19,'Visible','on'); 27 
end 28 
 29 
if(c == 2) 30 
   [FileNameY,PathNameY] = uigetfile('*.txt','Seleccionar arxiu de sortida 31 
Y'); 32 
   set(fh.edit9,'String',FileNameY); 33 
 34 
   set(fh.edit7,'Visible','on'); 35 
   set(fh.pushbutton11,'Visible','on'); 36 
   set(fh.text17,'Visible','on'); 37 
end 38 
 39 
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if(c == 10) 40 
   [FileNameM,PathNameM] = uigetfile('*.txt','Seleccionar arxiu d`evolució 41 
Mu'); 42 
   set(fh.edit7,'String',FileNameM); 43 
 44 
   set(fh.edit8,'Visible','on'); 45 
   set(fh.pushbutton12,'Visible','on'); 46 
   set(fh.text18,'Visible','on'); 47 
end 48 
 49 
if(c == 11) 50 
   [FileNameE,PathNameE] = uigetfile('*.txt','Seleccionar arxiu d`error 51 
E'); 52 
   set(fh.edit8,'String',FileNameE); 53 
   [E] = dlmread([PathNameE FileNameE]); 54 
 55 
   set(fh.edit10,'Visible','on'); 56 
   set(fh.pushbutton14,'Visible','on'); 57 
   set(fh.text20,'Visible','on'); 58 
end 59 
 60 
if(c == 12) 61 
   [FileNameR,PathNameR] = uigetfile('*.txt','Seleccionar arxiu de 62 
referència Ref'); 63 
   set(fh.edit10,'String',FileNameR); 64 
   [R] = dlmread([PathNameR FileNameR]); 65 
 66 
   set(fh.pushbutton3,'Visible','on'); 67 
   set(fh.pushbutton5,'Visible','on'); 68 
   set(fh.pushbutton15,'Visible','on'); 69 
   set(fh.text4,'Visible','on'); 70 
   set(fh.axes1,'Visible','on'); 71 
   set(fh.text5,'Visible','on'); 72 
   set(fh.axes2,'Visible','on'); 73 
end 74 
 75 
if(c == 13) 76 
 77 
    format long g; 78 
    [X] = dlmread([PathNameX FileNameX]); 79 
    [B] = dlmread([PathNameB FileNameB]); 80 
    [Y] = dlmread([PathNameY FileNameY]); 81 
    [M] = dlmread([PathNameM FileNameM]); 82 
 83 
    set(fh1,'currentaxes',fh.axes1); 84 
    plot(B); 85 
    xlabel('hn (mostra)'), grid, zoom on 86 
 87 
    set(fh1,'currentaxes',fh.axes2); 88 
    plot(M); 89 
    xlabel('mu (mostra)'), grid, zoom on 90 
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 91 
    set(fh.axes4,'Visible','on'); 92 
    set(fh.axes7,'Visible','on'); 93 
    set(fh.text8,'Visible','on'); 94 
    set(fh.text9,'Visible','on'); 95 
    set(fh.text11,'Visible','on'); 96 
 97 
    set(fh.text14,'Visible','on'); 98 
    set(fh.text15,'Visible','on'); 99 
    set(fh.text16,'Visible','on'); 100 
    set(fh.pushbutton8,'Visible','on'); 101 
    set(fh.pushbutton9,'Visible','on'); 102 
    set(fh.pushbutton10,'Visible','on'); 103 
 104 
    set(fh1,'currentaxes',fh.axes4); 105 
    plot(X); 106 
    %xlabel('x(t)'), grid, zoom on 107 
 108 
    set(fh1,'currentaxes',fh.axes5); 109 
    plot(R); 110 
    %xlabel('ref(t)'), grid, zoom on 111 
 112 
    set(fh1,'currentaxes',fh.axes7); 113 
    plot(E); 114 
    %xlabel('e(t)'), grid, zoom on 115 
 116 
    %FFT de x(t) 117 
    L=length(X); 118 
    NFFT = 2^nextpow2(L); 119 
    F = fft(X,NFFT)/L; 120 
    f = fmx/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 121 
    set(fh1,'currentaxes',fh.axes8); 122 
    plot(ff,20*log10(2*abs(F(1:NFFT/2+1)))); 123 
 124 
    %FFT de ref(t) 125 
    L=length(R); 126 
    NFFT = 2^nextpow2(L); 127 
    F = fft(R,NFFT)/L; 128 
    f = fmx/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 129 
    set(fh1,'currentaxes',fh.axes10); 130 
    plot(f,20*log10(2*abs(F(1:NFFT/2+1)))) ; 131 
 132 
    %FFT de e(t) 133 
    L=length(E); 134 
    NFFT = 2^nextpow2(L); 135 
    F = fft(E,NFFT)/L; 136 
    f = fmx/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 137 
    set(fh1,'currentaxes',fh.axes11); 138 
    plot(f,20*log10(2*abs(F(1:NFFT/2+1)))); 139 
 140 
 141 
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end 142 
 143 
if(c==3) 144 
    sound(smooth(E),fmx); 145 
end 146 
 147 
if(c==4) 148 
    sound(smooth(R),fmx); 149 
end 150 
 151 
 152 
if(c==9) 153 
    open('help.html'); 154 
end 155 
 156 
if(c==100) 157 
 158 
%FFT de x(t) 159 
L=length(X); 160 
NFFT = 2^nextpow2(L); 161 
F = fft(X,NFFT)/L; 162 
f = fmx/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 163 
figure(); 164 
plot(f,20*log10(2*abs(F(1:NFFT/2+1)))); 165 
title('Espectre d`amplitud de la FFT de x(t)'); 166 
xlabel('Freqüència (Hz)'); 167 
ylabel('|X(f)|'); 168 
zoom('on'); 169 
 170 
end 171 
 172 
if(c==101) 173 
 174 
%FFT de ref(t) 175 
L=length(R); 176 
NFFT = 2^nextpow2(L); 177 
F = fft(R,NFFT)/L; 178 
f = fmx/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 179 
figure(); 180 
plot(ff,20*log10(2*abs(F(1:NFFT/2+1)))); 181 
title('Espectre d`amplitud de la FFT de ref(t)'); 182 
xlabel('Freqüència (Hz)'); 183 
ylabel('|R(f)|'); 184 
zoom('on'); 185 
 186 
end 187 
 188 
if(c==111) 189 
 190 
%FFT de e(t) 191 
L=length(E); 192 
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NFFT = 2^nextpow2(L); 193 
F = fft(E,NFFT)/L; 194 
f = fmx/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 195 
figure(); 196 
plot(f,20*log10(2*abs(F(1:NFFT/2+1)))); 197 
title('Espectre d`amplitud de la FFT de e(t)'); 198 
xlabel('Freqüència (Hz)'); 199 
ylabel('|E(f)|'); 200 
zoom('on'); 201 
 202 
end 203 
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B.2.2 Part gràfica: rev.m 

 

function varargout = rev(varargin) 1 
% REV MATLAB code for rev.fig 2 
gui_Singleton = 1; 3 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 4 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 5 
                   'gui_OpeningFcn', @rev_OpeningFcn, ... 6 
                   'gui_OutputFcn',  @rev_OutputFcn, ... 7 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 8 
                   'gui_Callback',   []); 9 
if nargin && ischar(varargin{1}) 10 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 11 
end 12 
 13 
if nargout 14 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 15 
else 16 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 17 
end 18 
 19 
function rev_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 20 
 21 
handles.output = hObject; 22 
 23 
guidata(hObject, handles); 24 
 25 
function varargout = rev_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 26 
 27 
varargout{1} = handles.output; 28 
 29 
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 30 
 31 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 32 
 33 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 34 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 35 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 36 
end 37 
 38 
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 39 
 40 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 41 
 42 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 43 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 44 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 45 
end 46 
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 47 
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 48 
 49 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 50 
 51 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 52 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 53 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 54 
end 55 
 56 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 57 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 58 
 59 
% --- Executes on button press in pushbutton3. 60 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 61 
 62 
% --- Executes on button press in pushbutton5. 63 
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 64 
 65 
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 66 
 67 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 68 
 69 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 70 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 71 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 72 
end 73 
 74 
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 75 
 76 
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 77 
 78 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 79 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 80 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 81 
end 82 
 83 
function about_Callback(hObject, eventdata, handles) 84 
 85 
function help_Callback(hObject, eventdata, handles) 86 
 87 
function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles) 88 
 89 
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 90 
 91 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 92 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 93 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 94 
end 95 
 96 
% --- Executes on button press in pushbutton11. 97 
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function pushbutton11_Callback(hObject, eventdata, handles) 98 
 99 
function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles) 100 
 101 
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 102 
 103 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 104 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 105 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 106 
end 107 
 108 
% --- Executes on button press in pushbutton12. 109 
function pushbutton12_Callback(hObject, eventdata, handles) 110 
 111 
function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles) 112 
 113 
function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 114 
 115 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 116 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 117 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 118 
end 119 
 120 
function edit9_Callback(hObject, eventdata, handles) 121 
 122 
function edit9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 123 
 124 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 125 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 126 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 127 
end 128 
 129 
% --- Executes on button press in pushbutton14. 130 
function pushbutton14_Callback(hObject, eventdata, handles) 131 
 132 
function edit10_Callback(hObject, eventdata, handles) 133 
 134 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 135 
function edit10_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 136 
 137 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 138 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 139 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 140 
end 141 
 142 
% --- Executes on button press in pushbutton15. 143 
function pushbutton15_Callback(hObject, eventdata, handles) 144 
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Annex C. Programa "anc.c" 

/* 1 
 2 
===========================================================================3 
= 4 
 Name        : anc.c 5 
 Author      : Jordi Angulo Montserrat 6 
 Version     : 7 
 Copyright   : Author copyright Jordi Angulo Montserrat 8 
 Description : Cancel·lació activa de soroll amb C, Ansi-style 9 
 10 
===========================================================================11 
= 12 
 */ 13 
 14 
 15 
#include <stdio.h> 16 
#include <stdlib.h> 17 
#include <malloc.h> 18 
#include <math.h> 19 
#include <time.h> 20 
#include <stdarg.h> 21 
#include <unistd.h> 22 
#include <pigpio.h> 23 
#include <pthread.h> 24 
 25 
 26 
/* 27 
gcc -o anc anc.c -lm -lpigpio -lrt -lpthread -std=c99 28 
sudo ./anc 29 
*/ 30 
 31 
#define ADCS 2 32 
#define SS    8 33 
#define CLK   11 34 
#define MOSI  10 35 
#define MISO1 9 36 
#define MISO2 24 37 
 38 
#define BUFFER  200 39 
#define CLOCK   1 40 
#define MICROS  40 /*Sample rate = 25kHz*/ 41 
#define MODE    0 42 
#define SAMPLES 250000 43 
#define BLOCK_SAMPLES 500 44 
 45 
static int buffer   = BUFFER; 46 
static int clock_us = CLOCK; 47 
static int micros   = MICROS; 48 
static int mode     = MODE; 49 
static int samples  = SAMPLES; 50 
static int block_samples  = BLOCK_SAMPLES; 51 
 52 
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typedef struct str_thdata 53 
{ 54 
    int nbuffer; 55 
    double **buffer; 56 
    double **bufferR; 57 
    double **salida; 58 
    int samples; 59 
} thdata; 60 
 61 
void getReading( 62 
   int num_adcs, 63 
   unsigned *miso, 64 
   unsigned reading, 65 
   unsigned bit_offset, 66 
   unsigned bits, 67 
   uint8_t *buf) 68 
{ 69 
/* 70 
Funció que recull el valor dels bits en serie de l'actual mostra 71 
i els introdueix ordenats en dos bytes *buf. 72 
*/ 73 
   int i, a, p; 74 
   uint32_t level; 75 
 76 
   p = reading; 77 
 78 
   for (i=0; i<bits; i++) 79 
   { 80 
      level = waveGetRawIn(p); 81 
 82 
      for (a=0; a<num_adcs; a++) 83 
      { 84 
 //El valor del bit a la posición (i+bit_offset) dins del byte 85 
(buff+2*a) serà (level & (1<<miso[a])) 86 
 //rx[0] = [D11..D4] y rx[1] = [D3..D0 xxxx] 87 
        putBitInBytes(i+bit_offset, buf+(2*a), level & (1<<miso[a]));  88 
      } 89 
 90 
      p++; 91 
   } 92 
} 93 
 94 
void get_MCP3202( void *ptr ) 95 
{ 96 
/* 97 
Funció que inicialitza la sincronització amb els rellotges, inicialitza la 98 
cua de la DMA, punters, 99 
i llegeix els bits de cada mostra en temps real. 100 
*/ 101 
   thdata *data;         102 
   data = (thdata *) ptr; 103 
 104 
   static int last_reading = 0; 105 
 106 
   gpioSPI_t spi; 107 
   gpioPulse_t final[2]; 108 
   uint8_t tx[3]; 109 
   uint8_t rx[8]; 110 
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   int sample; 111 
   int miso[ADCS]={MISO1, MISO2}; 112 
   int val[ADCS]; 113 
   int i, cb, now_reading, cbs_per_reading, cbs; 114 
 115 
 116 
   printf("# clock_us=%d micros=%d, buffer=%d mode=%d samples=%d\n", 117 
      clock_us, micros, buffer, mode, samples); 118 
 119 
   //Configuració de bits Start, SGL, ODD per Single Ended Mode 120 
   if (mode == 0) tx[0] = 0x60; 121 
   else           tx[0] = 0xC0; 122 
 123 
   spi.clk     = CLK; 124 
   spi.mosi    = MOSI; 125 
   spi.miso    = MISO1; 126 
   spi.ss_pol  = 1; 127 
   spi.ss_us   = 0; 128 
 129 
   if (mode == 0) {spi.clk_pol = 0; spi.clk_pha = 0;} 130 
   else           {spi.clk_pol = 1; spi.clk_pha = 1;} 131 
 132 
   spi.clk_us  = clock_us; 133 
 134 
   //Inicialització comunicació GPIO 135 
   if (gpioInitialise()<0) return 1; 136 
 137 
   gpioSetMode(SS,    PI_OUTPUT); 138 
   gpioSetMode(CLK,   PI_OUTPUT); 139 
   gpioSetMode(MOSI,  PI_OUTPUT); 140 
 141 
   for (i=0; i<ADCS; i++) gpioSetMode(miso[i], PI_INPUT); 142 
 143 
   gpioWaveClear(); 144 
 145 
   //Inicialització de cua per la recepció de les mostres de GPIO a DMA 146 
   for (sample=0; sample<buffer; sample++) 147 
   { 148 
      if (mode == 0) 149 
         gpioWaveAddSPI(&spi, sample*micros, SS, tx, 3, 8, 19, 19); 150 
      else 151 
         gpioWaveAddSPI(&spi, sample*micros, SS, tx, 2, 6, 17, 17); 152 
   } 153 
 154 
   final[0].gpioOn = 0; 155 
   final[0].gpioOff = 0; 156 
   final[0].usDelay = buffer*micros; 157 
 158 
   final[1].gpioOn = 0; /* need a dummy to force the delay */ 159 
   final[1].gpioOff = 0; 160 
   final[1].usDelay = 0; 161 
 162 
   gpioWaveAddGeneric(2, final); 163 
 164 
   //Inici de la transmisió de mostres i punter de la DMA 165 
   cbs = gpioWaveTxStart(1); 166 
 167 
   cbs_per_reading = (cbs-1)/buffer; 168 
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 169 
   printf("# cbs=%d per reading=%d\n", cbs, cbs_per_reading); 170 
 171 
   //[Fitxers anàlisis posterior] Reserva de memòria de x[n] i ref[n] 172 
   double *so = malloc(samples*sizeof(double)); 173 
   double *soR = malloc(samples*sizeof(double)); 174 
 175 
   //Inicialització de contador de mostres i variable de control de buffer 176 
actual 177 
   sample = 0; 178 
   data->nbuffer = 0; 179 
 180 
   //Execució controlada a número finit de mostres per anàlisis a 181 
posteriori 182 
   while (sample < samples) 183 
   { 184 
      //Selector del buffer 0 o 1 a on anirà la mostra 185 
      if((sample/block_samples)%2 == 0) data->nbuffer = 0; 186 
      else data->nbuffer = 1; 187 
 188 
      //Punter actual de la DMA 189 
      cb = dmaNowAtOCB();  190 
      now_reading = (cb-1) / cbs_per_reading; 191 
 192 
      while (now_reading != last_reading) 193 
      { 194 
  //Obtenció de la mostra actual a rx 195 
         getReading(ADCS, miso, (last_reading%buffer)*12, 0, 12, rx); 196 
 197 
  /* 198 
  Ordre dels bits de la mostra obtinguda: 199 
  rx[0] = [D11..D4] y rx[1] = [D3..D0 xxxx] 200 
  Càlcul de la mostra segons la posició: 201 
  rx[0]*2^4 y rx[1]/2^4 202 
  Pesos d'un byte= 7.6.5.4.3.2.1.0 203 
  */ 204 
         for (i=0; i<ADCS; i++) val[i] = (rx[i*2]*16) + (rx[(i*2)+1]/16); 205 
 206 
     //Emmagatzematge del valor de l'actual mostra segons el ADC 207 
     //i conversió de valor de [0..4095] a [-1..1] 208 
     data->buffer[data-209 
>nbuffer][sample%block_samples]=(double)val[0]/2048-1; 210 
     data->bufferR[data-211 
>nbuffer][sample%block_samples]=(double)val[1]/2048-1; 212 
 213 
        //[Fitxers anàlisis posterior] Emmagatzematge de valors de 214 
ADCs, x[n] i ref[n]  215 
     so[sample] = (double)val[0]/2048-1; 216 
     soR[sample] = (double)val[1]/2048-1; 217 
 218 
        if (++last_reading >= buffer) last_reading = 0; 219 
 220 
         sample++; 221 
 222 
      } 223 
      usleep(100); 224 
   } 225 
 226 
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    //Generació dels fitxers x[n] i ref[n] al finalitzar 227 
    FILE* fichero10; 228 
 229 
    fichero10 = fopen("x_so.txt", "wt"); 230 
 231 
    for(int j10=0;j10<samples;j10++) 232 
    { 233 
        fprintf(fichero10,"%.12f\n",so[j10]); 234 
 235 
    } 236 
 237 
    FILE* fichero11; 238 
 239 
    fichero11 = fopen("ref_so.txt", "wt"); 240 
 241 
    for(int j11=0;j11<samples;j11++) 242 
    { 243 
        fprintf(fichero11,"%.12f\n",soR[j11]); 244 
 245 
    } 246 
 247 
   //Finalització de processos 248 
   usleep(100*25000*35); 249 
   gpioWaveTxStop(); 250 
   gpioTerminate(); 251 
     252 
   fclose(fichero10); 253 
   fclose(fichero11); 254 
   free(so); 255 
   free(soR); 256 
   return; 257 
} 258 
 259 
 260 
void get_txt( void *ptr ) 261 
{ 262 
/* 263 
Funció que llegeix els fitxers d'àudio x.txt i ref.txt que es troben al 264 
directori 265 
i els emmagatzema al buffers corresponents de x[n] i ref[n]. 266 
*/ 267 
   thdata *data;            268 
   data = (thdata *) ptr; 269 
 270 
   int sample,i; 271 
 272 
 273 
   /********************************************************/ 274 
   //Lectura de l'arxiu x.txt 275 
   /********************************************************/ 276 
    277 
   long MAX_BUF = 1000000; 278 
   long long_txt = 0; 279 
   FILE* ficherotxt; 280 
 281 
   ficherotxt = fopen("x.txt", "r"); 282 
 283 
 // Reserva memòria per x[n] 284 
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 double *bufferTXT = malloc(MAX_BUF * sizeof(double)); 285 
 if (bufferTXT == NULL) { 286 
  fprintf(stderr, "No es pot reservar memòria per 287 
l'arxiu\n"); 288 
  return 1; 289 
 } 290 
 291 
 char num[30]; 292 
 char *end; 293 
 double tempd; 294 
 while (feof(ficherotxt) == 0){ 295 
    fgets(num,30,ficherotxt); 296 
    tempd = strtod(num,&end); 297 
    bufferTXT[long_txt] = tempd; 298 
    long_txt++; 299 
 } 300 
 long_txt--; //El cursor feof caputra final de fitxer 301 
 302 
   printf("Mostres llegides: %ld\n",long_txt); 303 
 304 
   /********************************************************/ 305 
   //Lectura de l'arxiu ref.txt 306 
   /********************************************************/ 307 
    308 
   MAX_BUF = 1000000; 309 
   long_txt = 0; 310 
   FILE* ficherotxtR; 311 
 312 
   ficherotxtR = fopen("ref.txt", "r"); 313 
 314 
 // Reserva memoria per ref[n] 315 
 double *bufferTXTR = malloc(MAX_BUF * sizeof(double)); 316 
 if (bufferTXTR == NULL) { 317 
  fprintf(stderr, "No es pot reservar memòria per 318 
l'arxiu\n"); 319 
  return 1; 320 
 } 321 
 322 
 while (feof(ficherotxtR) == 0){ 323 
    fgets(num,30,ficherotxtR); 324 
    tempd = strtod(num,&end); 325 
    bufferTXTR[long_txt] = tempd; 326 
    long_txt++; 327 
 } 328 
 long_txt--; 329 
 330 
   printf("Mostres llegides: %ld\n",long_txt); 331 
 332 
   //Simulació de captura d'àudio en temps real amb sincronisme amb sistema 333 
ANC 334 
   double *so = malloc(samples*sizeof(double)); 335 
   double *soR = malloc(samples*sizeof(double)); 336 
 337 
   sample = 0; 338 
   data->nbuffer = 0; 339 
 340 
   while (sample < samples) 341 
   { 342 
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      //Selector del buffer 0 o 1 a on anirà la mostra 343 
      if((sample/block_samples)%2 == 0) data->nbuffer = 0; 344 
      else data->nbuffer = 1; 345 
 346 
      //Emmagatzematge del valor de l'actual mostra segons el ADC 347 
      data->buffer[data->nbuffer][sample%block_samples]=bufferTXT[sample]; 348 
      data->bufferR[data-349 
>nbuffer][sample%block_samples]=bufferTXTR[sample]; 350 
 351 
      //[Fitxers anàlisis posterior] Emmagatzematge de valors de ADCs, x[n] 352 
i ref[n] 353 
      so[sample] = bufferTXT[sample]; 354 
      soR[sample] = bufferTXTR[sample]; 355 
 356 
      sample++; 357 
 358 
      usleep(100); 359 
   } 360 
 361 
 362 
    //Generació dels fitxers x[n] i ref[n] al finalitzar 363 
    364 
    FILE* fichero10; 365 
 366 
    fichero10 = fopen("x_so.txt", "wt"); 367 
 368 
    for(int j10=0;j10<samples;j10++) 369 
    { 370 
        fprintf(fichero10,"%.12f\n",so[j10]); 371 
 372 
    } 373 
 374 
    FILE* fichero11; 375 
 376 
    fichero11 = fopen("ref_so.txt", "wt"); 377 
 378 
    for(int j11=0;j11<samples;j11++) 379 
    { 380 
        fprintf(fichero11,"%.12f\n",soR[j11]); 381 
 382 
    }       383 
 384 
   //Finalització de processos 385 
    fclose(fichero10); 386 
    fclose(fichero11); 387 
    free(bufferTXT); 388 
    free(bufferTXTR); 389 
    free(so); 390 
    free(soR); 391 
    return; 392 
 393 
} 394 
 395 
int main(int argc, char *argv[]) 396 
{ 397 
 398 
 if (argc != 3) { 399 
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  fprintf(stderr, "Use: ANC [Coeficients filtre] 400 
[Modalitat]\n"); 401 
  fprintf(stderr, "Modalitat:\n"); 402 
  fprintf(stderr, "[0]: [RealTime ANC (Temps establert: 10 403 
segs)]\n"); 404 
  fprintf(stderr, "[1]: [Fitxers ANC (Entrades: 405 
x.txt/ref.txt)]\n"); 406 
  fprintf(stderr, "[2]: [Captura audio (Sortides: 407 
x.txt/ref.txt)]\n"); 408 
  return 1; 409 
 } 410 
 411 
 long Lcoef = atol(argv[1]); 412 
 int modulo = atoi(argv[2]); 413 
 414 
 if(modulo<0 || modulo>2){ 415 
  fprintf(stderr, "ERROR: Modalitat seleccionada no 416 
existeix\n"); 417 
  return 1; 418 
 } 419 
 420 
 pthread_t thread1; 421 
 thdata data; 422 
 423 
 //Inicialització mostres i primer buffer "0" a processar, reserva 424 
de memòria 425 
 data.samples = samples; 426 
 data.nbuffer = 0; 427 
 data.buffer = (double **)malloc(2 * sizeof(double*)); //[NBUFF] 428 
[BLOCK_SAMPLES] 429 
 for (int b=0;b<2;b++) data.buffer[b] = 430 
(double*)malloc(block_samples*sizeof(double)); 431 
 432 
 data.bufferR = (double **)malloc(2 * sizeof(double*)); //[NBUFF] 433 
[BLOCK_SAMPLES] 434 
 for (int b=0;b<2;b++) data.bufferR[b] = 435 
(double*)malloc(block_samples*sizeof(double)); 436 
 437 
 data.salida = (double **)malloc(2 * sizeof(double*)); //[NBUFF] 438 
[BLOCK_SAMPLES] 439 
 for (int b=0;b<2;b++) data.salida[b] = 440 
(double*)malloc(block_samples*sizeof(double)); 441 
 442 
 //Creació de fil o thread per l'adquisició de les mostres 443 
 if(modulo == 0 || modulo == 2) pthread_create (&thread1, NULL, 444 
(void *) &get_MCP3202, (void *) &data); 445 
 else pthread_create (&thread1, NULL, (void *) &get_txt, (void *) 446 
&data); 447 
 448 
 /********************************************************/ 449 
 //FILTRAT 450 
 /********************************************************/ 451 
 452 
 printf("\n"); 453 
 printf("INFO Coeficients del filtre: %ld\n", Lcoef); 454 
 455 
 456 
 long L = block_samples; //Longitud del bloc de mostres 457 
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 int bloques = samples/L; 458 
 printf("INFO Total blocs: %d\n", bloques); 459 
 460 
 //Reserva de memòria de variables per anàlisis a posteriori 461 
 double **matcoef;//[numFrames][Lcoef]; 462 
 463 
  matcoef = (double **)malloc((bloques*L+1)*sizeof(double*)); 464 
  long f; 465 
  for (f=0;f<bloques*L+1;f++) matcoef[f] = 466 
(double*)malloc(Lcoef*sizeof(double)); 467 
 468 
 double *v = malloc(Lcoef*sizeof(double)); 469 
 double *mu = malloc(bloques*L*sizeof(double)); 470 
 double *y = malloc(bloques*L*sizeof(double)); 471 
 double *error = malloc(bloques*L*sizeof(double)); 472 
 473 
 double p = 0.1; //Potència inicial 474 
 double B = 0.9973; //1500 mostres en memòria 475 
 long i1; 476 
 long j1; 477 
 long j2; 478 
 long j3; 479 
 480 
 //Reserva d'entrades a procesar, blocs de "L" mostres 481 
 double *x = malloc(L*sizeof(double)); 482 
 double *ref = malloc(L*sizeof(double)); 483 
 484 
 //Reserva de memòria de variables per anàlisis a posteriori 485 
 double *xentrada = malloc(bloques*L*sizeof(double)); 486 
 double *refentrada = malloc(bloques*L*sizeof(double)); 487 
 488 
 time_t sec1,sec2,sec3,sec4; 489 
 490 
 sec3=clock(); 491 
 492 
 //Control d'inicialització, espera de canvi de buffer "0" a "1" pel 493 
processat del buffer "0" 494 
 while(data.nbuffer == 0); 495 
 496 
 //[Primer buffer "0" omplert] 497 
 //Variable de control on indica el buffer que s'està processant 498 
actualment 499 
 int pbuffer=0; 500 
 501 
 502 
 /********************************************************/ 503 
 //Processat de blocs 504 
 /********************************************************/ 505 
 506 
 double media_buffer = 0; 507 
 double sumatorio = 0; 508 
 double xsample = 0; 509 
 long k1; 510 
 int pv = 0; 511 
 int pos = 0; 512 
 int bloques_process = 0; 513 
 514 
 if(modulo == 2){ 515 
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  //Es fa esperar el thread principal ja que únicament es 516 
farà captura d'àudio  517 
  usleep(40000000); 518 
  //Per saltar-se el processat de blocs i finalitzar 519 
l'execució del thread principal 520 
  bloques_process = bloques; 521 
 } 522 
 523 
 //Processat de la totalitat de blocs tant des de fitxer com de 524 
conversors 525 
 while(bloques_process != bloques){ 526 
  527 
 sec1=clock(); 528 
 529 
 media_buffer = 0; 530 
 sumatorio = 0; 531 
 532 
 //Lectura de mostres dels buffers "pbuffer" actuals a processar, es 533 
treu la mitja de l'entrada x[n] 534 
 for(k1=0;k1<L;k1++) 535 
 { 536 
  xsample = data.buffer[pbuffer][k1]; 537 
 538 
  sumatorio += xsample; 539 
  xentrada[bloques_process*L+k1] = xsample; 540 
  refentrada[bloques_process*L+k1] = 541 
data.bufferR[pbuffer][k1]; 542 
 } 543 
 544 
 media_buffer = sumatorio / L; 545 
 for(long k2=0;k2<L;k2++) { 546 
  x[k2] = data.buffer[pbuffer][k2]-media_buffer; 547 
  ref[k2] = data.bufferR[pbuffer][k2]; 548 
 } 549 
 550 
 printf("INFO Processant bloc %d de %d\n", bloques_process,bloques); 551 
 552 
 for(i1=0;i1<L;i1++) 553 
 { 554 
  mu[i1+bloques_process*L] = 1/(10*Lcoef*p); 555 
   556 
  y[i1+bloques_process*L]=0; 557 
  //int pos = 0; 558 
 559 
  for(j1=0;j1<Lcoef;j1++) 560 
  { 561 
   pos = pv + j1; 562 
   if(pos > Lcoef-1) pos = pos % Lcoef; 563 
 564 
   y[i1+bloques_process*L] += 565 
matcoef[i1+bloques_process*L][j1]*v[pos]; 566 
 567 
  } 568 
 569 
  error[i1+bloques_process*L] = ref[i1] + 570 
y[i1+bloques_process*L]; 571 
 572 
  //Buffer de sortida 573 
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  data.salida[pbuffer][i1] = error[i1+bloques_process*L]; 574 
 575 
  //pos = 0; 576 
 577 
  for(j2=0;j2<Lcoef;j2++) 578 
  { 579 
   pos = pv + j2; 580 
   if(pos > Lcoef-1) pos = pos % Lcoef; 581 
 582 
   matcoef[(i1+1)+bloques_process*L][j2] = 583 
matcoef[i1+bloques_process*L][j2] - 584 
mu[i1+bloques_process*L]*error[i1+bloques_process*L]*v[pos]; 585 
  } 586 
 587 
  //Desplaçament de punter pv i nova mostra a la primera 588 
posició de v[n] (pv -> punter que marca l'inici de la cua circular) 589 
  if(pv == 0) pv = Lcoef-1; 590 
  else pv--; 591 
   592 
  v[pv] = x[i1]; 593 
 594 
 595 
  long entero = floor(Lcoef/2); 596 
  p = B*p + (1-B)*pow(v[entero],2); 597 
 598 
  //Control d'estabilitat de potència 599 
  if(p<0.001) p=0.001; 600 
 601 
 } 602 
 603 
 bloques_process++; 604 
 sec2=clock(); 605 
 606 
 //Mostra temps de bucle, no és exacte, Raspberry no té RTC 607 
 //fprintf(stderr,"Temps de bucle: %f s\n",(sec2-608 
sec1)/(double)CLOCKS_PER_SEC); 609 
  610 
 //Espera a l'adquisició de la totalitat de mostres del nou parell 611 
de blocs en el thread fill, l'últim bloc no ha d'esperar ja que surt del 612 
bucle 613 
 if(bloques_process < bloques-1) while(data.nbuffer != pbuffer); 614 
  615 
 //Canvi de valor del punter de buffers a processar 616 
 if(data.nbuffer== 0) pbuffer = 1; 617 
 else pbuffer = 0; 618 
 619 
 } 620 
 621 
 /********************************************************/ 622 
 //FI PROCESSAT DE BLOCS 623 
 /********************************************************/ 624 
 625 
 sec4=clock(); 626 
 //No exacte per falta de RTC de la Raspberry 627 
 //fprintf(stderr,"Temps total: %f s\n",(sec4-628 
sec3)/(double)CLOCKS_PER_SEC); 629 
 630 
 /********************************************************/ 631 
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 //EXPORTACIÓ DE DADES PER ANÀLISI A POSTERIORI 632 
 /********************************************************/ 633 
 634 
 printf("\n"); 635 
 printf("EXPORTANT DADES\n"); 636 
 637 
 long j4; 638 
 long j5; 639 
 long j6; 640 
 long j7; 641 
 long j8; 642 
 long j9; 643 
 644 
    printf("**Exportant Error"); 645 
 646 
    FILE* fichero2; 647 
 648 
    fichero2 = fopen("Error.txt", "wt"); 649 
 650 
    for(j6=0;j6<bloques*L;j6++) 651 
    { 652 
        fprintf(fichero2,"%.12f\n",error[j6]); 653 
 654 
    } 655 
    fclose(fichero2); 656 
 657 
    printf("..OK\n"); 658 
 659 
    printf("**Exportant Mu"); 660 
 661 
    FILE* fichero3; 662 
 663 
    fichero3 = fopen("Mu.txt", "wt"); 664 
 665 
    for(j7=0;j7<bloques*L;j7++) 666 
    { 667 
        fprintf(fichero3,"%.12f\n",mu[j7]); 668 
 669 
    } 670 
 671 
    fclose(fichero3); 672 
 673 
    printf("..OK\n"); 674 
 675 
    printf("**Exportant X"); 676 
 677 
    FILE* fichero4; 678 
 679 
    fichero4 = fopen("x.txt", "wt"); 680 
 681 
    for(j8=0;j8<bloques*L;j8++) 682 
    { 683 
        fprintf(fichero4,"%.12f\n",xentrada[j8]); 684 
 685 
    } 686 
 687 
    fclose(fichero4); 688 
 689 
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    printf("..OK\n"); 690 
 691 
    printf("**Exportant Y"); 692 
 693 
    FILE* fichero5; 694 
 695 
    fichero5 = fopen("y.txt", "wt"); 696 
 697 
    for(j8=0;j8<bloques*L;j8++) 698 
    { 699 
        fprintf(fichero5,"%.12f\n",y[j8]); 700 
 701 
    } 702 
 703 
    fclose(fichero5); 704 
 705 
    printf("..OK\n"); 706 
 707 
    printf("**Exportant REF"); 708 
 709 
    FILE* fichero9; 710 
 711 
    fichero9 = fopen("ref.txt", "wt"); 712 
 713 
    for(j9=0;j9<bloques*L;j9++) 714 
    { 715 
        fprintf(fichero9,"%.12f\n",refentrada[j9]); 716 
 717 
    } 718 
 719 
    printf("..OK\n"); 720 
 721 
    fprintf(stderr,"**Exportant Coeficientes"); 722 
 723 
    FILE* fichero1; 724 
 725 
    fichero1 = fopen("Coeficientes.txt", "wt"); 726 
 727 
    for(j4=0;j4<bloques*L;j4++) 728 
    { 729 
        for(j5=0;j5<Lcoef;j5++) 730 
        { 731 
         fprintf(fichero1,"%.12f", matcoef[j4][j5]); 732 
  //usleep(100); 733 
         if(j5 != Lcoef-1) fprintf(fichero1," "); 734 
        } 735 
        fprintf(fichero1,"\n"); 736 
    } 737 
    fclose(fichero1); 738 
 739 
    printf("...OK\n"); 740 
 741 
    usleep(100*25000*15);  //Per donar temps a exportat el so al thread 742 
fill 743 
 744 
/********************************************************/ 745 
//ALLIBEREM MEMÒRIA 746 
/********************************************************/ 747 
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 748 
    free(data.buffer); 749 
    free(data.bufferR); 750 
    free(data.salida); 751 
    free(matcoef); 752 
    free(v); 753 
    free(mu); 754 
    free(y); 755 
    free(error); 756 
    free(x); 757 
    free(xentrada); 758 
 759 
    return 0; 760 
 761 
} 762 
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