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Abstract 

The gralla is a musical instrument that presents high difficulties at the beginning of its 

learning, this was the main motivation to develop a system that eases this learning 

process. 

The developed tool contains a graphical interface that allows the user to choose the 

score, and then it shows it while recording the user interpretation, at the end the system 

provides a visual evaluation using a color code for every note.    

The evaluation of every note is made by combining two parameters, the tuning and the 

starting time. Due to the complexity to obtain the tuning I evaluated several methods to 

extract the main frequency of every note. 

Finally, to confirm the results of the system I compared those results with the musical 

evaluation provided by several music teachers, the outcome was very similar, supporting 

the process and the assumptions made. 
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Resum 

La gralla és un instrument molt poc agraït al principi del seu aprenentatge. Per aquest 

motiu s’ha desenvolupat una eina amb l’objectiu de fer aquest aprenentatge més amè.  

Aquesta eina conté una interfície gràfica que visualitza la partitura que es vulgui 

interpretar. Un cop s’ha efectuat la interpretació el sistema ofereix una valoració visual en 

un codi de colors per a cada nota efectuada.  

La valoració s’obté a partir de la comparació entre la partitura i la interpretació, tenint en 

compte dos paràmetres de cada nota: l’afinació i el començament d’aquesta. Donat que 

l’afinació ha resultat ser un paràmetre més complex s’han avaluat diferents mètodes 

d’extracció de la freqüència fonamental. 

Finalment es comprova el bon funcionament de la eina desenvolupada comparant els 

resultats obtinguts amb l’eina amb els criteris d’avaluació musical de diversos professors 

de música. Aquesta comparació ha ofert uns resultats molt similars, confirmant així les 

hipòtesis formulades durant el procés. 
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Resumen 

La gralla es un instrumento que presenta muchas dificultades al principio de su 

aprendizaje. Por este motivo se ha desarrollado una herramienta para facilitar este 

proceso.  

Este sistema consta de una interfície gráfica que visualiza la partitura que se quiera 

interpretar. Una vez interpretada el sistema ofrece una valoración visual en un sistema 

de colores para cada nota.  

La valoración se obtiene a partir de la comparación entre la partitura i la interpretación, 

teniendo en cuenta dos parámetros de cada nota: la afinación y su principio. Puesto que 

la afinación ha resultado ser un parámetro más complejo se han evaluado diferentes 

métodos de extracción de la frecuencia fundamental. 

Finalmente se comprueba el correcto funcionamiento de la herramienta desarrollada 

comparando los resultados obtenidos con los criterios de evaluación musical de distintos 

profesores de música. La comparación ha dado unos resultados muy similares, 

confirmando, así, las hipótesis formuladas durante el proceso. 
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1. Introducció 

1.1. Objectius 

Els objectius inicials del projecte són els següents: 

- Aprenentatge de les tècniques de processament de so per al reconeixement 

d’una melodia. 

- Cerca d’una interfície basada en software lliure per a introduïr melodies, escoltar-

les i fer-ne un seguiment gràfic de les pulsacions a les que s’ha d’interpretar la 

melodia. 

- Desenvolupar un sistema de captura i emmagatzemament del so interpretat pel 

graller. 

- Desenvolupar algorismes per a la comparació de la interpretació amb la melodia 

transcrita a la partitura donada. 

- Integració de les diferents parts del projecte per a oferir una eina d’aprenentatge 

completa i senzilla d’utilitzar. 

 

1.2. Requisits i especificacions 

Requisits inicials del projecte: 

- Desenvolupament d’un sistema que adquireixi l’àudio i l’analitzi freqüencialment i 

temporalment. 

- Desenvolupament d’un sistema software que permeti escoltar una partitura 

donada aprofitant eines semblants de software lliure. 

- Desenvolupament d’un sistema software que compari l’àudio adquirit i analitzat 

amb la partitura donada i que en visualitzi una avaluació. 

- Integració dels diferents sistemes per oferir una eina completa per a 

l’aprenentatge de la gralla. 

- Haurà de ser una eina per a treballar en temps real per a poder corregir els 

possibles defectes que s’estiguin cometent en l’interpretació de la partitura en 

aquell moment. 

  

Especificacions inicials del projecte: 

- Utilització del llenguatge Java per a la interfície gràfica i utilització del llenguatge 

C per a la part d’anàlisi i comparació. 

- L’eina oferirà una resposta a temps real. 

- L’eina oferirà un percentatge d’encerts del 90% com a mínim. 

 

El requisit i especificació del projecte referent al temps real no s’ha pogut complir degut a 

la dificultat de programació inherent al programa MuseScore. Ja que aquest no pot 

modificar els paràmetres de color a temps real mentre s’està reproduïnt la partitura. 

L’especificació del projecte respecte als llenguatges de programació s’ha modificat. S’ha 

programat tot el sistema, inclosa la interfície gràfica, en C++ enlloc de Java. 
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1.3. Mètodes i procediments 

Aquest treball no parteix de cap altre projecte ni investigació anterior. Però s’han utilitzat 

diferents eines ja desenvolupades: 

- MuseScore: Programa d’edició de partitures (per a Windows, OS X, Linux i 

Android) de software lliure i gratuït sota la llicència pública general de GNU creat 

per Werner Schweer.1 

- FFTW: Llibreria de subrutines en C de software lliure per computar la 

transformada discreta de Fourier (DFT) en una o més dimensions per dades reals 

o complexes desenvolupada al MIT per Matteo Frigo i Steven G. Johnson.2  

- pugixml: Llibreria en C++ de processament XML que permet accedir a fitxers XML 

i llegir qualsevol dels seus elements. Desenvolupada i mantinguda des del 2006, 

distribuïda sota la llicència del MIT3 (és a dir, completament lliure de fer servir en 

qualsevol aplicació tant propietària com lliure).4 

- oscpack 5 : Llibreria en C++ de manipulació de paquets OSC (Open Sound 

Control) sota la llicència del MIT
3
.  

 

1.4. Pla de treball 

Work Packages:  

Projecte: Cerca d’informació WP ref: WP1 

Component principal: Documentació Full 1 de 8 

Breu descripció: 
Estudi de les diferents cerques sobre temes semblants o 
parts del projecte. Extreure’n conclusions i adquirir idees 
per a la implementació del projecte. 
 

Data d’inici prevista: 27/02/2014 
Data de finalització prevista: 
25/04/2014 

Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T3 

Tasca interna T1: Cerca de diferents articles 
d’investigació, patents i fonts d’informació diversa. 
Tasca interna T2: Extreure’n idees i conclusions pel WP3 
Tasca interna T3: Extreure’n idees i conclusions pel WP4 
Tasca interna T4: Extreure’n idees i conclusions pel WP5 

Entregues: - Dates: 
19/03/2014 
28/03/2014 
09/09/2014 
24/09/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1

 License.GPL [en línia] [Consulta: 9 novembre 2014] Disponible a 
<https://github.com/musescore/MuseScore/blob/master/LICENSE.GPL> 
2
 Introduction to FFTW [en línia] [Consulta: 9 novembre 2014] Disponible a <http://www.fftw.org/> 

3
The MIT License [en línia] [Consulta: 9 de novembre 2014]  Disponible <http://opensource.org/licenses/MIT> 

4
  pugixml [en línia] [Consulta: 9 de novembre 2014] Disponible a <http://pugixml.org/> 

5
oscpack [en línia] [Consulta: 9 de novembre 2014] Disponible a <https://code.google.com/p/oscpack/> 

https://github.com/musescore/MuseScore/blob/master/LICENSE.GPL
http://www.fftw.org/
http://opensource.org/licenses/MIT
http://pugixml.org/
https://code.google.com/p/oscpack/
https://code.google.com/p/oscpack/
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Projecte: Documentació WP ref: WP2  

Component principal: Documentació Full 2 de 8 

Breu descripció: 
Elaboració, redacció i entrega de les diferents 
documentacions per a l’avaluació del treball. 
 
 
 

Data d’inici prevista: 05/03/2014 
Data de finalització prevista: 
15/11/2014 
 

Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T3 

Tasca interna T1: Elaboració i entrega del document 
“Proposta de projecte i pla de treball” 
Tasca interna T2: Elaboració i entrega del document 
“Revisió Crítica” 
Tasca interna T3: Elaboració i entrega del document 
“Memòria” 

Entregues: 
Proposta i pla de 
treball.pdf 
Revisió crítica.pdf 
Memoria.pdf 

Dates: 
14/03/2014 
 
21/10/2014 
27/11/2014 

 
 

Projecte: Anàlisi i extracció de característiques del so 
entrant 

WP ref: WP3 

Component principal: Software Full 3 de 8 

Breu descripció: Analitzar les diferents característiques 
per a determinar quines extreure per una bona 
comparació posterior. Implementar com extreure-les de 
manera òptima i com emmagatzemar-la. 

Data d’inici prevista: 21/03/2014 
Data de finalització prevista:  

Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T4 

Tasca interna T1: Capturar el so i analitzar les diferents 
característiques. 
 
Tasca interna T2: Determinar quines característiques 
extreure. 
Tasca interna T3: Implementar l’extracció de 
característiques. 
Tasca interna T4: Millorar l’extracció de les 
característiques per a que sigui òptima en temps i 
qualitat. 

Entregues: 
captura.cpp 
 
 
extraccio.cpp 
 
 

Dates: 
09/04/2014 
 
23/04/2014 
 
02/05/2014 
 
12/05/2014 

 
 

Projecte: Extracció de característiques de la partitura WP ref: WP4 

Component principal: Software Full 4 de 8 

Breu descripció: 
Determinar quin sistema d’edició de partitures 
s’utilitzarà i quines característiques extreure’n. 
Implementar un sistema d’extracció i 
emmagatzemament de les característiques òptim en 
temps i qualitat. A més s’haurà de tenir en compte el 
format de les característiques extretes de l’àudio. 

Data d’inici prevista: 28/03/2014 
Data de finalització prevista: 

Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T4 

Tasca interna T1: Determinar el sistema d’edició de 
partitures 
Tasca interna T2: Determinar quines característiques 
extreure de la partitura 
Tasca interna T3: Implementar l’extracció de 
característiques. 
Tasca interna T4: Millorar l’extracció de les 
característiques per a que sigui òptima en temps i 
qualitat. 
 

Entregues: 
 
 
 
extracciopartitura.cpp 
 
 

Dates: 
15/09/2014 
 
18/09/2014 
 
22/09/2014 
 
24/09/2014 
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Projecte: Avaluació i comparació del so amb la partitura WP ref: WP5 

Component principal: Software Full 5 de 8 

Breu descripció: 
Comparar les característiques extretes del so adquirit i de 
la partitura donada. 
Avaluar la comparació i pensar com visualitzar-les. 

Data d’inici prevista: 04/04/2014 
Data de finalització prevista: 

Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T2 

Tasca interna T1: Comparar les característiques del so i 
la partitura. 
Tasca interna T2: Avaluar la comparació i donar-ne 
paràmetres per a després visualitzar l’avaluació. 

Entregues: 
comparar.cpp 
avaluar.cpp 

Dates: 
30/09/2014 
 
03/10/2014 

 
 
 

Projecte: Integració WP ref: WP6 

Component principal: Software Full 6 de 8 

Breu descripció: 
Integració dels WP3, WP4 i WP5 per a obtenir un sistema 
capaç d’adquirir àudio i comparar-lo amb una partitura donada 
oferint uns resultats obtinguts a partir d’una avaluació de la 
comparació. 

Data d’inici prevista: 
Data de finalització prevista: 

Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T3 

Tasca interna T1: Examinar les entrades i sortides de les 
diferents funcions per a que coincideixin les que estan 
connectades. 
Tasca interna T2: Integrar les diferents parts. 

Entregues: - Dates: 
16/10/2014 
 
23/10/2014 

 
 

Projecte: Interfície gràfica WP ref: WP7 

Component principal: Software – dirigit a l’usuari Full 7 de 8 

Breu descripció: 
Integrar el sistema desenvolupat dins del programa de 
software lliure “Musescore”. 

Data d’inici prevista: 26/05/2014 
Data de finalització prevista: 
13/06/2014 

Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T5 

 
Tasca interna T1: Analitzar el programa “Musescore” 
Tasca interna T2: Integració del sistema dins el plugin. 
Tasca interna T3: Visualitzar el resultat de la comparació. 

Entregues: 
 
Interfície.ui 

Dates: 
15/10/2014 
20/10/2014 
23/10/2014 

    
 

Projecte: Testeig i avaluació dels resultats WP ref: WP8 

Component principal: Software Full 8 de 8 

Breu descripció: 
Testejar el sistema en diversos entorns i solucionar els 
possibles problemes. Així com avaluar els resultats obtinguts 
del projecte i obtenir els marges d’error i el percentatge 
d’encerts. 
 
 
 

Data d’inici prevista: 16/06/2014 
Data de finalització prevista: 
20/06/2014 

Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T3 

Tasca interna T1: Testejar el sistema en diversos entorns 
Tasca interna T2: Solucionar els possibles problemes degut a 
canvis d’entorn 
Tasca interna T3: Avaluar els resultats obtinguts del projecte 
obtenint els marges d’error i el percentatge d’encerts. 

Entregues: Dates: 
4/11/2014 
11/11/2014 
14/11/2014 
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Fites: 

 

WP# Tasca# Títol breu Fites / entregues Data 

WP2 T1 Elaboració de la Proposta i Pla 

de Projecte 

“Proposta i Pla de Projecte” 14/03/2014 

WP3 T1 i T4 Adquisició i anàlisi del so “captura.cpp” i “extreure.cpp” 12/05/2014 

WP4 T4 Extracció característiques 

partitura 

“extracciopartitura.cpp” 24/09/2014 

WP5 T1 i T2 Comparar i avaluar el so amb la 

partitura 

“comparar.cpp” i 

“avaluar.cpp” 

03/10/2014 

WP2 T2 Elaboració de la Revisió Crítica “Revisió Crítica” 21/10/2014 

WP7 T5 Interfície gràfica interfície gràfica 23/10/2014 

WP2 T3 Elaboració de la Memòria del 

TFG 

“Memòria” 28/11/2014 

 

 

 

Diagrama de Gantt: 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de Gantt final del projecte 

 

 

Figura 2: Diagrama de Gantt final del projecte en blocs. 
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1.5. Incidències 

Les incidències respecte al pla de treball inicial han sigut: 

- Una suspensió temporal en les etapes del projecte degut a qüestions personals i 

laborals. 

- La suposició inicial del projecte respecte la interfície gràfica era aconseguir 

executar un “plugin” sobre el programa de software lliure d’edició de partitures 

“Musescore”. Però alhora de programar-ho es va veure que les capacitats d’un 

“plugin” eren molt limitades i que no es podien aconseguir cap de les 

informacions de les notes. Així que es va haver de fer un canvi de plantejament 

en el desenvolupament, passant a obtenir aquestes característiques analitzant el 

fitxer xml de la partitura. Aquest fet va endarrerir lleugerament la successió de 

fites a assolir. 
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2. Estat de l’art 

En aquest apartat es tractaran tres temes. El primer està relacionat amb la recerca feta 

sobre l’instrument pel qual es desenvolupa aquest projecte, la gralla. En el següent es 

compilen alguns dels procediments per a la detecció del silenci. A més també es 

resumiran diferents mètodes per a la detecció de la freqüència fonamental. Per últim es 

detallarà la informació sobre les diferents opcions per a visualitzar una partitura. 

 

2.1. La gralla 

La gralla és un instrument de vent que es classifica com un oboè popular i és de la 

familia dels instruments d’inxa o canya doble. El seu funcionament és el següent: 

1. La gralla necessita un corrent d’aire que ha de ser emès pel graller amb el seu 

buf. 

2. Aquest buf passa pel mig de la inxa6 que vibra periòdicament en una determinada 

freqüència i produeix un so específic. 

3. Aquest so s’amplifica en el cos de la gralla (cavitat ressonadora de forma 

troncocònica7). El cos està proveït de forats que aconseguiran propagar el so en 

freqüències preestablertes segons les alçades tonals que ens interessin. 8 

 

En la gralla el volum del so predomina per damunt de la precisió degut a certes 

característiques formals: 

- És un instrument relativament curt 

- Té una pronunciada conicitat que es va engrandint. 

- Té un interior molt ample. 

- Els forats són grossos. 

- L’inxa és sobredimensionada respete a la llengüeta de qualsevol altre instrument 

de doble canya conegut. 

 

És per aquest motiu que l’aprenentatge de la gralla és molt costós a l’inici, buscant una 

precisió que l’instrument no té garanties d’oferir i que per tant, és el graller qui l’ha de 

trobar. Així doncs, la eina desenvolupada durant aquest projecte vol ajudar a la cerca 

d’aquesta precisió, mitjançant l’afinació de cada nota. Així com també vol ajudar a 

l’aprenentatge de la melodia en si. 

 

 

 

                                                
6
 Inxa o canya: Peça de la gralla constituïda per a dues primes làmines de material flexible, generalment de 

canya, encarades i unides l’una a l’altra. 
7
 Troncocònica: Que té la forma de tronc de con. 

8
 ORRIOLS, Xavier. “La gralla” dins de Música per a gralla d’autors vuitcentistes (pàgina 9) 
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Una de les adversitats a vèncer durant el projecte és que la gralla és un instrument molt 

poc estandarditzat: 

- Presenta diferents diapasons d’afinació: 415Hz o 440Hz.9 

- N’existeixen quatre tipus diferents: seca, dolça, llarga i baixa (a banda d’alguns 

experiements actuals no gaire utilitzats: gralla petita o subbaixa) com es pot 

observar a la figura 3. 

- Cada luthier en construeix una versió força diferenciada de les altres. 

- Hi ha tres grans tipus de canya diferents que ofereixen sons molt diferenciats: 

pala quadrada (3 constructors diferents, amb sonoritats també diferents), 

triangular o de dolçaina i de tible o tenora (aquests dos últims grups també amb 

diversos constructors). Es pot observar una representació d’aquestes a la figura 4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Diferents tipus de 
gralles, ordenades 
d’esquerra a dreta:  
Gralla de mans petites 
Gralla seca, 
Gralla dolça amb tres claus 
Gralla dolça cromàtica  
Gralla llarga 
Gralla baixa (dos de 
diferents) 
Gralla subbaixa.

10
 

 

 

                                                
9
 Veure Apèndix 1: Aclariment sobre les diferents afinacions de la gralla. 

10
 D. Carbonell. “La gralla subbaixa. Una novetat tradicional” A: Revista Caramella núm. 31 (juliol-desembre 

2014), p. 84-87. 
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Figura 4: Diferents tipus de canyes, ordenades d’esquerra a dreta: canya triangular, canyes de pala 
quardada de diferents constructors: la vermella, Qué, les dues blaves, Txema Morales, la de color 
granat i la de color blau de després, Masalias. L’última és una canya de tenora. 

 

La tessitura de la gralla seca abarca del G411 al D6, com a habitual. En canvi la tessitura 

de la gralla dolça augmentaria per sota la seva tessitura: de un E4 a un D6. Tot i que 

segons l’experiència es podria arribar fins a un A6, són notes que queden totalment fora 

del repertori graller típic, per tant aquest treball no contemplarà aquestes notes pel motiu 

exposat. 

 

Figura 5: Tessitura de la gralla dolça representada sobre una partitura, d’esquerra a dreta 
representen les notes: E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6. 

 

Cada escola de grallers té una visió diferent de la gralla i agafa com a referència, 

normalment, un tipus de gralla i un tipus de canya. Aquesta eina, doncs, anirà més 

enfocada cap a l’escola que ens és més coneguda, que pren per referència gralles 

dolces o seques amb una afinació centrada al diapasó 415Hz (habitualment del luthier 

Xavier Orriols) i inxes de pala quadrada. Tot i que sense oblidar que hi ha una bona 

quantitat de grallers que utilitzen canyes de dolçaina i gralles, dolces o seques, amb una 

afinació a 440Hz (habitualment del luthier Sans o Bonamusa). 

 

Degut al gran nombre de variacions esmentades, s’intentarà assolir un bon funcionament 

del sistema davant dels grallers que toquin amb les combinacions dels punts següents: 

- Gralla seca o dolça. 

- Canyes de pala quadrada o triangular. 

- Afinació amb un diapasó centrat a 440Hz o a 415Hz. 

 

 

 

                                                
11

 Nomenclatura anglosaxona de les notes musicals. 
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2.2. Detecció del silenci 

Hi ha molts mètodes per a detectar l’activitat sonora, entre ells se’n destaquen els 

següents: 

- Mètode del llindar d’energia: L’energia del senyal és monitoritzada i comparada 

amb el valor del llindar donat. L’energia del senyal en presència de veu 

s’assumeix com a suficientment gran en comparació amb el soroll de fons, i 

llavors les regions amb activitat de veu podran ser detectades.12 

- Mètode de la taxa de creuaments per zero: Per a cada finestra d’anàlisi es calcula 

la taxa de creuaments per zero i es compara amb un llindar. La taxa de 

creuaments per zero s’assumeix que serà considerablement més gran que la del 

senyal de veu. Aquesta assumpció serà acurada per a alts valors de SNR (relació 

senyal-soroll), però ho serà en cas de que tinguem valors baixos, especialment 

en presència de soroll periòdic o amb veu amb una gran quantitat de creuaments 

per zero.13 

- LSPE- Least-Square Periodicity Estimator13: Mètode per mesurar la periodicitat 

d’un senyal de veu corromput pel soroll.  

- Utilitzant l’autocorrelació normalitzada 14 : Si el màxim de l’autocorrelació 

normalitzada excedeix de 0.3, la secció analitzada es classifica com a secció amb 

veu i la localització del màxim serà el període del pitch. Altrament la secció serà 

classificada com a sense veu.15 

 

2.3. Obtenció de la freqüència fonamental 

 

Per a l’obtenció de la freqüència fonamental, o pitch (parlant en termes de veu) es poden 

diferenciar dos families. Una abarcaria els mètodes basats en el domini temporal i l’altra 

els basats en el domini freqüencial. Dins aquestes dues families hi ha molts mètodes 

diferents, però se n’han escollit els que s’han cregut més adients. 

Respecte les diferències entre les dues families, segons Rabiner i Cheng: “Generalment, 

els mètodes espectrals són millors en les veus amb pitchs baixos, veus amb una 

abundància d’harmònics en el rang d’anàlisi. I les tècniques basades en temps són 

millors per a veus amb pitchs alts, veus que produeixen molts períodes en el temps de la 

finestra utilitzada.” 16 

 

 

                                                
12

 S. G. Tanyer and H. Ozer, “Voice activity detection in nonstationary noise,” IEEE Trans. Speech Audio 
Process., vol. 8, no. 4, [pàgina 478], 2000. 
13

 R. Tucker, “Voice activity detection using a periodicity measure,” IEE Proc. I (Communications, Speech 
Vision), vol. 139, no. 4, pp. 377–380, 1992. 
14

 X. Huang, A. Acero, and H.-W. Hon, Spoken language processing : a guide to theory, algorithm and system 
development. [pàgina 332] Upper Saddle River :: Prentice Hall, 2001. 
15

 L. Rabiner, M. Cheng, A. E. Rosenberg, and C. McGonegal, “A comparative performance study of several 
pitch detection algorithms,” [pàgina 401] Acoust. Speech Signal Process. IEEE Trans., vol. 24, no. 5, 1976. 
16

 L. Rabiner, M. Cheng, A. E. Rosenberg, and C. McGonegal, “A comparative performance study of several 
pitch detection algorithms,” [pàgina 413] Acoust. Speech Signal Process. IEEE Trans., vol. 24, no. 5, 1976. 
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Mètodes basats en el domini freqüencial: 

 Transformada de Fourier. 

“Per detectar quina nota s’està tocant en una aplicació d’anàlisi del so enregistrat tindria 

sentit segmentar-el en finestres d’anàlisi de llargària com a màxim la duració d’una sola 

nota. Per l’anàlisi de cada finestra es podria executar una FFT i buscar els pics de 

l’espectre.” 17 “Es podria utilitzar aquest anàlisi degut a que tant el pitch en veu com el 

musical sorgeixen d’una repetició local regular (periodicitat) en la forma d’ona del so. Així 

es podran analitzar en harmònics sinusoidals regularment espaiats als múltiples enters 

de la freqüència fonamental en un anàlisi de Fourier. Tot i que aquest mètode podria 

comportar problemes en els casos següents: 

a) Indistinció: El soroll, la limitació en el rang dinàmic i el compromís entre la 

resolució freqüencial i temporal fan que identificar harmònics amb la transformada 

de Fourier sigui poc fiable i ambigu. 

b) Interferència: Sinusoides simultànies de freqüències idèntiques o semblants 

serien difícils de separar (fins i tot es podrien arribar a reforçar o cancelar per 

l’efecte de la fase) .”18 

 Fourier de Fourier19: 

Amb un mètode basat només la transformada de Fourier és fàcil perdre alguns 

harmònics o fins i tot la fonamental, per això aquest mètode es basa en el següent 

esquema: 

 

Figura 6: Diagrama de blocs del mètode Fourier de Fourier. 

Un cop efectuat aquest procés la freqüència fonamental s’obté:    
    

       
  

on Fm és la freqüència de mostreig i         la posició del primer màxim local en la 

tranformada de Fourier de la transformada de Fourier del so entrant. 

Segons Marchand19 el mètode de Fourier de Fourier comparat amb el que està basat 

amb l’autocorrelació té les següents diferències: és més ràpid computacionalment parlant, 

més precís però menys robust. 

 

 

 

 

                                                
17

 I. McLoughlin, Applied speech and audio processing with Matlab examples. [pàgina 24] Cambridge :: 
Cambridge University Press, 2009. 
18

 D. P. W. Ellis, “Extracting Information from Music Audio,” Commun. ACM, vol. 49, no. 8, [pàgina 34], 2006. 
19

 S. Marchand, “An efficient pitch-tracking algorithm using a combination of Fourier transforms,” An Effic. 
Pitch-Tracking Algorithm Using a Comb. Fourier Transform., pp. 170–174, 2001. 

Captura del so 
Enfinestrament 

Hanning 

Transformada 
de Fourier 
d'ordre 1 

Transformada 
de Fourier   
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Mètodes basats en el domini temporal: 

 

 Autocorrelació: 

“Un metòde utilitzat habitualment per estimar el pitch es basa en detectar el valor més alt 

de la funció d’autocorrelació en una regió d’interès. La regió haurà d’excloure m=0, ja 

que sempre serà el màxim absolut de l’autocorrelació.” 20  “En una funció periòdica 

l’autocorrelació mostrarà un màxim on el retard sigui igual al periode de la funció. En veu 

trobem un problema: en general no el senyal no és exactament periòdic degut als canvis 

en el pitch i els formants. Un altre problema és que, en algunes veus el primer formant 

pot ser igual o per sota de la freqüència del pitch. Si fos així, i si la seva amplitud fos 

particularment alta, pot causar un pic a l’autocorrelació comparable al pic de la 

fonamental.”21 Però aquests fets no afecten per aplicacions musicals, ja que no hi trobem 

aquests formants. Tot i que l’efecte d’un possible soroll podria ser semblant a l’efecte 

provocat pels formants, per tant sí que s’hauran de tenir en compte aquestes adversitats. 

 AMDF:  

Un dels mètodes més utilitzats basats en l’autocorrelació modificada és l’AMDF (Average 

magnitude difference function): 

   
 

 
              

 

 

La funció diferència mostrarà un mínim per un retard k igual al període del pitch. El mínim 

haurà de tenir una certa profunditat per ser acceptat, si no té la profunditat suficient serà 

detectat com una absència de veu.22 

 Algorisme YIN23:  

És un mètode basat en l’autocorrelació però amb moltes modificacions combinades per a 

prevenir errors. 

 

Figura 7: Diagrama de blocs de l’algoritme YIN. 

 

 

 

 

                                                
20

 . Huang, A. Acero, and H.-W. Hon, Spoken language processing : a guide to theory, algorithm and system 

development. [pàgina 324] Upper Saddle River :: Prentice Hall, 2001. 
21

 T. W. Parsons, Voice and speech processing. [pàgina 198] New York [etc.] :: McGraw-Hill, 1986. 
22

 . W. Parsons, Voice and speech processing. [pàgina 202] New York [etc.] :: McGraw-Hill, 1986. 
23

 A. De Cheveigné and H. Kawahara, “YIN, a fundamental frequency estimator for speech and music,” J. 
Acoust. Soc. Am., vol. 111, no. 4, pp. 1917–1930, 2002. 
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2.4. Visualització de la partitura 

 

Per a aquest projecte s'ha cercat un sistema de visualització de partitures amb certes 

característiques. La primera és que permeti a l'usuari editar la partitura que vulgui 

interpretar. I la segona que tingui un element de seguiment en la reproducció de la 

partitura. 

 

Hi ha molts sistemes d'edició de partitures, Finale, Sibelius, LilyPond, Denemo, Encore, 

etc. D'entre ells, el que ofereix un sistema més simple i de software lliure és el programa 

MuseScore, que és el que s'ha triat per desenvolupar aquest projecte. 

 

MuseScore és una eina molt útil i simple per a editar partitures, a més ofereix la opció 

d’importar les partitures en XML. Així l'usuari pot utilitzar qualsevol programa exportador 

de XML per a l'edició de les partitures, exportar-les en XML i obrir-les amb aquest 

sistema per a la seva possible avaluació de la interpretació i visualització del resultat. 
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3. Desenvolupament del projecte:  

El desenvolupament del sistema s’ha realitzat a partir d’aquest diagrama de blocs. El 

sistema compta amb dues entrades, una pel so i l’altra per la partitura. De cada una de 

les entrades se n’extreuen les característiques adequades per la posterior comparació. 

El sistema finalment retorna la partitura avaluada segons la interpretació efectuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els següents apartats es descriurà cada bloc en detall. A més, també s’ha cregut 

adient començar amb un apartat d’anàlisi del so entrant, és a dir, provinent d’una gralla. 

 

 

3.1. Anàlisi del so de la gralla 

Al punt 2.1 s’ha descrit el so de la gralla des d’un punt de vista perceptiu com a 

voluminós, estrident i molt variant. Però és necessari un anàlisi empíric del so amb les 

diferents variants amb les quals volem treballar. Per tant, per l’anàlisi s’escull un graller 

amb molta experiència i bona sonoritat. La mostra que s’agafa és una successió de totes 

les notes que pot efectuar amb la gralla, en aquest cas des del E424 fins al A6, amb 

silencis entremig. El so està enregistrat en un sol canal a una freqüència de mostreig de 

44100Hz amb el micròfon del portàtil sense cap amplificació d’entrada. 
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 Notació anglosaxona de les notes. 
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Figura 8: Diagrama de blocs del sistema, amb dues entrades: el so i la partitura i una sortida, la 
partitura avaluada segons la interpretació efectuada. 
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L’espectograma de la mostra és el següent: 

 

Figura 9: Espectograma de l’enregistrament de totes les notes possibles de la gralla, des del E4 al A6. 

A l’espectograma es pot observar que els harmònics posteriors a la freqüència 

fonamental són d’una potència igual o superior a la freqüència fonamental. A més es pot 

veure una forta component continua, deguda segurament a les condicions 

d’enregistrament. 

Per a comprovar l’efecte de la component continua i poder veure l’estructura d’harmònics  

es visualitza la densitat espectral de potència de quatre notes significatives durant 4 

segons. Aquesta densitat espectral es calcula segons el mètode de Welch amb finestres 

de 1024 mostres i un desplaçament de finestra de 512 (procediment que posteriorment 

s’utilitzarà a l’enfinestrament de l’entrada de so). 

 

Figura 10: Densitat espectral de potència de la nota més greu: E4. 
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Figura 11: Densitat espectral de potència d’una nota intermitja, C5. 

 

Figura 12: Densitat espectral de potència d’una nota aguda, A5. 

 

Figura 13: Densitat espectral de potència de la nota més aguda que volem detectar, D5. 

Com es pot observar en les quatre figures anteriors, alguns harmònics posteriors a la 

freqüència fonamental tenen potències superiors a la mateixa freqüència fonamental, 

variant en cada cas quin dels harmònics té la potència més elevada. Aquesta variació 

determina el timbre del so25. 
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 Per veure com afecten aquests harmònics veure apèndix 2: Taula d’afectació dels harmònics en el timbre. 
Veure també apèndix 5: Percepció del timbre. 
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La gralla pot presentar diferents variants que afecten considerablement al so resultant, 

tal i com s’ha descrit al punt 2.1. Seguidament s’estudiaran en detall les variants que 

aquest projecte tindrà en compte: 

 Diferenciació entre gralla seca i gralla dolça: Aquesta diferència es refereix al 

canvi de tipus d’instrument, que aporta un so diferenciat a banda d’un lleuger 

canvi de tessitura. 

 

Figura 14: Densitat espectral de potència de la nota A4 amb una gralla seca de fusta de bobinga del 
constructor Xavier Orriols i una inxa Masalias. 

 

Figura 15: Densitat espectral de potència de la nota A4 amb una gralla dolça de fusta de granadillo 
del constructor Xavier Orriols i una inxa Masalias. 

Les dues mostres s’han capturat en un mateix recinte i un mateix graller. Es pot 

observar que l’estructura de la densitat espectral no varia en excés i es podria dir 

que no hi ha diferències importants, a banda del canvi de tessitura. 

 Diferenciació entre 4 diferents tipus d’inxa: Per a l’anàlisi de la diferenciació s’han 

utilitzat 3 tipus diferents canyes de pala quadrada (del constructor Qué, Masalias i 

Morales) així com també una canya triangular (veure figura 16). S’ha utilitzat una 

mateixa gralla dolça i una mateixa grallera per aquest estudi. 
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Figura 16: Canyes utilitzades per a l’anàlisi espectral. D’esquerra a dreta: Canya triangular i tres 
canyes de pala quadrada dels següents constructors: Txema Morales, Qué i Masalias. 

 

Figura 17: Densitat espectral de potència de la nota A4 amb una gralla dolça de fusta de cirerer del 
constructor Xavier Orriols i una inxa de pala quadrada Masalias. 

 

Figura 18: Densitat espectral de potència de la nota A4 amb una gralla dolça de fusta de cirerer del 
constructor Xavier Orriols i una inxa de pala quadrada Qué. 
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Figura 19: Densitat espectral de potència de la nota A4 amb una gralla dolça de fusta de cirerer del 
constructor Xavier Orriols i una inxa de pala quadrada Txema Morales. 

 

Figura 20: Densitat espectral de potència de la nota A4 amb una gralla dolça de fusta de cirerer del 
constructor Xavier Orriols i una inxa triangular 

Un cop analitzats espectralment els diferents sons, s’observen els següents fets: 

- Els quatre primers harmònics tenen una mateixa configuració. Essent la 

fonamental la més baixa en potència i el tercer o quart harmònic (segons el cas) 

el més alt. 

- L’espectre més viu el podem trobar en la canya triangular, amb uns harmònics 

llunyans de potències de l’ordre de -60dB. En canvi, les canyes de pala quadrada 

efectuen harmònics llunyans de l’ordre de -70dB. Essent la canya Morales la que 

té uns harmònics més apagats. 

- La canya que presenta una densitat espectral més plana (sense massa alts i 

baixos comparat amb la resta) és la inxa Masalias. 

- La canya triangular té un comportament a altes freqüències menys definit. 

 

 Diferenciació entre l’afinació de referència a 440Hz o a 415Hz26: Aquesta fet 

només afectarà en quant a les freqüències detectades27, i per tant només caldrà 

variar un paràmetre del sistema. Aquest paràmetre podrà variar-se a través del 

taulell d’ajustaments de la interfície gràfica. 
                                                
26

 Veure apèndix 1: Aclariment sobre les diferents afinacions de la gralla. 
27

 Veure apèndix 3: Taula d’equivalència de la freqüència de les notes. 
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Resumint aquest apartat es pot dir que hi ha 3 factors que varien el so de la gralla: el 

graller, la canya i el cos de l’instrument (ordenats de més a menys influent). A més, tenim 

un quart factor que s’ha de tenir en compte en els paràmetres del programa: l’afinació de 

referència. Vistes les diferents densitats espectrals de les diferents variacions provades 

es creu que no hi haurà més o menys dificultats en detectar la freqüència fonamental en 

els diferents casos. S’haurà de comprovar, però, que aquestes diferències no 

presentaran problemes al sistema en el moment de fer el testeig final. 

Analitzat el so de la gralla, els factors que podran provocar problemes en la detecció de 

la freqüència fonamental, siguin quines siguin les variants, seran: possible saturació en la 

captura del so i detecció d’altres harmònics enlloc de la fonamental. 

 

3.2. Extracció de les característiques del so entrant 

L’extracció de les característiques del so entrant és un dels blocs importants del sistema. 

Es pot dividir aquest bloc en els següents subblocs: Primer es captura el so de la gralla 

que es vulgui entrar donats uns paràmetres. Després es preprocessa aquest so per a la 

posterior detecció del silenci i obtenció de la freqüència fonamental. Finalment es 

procedeix a un postprocessament. 

 

Figura 21: Diagrama de blocs de l’extracció de característiques del so entrant. 

 

3.2.1. Captura del so 

 

El senyal de so d’entrada al sistema està enregistrat per la comanda “arecord” que 

enregistra sons mitjançant la tarja de so ALSA. 28  Els paràmetres d’enregistrament 

utilitzats són: 

 Canals: 1 

 Format: 16 bits little endian 

 Freqüència de mostreig: 44100Hz. 
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 P. Winkler and J. Kysela, arecord [en línia]. ALSA 0.9. [consulta: 11 novembre 2014] Disponible a: 
<http://linuxcommand.org/man_pages/arecord1.html.> 
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3.2.2. Preprocessament 

Mostrejat ja el so a la freqüència de mostreig donada es procedeix amb el 

preprocessament. Aquest bloc està format pels tres passos següents: inserció de soroll 

blanc, filtratge i enfinestrament. 

 

3.2.2.1. Inserció de soroll blanc 

Per poder detectar millor els trams de silenci i sonors es procedeix a inserir soroll blanc 

al senyal d’entrada29. Per a la generació del soroll aleatori s’utilitza la funció drand48() en 

C. Aquesta funció retorna valors float no negatius uniformement distribuïts en l’interval 

[0.0,1.0)30. El soroll que s’afegeix és de 46dB per sota del senyal entrat (ja que el senyal 

entrat està normalitzat). 

 

 

3.2.2.2. Filtre passaalt: 

A l’analitzar el so de la gralla enregistrat es pot comprovar una forta component continua. 

Com que aquest fet podria comportar problemes en el reconeixement de la freqüència 

fonamental es decideix afegir un filtre passaalt per a que no deixi passar aquesta 

component continua. Així, es dissenya un filtre FIR31 d’ordre 214 que deixarà passar les 

freqüències a partir de 300Hz.   
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 Veure motius a l’apartat 3.2.3. 
30

 The Open Group. drand48 [en línia] The Single UNIX Specification, version 2 1997. [Consulta: 11 

novembre 2014] Disponible a: < http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/007908799/xsh/drand48.html> 
31

 Sistema discret amb resposta impulsional de durada finita. Es caracteritza pel fet de ser sempre estable i 
tenir tots els impulsos a l’origen. 

void Entrada::afegirSoroll(std::vector<double> &senyal){ 

    double soroll; 

    for(int i=0;i<senyal.size();i++){ 

        soroll=(drand48() - 0.5)/100; 

        senyal[i]=senyal[i]+soroll; 

    } 

} 

 Taula 1: Mètode afegirSoroll de la classe Entrada que afegeix soroll al 
senyal entrat. 

Figura 22: Resposta freqüencial en magnitud del Filtre FIR 
passaalts d’ordre 214 amb una freqüència de pas a 300Hz i una 
freqüència de tall a 50Hz. Astop=40 i Apass=3. 

http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/007908799/xsh/drand48.html
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void Entrada::filtreFir(const std::vector<double> 

&bufEnt,  

const std::vector<double> &fir, 

std::vector<double> &bufSor){ 

    int i, j, k, N2; 

    N2 = (int) ((fir.size() - 1) / 2); 

    for (i = 0; i < bufEnt.size(); i ++){ 

        bufSor[i] = 0; 

        for (j = -N2; j < N2; j++) { 

            k = Min(Max(i - j,  0), bufEnt.size() - 1); 

            bufSor[i] += fir[N2 + j] * bufEnt[k]; 

        } 

    } 

} 
Taula 2: Mètode filtreFir de la classe Entrada que filtra el senyal (bufEnt) amb el filtre donat (fir). 

D’aquesta manera s’obté l’efecte desitjat, eliminar la component continua: 

 
Figura 23: Densitat espectral de potència de la nota C5 en dos casos, en blau abans del filtre 
passaalts i en vermell després del filtre. 

 

3.2.2.3. Enfinestrament: 

Les mostres del senyal d’entrada s’enfinestren en trams de 1024 mostres amb un 

desplaçament de 512 mostres (un 50% de solapament). Aquestes finestres seran de 

23.22 microsegons. S’ha escollit un solapament del 50% per ser el més utilitzat en 

aplicacions d’àudio.32  

 

Respecte el nombre de mostres per finestres escollit, els senyals d’àudio no tendeixen a 

mantenir-se estacionaris gaire temps. Per tant és necessari tenir finestres d’anàlisi 

petites per capturar els detalls ràpidament canviants.33 Per aquesta aplicació, els detalls 

ràpidament canviants seran les notes i els silencis entre les notes. Per a analitzar aquest 

fet s’observa en detall la intersecció entre dues notes interpretades seguidament (figura 

23), on es pot veure un silenci d’uns 50ms.  

Així, l’ús de finestres de 23 ms queda justificat, siguent aproximadament la meitat de la 

                                                
32

 I. McLoughlin, Applied speech and audio processing with Matlab examples. [pàgina 18] Cambridge :: 

Cambridge University Press, 2009. 
33

 I. McLoughlin, Applied speech and audio processing with Matlab examples. [pàgina 24] Cambridge :: 
Cambridge University Press, 2009. 
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unitat mínima de temps que volem observar. A banda de ser també un valor utilitzat 

habitualment per aplicacions d’anàlisi d’àudio i veu. 

 

 
Figura 24: Detall de la intersecció entre dues notes interpretades seguidament. 

S’han tingut en compte dos tipus de finestres diferents, la finestra de Hamming i de Hann. 

L’ús d’una o l’altra dependrà dels resultats obtinguts al testeig final: 

 

 La finestra de Hamming s’expressa de la següent manera34: 

 

       
             

   

 
          

                                                       

     

on M és la mida de la finestra. 

 

 

Figura 25: Resposta impulsional en domini temporal i freqüencial de la finestra de Hamming 
amb M=1024.  

Habitualment, en àudio i veu s’utilitza la finestra de Hamming, ja que suprimeix 

els lòbuls laterals que en el cas de la finestra rectangular emmascararien els 

formants més elevats.35  A més a més, s’utilitza la finestra de Hamming enfront de 

la finestra rectangular ja que aquesta redueix les oscil·lacions en la resposta 

freqüencial, tot i que la banda de transició es fa més ampla.36 

                                                
34

 S. Haykin and B. Van Veen, Señales y sistemas. [pàgina 565] México D.F :: Limusa, 2001. 
35

 T. W. Parsons, Voice and speech processing.[pàgina 165] New York [etc.] :: McGraw-Hill, 1986. 
36

 S. Haykin and B. Van Veen, Señales y sistemas. [pàgina 565] México D.F :: Limusa, 2001. 
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void Entrada::enfinestramentHamming(std::vector<double> &tram){ 

    int duradaTram=tram.size(); 

    double tmp = 2.0*M_PI/(duradaTram-1); 

    float finestra=0.0F; 

    for (int i=0; i<duradaTram; i++){ 

        finestra = (float) (0.54 - 0.46*cos(tmp*i)); 

        tram[i]*=finestra; 

    } 

} 
Taula 3: Mètode enfinestramentHamming de la classe Entrada que enfinestra  
amb la finestra de Hamming el tram donat del senyal. 

 

 

 La finestra de Hann s’expressa de la següent manera: 

      
 

 
        

   

 
           

                                                       

     

on M és la mida de la finestra. 

 

 
Figura 26: Resposta impulsional en domini temporal i freqüencial de la finestra de Hann amb 
M=1024. 

La raó per l’ús d’aquesta finestra prové d’un paper sobre un mètode combinatori 

amb transformades de Fourier que n’aconsella el seu ús 37 , a banda d’altres 

referències trobades. 

El codi serà similar al descrit a la taula 4, però amb el canvi següent: 

finestra = (float) (0.5 - 0.5*cos(tmp*i)); 

 

 

 

                                                
37

 S. Marchand, “An efficient pitch-tracking algorithm using a combination of Fourier transforms,” An Effic. 
Pitch-Tracking Algorithm Using a Comb. Fourier Transform., pp. 170–174, 2001. 
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3.2.3. Detecció del silenci 

Per a un bon anàlisi de l'enregistrament a comparar primer de tot s’ha de detectar el 

silenci per a que no interfereixi en la correcta detecció del pitch. Per aquest fet, tal i com 

s’ha estudiat en l’apartat “2.2.Detecció del silenci” s’ha escollit un mètode basat en el 

càlcul dels següents tres valors: 

 Potència: 

 Es calcula la potència executant l'autocorrelació38, amb un retard 0 per a poder 

obtenir la potència del tram (autocorrelació a l'origen) i després convertir-la en una 

mesura de potència en decibels. 

                                    

 

 Autocorrelació en 1: 

Es calcula l'autocorrelació38 amb retard 0 i es calcula la raó entre la posició 1 de 

l'autocorrelació i la posició 0. 

 Creuaments per zero: 

Es calcula el nombre de creuaments per zero amb el següent mètode: 

  

float Entrada::zcr(const std::vector<double> &tram){ 

    int nzcr = 0; 

    std::vector<double>::const_iterator anterior, seguent; 

    anterior = tram.begin(); 

    seguent = anterior + 1; 

    for (; seguent < tram.end(); ++anterior, ++seguent){ 

        if ((*seguent > 0 && *anterior <= 0) || (*seguent < 0 && *anterior >= 0)){ 

            ++nzcr; 

        } 

    } 

    return (float) nzcr * (float) FM/(float) tram.size(); 

} 
Taula 4: Mètode zcr de la classe Entrada que calcula el nombre de creuaments per zero del tram 
donat del senyal. 

 

Un cop obtinguts els tres valors es procedeix a determinar uns llindars adients per a la 

determinació de so o silenci. Per a determinar els llindars per defecte del sistema es 

calculen els tres paràmetres per so i silenci de diferentes mostres: 

 Autocorrelació en 1:  

Per comprovar l’autocorrelació a la mostra 1 es visualitza l’autocorrelació en 

trams de silenci i de so per veure’n les diferències: 
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 Veure taula 12: Mètode autocorrelació de la classe Entrada que executa l’autocorrelació del tram donat del 
senyal 
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Figura 27: Autocorrelació normalitzada d’un tram sonor. 

Es comprova que en el tram sonor l’autocorrelació normalitzada en 1 és 0.9224. 

 

Figura 28: Autocorrelació normalitzada d’un tram de silenci. 

Es comprova que en el tram de silenci l’autocorrelació normalitzada en 1 és 

0.7578. Aquest valor és relativament proper al trobat en el tram sonor. Aquest fet 

suceeix perquè el soroll en un tram de silenci és poc aleatori i presenta certa 

periodicitat (tal com es pot veure a la figura 27). Així doncs, per aquest motiu es 

decideix incorporar un soroll blanc al senyal d’entrada per a determinar millor els 

trams de silenci39.  

Un cop afegit el soroll, l’autocorrelació normalitzada del so continuarà sent la 

mateixa que es veu a la figura 26. Però l’autocorrelació normalitzada en un tram 

de silenci serà la de la figura 28 i s’obtindrà el valor d’aucorrelació[1]=0.42: 

 

 
Figura 29: Autocorrelació normalitzada d’un tram de silenci després d’inserir soroll blanc al senyal. 

                                                
39

 Per veure el procediment veure apartat 3.2.2.1. Inserció de soroll 
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Aquest procediment, amb el soroll afegit, es repeteix per diferents variacions 

(d’entorn de gravació, de graller, de gralla i de canya) per comprovar que els 

valors no presentin alteracions importants: 

Autocorrelació en 1 Silenci So 

Gralla dolça cirerer canya Masalies graller A 0.42 0.92 

Gralla dolça cirerer canya triangular graller A 0.30 0.86 

Gralla dolça granadillo canya Qué graller B 0.57 0.76 

Gralla seca ginjoler canya Qué graller C 0.13 0.89 

Gralla seca bobinga canya Morales graller D 0.02 0.70 

Taula 5: Valors de l’autocorrelació a la mostra 1 en trams de silenci o de so per diferents mostres. 

Vist els següents exemples (s’han comprovat altres mostres i s’observen valors 

semblants) es decideix a establir el llindar de l’autocorrelació en 1 en 0.6. 

 Potència: 

Es calcula la potència amb les diferents variacions (d’entorn de gravació, de 

graller, de gralla i de canya)  en trams de so i silenci. 

Potència Silenci So 

Gralla dolça cirerer canya Masalies graller A -46dB -13dB 

Gralla dolça cirerer canya triangular graller A -48dB -11dB 

Gralla dolça granadillo canya Qué graller B -51dB -17dB 

Gralla seca ginjoler canya Qué graller C -47dB -13dB 

Gralla seca bobinga canya Morales graller D -54dB -16dB 

Taula 6: Valors de potència en trams de silenci o de so per diferents mostres. 

Un cop obtinguts aquests valors el llindar de la potència es determina en -30dB. 

 Creuaments per zero: 

A la figura 29 es comprova que el nombre de creuaments per zero es diferencia 

molt segons si al tram hi ha so o silenci. Aquesta figura correspon a un silenci fins 

al segon 2 on comença el so que s’acaba al segon 6: 
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Figura 30: Càlcul de creuaments per zero en un tram sonor on hi ha silenci i so. 

Aquest procediment es repeteix per diferents variacions (d’entorn de gravació, de 

graller, de gralla i de canya) per comprovar que els valors no presentin alteracions 

importants (es pren com a mesura de ZCR en un tram de silenci el valor 

aproximat màxim del tram i en un tram de so el valor mínim) 

ZCR Silenci So 

Gralla dolça cirerer canya Masalies graller A 2.1x104 0.9x104 

Gralla dolça cirerer canya triangular graller A 2.0x104 1.1x104 

Gralla dolça granadillo canya Qué graller B 2.0x104 1.5x104 

Gralla seca ginjoler canya Qué graller C 1.9x104 1.3x104 

Gralla seca bobinga canya Morales graller D 2.0x104 1.4x104 

Taula 7: Valors dels creuaments per zero en trams de silenci o de so per diferents mostres. 

Vist els següents exemples (s’han comprovat altres mostres i s’observen valors 

semblants) es decideix a establir el llindar dels creuaments per zero en 1.6x104. 

 

Ja calculats els llindars el 

procediment de destriament 

serà el següent: S’avaluen els 

diferents paràmetres del tram 

respecte els llindars exposats. 

Si es superen els tres llindars 

llavors es determina que hi ha 

so. Si no, el tram es definirà 

com a silenci i la freqüència 

serà 0. 
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Taula 8: Tros del codi que evalua els diferents paràmetres 
segons els llindars exposats per determinar so o silenci. 

    if(potencia<llindarPotencia){ 

        freq=0; 

    } 

    else if(zcrnum>llindarZCR){ 

        freq=0; 

    } 

    else if((autocor[1]/autocor[0])<llindarAutocor){ 

        freq=0; 

    } 

    else{ 

        //Es calcula la freqüència fonamental 

    } 
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3.2.4. Obtenció de la freqüència fonamental 

 

S’han desenvolupat un seguit de mètodes per a la detecció de la freqüència fonamental: 

 

 Mètode basat en la transformada de Fourier: 

El sistema primigeni es basa en fer la transformada discreta de Fourier complexa en una 

dimensió de cada tram i després buscar-ne el primer màxim per a trobar la freqüència 

fonamental: 

 

void Entrada::ferfftAbs(int mida, double *tram, double *abs){ 

    fftw_plan pla; 

    int nout=mida/2+1; 

    fftw_complex sortida[nout]; 

    pla=fftw_plan_dft_r2c_1d(mida, tram, sortida, FFTW_ESTIMATE); 

    fftw_execute(pla); 

    double intermig=0; 

    for(int j=0; j<nout; j++){ 

        intermig=pow(sortida[j][0],2)+pow(sortida[j][1],2); 

        abs[j]=sqrt(intermig); 

    } 

    fftw_destroy_plan(pla); 

} 
Taula 9:Mètode ferfftAbs de la classe Entrada que executa la FFT del tram  
donat del senyal i en retorna la tranformada en valor absolut. 
 
El problema d'aquest mètode és que el so de la gralla presenta uns harmònics posteriors 

a la fonamental habitualment molt més elevats en potència que no pas la fonamental. I 

per tant la detecció aconseguiria trobar harmònics posteriors abans que la fonamental. 

Tot i així s’ha millorat el sistema buscant tan sols el primer dels pics de l’espectre, siguent 

aquest, més probablement, la fonamental del tram. 

 

 

 Mètode basat en dues transformades de Fourier40: 

 
Es desenvolupa el mètode exposat a l’apartat 2.3. de la següent manera: es calcula per 

cada tram la transformada de Fourier de la transformada de Fourier i se’n busca el 

màxim. Aquest màxim es buscarà a partir de la posició que representi la freqüència més 

alta que es vol detectar: D6 (1174Hz) que representa la posició 37 (però es deixarà un 

marge i es buscarà a partir de la posició 30). 

 

                                                
40

 S. Marchand, “An efficient pitch-tracking algorithm using a combination of Fourier transforms,” An Effic. 
Pitch-Tracking Algorithm Using a Comb. Fourier Transform., pp. 170–174, 2001. 
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 Mètode basat en l’autocorrelació 

L’autocorrelació d’un senal x enfinestrat amb una mida W començant al temps t: 

                   

   

    

 

és una manera natural de detectar repeticions periòdiques en una ona ja que mostra un 

màxim a qualsevol període   on el senyal es repeteix.41 

Així, es calcula l'autocorrelació de cada tram, entrant com a retard el període mínim que 

es vol calcular, és a dir la freqüència de mostreig entre la màxima freqüència que es vol 

calcular menys 1. Es recorda que la màxima freqüència que es vol detectar és D6 

(1174Hz), tot i que la freqüència màxima que s'ha escollit, per deixar un marge, és 1250. 

  
 

void Entrada::autocorrelacio(const std::vector<double> &tram, std::vector<double> 

&autocor, int retard){ 

    double acc=0; 

    for (int i=0; i< autocor.size(); i++, retard++) { 

        for (int j=0,acc=0; j< tram.size()-retard; j++){ 

            acc += tram[j]*tram[j+retard]; 

        } 

        autocor[i] = acc/tram.size(); 

    } 

} 

                                                
41

 B. Gold, N. Morgan, and D. Ellis, Speech and audio signal processing: processing and perception of 
speech and music. [pàgina 470] John Wiley & Sons, 2011. 

int Entrada::fourierFourier(double *tram){ 

    int freq=0; 

    int pos=0;  

    double max = 0; 

    std::vector <double> primera(n_mostres); 

    std::vector <double> segona(n_mostres); 

    ferfftAbs(n_mostres,&tram[0],&primera[0]); 

    ferfftAbs(n_mostres,&primera[0],&segona[0]); 

    for (int i=30; i< n_mostres-1; ++i) { 

        if(max<segona[i]){ 

            pos=i; 

            max=segona[i]; 

        } 

    } 

    freq=(int)(FM/pos); 

    return freq; 

} 

 Taula 10: Mètode fourierFourier de la classe Entrada que té com a 
entrada el tram per avaluar i com a sortida la freqüència trobada. 
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Taula 11: Mètode autocorrelació de la classe Entrada que executa l’autocorrelació del tram donat del 
senyal. 

Un cop s’ha calculat l’autocorrelació es busca el pic de l'autocorrelació i es suma el 

retard que s’ha passat anteriorment a l'autocorrelació, Pmin. 

 

int Entrada::trobarMaxim(const std::vector<double> &autocor){ 

    int candidat = 0; 

    double max = 0; 

    for (int i=1; i< autocor.size()-1; ++i) { 

        if (autocor[i] >= autocor[i-1] && autocor[i] >= autocor[i+1]){ 

            if (max < autocor[i]) { 

                max = autocor[i]; 

                candidat = i; 

            } 

        } 

    } 

    return candidat+Pmin; 

} 
Taula 12: Mètode trobarMaxim de la classe Entrada que troba el màxim de l’autocorrelació executada 
amb el retard corresponent i retorna el màxim sumat al retard entrat. 

 
Per a trobar la freqüència fonamental només cal invertir el màxim trobat i multiplicar-el 

per la freqüència de mostreig: freq=int(FM/maxim);  

Aixi, finalment, s’obté la freqüència fonamental del tram analitzat. 
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3.2.5. Postprocessament 

 

Un cop obtinguda la freqüència fonamental analitzada de cada tram del senyal de so 

enregistrat es fa un post-processament, en aquest cas un filtre de mediana de tres 

mostres:  

 

void Entrada::filtreMediana(std::vector<int> &senyal){ 

    int d1, d2, d3, mediana, minim, maxim; 

    int duracioSen=senyal.size(); 

    d1 = d2 = d3 = senyal[0]; 

     

    for(int i=0;i<duracioSen;i++){    

        d3 = senyal[Min(i + 1, duracioSen - 1)]; 

        minim = Min(Min(d1, d2), d3); 

        maxim = Max(Max(d1, d2), d3); 

        mediana = d1 + d2 + d3 - minim - maxim; 

        senyal[i]=mediana; 

        d1 = d2; 

        d2 = d3; 

    } 

} 
Taula 13: Mètode de la classe Entrada que filtra la senyal  
entrada amb un filtre de Mediana de 3 mostres. 
 

 

El mètode de median smoothing és un procés no-lineal, que utilitza una finestra que va 

corrent sobre les dades i va replaçant el punt del centre de la finestra per la mediana dels 

punts de la finestra. 

La mediana és el valor de la posició on la densitat de probabilitat és una meitat. I aquest 

és el valor pel qual es substitueix el valor en el qual estem mesurant la mediana. Així els 

valors atípics desapareixen davant els valors més probables i els efectes d’aquests 

valors atípics no s’estendrien cap a les altres mostres tal i com ho farien amb un filtre 

lineal. 42 El filtre de mediana tendeix a suprimir petites irregularitats sense desdibuixar 

grans discontinuitats.43 Es remarca el fet de no desdibuixar grans discontinuitats pel fet 

de que els silencis entre notes seran de la mida de tres o quatre finestres, i per tant, al 

utilitzar aquest filtre de la mida de tres finestres, aquests silencis no quedaran difosos 

entre la detecció de les notes confrontants. 

 

 

 

  

                                                
42

 B. Gold, N. Morgan, and D. Ellis, Speech and audio signal processing: processing and 
perception of speech and music. [pàgina 467] John Wiley & Sons, 2011. 
43

 T. W. Parsons, Voice and speech processing. [pàgina 221] New York [etc.] :: McGraw-Hill, 1986. 
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3.3. Extracció de les característiques de la partitura 

Per a la posterior comparació del senyal de so entrant amb la partitura donada ens cal 

extreure les característiques necessàries de la partitura. 

Un partitura comença sempre amb una clau i la indicació del compàs. En el cas d'aquest 

projecte només es tindrà en compte la clau de sol, ja que és en la clau en la que s'escriu 

la gralla. El numerador de la indicació de compàs indica quantes pulsacions hi haurà a 

cada compàs i el denominador indica de quin tipus seran aquestes pulsacions. El 

denominador habitualment serà un 4, que indica que la unitat de pulsació és la negra o 

un 8, que equivaldria a una corxera (és a dir, la meitat de la negra). 

Després es van succeïnt els compassos amb les notes pertinents, notes que tenen una 

durada i una entonació particular. 

Tot i així, aquestes informacions no servirien de res si no s'indica a quin temps han 

d'executar-se les pulsacions de la partitura. Aquest temps s'indica mitjançant el tempo 

expressat en pulsacions per minut. Aquest tempo, però, no s’especifica en el fitxer XML 

d’una partitura, s’haurà doncs d’obtenir de manera manual. L’usuari indicarà a quin 

tempo vol visualitzar i interpretar la partitura i el sistema analitzarà la partitura amb el 

tempo donat. 

 

Tal i com s'ha indicat anteriorment, aquest projecte basa l'extracció de la informació 

necessària de la partitura en l'obertura i lectura de fitxers .XML mitjançant la llibreria 

pugixml. Aquesta llibreria ofereix els mètodes child i child_value sobre els diferents 

nodes per a navegar entre els nodes i atributs del fitxer XML.44 

Primerament s'obté el compàs de la partitura, les pulsacions i la unitat de temps 

d'aquestes pulsacions. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
44

 A. Kapoulkine “pugixml 1.4 quick start guide” Febrer 2014 [consulta: 10 novembre 2014] 
Disponible a <http://cdn.rawgit.com/zeux/pugixml/v1.4/docs/quickstart.html> 

<key> 

 <fifths>0</fifths> 

 <mode>major</mode> 

</key> 

<time> 

 <beats>4</beats> 

 <beat-type>4</beat-type> 

</time> 

Taula 14: Extracte d’un codi XML d’una 
partitura referent  a l’armadura i el compàs 
d’aquesta. 
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Un cop obtingut el compàs es llegeixen les notes dels diferents compassos de la partitura. 
 

<note default-x= "19.40" default-y= "0.00" > 

 <pitch> 

<step>F</step> 

<alter>1</alter> 

<octave>5</octave> 

 </pitch> 

<duration>8</duration> 

<tie type= "start" /> 

<voice>1</voice> 

<type>half</type> 

<accidental>sharp</accidental> 

<stem>down</stem> 

</note> 
Taula 15: Extracte d’un codi XML d’una partitura referent a una  
nota blanca d’entonació F#5 que està lligada amb la següent nota. 

 
De cada nota s'obtenen les següents informacions: 

 La entonació o freqüència de la nota: 

o <step> Entonació en format de lletra 

o <alter> Si hi ha una alteració s'indica amb un 1 si és un sostingut i un -1 si 

és un bemoll 

o <octave> Octava en la que es troba la nota 

 <type> Tipus de la nota en quant a durada, que podrà ser: whole (rodona), half 

(blanca), quarter (negra), eighth (corxera), 16th (semi-corxera), 32nd (fusa) o 64th 

(semi-fusa). 

 <dot> S'indicarà si la nota té un punt, que voldrà dir que la durada de la nota es 

multiplicarà per 1.5 (se li suma la meitat de la seva durada a la durada que la nota 

ja tenia). 

 <tie> Indica que la nota va lligada, de tipus "start" si és el començament de la 

lligadura o de tipus "stop" si s'acaba amb aquella nota. 

 <time-modification> Indica les agrupacions atípiques de notes, com el treset (que 

és un grup de tres notes que s'interpreten en el temps que caldria interpretar-ne 

dues), doset, quartet, cinquet, siset, etc. 

 

Un cop obtinguda aquesta informació es pot procedir a traduïr-la per a la posterior 

comparació amb l'àudio enregistrat. Per tant, la entonació (ara en format 'F#5'45) es 

tradueix en freqüència (en Hz) 46, ja sigui en afinació a 440 o a 415.47  I la durada de la 

nota, amb les seves possibles modificacions, es tradueix en temps (s) segons el tempo 

donat.48 

Finalment, d’aquesta manera s’obtindrà un vector de notes, cada una amb la seva 

entonació i la seva durada, per a la posterior comparació amb el senyal d’àudio entrat. 

 

  

                                                
45

 Notació anglosaxona de les notes, aquesta correspondria a un fa# de l’octava 5. 
46

 Veure Apèndix 1 
47

 Veure Apèndix 3 
48

 Veure Apèndix 4  
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3.4. Comparació 

Un cop processat el senyal de so entrant i la partitura a interpretar es prossegeix a 

comparar les dues entrades. Aquesta comparació es farà tant avaluant la freqüència 

fonamental obtinguda comparada amb la de la partitura, com avaluant l’atac de la nota. 

Per tant, hi haurà 4 possibilitats respecte la comparació d'una nota interpretada amb la 

de la partitura, i segons aquests dos paràmetres hi haurà quatre colors possibles de la 

nota, tal i com s’indica a la taula 17: 

 

 Afinació correcta Afinació incorrecta 

Bon atac VERD GROC 

Atac incorrecte TARONJA VERMELL 

Taula 16: Colors d’avaluació de la nota segons l’afinació i l’atac. 

Després de la visualització de les notes de la partitura segons quina hagi sigut l’avaluació 

es procedeix a l’obtenció d’una nota global d’interpretació de la peça. Aquesta nota 

global s’obtindrà a partir de la valoració de cada nota. Les notes en verd comptaran com 

un 10, les grogues i taronges com un 5 (és tant important afinar bé la nota com atacar-la 

en el moment que toca) i les vermelles com un 0. Un cop obtingudes les valoracions de 

cada nota es fa la mitjana d’aquestes i s’obté així una nota global de la interpretació de la 

peça. 

 

Però abans de la comparació s’ha de sincronitzar el so entrat amb la partitura. Aquesta 

sincronització és necessària degut a un retard incontrolable i variant del sistema. Aquest 

retard és degut a que des de la interfície gràfica es crida al procés d’enregistrar 

juntament amb altres processos paral·lels. 

 

3.4.1. Sincronització 

 

Per a la sincronització entre el so entrant i la partitura es fa servir el següent procediment: 

1. El sistema comença a tenir en compte el so entrant en el moment en que no hi ha 

silenci, és a dir, que detecta un so49.  

2. Es detecten els quatre primers atacs50, corresponents a les quatre primeres notes 

de la partitura. 

3. Es comparen les durades de la segona, tercera i quarta nota del so entrant amb 

les durades d’aquestes a la partitura. 

4. Si són aproximadament iguals es considera que s’ha començat bé i es determina 

com a desplaçament (si cal) la diferència entre l’atac en el so i l’atac a la partitura. 

Desplaçant així el vector en cas de que la primera nota no hagués estat 

correctament efectuada, però les tres següents si.  

Altrament es considera que no s’ha començat bé la interpretació de la partitura i 

es comptarà el desplaçament produït només per la detecció del primer so 

corresponent a l’atac de la primera nota. 

                                                
49

 Aquesta detecció es fa mitjançant l’avaluació de so/silenci explicada a l’apartat 3.2.3. 
50

 S’analitza si hi ha un atac (començament de la nota) mitjançant el mètode explicat a l’apartat 3.4.3. 
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3.4.2. Avaluació de la freqüència 

Per a efectuar la comparació en quant a l’entonació primer de tot es construeix un rang 

d'acceptació dins el qual la nota interpretada seria acceptada com a vàlida. Aquest rang 

d'acceptació haurà de variar segons la nota a evaluar degut al comportament logarítmic 

de les notes musicals. El temperament musical emprat actualment defineix un interval 

constant de semitò que constitueix la unitat mínima de l'escala cromàtica.51 

Aquest raó de l'interval de semitò és   
  

 . Corresponent a fer l'arrel dotzena (degut als 

dotze semitons que construeixen l'escala cromàtica entre una nota i la seva octava) de 2. 

Per tant, si es vol obtenir la raó d’un terç de semitò, d'un quart de semitò o de un vuité de 

semitò (segons el nivell d’exigència que s’hagi determinat als ajustaments de la interfície 

gràfica) haurem de fer l’arrel quadrada segons la nota unitat mínima: 

- Un terç de semitò:   
    

                

- Un quart de semitò:   
    

                 

- un vuité de semitò    
    

                 

El rang d'acceptació d'una nota (amb freqüència fonamental Freq) es calcularà de la 

següent manera:                           

Si la freqüencia fonamental del tram del senyal interpretat està dins aquest rang es 

considerarà que aquest tram serà correcte en termes d'afinació. 

Per a comprovar si tota la nota en general està afinada es defineix un percentatge 

d'encert (a determinar per l'usuari a través del taulell d’ajustament de la interfície gràfica). 

Aquest percentatge d'encert serveix per a determinar si la quantitat de trames afinades 

correctament és suficient per considerar que la nota s'ha efectuat correctament en la 

seva totalitat.  

A més, s’ha de tenir en compte que una nota es pot interpretar més curta o més llarga 

(segons el sentit que se li vulgui oferir a la nota): Una nota encara que s’interpreti més 

curta que la durada teòrica aquesta pot haver estat ben interpretada i no s’hauria 

d’avaluar com a incorrecta. Per tenir aquest fet en compte s’avaluen les trames (dins les 

trames que corresponen per durada a la nota de la partitura) en les quals hi hagi so i és 

dins aquestes trames on es comprova l’afinació. 

 

 

 

 

                                                
51

 J. M. M. de la Fuente, Las vibraciones de la música.[pàgina 138] Editorial Club Universitario, Alicante 2007. 
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3.4.3. Avaluació de l’atac 

 

A banda de comprovar l'afinació també s'avaluarà el bon atac de la nota. És a dir, que 

l'intèrpret hagi efectuat el començament de la nota en el moment que pertocava segons 

la partitura. Per avaluar aquest fet es comprovarà si hi ha un canvi de freqüència entre 

els últims trams corresponents a l'última nota i els primers trams corresponents a la nota 

que s'interpreta en aquell moment. A més, també s’haurà de comprovar que el canvi de 

freqüència no s’efectui de so cap a silenci, perquè llavors es detectaria un final de nota i 

no un començament. Així com també s’ha de comprovar que la nota que comença es 

mantingui durant com a mínim un valor determinat (5 finestres). 

Les finestres en les que es 

determinarà si la nota està ben 

començada o no seran les 10 

últimes finestres de la nota 

anterior i les 15 finestres de la 

nota que s’estigui comprovant en 

aquell moment. (15 degut a que 

es mira si l’atac ha esdevingut 

més tard, com a màxim 10, i 

després s’haurà de comprovar si 

es manté la nota).  

L’elecció d’aquest nombre de 

finestres a avaluar s’ha 

determinat observant el màxim 

retard d’una nota interpretada 

subjectivament bé (Mitjançant un 

procediment empíric). Aquest 

retard permès és 

aproximadament el d’una semi-

corxera a un tempo 120, 

corresponent a 0.125 segons (és 

a dir, a 10 finestres de les 

utilitzades).  

A més a més, s’ha comprovat que un atac molt breu efectuat amb la gralla és de l’ordre, 

també, d’aquest valor determinat.  

S’ha tingut en compte, també, que les notes poden interpretar-se lligades i que per tant 

no hi haurà cap silenci entre les dues notes. Aquest fet dificulta la determinació sobre si 

s’ha produït un bon atac entre dues notes de la mateixa freqüència. Per aquest motiu, si 

el sistema es troba en el cas de dues notes consecutives iguals i no ha detectat cap 

canvi entre elles es decideix que hi ha hagut un bon atac. 

 

Taula 17: Mètode bonAtac de la classe Entrada que avalua un vector 
de freqüències corresponents a diferents trams del senyal entrat i en 
retorna la posició de l’atac de la nota o -1 si no n’hi ha hagut. 

 

int Entrada::bonAtac(std::vector<int> freqs){ 

    int posAtac=-1; 

    bool canvi=false; 

    int mantingudes=0; 

    int midaFreq=freqs.size(); 

    int i=0; 

    while((!canvi)&&(i<midaFreq)){ 

        if((abs(freqs[i]-freqs[i+1])>20)&&freqs[i+1]!=0){ 

            canvi=true; 

            posAtac=i+1; 

        } 

        i++; 

    } 

    if(canvi){ 

        while(i<midaFreq){ 

            if(abs(freqs[i]-freqs[i+1])<20){ 

                mantingudes++; 

            } 

            i++; 

        } 

        if(mantingudes<5){ 

            posAtac=-1; 

        } 

    return posAtac; 

} 
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3.5. Visualització de la partitura 

Per a la correcta visualització de la partitura a interpretar s'ha utilitzat el programa 

MuseScore. 

 

El sistema desenvolupat es comunica amb el programa MuseScore mitjançant paquets a 

través d'un port UDP obert pel programa MuseScore. Aquests paquets són enviats 

mitjançant la classe SimpleSend.cpp de la llibreria oscpack52. 

MuseScore ofereix la possibilitat de rebre comandes per a variar alguns dels paràmetres 

de la partitura53. 

Les comandes OSC que MuseScore permet utilitzar són les següents: 

 /open String: Obre la partitura que s'indica mitjançant l'String per a poder-la 

visualitzar en l'entorn de MuseScore. 

  /actions/play : Activa la reproducció de la partitura i n'atura la seva reproducció si 

s'estava reproduïnt en aquell moment. 

 /actions/countin : Activa la opció de donar l'entrada a la partitura indicant el temps 

de la peça en forma de senyals sonors que indiquin la distància entre les 

pulsacions i el nombre d'aquestes per a cada compàs. 

 /volume int: Varia el volum del so emès pel MuseScore segons el int que li 

introdueixis. 

 /color-note int int char*: Varia el color de la nota indicada pel primer int (tick de 

posició segons on sigui la nota) i el segon int (pitch de la nota) cap el color indicat 

pel char que li entrem. 

 

Pel que fa a la visualització de la comparació, com s'ha comentat a l'apartat anterior, 

segons l'avaluació que es faci de cada nota, aquesta ha de variar el seu color. Per variar 

el seu color es fer servir la comanda OSC /color-note. Però s'ha hagut de desenvolupar 

un sistema per a poder obtenir la durada de les notes i la freqüència d’una manera en 

que MuseScore ho pugui interpretar. Així, en el moment en que s'entra una partitura en 

XML al sistema s'hauran de “traduïr” les notes cap a un sistema comprensiu per 

MuseScore per a que aquest pugui canviar les notes de color. 

MuseScore té una nomenclatura diferent per les notes54, així s'haurà de traduïr la nota 

llegida al fitxer XML per al nombre identificatiu que li correspongui. Pel que fa a la durada 

de les notes també té una nomenclatura diferent55. MuseScore dóna un valor enter a 

cada tipus de nota i el valor del «tick» de cada nota correspon a la posició a la partitura 

segons el valor en «ticks» acumulat.  

 

 

                                                
52

 oscpack [en línia] [Consulta: 9 de novembre 2014] Disponible a: <https://code.google.com/p/oscpack/> 
53

 J. Schmidt, N. Froment i W. Schweer. osc.cpp [en línia] Juny 2014 [consulta: 10 novembre 2014] 
Disponible a: <https://github.com/musescore/MuseScore/blob/master/mscore/osc.cpp> 
54

 MuseScore BVBA. Note Pitch Values. [en línia] 2014 [consulta: 11 novembre 2014] Disponible a: < 

http://musescore.org/en/plugin-development/note-pitch-values> 
55

 MuseScore BVBA. Tick Length Values. [en línia] 2014 [consulta: 11 novembre 2014] Disponible a: < 
http://musescore.org/en/plugin-development/tick-length-values> 

https://code.google.com/p/oscpack/
https://code.google.com/p/oscpack/
https://github.com/musescore/MuseScore/blob/master/mscore/osc.cpp
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3.6. Interfície gràfica 

La interfície gràfica del sistema s'ha desenvolupat mitjançant el IDE Qt Creator. Està 

composta per una finestra principal i una secundària a la qual s'accedeix a través del 

menú Ajustaments. La interfície gràfica pot executar els processos necessaris per al 

funcionament del sistema gràcies a la classe QProcess56. 

 

 

 
Figura 31: A l’esquerra, finestra principal de la interfície gràfica i a la dreta, la finestra d’ajustaments. 

La finestra principal ofereix les següents opcions: 

- Obrir partitura: Clicant aquest botó s'obre un navegador de fitxers per escollir la 

partitura en format xml. El sistema obté llavors les dades necessàries sobre la 

partitura. A més a més s'obrirà la partitura en el programa MuseScore. 

- Donar l'entrada: Si l'usuari així ho indica el sistema donarà l'entrada de la 

partitura, oferint el tempo en format sonor indicant quantes pulsacions hi haurà en 

un compàs i la velocitat a la que s'haurà de tocar. 

- Tempo: L'usuari haurà d'indicar el tempo a que vol interpretar la partitura. Aquest 

haurà de ser el mateix que el que s'indiqui a MuseScore per a una correcta 

visualització del seguiment de la partitura. 

- Enregistra: Clicant aquest botó el sistema dóna l'ordre de començar la 

visualització del seguiment de la partitura a més d'enregistrar el so entrant. 

L'enregistrament comença en el moment de clicar el botó en cas de que «donar 

l'entrada» no estigui activat, altrament comença quan s'ha acabat el so que 

ofereix el tempo de la partitura. 

- Atura: Prement-el aturem l'enregistrament i el seguiment de la partitura. 

- Avaluar: Un cop clicat el botó el sistema avaluarà el so entrant comparat amb la 

partitura entrada i en visualitzarà el resultat en forma de colors segons si s'han 

encertat o no les notes. També es llençarà un missatge amb la nota global 

obtinguda de la valoració. 

 

                                                
56

 QProcess Class [en línia] Documentation of Qt Project. Digia PLC.  [consulta: 16 novembre 2014] 
Disponible a: <http://qt-project.org/doc/qt-5/qprocess.html> 

http://qt-project.org/doc/qt-5/qprocess.html
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Des del menú ajustaments es podran variar els següents paràmetres per poder 

personalitzar el sistema: 

 

 

El botó guardar introduirà els diferents ajustaments al sistema. En canvi el botó Valors 

per defecte revertirà aquests ajustaments i es tornaran a introduir els valors per defecte. 

El sistema guarda els canvis en els ajustaments per a la següent vegada que s’iniciï el 

programa. 

A més, també es pot obtenir una 

recomanació dels llindars de so/silenci 

mitjançant el botó “Recomanació dels 

llindars so/silenci”. Un cop clicat apareix una 

nova finestra amb els botons per enregistrar 

so i enregistrar silenci. El funcionament dels 

dos botons és el mateix, un cop apretat 

s’enregistren 2 segons (que es representen 

amb una barra de progrés del 0 al 100%). 

Un cop enregistrat el so i el silenci es fa una 

recomanació dels llindars i es torna a la 

finestra dels ajustaments. 

La recomanació d’aquests llindars s’obté analitzant els tres paràmetres de decisió de so 

silenci (potència, autocorrelació en 1 i creuaments per zero) en l’enregistrament de so i 

silenci. De l’enregistrament del so es fa la mitjana de cada paràmetre i de 

l’enregistrament del silenci se n’obté el valor més restrictiu (el màxim per la potència i per 

l’autocorrelació en 1, i el mínim pel nombre de creuaments per zero). El llindar s’obté 

calculant la mitjana del valor restrictiu del silenci i de la mitjana del so.  
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 Per més explicació veure apèndix 1: Aclariment sobre les diferents afinacions de la gralla. 

Paràmetre Descripció Valor per defecte 

Afinació Sistema de referència de l’afinació (440Hz o 

415Hz)57 

415Hz 

Percentatge d’encert Temps que s'ha d’afinar la nota per a considerar-

la un encert, en %. 

80% 

Rang de correcció Correspon al rang de freqüències que s'accepta 

per a considerar que s'ha afinat la nota.  

Nivell 1- terç de semitò 

Nivell 2-quart de semitò  

Nivell 3-vuité de semitò 

Nivell 1 

Autocorrelació en 1 Llindar de so/silenci entre 0 i 1. 0.6 

Potència Llindar de so/silenci en dB -30dB 

ZCR Llindar de so/silenci de l’ordre de 10000 16000 

Taula 18: Llistat de paràmetres ajustables des de la finestra d’ajustaments de la interfície gràfica amb els valors 
per defecte estipulats. 

Figura 32: Finestra de recomanació de llindars  
de so/silenci de la interfície gràfica 
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4. Resultats 

Obtingut ja el prototip final del programa desenvolupat es procedeix a comparar els 

resultats obtinguts amb els dos mètodes diferents d’obtenció de la freqüència fonamental. 

Així com també variant el tipus de finestra utilitzada per l’enfinestrament, Hamming o 

Hann. Així el sistema oferirà 4 variacions: 

- Mètode de detecció de freqüència fonamental basat en l’autocorrelació i 

enfinestrat amb Hamming. 

- Mètode de detecció de freqüència fonamental basat en l’autocorrelació i 

enfinestrat amb Hann. 

- Mètode de detecció de freqüència fonamental basat en la tranformada de Fourier 

de la transformada de Fourier i enfinestrat amb Hamming. 

- Mètode de detecció de freqüència fonamental basat en la tranformada de Fourier 

de la transformada de Fourier i enfinestrat amb Hann. 

Per determinar el correcte funcionament del sistema s’ha determinat fer les proves de 

testeig amb una peça coneguda per molts grallers, el toc de vermut. 

La primera de les proves s’ha efectuat amb la interpretació d’un dels grallers més 

importants actualment. El resultat d’aquesta prova ha sigut el següent: 

 

Figura 33: Partitura del toc de vermut avaluada pel sistema entrada una molt bona interpretació d’un 
graller. 

A la figura 32 es comprova que, per a una persona que toca molt bé, la majoria de les 

notes són avaluades com a bones (verd). Tot i així es poden observar sis equivocacions, 

dues d’elles corresponents a errors del sistema i no del graller. 

La segona prova s’efectua amb un graller “estàndard” interpretant la peça el pitjor que 

pot en qüestions d’afinació (tocant però les notes que pertoquen) i en qüestions de temps 

(efectuant bé el principi per no provocar problemes de sincronització). El resultat és el 

següent: 
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Figura 34: Partitura del toc de vermut avaluada pel sistema entrada una interpretació força pèssima 
d’un graller. 

A la figura 33 s’observa que realment si una partitura s’interpreta malament el resultat del 

sistema avaluarà les notes com a mal interpretades. També s’ha de fer constar que si el 

retard que hi ha a la interpretació és prou ample com per a que al sistema li sembli que 

és l’atac de la següent nota el sistema actuarà com si s’hagués atacat bé la nota següent. 

És per aquest motiu que en aquesta prova hi trobem força notes avaluades com a ben 

atacades (groc), però que haurien de ser avaluades com a mal atacades (vermell). 

Aquest fet s’ha intentat revertir variant l’algorisme d’atac, però no s’ha aconseguit 

solucionar-ho totalment. Així es determina una possible futura millora en aquest apartat. 

Per a la valoració de quina variació del sistema dóna uns millors resultats es procedeix a 

calcular gràfiques de precision-recall. Com que les 4 variacions del sistema només fan 

variar les valoracions en quant a l’afinació de la nota, es determinen els següents 

paràmetres: 

- Positiu cert: Quan s’afina la nota i el sistema ho detecta així. 

- Positiu fals: Quan no s’afina la nota i el sistema detecta que sí que s’afina. 

- Fals negatiu: Quan s’afina la nota però el sistema no ho detecta d’aquesta 

manera. 

         
              

                                
                 

              

                                
 

Es calculen els valors de precision-recall per a 10 enregistraments i per 4 variants del 

sistema. Aquests 10 enregistraments presenten les següents variants: 

Identificador Afinació Gralla (tipus, constructor, fusta) Inxa (tipus, constructor) 

1 415 Dolça Xavier Orriols cirerer Quadrada Qué 

2 415 Dolça Xavier Orriols granadillo Quadrada Qué 

3 415 Seca Xavier Orriols boix Quadrada Masalias 

4 415 Dolça Pau Orriols granadillo Quadrada Qué 
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5 415 Dolça Xavier Orriols boix Quadrada Qué 

6 415 Dolça Xavier Orriols ginjoler Quadrada Masalias 

7 440 Seca Sans bobinga Triangular Txema Morales 

8 440 Dolça Sans granadillo Triangular Pablo Zamarrón 

9 440 Seca Xavier Orriols cierer Quadrada Txema Morales 

10 440 Dolça Sans boix Triangular Pablo Zamarrón 

Taula 19: Variants dels 10 enregistraments utilitzats per les proves finals. 

Els resultats obtinguts de precision-recall són els següents: 

Mètode Enregistrament 1 Enregistrament 2 Enregistrament 3 Enregistrament 4 

 Precision Recall Precision Recall Precision Recall Precision Recall 

Autocorrelació+Hamming 0,970 0,985 0,964 0,914 1,000 0,857 1,000 0,973 

Autocorrelació+Hann 0,970 0,970 0,964 0,914 1,000 0,837 1,000 0,973 

FFT(FFT)+Hamming 0,970 0,970 0,964 0,931 0,978 0,918 1,000 0,986 

FFT(FFT)+Hann 0,970 0,970 0,964 0,914 1,000 0,918 1,000 0,973 

 

Per cada mètode s’efectua la mitjana del valor de precision i recall dels 10 

enregistraments: 

Mètode Mitjana 

 Precision Recall 

Autocorrelació+Hamming (1) 0,947 0,935 

Autocorrelació+Hann (2) 0,943 0,923 

FFT(FFT)+Hamming (3) 0,939 0,937 

FFT(FFT)+Hann (4) 0,939 0,928 

Taula 21: Valors de precision-recall dels quatre  
mètodes amb la mitjana dels 10 enregistraments. 
 

 

I es calcula la F-measure de la següent manera 

per cada mètode: 

            
                

                
 

 

 

Enregistrament 5 Enregistrament 
6 

Enregistrament 
7 

Enregistrament 
8 

Enregistrament 
9 

Enregistrament 
10 

Precision Recall Precision Recall Precision Recall Precision Recall Precision Recall Precision Recall 

0,958 0,958 1,000 0,917 0,900 0,923 0,980 0,828 0,862 1,000 0,833 1,000 

0,957 0,917 1,000 0,900 0,897 0,897 0,980 0,828 0,833 1,000 0,833 1,000 

0,958 0,958 0,982 0,917 0,897 0,897 0,980 0,828 0,857 0,960 0,800 1,000 

0,957 0,917 1,000 0,900 0,897 0,897 0,980 0,828 0,828 0,960 0,800 1,000 

Taula 20: Valors de precision-recall dels quatre mètodes diferents pels 10 enregistraments efectuats. 

Mètode 1 Mètode 2 

Mètode 3 
Mètode 4 

0,900 

0,910 

0,920 

0,930 

0,940 

0,950 

0,960 

0,970 

0,980 

0,990 

1,000 

0,900 0,920 0,940 0,960 0,980 1,000 

P
re

c
is

io
n

 

Recall 

Precision-recall 

Figura 35: Gràfica precision-recall dels valors amitjanats 
dels 10 enregistraments i pels 4 mètodes diferents. 
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I és a partir d’aquesta mesura quan podem decidir amb certesa quin és el millor mètode 

d’obtenció de la freqüència fonamental: 

 

Taula 22: Càlcul de F-measure pels 4 mètodes  
diferents d’obtenció de la freqüència fonamental 

 
Donats aquests valors de la F-measure es determina que el millor mètode per a 

l’obtenció de la freqüència fonamental és el que està basat en l’autocorrelació i 

s’enfinestra amb Hamming. A més, es comprova que s’obté un bon resultat, ja que és un 

valor molt proper a 1 (que voldria dir que és el màxim de precís possible). 

 

Finalment, com que aquest sistema intenta ajudar a l’aprenentage musical s’han 

comparat els resultats que ofereix el programa amb l’avaluació de tres professors de 

música i/o gralla. Aquests resultats comparats corresponen als 10 enregistraments amb 

les variacions comentades a la taula 20. Els resultats del sistema s’obtenen a partir del 

mètode 1 (el millor segons F-measure) i donant un valor global de la valoració58. 
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 El valor global s’obté de la manera explicada a l’apartat “3.4. Comparació”. 

Mètode F-measure 

Autocorrelació+Hamming 0,94104 

Autocorrelació+Hann 0,93332 

FFT(FFT)+Hamming 0,93762 

FFT(FFT)+Hann 0,93351 

Id Sistema Aval. 1 Aval. 2 Aval. 3 

1 5,32 4 6 4 

2 6,46 6 8 8 

3 5,36 5 7,5 9 

4 9,02 8 9 10 

5 4,33 5 8 5 

6 7,75 7 8,5 8 

7 4,46 4 5 0 

8 7,64 9 8 7 

9 5,36 3 6 4 

10 6,76 4 6,5 2 

Taula 23: Valoracions globals sobre les 10  

interpretacions segons el sistema i 3 professors. 

Figura 36: Gràfica comparatòria dels resultats del 
sistema i de les valoracions dels professors. 
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Vista la taula 24 i la figura 35 podem afirmar que el sistema s’acosta a les valoracions 

dels professors. Tot i que les variacions més grans es donen entre les valoracions dels 

professors, donat que cada professor avalua els paràmetres que per a ell semblen més 

importants, a banda de basar-se, també, en la percepció pròpia subjectiva del timbre59. 

Una de les diferències més grans la trobem amb la interpretació 3, aquesta ha estat 

interpretada amb moltes notes fora de temps, però amb una bona qualitat de so (bon 

timbre). Aquest fet fa que el sistema i el professor 1 tinguin una nota semblant, ja que 

aquest professor valora molt el fet del temps, però en canvi els altres dos avaluadors 

valoren amb notes molt més elevades el fet de la timbre60.  

Les altres diferències importants es donen a les dues interpretacions finals. Aquestes 

dues interpretacions tenen uns temps més o menys correctes i una afinació més o 

menys acceptable, fet que es repercuteix amb una nota acceptable del sistema. Però en 

canvi dos dels professors avaluen aquestes dues interpretacions força avall degut a que 

tenen un timbre força pèssim. 

Concloent la comparació del sistema amb l’avaluació dels professors es determina que a 

banda de l’avaluació de l’afinació i el temps els avaluadors tenen en compte també la 

sonoritat, el timbre60. Aquesta característica apreciable subjectivament presenta una gran 

complexitat per ser valorada objectivament. És per aquest motiu que es conclou que 

aquesta eina pot ser molt adequada per a treballar l’afinació i el temps d’una peça. Però 

en referència al timbre del so efectuat, els possibles usuaris del sistema hauran de 

comptar amb l’ajuda d’un professor per a millorar aquesta característica. 
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 Veure Apèndix 5: La percepció del timbre. 
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5. Pressupost i viabilitat econòmica 

 

Cost de desenvolupament del prototip 

Aquest projecte està desenvolupat pensant en un prototip final que pot esdevenir un 

producte.  

Els costos del prototip seran els dels salaris de l’enginyer júnior i l’enginyer supervisor. 

Només es tenen en compte els salaris ja que no s’ha requerit cap material addicional al 

que ja es tenia, com és l’ordinador o la gralla. 

  

Salaris Treballadors Preu/hora Hores/setmana Salari 
mensual 

Mesos Total 

Enginyer júnior 1 8 € 30 960 € 4 3.840 € 

Enginyer 1 20 € 5 400 € 4 1.600 € 

       

     TOTAL 5.440 € 

Taula 24: Taula de costs dels salaris per al desenvolupament del prototip 

 

Costos de manteniment 

Es consideren diferents costos com màrqueting, venda, promoció, costos administratius 

o impostos. Aquests es simplifiquen en 500€ mensuals. 

 

Mercat potencial 

El nombre actual de grallers es calcula en 4.000. S’assumeix una probabilitat d’interès en 

l’adquisició del programa d’un 25% del total, és a dir, uns 1.000. 

El nombre d’escoles que imparteixen cursos dedicats a la gralla són aproximadament 20 

en tota Catalunya. D’aquí s’assumeix una possibilitat d’adquisió del programa d’un 50%. 

A més es constrasta l’interès demostrat durant les diferents proves realitzades pel 

desenvolupament del programa amb resultats que demostren que existeix un mercat per 

aquest. 

En definitiva, es tracta d’un mercat potencial reduït, però també captatiu, gramial i amb 

reduïda competència, fet que facilita la viabilitat d’aquest producte. 

 

Propostes de comercialització 

Per a una possible viabilitat econòmica del projecte es valoren les següents propostes no 

excloents entre elles: 

- Descàrrega d’una demostració del producte per una setmana. Un cop s’acabés la 

setmana de prova l’usuari hauria d’oferir el que cregui que val el programa si el 

vol continuar utilitzant. Aquest sistema, anomenat  “taquilla inversa” s’ha provat 

en diferents espectacles amb una recaptació superior comparada amb el sistema 
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tradicional.60 Aquest efecte és fàcilment explicable amb una campana de Gauss 

comptabilitzant els possibles usuaris del sistema i el que estarien disposats a 

pagar. A la banda esquerra de la campana hi haurien els usuaris que un cop fixat 

un preu no podrien pagar-lo, però a la banda dreta hi haurien usuaris que podrien 

pagar més del preu fixat. Demanant el que pugui oferir cadascú (amb un mínim 

de 5€) es compensa aquest fet, ja que, amb usuaris responsables, els que poden 

oferir més, n’oferiran més i els que no, menys. Però, el que seria segur és que 

s’augmentaria el nombre de vendes.61  

 

Agafant com a preu el mínim que es demanaria de voluntat (5€) i que el 

càlcul aproximat de grallers que hi ha és de 4000, el màxim que es podria 

obtenir seria de 20.000€. Comptant que el producte el podrien voler el 

25% dels grallers (1.000), els beneficis serien de 5.000€. Però no vol dir 

que només l’arribessin a obtenir aquests 1000 grallers, cada any 

augmenta el nombre de persones que volen aprendre a tocar la gralla (així 

com també hi ha persones que ho deixen). Degut a aquesta renovació 

sempre hi hauria grallers disposats a comprar aquest producte. 

 

- Desenvolupament de la web per a descarregar el producte amb diversos anuncis. 

La web també oferiria la oportunitat de comunicar-se amb altres usuaris del 

programa poguent compartir experiències i partitures. Aquest fet augmentaria el 

trànsit de la pàgina podent així obtenir més beneficis dels anuncis. 

 

Aquest mètode no suposaria uns grans beneficis, però podria suposar una 

petita font d’ingressos. 

 

- Demanar subvencions degut al component educatiu del projecte i al component 

cultural i tradicional. La raó amb la que es demanaria una subvenció seria perquè 

és un producte que milloraria la qualitat sonora de l’entorn tradicional i popular. A 

banda d’una millora en l’ensenyament d’un instrument tradicional tant important a 

Catalunya com és la gralla. També es podrien buscar inversors que creguessin 

en el projecte. 

 

D’aquesta manera es podria a sufragar la despesa inicial del 

desenvolupament del prototip.  

 

- Adaptació del producte per a escoles de música (on disposin d’ensenyament de 

gralla), amb un entorn fet a mida. Així es cobraria l’adaptació en si a més d’una 

part del cost del primer prototip.  
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 L. Serra. De les pastanagues a la taquilla inversa: 5 fórmules imaginatives per atreure públic al teatre. [en 
línia] Diari Ara 7 de febrer del 2013. [consulta: 20 novembre 2014] Disponible a: < 
http://www.ara.cat/cultura/Des-pastanagues-taquilla-formules-imaginatives_0_861514029.html> 
61

 Sixto Paz Produccions. La taquilla inversa [en línia] Jovent, revista juvenil alternativa [consulta: 20 
novembre 2014] Disponible a: <http://www.revistajovent.cat/2014/02/la-taquilla-inversa/> 
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El preu seria de 1500€, 1000€ per l’adaptació i 500€ per l’amortització dels 

costos del primer prototip. També es faria un manteniment anual de 400€ 

per a l’actualització dels diferents continguts i dels usuaris de l’escola. 

 

 

Vistos tots aquests aspectes el projecte podria ser viable al llarg dels primers anys de 

vida, però s’hauria d’invertir en I+D per a que seguís sent viable. Aquest I+D aniria 

encarat a efectuar variacions al producte, com per exemple adequar-ho a altres 

instruments, fet que reportaria més beneficis.  
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6. Conclusions i desenvolupament futur:  

 

Durant el desenvolupament d’aquest treball s’ha creat una eina d’aprenentatge orientat a 

un instrument en concret, la gralla. Aquesta eina d’aprenentatge s’ha basat en la 

detecció de la freqüència fonamental de les notes i en la detecció del començament 

d’aquestes. 

S’han estudiat diversos mètodes per a la detecció de la freqüència fonamental i entre ells 

se n’han desenvolupat dos: un basat en l’autocorrelació i l’altre basat en la transformada 

de Fourier. El mètode s’ha ampliat delimitant primer les trames de so i silenci i calculant 

només la freqüència fonamental en les trames de so. 

 

L’eina d’aprenentatge presenta un funcionament senzill i didàctic. Primer de tot s’entra la 

partitura que es vulgui interpretar en format XML. La interfície gràfica es comunica amb 

el programa d’edició de partitures MuseScore per a la visualització de la partitura. Al 

moment de començar la interpretació d’aquesta el programa enregistra el so i al acabar 

es compara amb la partitura. Finalment el programa ofereix el resultat de l’avaluació de 

cada nota en format de colors segons l’afinació i l’atac de la nota. Així com també es 

dóna el resultat en forma de nota global de l’avaluació. 

 

Per a avaluar el correcte funcionament del programa aquest es prova amb deu usuaris 

amb nivells, gralles, canyes i afinacions diferents. Amb aquests deu enregistraments es 

testegen les 4 variants del sistema (segons l’enfinestrament i el mètode d’extracció de la 

freqüència fonamental). Així es comprova que el programa respon correctament en 

cadascun dels casos. Tot i que el funcionament de les quatre variants del sistema és 

correcte i presenten resultats molt similars, finalment s’escull el mètode basat en 

l’autocorrelació amb enfinestrament Hamming per la seva lleugera millora respecte el 

mètode basat en la transformada de Fourier. 

 

Finalment es comprova el bon funcionament educatiu del sistema comparant la nota 

global de l’avaluació oferta pel sistema amb les valoracions fetes per tres professors de 

música i/o gralla. Així es determina que que el programa entrega una valoració numèrica 

aproximada a la valoració que faria un professor. Tot i que es destaca una diferenciació 

remarcable: un professor normalment valorarà, també, el timbre de la interpretació 

mentre que el sistema és incapaç d’oferir una valoració d’aquesta característica degut a 

la seva subjectivitat. 

 

Es confirma, doncs, que s’han acomplert tots els objectius62 marcats inicialment. A més, 

el sistema compleix tots els requisits incials63 excepte el d’oferir una eina que treballi a 

temps real.  

                                                
62

 Objectius inicials definits a l’apartat “1.1. Objectius”. 
63

 Requisits inicials definits a l’apartat “1.2. Requisits i especificacions”. 
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Tot i així, es presenten unes possibles millores per a un desenvolupament futur: 

- Millora en l’algorisme de sincronització. Una possible proposta seria utilitzar 

DTW64. 

- Millora en l’algorisme de detecció del començament de la nota. 

- Funcionament en temps real. 

- Tenir en compte diferents dificultats oferides per la partitura: canvis de compàs, 

repeticions, notacions de picats, etc. 

  

                                                
64

 DTW: Dynamic Time Warping. 
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Apèndixs: 

 

Apèndix 1: Aclariment sobre les diferents afinacions de la gralla 

La gralla va arribar als nostres dies amb una afinació històrica que oscil·lava vora dels 

415Hz (afinació de la nota A4). Al arribar als temps moderns (parlem dels anys 70) calia, 

doncs, una uniformització i establir un diapasó concret, així que es va optar per l'afinació 

històrica amb el diapasó centrat a 415Hz. Tot i que, davant la necessitat de tocar amb 

altres instruments (els quals la majoria es troben afinats a 440Hz), també es va establir el 

diapasó centrat a 440Hz alternatiu al 415Hz històric. L'afinació a 440Hz s'ha popularitzat 

sobretot en el territori de Catalunya Vella, tot i que no pel motiu exposat. I en canvi, 

l'afinació a 415Hz s'ha mantingut, sobretot, en el territori de la Catalunya Nova65. 

Per tant podem dir que, a hores d’ara, en el món de la gralla conviuen les dues 

afinacions, amb diapasons centrats a 440Hz o 415Hz. 

 

Apèndix 2: Taula d’afectació dels harmònics en el timbre66 

 

Taula 25: Taula d’harmònics amb els seus intervals respectius i els efectes produïts per aquests dins 
de la sensació auditiva. 

 

                                                
65

 La diferenciació entre Catalunya Vella i Nova és d’origen històric però geogràficament es pot simplificar 
com la divisió efectuada pel riu Llobregat, siguent la Catalunya Vella la que roman al nord del riu i la Nova al 
sud. 
66

 J. M. M. de la fuente, Las vibraciones de la música. [pàgina 141] Editorial Club Universitario, 2007. 
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Apèndix 3: Taula d’equivalència de la freqüència de les notes 

Nota 440 415 

E4 329.63 311.13 

F4 349.23 329.63 

F#4/Gb4 369.99 349.23 

G4 392.00 369.99 

G#4/Ab4 415.30 392.00 

A4 440.00 415.30 

A#4/Bb4 466.16 440.00 

B4 493.88 466.16 

C5 523.25 493.88 

C#5/Db5 554.37 523.25 

D5 587.33 554.37 

D#5/Eb5 622.25 587.33 

E5 659.25 622.25 

F5 698.46 659.25 

F#5/Gb5 739.99 698.46 

G5 783.99 739.99 

G#5/Ab5 830.61 783.99 

A5 880.00 830.61 

A#5/Bb5 932.33 880.00 

B5 987.77 932.33 

C6 1046.50 987.77 

C#6/Db6 1108.73 1046.50 

D6 1174.66 1108.73 
Taula 26: Taula d’equivalències entre la nota en lletra i la seva octava amb la seva freqüència en 
l’afinació a 440 o a 415. 

 

Apèndix 4: Taula d’equivalència entre el tipus i la durada de les notes 

Representació Type Denominador=2 
(pulsació blanca) 

Denominador=4 
(pulsació negra) 

Denominador=8 
(pulsació corxera) 

Rodona whole 2 4 8 

Blanca half 1 2 4 

Negra quarter 1/2 1 2 

Corxera eighth 1/4 1/2 1 

Semi-corxera 16th 1/8 1/4 1/2 

Fusa 32nd 1/16 1/8 1/4 

Semi-fusa 64th 1/32 1/16 1/8 

punt <dot> +valorNota/2 

agrupacions <time-
modification> 

valorNota*<normal-notes>/<actual-notes> 

Taula 27: Taula d’equivalències entre el tipus de la nota segons el document XML i la seva durada. 



 

 69 

Apèndix 5: La percepció del timbre 

“La teoria de la localització explica que la percepció del timbre respon a complexes 

mecanimes que el cervell realitza a partir dels estímuls procedents de les neurones 

afectades en l’òrgan de Corti pels diferents harmònics d’un so complexe. Ara bé, la cosa 

és encara més complexa ja que el reconeixement que fem de la veu d’un individu o d’un 

instrument musical es fonamenta no només en la composició espectral del so sino també 

de l’evolució temporal d’aquest espectre des de la seva emissió fins la seva extinció i 

també de la envolvent de la intensitat.”67 
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 J. M. M. de la Fuente, Las vibraciones de la música. [pàgina 285] Editorial Club Universitario, Alicante 

2007. 

 



 

          

Apèndix 6: Diagrama de Gantt ampliat 

 

 

Figura 37: Diagrama de Gantt des del 3 de març fins al 15 de maig del 2014. 
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Figura 38: Diagrama de Gantt del setembre fins al desembre. 



 

  
  
  
  
  

Glossari 

 

AMDF: Average Magnitude Difference Function. 

DTW: Dynamic Time Warping. 

FFT: Fast Fourier Transform. 

FM: Freqüència de mostreig. 

I+D: Investigació i desenvolupament. 

IDE: Integrated Development Environment. 

MIT: Massachussets Institute of Technology.  

ZCR: Zero-crossing rate (taxa de creuaments per zero). 


