
 

 

 

TREBALL FI DE GRAU 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

SINTETITZADOR DE DUES OCTAVES AMB CAPACITAT 

D’EMMAGATZEMAR LOOPS 

 

 

 

Memòria 

 

 

 

Autor:  Roger Sanz Cortés 
Director:  Joan Domingo Peña 
Convocatòria: Octubre 2017 



Sintetitzador de dues octaves amb capacitat d’emmagatzemar loops 

  i 

  





 

  



Sintetitzador de dues octaves amb capacitat d’emmagatzemar loops 

  i 

Resum 

El present treball consisteix en el disseny i implementació d’un sintetitzador amb  teclat de dues 

octaves i amb capacitat d’enregistrar pistes de so.  

En aquest treball també es presenten els fonaments del so i s’esmenten alguns dels diferents tipus de 

síntesis existents. 

El sintetitzador haurà de permetre la interacció de l’usuari a temps real amb el sistema, permetent 

modificar diversos paràmetres, també concedirà la possibilitat enregistrar pistes facilitant escollir si es 

reprodueixen o no.  

Les composicions creades amb el sintetitzador podran estar formades tant per pistes de so gravades 

com per l’entrada de l’usuari mitjançant el teclat. 

Per una part, s’haurà de realitzar el disseny hardware dels perifèrics del sistema, així com el teclat, els 

botons de control i llums LED per visualitzar estats, que permetin la interacció del músic amb 

l’instrument. 

Per altra banda hi ha la part de disseny software, que serà l’encarregada de gestionar totes les entrades 

i sortides del sistema, de la generació de so, del control de paràmetres i de l’enregistrament de pistes. 

La manera de desenvolupar el projecte s’ha bastat en una metodologia de desenvolupament iteratiu i 

incremental, en la que es tracta d’anar afegint valor a poc a poc al prototip a mesura que augmenten 

els requeriments.  

En aquest document es presenta de manera breu la història del sintetitzador i s’analitzen diversos tipus 

de síntesi, així com els fonaments bàsics per entendre el so. Es mostren els dissenys realitzats i el 

manual d’usuari del prototip final. 
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Resumen 

El presente trabajo consiste en el diseño e implementación de un sintetizador con teclado de dos 

octavas i con capacidad de registrar pista s de sonido. 

El sintetizador deberá permitir la interacción con el usuario a tiempo real, permitiendo modificar varios 

parámetros. También concederá la posibilidad de registrar pistas, y la elección de reproducir-las o no. 

Las composiciones que el sintetizador permita crear podrán ser formadas por pistas de sonido 

almacenadas a la vez que a través del teclado. 

Por una parte, se deberá realizar el diseño del hardware de los periféricos del sistema, así como el 

teclado, los botones de control i luces, que permitan la interacción del músico con el instrumento.  

Por la otra, se deberá realizar el diseño del software, el cual será el encargado de gestionar las entradas 

y salidas del sistema, de la generación de seña, del control de parámetros y de la grabación de pistas 

de sonido. 

La metodología emprada en este proyecto se ha basado en el desarrollo iterativo e incremental, dónde 

se ha tratado de añadir valor poco a poco al producto, en ciclos de trabajo cortos, a medida que 

aumentan los requerimientos y su valor. 

En este documento se presenta de manera breve la historia del sintetizador y se analizan distintos tipos 

de síntesis, así como los fundamentos básicos para entender el sonido. Se muestran los diseños 

realizados y el manual de usuario del prototipo final. 
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Abstract 

This project consist on the design and implementation of a synthesizer with a two octave keyboard and 

the capacity to record loops. 

The synthesizer have to allow a real-time interaction with the user and the modification of its 

parameters. It also have to record loops and implement a play – mute option. 

The compositions that the synthesizer allows to create can be formed by recorded loops and the 

keyboard input at the same time. 

By on side, the hardware must be designed to satisfy all the needs of the system, such as the keyboard, 

the control buttons and also LEDs. It is needed to guarantee the interaction of the music with the 

electronic instrument. 

By the other side, the software must be designed, which will be responsible for managing the inputs 

and outputs of the system, signal generation, parameter control and recording of sound tracks. 

The methodology used in this project has been based on an iterative and incremental development, 

where it has been tried to add value little by little to the product, in short work cycles, as the 

requirements and its value increase. 
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Glossari 

Loop: Es tracta d’un anglicisme emprat en la música electrònica. Consisteix en un o diversos compassos, 

subdividits en steps o passos, en el qual s’emmagatzemen esdeveniments sonors. Els loops se solen 

reproduir en bucle. 

Step: Es tracta del terme que defineix el nombre de passos d’un loop. Els loops s’acostumen a 

compondre 8, 16, 32 o 64 steps. 

Sample Based: Es diu de la tècnica de processament de senyal en la qual les mostres d’aquesta són 

tractades d’una en una. 

Frame Based: Es diu de la tècnica de processament en el qual el senyal es processa a partir de marcs 

definits per diverses mostres. 

Sample (musical): So enregistrat que  pot ser reproduït segons la voluntat del músic. 

GPIO: Acrònim de General Pin Input Output, és el nom que reben els pins de la placa Raspberry Pi. 
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1. Introducció 

1.1. Motivació 

Des de sempre m’ha apassionat la música i des de fa uns anys els programes de producció musical. 

Sempre havia volgut fer-me amb algun sintetitzador analògic o teclat MIDI(Musical Instrument Digital 

Interface)  que em permetés realitzar composicions, o, si més no, jugar una mica amb la creació i 

modificació de sons i ritmes.  

Motivat per això, farà un any, vaig realitzar l’Atari Punk Console, un petit projecte de sintetitzador 

analògic basat la utilització de microxips 555 com a generadors de senyal.  

Què millor que realitzar un projecte de final de carrera on pugui aprendre i aprofundir més en el món 

de la síntesi i processament de senyal, i acabar construint un sintetitzador tangible desenvolupat per 

mi.  

1.2. Objectius del treball 

L’objecte serà el disseny i construcció d’un sintetitzador implementat amb una placa de 

desenvolupament hardware i l’entorn de programació Simulink.  

La primera idea és que l’instrument compleixi amb els següents objectius: 

 La construcció d’un prototip del sintetitzador amb entrada de teclat de dues octaves. 

 Contenir un banc de sons on es trobin samples d’instruments de corda, de percussió, de vent 

i d’altres.  

 Capacitat d’emmagatzemar loops en diverses pistes i permetre a l’usuari fer composicions més 

complexes. 

A partir d’aquests objectius principals caldrà definir el funcionament de l’instrument i implementar una 

Interface que permeti a l’usuari interactuar amb aquest. 
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2. El Sintetitzador – Estat del art 

2.1. Breu història 

Un sintetitzador és un instrument electrònic musical 

capaç de generar sons. De manera que, normalment, 

també són capaços d’imitar altres instruments. 

Des de l’arribada dels dispositius elèctrics, els 

inventors han estat dissenyant instruments musicals 

fent servir la nova tecnologia que anava 

desenvolupant-se per crear sons a partir de l’anàlisi 

individual de tres elements del so: pitch, timbre i 

volum.  

La gran revolució va arribar amb la invenció del 

transistor i, més endavant, els circuits integrats. A la 

dècada dels 70 companyies com Yamaha i Roland 

van apostar per aquest sector i els sintetitzadors van 

esdevenir una indústria multimilionària. La invenció 

de noves tecnologies condueix a l’aparició de nous mètodes de síntesi, les famílies d’instruments 

electrònics incrementaven i aquest fet va comportar el creixement de la gamma de productes al 

mercat. 

El sintetitzador és un instrument universal. Al contrari del que s’acostuma a pensar, no només es 

redueixen a instruments de teclat. Existeixen sintetitzadors de guitarra, així com de bateria, percussió 

i vent. Tots els sintetitzadors operen sobre el mateix principi d’interacció tot i que el medi de control 

és diferent. 

Existeixen els programes d’edició musical o DAWs (Digital Audio Workstation) on es poden utilitzar 

pluggins que emulen sintetitzadors reals. 

Actualment, a més dels productes de mercat de les gran companyies, per internet es poden trobar 

dissenys i projectes de gent de la comunitat, on es poden trobar molts instruments DIY (Do It Yourself). 

A més, també es poden trobar Start Ups relacionades amb el món dels instruments musicals, on 

busquen productes i serveis innovadors o inexistents al mercat. Les Start Ups són un nou concepte 

d’empresa emprenedora que tracta de buscar inversors pel producte o servei que ofereixen per tal 

d’incidir al mercat. 

Figura 2.1. Sintetitzador Emerson Modular de Moog 

(1969). Font: 

http://slowclub.es/vuelve-el-

maravilloso-sintetizador-emerson-

modular-de-moog/ 
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2.2. Tipus de síntesi  

Durant el transcurs de la història i la tecnologia s’han anat generant diferents tipus de síntesi. Molts 

d’aquests van ser desenvolupats amb sistemes d’electrònica analògica que més tard, durant l’era 

digital, van ser implementats digitalment. Gràcies a la digitalització van aparèixer nous conceptes de 

síntesi digital i les tècniques de síntesi per sample es van popularitzar.  

2.2.1. Síntesi additiva 

La síntesi additiva es basa en la generació de sons a partir de la suma d’ones. Amb aquesta tècnica es 

poden crear sons amb tants harmònics com oscil·ladors sinusoïdals de diferent freqüència s’utilitzin. 

És el tipus de síntesis utilitzat en els primers sintetitzadors degut a la seva senzillesa i fàcil 

implementació. Actualment encara es utilitzada en instruments senzills com teclats educatius. 

 

Figura 2.2. Generació d’una ona amb forma de dent de serra a partir de la suma d’harmònics . Font: 

http://www.rcubero.es/acustica/Acustica%20Musical.htm 
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2.2.2. Síntesi sostractiva 

La síntesi sostractiva és aquella la qual es basa en la generació de sons rics en harmònics i mitjançant 

filtres reduir aquests harmònics. Usualment es generen senyals en forma de dent de serra que és molt 

rica en harmònics, i/o parcials, tot i que també se'n poden utilitzar d'altres (sinusoïdals, quadrades...), 

i a continuació es filtra el senyal a partir d'un o diversos filtres per tal d'aconseguir reduir els harmònics, 

i/o parcials. Els filtres poden també tenir una envoltant per tal de generar sons que canvien 

d'harmònics en el temps. 

 

Figura 2.3. Exemple de síntesi subtractiva. A l’esquerre, l’espectre de la senyal d’entrada, al mig, la resposta del 

filtre, i a la dreta, la senyal de sortida resultat del filtratge de la senyal d’entrada . Font: 

http://www.ehu.eus/acustica/espanol/musica/ineles/ineles.html 
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2.2.3. Síntesi FM 

La síntesi FM o per modulació de freqüència és aquella capaç de generar diferents patrons d’harmònics 

a partir d’operadors.  

Un operador és una configuració d’oscil·ladors en la qual la freqüència de l’oscil·lador portador és 

modulada per la freqüència de l’oscil·lador modulador. Així doncs, la freqüència resultant és la del 

portador desviada per la freqüència del modulador. 

 

Figura 2.4. Composició d’un operador. On fc correspon a la freqüència portadora, fm a la freqüència moduladora, 

i a i d al valor de guany dels oscil·ladors. Font: http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/jure.html 

Un operador permet crear sons molt rics en harmònics sempre que la freqüència moduladora es trobi 

per sobre dels 20 Hz. Quan es troba per sota d’aquest llindar s’observa l’aparició de l’efecte sonor de 

vibrat sobre el portador, tal com s’aprecia a la següent figura. 

  

Figura 2.5. Operador amb fm inferior a 20 Hz, s’observa el vibrat. Font:      

http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/jure.html 
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Figura 2.6. Operador amb fm superior a 20 Hz, s’observa la generació d’una nova forma d’ona. Font: 

http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/jure.html 

Amb la unió de múltiples operadors i diferents configuracions d’addició i/o modulació entre ells, 

s’aconsegueix una àmplia gamma de sons. Aquest tipus de síntesi utilitza menys recursos dels que es 

necessitarien emprant síntesis additiva, tenint en compte que amb el mateix nombre d’oscil·ladors 

s’aconsegueixen sons més rics.  

 

Figura 2.7. Diferents combinacions d’operadors del sintetitzador Yamaha DX7 . Font: 

https://www.hispasonic.com/tutoriales/sintesis-34-dx7-dexed-unos-fm-ejemplares/40360 
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2.2.4. Síntesi per modelat físic 

La síntesi mitjançant modelat físic consisteix en la simulació d’un instrument real per mitjà d’equacions 

i algoritmes. Aquest tipus de síntesi és molt potent a l’hora de sintetitzar un instrument determinat i 

modificar l’aspecte del so generat.  Però perd el joc i la capacitat de variabilitat que presenten altres 

tipus de síntesi perquè restringeix els paràmetres de generació. 

 

Figura 2.8. Pluggin de síntesi per modelat físic de guitarra elèctrica. Captura extreta del programa FL Studio. 
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2.2.5. Síntesi per sample 

La síntesi mitjançant mostres de so es basa en la reproducció d’arxius sonors emmagatzemats en 

memòria.  

El nom d’aquesta síntesi s’atribueix al procés de mostrejat, on es prenen mostres, o samples, al llarg 

del temps del senyal analògic procedent d’un instrument real. D’aquesta manera, els enregistraments 

realitzats amb un major nombre de samples (alta freqüència de mostreig) i amb una profunditat de bit 

més gran, és a dir, un major rang per emmagatzemar els valors mostrejats, tindran més alta fidelitat al 

so original. En la següent imatge s’observa un senyal amb diferents valors de mostreig. 

 

Figura 2.9. Senyal d’àudio mostrejada a alta i baixa resolució, a l’eix vertical la amplitud de bit i a l’eix original la 

freqüència de mostreig . Font: https://docstore.mik.ua/orelly/web2/wdesign/ch24_01.htm 

Per tal de reproduir les diferents notes de l’escala una mostra ser reproduïda a diferents velocitats, a 

no ser què es disposi de les samples d’altres notes.   
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2.2.6. Síntesi per wavetable 

La síntesi per wavetable, traduït com a taules d’ones, és aquella que basa en la reproducció de diferents 

formes d’ona emmagatzemades digitalment. Per tal de generar un so més real es reprodueixen 

diferents mostres per cada etapa de l’envoltant d’amplitud, ja que els instruments reals presenten una 

forma d’ona canviant al llarg del temps. La següent figura il·lustra la idea de la síntesi per wavetable. 

 

Figura 2.10. Diagrama demostratiu de la síntesi per wavetable. Font: 

https://docstore.mik.ua/orelly/web2/wdesign/ch24_01.htm 
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3. Fonaments teòrics – El so 

El so és la sensació que es percep des de l’òrgan auditiu humà en rebre ones que s’originen a partir de 

la vibració d’un cos i es propaguen a través d’un medi. 

Quan la font de so és un instrument es troben tres components: 

 L’estimulació de l’instrument. Per exemple l’acció de polsar o friccionar les cordes d’una 

guitarra o la percussió amb les baquetes d’una bateria. 

 L’element vibratori que, al ser accionat pot originar formes d’oscil·lació amb freqüències 

preestablertes. Aquest component és el que dicta les famílies d’instruments: vent, corda o 

percussió. 

 Per últim, molts instruments necessiten una caixa de ressonància per tal d’augmentar la 

sonoritat de l’instrument. 

3.1. Pitch 

El pitch, que tot i no tindre una traducció clara es podria entendre com l’afinació o el to, representa la 

percepció de la freqüència d’un so. La freqüència es mesura en Hertz, o cicles per segon. Mitjançant la 

freqüència som capaços de percebre i diferenciar sons aguts (freqüències altes) de sons greus 

(freqüències baixes). La capacitat auditiva humana permet percebre freqüències d’entre 20 Hz i 20 kHz.  

En l’escala cromàtica es defineix la freqüència fonamental de totes les notes. 

3.2. Timbre 

El timbre és l’element que permet diferenciar dos sons d’igual freqüència (to) i intensitat. És a dir, és la 

qualitat que atorguen els harmònics, segons la quantitat i intensitat d’aquests, que acompanyen la 

freqüència fonamental. Així doncs, és la propietat que caracteritza a un instrument i permet 

diferenciar-lo d’altres, tot i que estiguin tocant la mateixa nota al mateix volum. 

3.3. Amplitud 

L’amplitud és la intensitat, que normalment s’anomena com volum, i és el que ens fa percebre el so 

més fort o més suau. L’amplitud d’un so varia en funció del temps i depèn dels components citats 

anteriorment, l’estimulació, l’element vibratori i la ressonància. 
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Depenen de les característiques dels instruments, s’observen diferents patrons en l’envoltant del seu 

so, per exemple: 

 Instruments de corda, com el piano, presenten una ràpida ascensió de l’amplitud i una baixada 

més lenta. 

 Els instruments de vent presenten un temps més alt per arribar a la seva plena amplitud i 

aquesta es pot mantenir en un punt si el músic segueix estimulant l’instrument. 

En l’apartat 4.1.1 s’explicarà la parametrització de l’envoltant d’amplitud. 
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4. Possibles solucions i solució escollida 

El present treball comporta donar solució a un sistema des de zero, per tant, s’han hagut de plantejar 

unes qüestions prèvies preguntant-nos que és el que podem fer amb les eines de les quals es disposen.  

Durant tot el desenvolupament del software s’ha hagut de trobar solucions als requeriments que han 

sorgit, d’entre aquests, les qüestions principals han estat: com generar i processar el senyal, i com 

emmagatzemar loops. 

En els següents apartats es mostra la solució a les qüestions mencionades. 

4.1. Generació de senyal 

En aquest apartat sorgeixen principalment dos temes a tractar, el tipus de síntesi de generació de so a 

implementar i el format del senyal, que s’haurà d’adaptar a les necessitats del bloc de Simulink 

d’escriptura d’àudio. 

4.1.1. Síntesis 

D’entre tots els tipus de síntesis que existeixen s’ha escollit utilitzar la síntesi additiva amb una 

envoltant acústica ADSR. S’ha escollit crear un objecte que generi el senyal amb l’envoltant mitjançant 

aquestes tècniques, perquè són senzilles i, a més, posteriorment aquest objecte podrà ser utilitzat com 

a operador per implementar la síntesis FM al model Simulink. 

 

Figura 4.1. Envoltant acústica ADSR amb paràmetres i esdeveniments. Font: Pròpia. 
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La funció de l’envoltant acústica és modificar l’amplitud del senyal en funció del temps. L’envoltant 

ADSR permeten ser modificada a través dels següents paràmetres: 

 Attack: És el temps d’entrada, un cop es toca l’instrument. 

 Decay: És el temps que triga a reduir l’amplitud del seu punt màxim al punt de Sustain. 

 Sustain: És el valor de l’amplitud que manté l’instrument mentre no se solta la tecla, en el cas 

dels sintetitzadors. 

 Release: És el temps que triga el senyal a reduir l’amplitud a zero. 

L’envoltant ADSR acaba essent un guany variable amb el temps que modifiqui el senyal generada i es 

pot definir a trossos mitjançant equacions de la recta.  

A la següent taula es recull l’equació de guany en funció del temps dels diferents estats de l’envoltant, 

tenint en compte que l’equació de la recta s’ha expressat de forma relativa a l’estat, és a dir, l’inici de 

l’estat representa l’origen de l’espai temporal per a cada un.  

Taula 4.1. Definició dels estats i equacions de l’envoltant ADSR. 

Estat Punt inicial Punt final Expressió 

Attack (0,0) (A,1) 
G(s) =  

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝐴  

𝐴 
                           (𝐸𝑞. 4.1) 

Decay (0,1) (D,S) 
G(s) = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝐷 ∗

𝑆 − 1

𝐷
+ 1       (𝐸𝑞. 4.2) 

Sustain (0,S) (Nota Off, S) G(s) = 𝑆                                                    (𝐸𝑞. 4.3) 

Release (0, S) (R,0) 
G(s) = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑅 ∗

−𝑆

𝑅
+ 𝑆            (𝐸𝑞. 4.4) 

La síntesis implementada es basarà en generar els dos primers harmònics a partir de la freqüència 

fonamental de la nota, i se la dotarà d’una envoltant ADSR amb els paràmetres adequats per imitar el 

so d’un piano.  

En l’apartat 6.3.4 és mostra l’algoritme dissenyat que implementa la generació de senyal mitjançant 

síntesi additiva i l’envoltant d’amplitud. 
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4.1.2. Processat de la senyal 

El software utilitzat ha sigut Simulink i MATLAB que gràcies al paquet de suport per la Raspberry Pi ens 

permet interactuar amb l’entorn de la placa.  

El paquet incorpora un bloc d’escriptura d’àudio, el qual serà analitzat per determinar com serà el 

processat.  

El bloc d’àudio especifica com ha de ser l’entrada del bloc: 

 Una matriu [Nx2] on N és 

el nombre de samples 

per frame i 2 es el 

nombre de canals 

d’àudio, esquerra i dreta. 

 Freqüència de mostreig 

del so.  

Amb aquestes restriccions es 

determina el següent: Es 

treballarà sample a sample i en un 

canal, que finalment serà duplicat 

per obtenir una matriu [1x2] i la freqüència de mostreig serà 4000 samples per segon, la mínima que 

suporta el sistema. 

Aquesta configuració no proporcionava un bon rendiment al sistema en afegir més blocs de generació 

de senyal. A més, es va haver de reduir la longitud del buffer d’àudio de la Raspberry Pi, ja que amb la 

configuració inicial no s’assolia una resposta a temps real. 

Finalment, es va decidir  treballar amb frames i es va notar notablement la millora del rendiment del 

sistema. Augmentant el nombre de samples per frame  millora la capacitat de processament del 

sistema, però es perd la reacció a temps real si la mida dels frames és massa elevada. 

Posem dos exemples, en el primer cas el sistema genera un frame cada 0,1 segons i en el segon, en 

canvi, en un interval d’1 segon. Per generar 10 segons de senyal, en el primer cas s’haurà d’executar 

100 cops la generació del frame, i en el segon només 10. Tal com s’observa en aquest cas senzill, el 

segon cas no aplicaria tanta càrrega de processat com el primer, però la capacitat de canviar i modificar 

el senyal generada perd precisió en el temps. 

Figura 4.2. Paràmetres del bloc ALSA Audio Playback. Font: Pròpia. 
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S’ha trobat una configuració que troba un compromís entre les dues parts de la balança, treballant 

amb un format de 40 samples per frame s’aconsegueix que el sistema treballi a un sample time de 0,01 

segons, i el retard entre l’entrada de l’usuari i resposta del sistema pràcticament no sigui apreciable. 

4.2. Enregistrament de loops 

La qüestió que es discuteix en aquest apartat és com s’emmagatzemen els loops. 

A priori, es plantegen dues opcions possibles que permeten emmagatzemar els loops que es treballen 

amb el sintetitzador. Per una banda, enregistrar el senyal un cop generat. En canvi, la segona 

alternativa consisteix en emmagatzemar la seqüencia de tecles polsades per l’usuari. 

Emmagatzemar el senyal un cop generat és fàcil perquè només s’ha de dur a terme l’enregistrament 

dels valors del senyal en un vector, però presenta l’inconvenient de què la modificació del tempo 

també modificaria el pitch del loop, ja que el que s’hauria de fer serià estirar o comprimir el senyal 

d’àudio emmagatzemada. A més, un cop emmagatzemat, no se li podrien aplicar efecte o modificar 

paràmetres. 

Altrament, si emmagatzemem les tecles polsades, com si es tractés de l’escriptura d’una partitura, 

estem emmagatzemant uns esdeveniments que seran utilitzats per generar el senyal. Els avantatges 

que presenta aquest mètode són que permetria la modificació dels efectes de la pista i de paràmetres 

de la generació del senyal un cop ja enregistrat el loop.  

Finalment, per tal d’enregistrar loops s’ha decidit utilitzar un seqüenciador de passos, d’un nombre de 

passos determinat.  El seqüenciador de passos portarà el control del tempo de la composició i a través 

d’un senyal informarà del step, o pas, en els que es troba.  

Per altra banda, un bloc rebrà el número de step generat pel seqüenciador, el vector de pulsacions del 

teclat i les ordres d’emmagatzemat que executi l’usuari. El bloc serà l’encarregat d’albergar i modificar 

el registre del loop per emmagatzemar les tecles polsades.  
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5. Hardware 

En aquest apartat s’exposa el disseny del hardware del sistema basat en els requeriments del projecte, 

i es mostren els components escollits per a la solució.  

Els requeriments que presenta el prototip són els següents: 

 Teclat de dues octaves, equival a 24 polsadors. 

 Descodificador rotatiu per ajustar paràmetres del sistema. 

 Polsadors per controlar les opcions i modes del sistema. 

 Díodes LED per mostrar informació a l’usuari. 

 Sortida d’altaveu. 

En el següent diagrama de blocs s’observa la composició dels elements que conformen el sistema i com 

interactuen entre si. 

 

Figura 5.1. Diagrama d’alt nivell dels blocs hardware que composen el sistema. Font: pròpia. 

En els següents capítols es justifiquen els components escollits i s’analitzaran les seves especificacions 

tècniques i integració al sistema, en els annexos es poden consultar els esquemes. 



  Memòria 

28   

5.1. Raspberry Pi 3 Model B 

D’entre les diferents plaques de 

desenvolupament que trobem al mercat,  

m’he decantat per fer ús de la Raspberry Pi 

per tal d’aprofitar la sortida d’àudio que 

porta integrada i per l’alta capacitat de 

processament que no haguès 

proporcionat, per exemple, una placa 

Arduino. 

Suporta Simulink gràcies al paquet de 

suport Raspberry Pi de Simulink. Ofereix 

una llibreria Simulink que permet 

interactuar amb la Raspberry. 

La Raspberry Pi es defineix com un 

computador mono-placa (Single-board Computer), sobre ell s’executa el model Simulink del 

Sintetitzador. Mitjançant els GPIOs podem connectar-hi perifèrics d’entrades i sortides, com sensors i 

díodes LED. A més incorpora canals de comunicació sèrie com SPI i I2C. La sortida d’àudio es pot 

configurar perquè surti pel Jack d’àudio o per la connexió HDMI. 

5.2. MCP23017 – Expansor de ports 

Ja que la Raspberry Pi ofereix nombre de pins genèrics limitats per 

connectar els diferents perifèrics, s’ha decidit utilitzar un xip 

expansor de ports amb comunicació sèrie per augmentar la 

capacitat d’entrada i sortida de la Raspberry. 

El xip escollit és el MCP23017 i se’n destaquen les següents 

característiques: 

 Comunicació I2C. 

 16 ports d’entrada/sortida. 

 Tres pins per donar valor a l’adreça del xip. Permet la 

connexió de fins a vuit dispositius en el bus.  

 

Figura 5.2. Raspberry Pi 3 Model B. Font: 

https://www.raspberrypi.org/ 

Figura 5.3. Descripció dels pins de 

l’encapsulat PDIP del 

xip MCP23017. Font: 

Fulla d’especiacions 

tècniques MCP23017. 
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5.3. Polsadors 

Els polsadors s’han utilitzat per a les 24 tecles que formen les dues octaves, per als botons de 

pujar/baixar tempo i octava, per als botons de Selecció de mode, Enregistrar, Silenciar, i Auxiliar. 

En total s’han utilitzat 32 polsadors i han estat connectats als expansors de ports mitjançant una 

configuració amb resistència pull-up. 

 

Figura 5.4. Polsadors tàctils de silicona. Font: http://docs-

europe.electrocomponents.com/webdocs/14b0/0900766b814b0e7f.pdf. 

5.4. Descodificador rotatiu 

El descodificador rotatiu s’utilitza en moltes aplicacions, els podem trobar en oscil·loscopis, en els 

panells de navegació dels cotxes de les últimes generacions, o en instruments MIDI.  

S’ha escollit treballar amb un descodificador rotatori perquè presenta avantatges envers l’ús del 

potenciòmetre estàndard. Per exemple, per parametritzar quatre valors necessitaríem quatre 

potenciòmetres mentre que amb un sol descodificador i un botó per alternar els registres podríem 

parametritzar i modificar-los tots.  

 

Figura 5.5. Descodificador rotatori Bourns. Font: http://docs-

europe.electrocomponents.com/webdocs/0fa5/0900766b80fa5804.pdf. 
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El descodificador rotatori es basa en la commutació de dos interruptors interns per tal de generar un 

codi de sortida de dos bits, en la Figura 5.6 es mostra la combinació de codis de sortida, les condicions 

que s’han de donar per determinar el sentit de gir i el circuit de filtre suggerit pel fabricant. 

 

 

Figura 5.6. Taula de sortida de quadratura (amunt) i esquema del circuit de filtre (sota). Font: http://docs-

europe.electrocomponents.com/webdocs/0fa5/0900766b80fa5804.pdf. 

Les sortides del descodificador es connectaran als GPIO de la Raspberry Pi. 

5.5. Díodes LED 

S’han utilitzat els díodes LED per donar feedback a l’usuari: 

 Quatre per mostrar el tempo i els steps. 

 Tres díodes per mostrar en quin mode es troba l’usuari. 
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Les característiques genèriques d’un díode LED es presenten a continuació i varien depenent del color 

que emet: 

 IN = 5 mA ~ 20 mA 

 VTH = 1.2 V ~ 3.7 V 

Els leds seran controlats directament a través dels GPIO tal com s’observa a la Figura 5.7 

 

Figura 5.7. Exemple de connexió d’un LED controlat mitjançant GPIO. Font: 

https://es.mathworks.com/help/supportpkg/raspberrypiio/examples/working-with-raspberry-pi-

hardware.html. 
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6. Software 

El software d’aquest projecte ha estat desenvolupat amb Simulink, un entorn gràfic de diagrames de 

blocs que permet realitzar simulacions i dissenys basats en blocs. El model dissenyat permet ser 

implementat en la Raspberry i corre a temps real. 

A més, Simulink posa al nostre abast un paquet de suport de Raspberry Pi, que ens ofereix una llibreria 

per interactuar amb la Raspberry, així com llegir i escriure en els ports, comunicació en sèrie, reproduir 

àudio i altres.  

En els següents capítols es presentaran les eines utilitzades per desenvolupar el model i el seu disseny 

final. 

6.1. Diagrama del model 

El diagrama de la Figura 6.1 representa el model Simulink dissenyat a alt nivell i es poden observar 

diversos elements: 

 Entrades del sistema. Representades en color gris clar identifiquen les entrades amb les quals 

l’usuari podrà controlar i utilitzar el model. 

 Sortides del sistema. Pintades en color gris fosc són les sortides de les quals el sistema disposa. 

 Control de mode seleccionat. És un bloc abstracte que representa la lògica de control dels 

senyals del sistema, ja que si s’hagués representat tota la lògica implementada en el diagrama, 

aquest no seria llegible. 

 Registres. Són els blocs de color verd, contenen els valors dels paràmetres de sistema i alguns 

permeten ser modificats. 

 Enregistrador. Aquest bloc és l’encarregat de gestionar els loops de cada mode. 

 Generació de senyal i envoltant, i banc de sorolls de bateria.  

 Efectes de so. 

 Mesclador de pistes. 
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Figura 6.1. Diagrama de blocs d’alt nivell del model Simulink. Font: Pròpia. 

El model finalment disposa de tres modes, cadascun amb les seves particularitats. Per començar, en el 

primer mode s’hi ha afegit un efecte i la possibilitat per l’usuari d’activar i desactivar-lo, així com 

modificar-ne els paràmetres. Seguidament, en el segon mode es proporciona a l’usuari la capacitat de 

modificar l’envoltant del senyal generat. Per últim, en el tercer mode s’observa un banc de sons 

optimitzat per a bateria, a més tots els modes disposen d’enregistrament de loops.  

6.2. Eines Simulink 

Per dissenyar el model s’han utilitzat diverses eines de les quals ofereix el programa: 

 Blocs de la llibreria de Simulink 

 Objectes de sistema 

 Simulink Chart 

6.2.1. Llibreria de Simulink 

Les diferents llibreries que hi ha ofereixen una àmplia gamma de blocs amb diverses funcionalitats. Són 

blocs estàndard del sistema que no poden ser modificats.  

S’han utilitzat elements de la llibreria per implementar la lògica de control del model, l’efecte de so i 

altres. 
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Figura 6.2. Llibreria de Simulink: Paquet de suport per Raspberry Pi. Font: Pròpia. 

6.2.2. Objectes de sistema 

El bloc Matlab System permet implementar un objecte de sistema 

escrit en codi Matlab. Gràcies a això es poden crear blocs a mida i 

que compleixin els requisits que siguin necessaris.  

L’objecte executa la funció interna stepImp un cop per cada pas de 

la simulació, els pseudocodis mostrats en els següents capítols 

ataquen aquesta funció. 

S’han utilitzat objectes de sistema per construir els blocs de 

generació de senyal i envoltant, de reproducció de samples, 

d’enregistrament de loops, i de registre d’octava. 

 

6.2.3. Simulink Stateflow Chart 

Permet implementar lògica de control a través d’una màquina d’estats finits, dissenyant gràficament 

els estats i transicions de la FSM. A la Figura 6.4 es mostra un exemple. 

Figura 6.3. Exemple d’integració 

d’objecte de sistema. 

Font: Pròpia. 
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S’han implementat amb Stateflow Chart el control de mode, seqüenciador de passos, el control dels 

leds, el registre de tempo i els registres parametritzats amb el descodificador. 

 

Figura 6.4. Exemple de màquina d’estats implementada amb Stateflow Chart. Font: Pròpia. 
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6.3. Disseny dels blocs 

6.3.1. Entrades del sistema 

Mitjançant els blocs GPIO Read i I2C Master Read podem realitzar lectures dels registres dels xips 

expansors de ports i dels pins de la Raspberry respectivament, a la Figura 6.6 es mostrà l’etapa de 

tractament d’entrades del model mitjançant l’expansor de ports connectat per I2C. 

Amb el primer bloc s’obté directament el valor del GPIO. En el segon cas, el bloc ens permet adquirir 

el registre de 8 bits (byte) dels pins. Per tal d’obtenir el valor de cada pin per separat, apliquem 

màscares de bit. A la Figura 6.5 es mostrà com aconseguir el valor d’un bit del byte. 

 

Figura 6.5. Exemple de la tècnica de màscares de bit, implementada amb blocs de la llibreria Simulink. Font: 

pròpia. 

 

Figura 6.6. Distribució i tractament de les entrades. Font: pròpia. 
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6.3.2. Registres 

6.3.2.1. Registre d’octava 

Aquest bloc ha de mantenir un registre del número d’octava de l’instrument, així com incrementar i 

decrementar el registre dins del rang d’octaves definit, en la Figura 6.9 es mostra el pseudocodi del 

procés que ha de seguir. Aquest registre controlarà quines freqüències s’envien al bloc de generació 

de senyal.  

El registre ha estat implementat com a objecte de sistema, i el banc de freqüències amb blocs de la 

llibreria Simulink, implementant la lògica que es mostra en el diagrama de la Figura 6.7.  

 

Figura 6.7. Exemple de l’operativa d’alimentar els blocs de generació de senyal amb les freqüències de l’octava 

escollida. Font: Pròpia. 

A la Figura 6.8 es mostra com s’ha utilitzat blocs detectors de flanc de pujada per tal d’alimentar 

l’objecte creat. Aquesta tècnica ha sigut utilitzada repetidament perquè permet simplificar el codi de 

l’objecte creat. 

 

Figura 6.8. Tractament de la senyal amb blocs de la llibreria. Font: Pròpia. 
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Figura 6.9. Pseudocodi del bloc de registre d’octava. Font: pròpia. 
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6.3.2.2. Registre tempo 

El registre del tempo requereix d’un control una mica més complex, ja que el tempo té un rang molt 

ampli però també se li volia donar precisió, s’ha dissenyat una màquina d’estats que permet distingir 

les pulsacions úniques de les prolongades, proporcionant la possibilitat de modificar en petits o grans 

passos respectivament. 

 

Figura 6.10. Disseny de la màquina d’estats per al control del registre de tempo. Font: pròpia. 
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6.3.2.3. Registres controlats per el descodificador 

Els altres registres podran ser controlats a través del descodificador rotatiu, són els que tenen 

constància dels paràmetres de nivell de delay, l’efecte sonor, de la primera pista, i els d’envoltant 

acústica del segon mode. 

Aquest registre ha d’implementar la lògica de lectura del descodificador rotatori, ha de llegir dos ports 

d’entrada, corresponents als interruptors interns del component, per tal de diferenciar el sentit de gir, 

tal com s’ha presentat en l’apartat 5.4 

 

Figura 6.11. Disseny de la màquina d’estat emprada en el control de registres modificables mitjançant el 

descodificador. 
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6.3.3. Controladors 

6.3.3.1. Control del seqüenciador de passos i díodes LED de tempo 

Fent ús del Simulink Chart s’han creat tres màquines d’estat que treballen en paral·lel que 

comparteixen variables. Aquest Chart controla l’increment de passos del seqüenciador tenint en 

compte el tempo del sistema, en aquest cas l’objecte rep ds que són el número de samples que ha de 

córrer el model per tal d’incrementar l’step. També controla els díodes LED destinats al seqüenciador, 

que a més proporcionen feedback a l’usuari sobre el tempo. 

 

Figura 6.12. Disseny de la màquina d’estats del seqüenciador de passos. Font: pròpia. 

 

Figura 6.13. Disseny de la màquina d’estat auxiliar per al seqüenciador de passos. Compara un comptador de 

nombre de samples intern amb el nombre de samples que hi ha entre step i step.  Font: pròpia. 
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Figura 6.14. Màquina d’estat per al control dels díodes LED de tempo. Font: pròpia. 

6.3.3.2. Control de mode 

S’ha utilitzat Simulink Chart per crear una màquina d’estats que porti el control del mode en el qual 

ens trobem a partir de l’acció d’un polsador.  

 

Figura 6.15. Màquina d’estats de control de registre de mode i díodes LED de mode. Font: pròpia. 
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6.3.4. Generació de senyal i sortida d’àudio 

6.3.4.1. Generador de senyal 

Els requisits d’aquest bloc són:  

 Generar el senyal només mentre la tecla estigui polsada. 

 Generar l’envoltant ADSR. 

 Poder controlar els paràmetres de l’envoltant com entrada del bloc, per tal de poder 

modificar-los. 

 Poder definir la freqüència fonamental de l’ona generada com a entrada del bloc. Així es podrà 

utilitzar el mateix conjunt de blocs per generar vàries octaves. 

 Poder controlar el guany com a entrada del sistema. 

A més, durant el transcurs del desenvolupament, s’ha definit la següent restricció per tal de controlar 

el comportament de l’envoltant:  

 L’envoltant d’ona serà reiniciada en rebre un flanc de pujada (tecla polsada) independentment 

de l’estat en el que es trobi. 

L’algoritme generat es mostra en el diagrama de les Figures 6.16, 6.17 i 6.18, el diagrama conté una 

subfunció nomenada Càlcul Senyal i és mostrada en la Figura 6.19.  

El càlcul del valor d’envoltant s’ha implementat mitjançant les equacions Eq.4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 

presentades en l’apartat 4.1.1 
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Figura 6.16. Part 1 del pseudocodi de generació de senyal i envoltant. Font: pròpia. 
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Figura 6.17. Part 2 del pseudocodi de generació de senyal i envoltant. Font: pròpia. 

 

 



  Memòria 

46   

 

 

Figura 6.18. Part 3 del pseudocodi de generació de senyal i envoltant. Font: pròpia. 

La generació de senyal es troba encapsulada en una funció, així podrà ser modificada posteriorment 

de manera més fàcil si així s’escau.  
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La funció genera un senyal a partir de la creació d’harmònics a partir de la freqüència fonamental i la 

suma d’aquests amb diferents ponderacions d’amplitud. A més, controla que cap harmònic generat 

sobrepassi la freqüència de Nyquist del sistema, ja que s’ha determinat que és preferible que es generin 

els sons d’octaves elevades amb menys quantitat d’harmònics que no pas que apareguin freqüències 

indesitjades. El pseudocodi d’aquesta funció es troba en la següent figura. 

 

 

Figura 6.19 Pseudocodi de la subfunció Generar Senyal. Font: pròpia. 

 

6.3.4.2. Objecte mostrejador de sons 

Aquest objecte s’emprarà per implementar el tipus de síntesis per mostreig o samples.  
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Bàsicament aquest bloc haurà de realitzar la lectura d’una variable temporal, en la qual estarà 

emmagatzemat el so mostrejat, en rebre el senyal de trigger. Si la sample s’està reproduint, en rebre 

el senyal de trigger la lectura de la variable serà reiniciada.   

Aquest bloc ha de permetre assignar una variable del Model Workspace com a paràmetre de l’objecte, 

que es tracta de l’espai on es permeten importar i guardar variables al sistema, des del model de 

Simulink, com es pot observar més endavant en la Figura 7.3.  

A la Figura 6.20 s’observa el pseudocodi generat i ha estat implementat com a objecte de sistema.  

S’ha generat un script Matlab per tal de convertir arxius d’àudio a variables amb el format de senyal 

que s’ha definit, en frames de [40x1],i es pot trobar al 7.2.3. 

 

 

Figura 6.20. Pseudocodi del objecte Samplejador. Font: pròpia. 
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6.3.5. Enregistrament de pistes 

6.3.5.1. Enregistrador de loops 

Aquest objecte ha d’emmagatzemar el senyal d’entrada generat pel teclat. El vector d’entrada de 24 

bits de longitud serà emmagatzemat al llarg dels  32 steps del loop. Així doncs, el format de la matriu 

d’emmagatzematge del loop serà de [24 files x 32 columnes]. 

L’objecte ha de controlar el loop i les accions associades, és a dir:  

 Iniciar la gravació de loop a través d’un polsador. 

 La gravació es finalitzarà automàticament en arribar al final del número de steps del loop. 

 Silenciar/Activar la pista a través d’un polsador. 

 Al tornar a gravar un loop ja registrat, el loop ja registrat s’eliminarà per donar espai al nou. 

A les Figures 6.21 i 6.22 es mostra el pseudocodi implementat.  

 

Figura 6.21. Part 1 del pseudocodi de l’enregistrador de loops. Font: pròpia. 
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Figura 6.22. Part 1 del pseudocodi de l’enregistrador de loops. Font: pròpia. 

En l’estat Silenciat es comprova si la tecla d’inici ha estat polsada o si es canvia l’estat de reproducció del loop, 

depenen del flux es passa a un estat o altre. 

El segon estat espera uns steps anteriors a l’últim per donar una ordre al LED per informar que s’està a punt de 

començar la gravació, aleshores quan rep l’ordre de què el loop s’ha reiniciat dona canvia l’estat de gravació. 

En el tercer estat es comprova el vector de tecles durant el loop i emmagatzema les tecles polsades en els steps 

aquest. Si rep l’avís de què es troba al final de l’últim step, passa a l’estat de reproducció. 

En l’últim estat l’objecte es queda llegint el loop en bucle fins que es prem el polsador Play/Pause. 

6.3.6. Efecte de so: Delay 

L’efecte de delay ha estat implementat mitjançant blocs de la llibreria Simulink. El model de la Figura 

6.23, genera un efecte on el senyal es repeteix tres cops, disminuint la seva amplitud en un terç en 

cada repetició, amb un  temps d’espaiat variable entre repeticions.  

S’ha dut a terme connectant dos blocs de delay en cascada que permeten la parametrització del seu 

valor mitjançant un senyal Simulink. Aquest senyal ve donat per un registre implementat per a 

modificar els valors del delay, i va des de 500 a 12000 samples amb steps de 500 samples.  

Per controlar l’estat de l’efecte, activat o no, s’ha utilitzat un biestable Toggle que controla el seu estat 

a partir dels flancs de rellotge, implementat a partir d’un JK amb les dues entrades J i K a 1, el senyal 
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de rellotge provindrà del polsador que activi l’efecte, així en rebre un flanc de pujada el registre 

canviarà de valor. 

 

Figura 6.23. Model Simulink del efecte de delay. Font: pròpia. 
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6.4. Exemples de senyals generats 

En els següents capítols es presenten vàries captures de pantalla recollides mitjançant l’Scope, un bloc 

de la llibreria Simulink que permet visualitzar els senyals a temps real en executar el programa i revisar 

l’històric un cop finalitzada l’execució. S’han realitzat diverses captures per mostrar els senyals 

generats, els efectes i els canvis que es generen a partir dels paràmetres modificables. 

6.4.1. Mode 1 - Efecte de delay 

S’han realitzat dos captures de pantalla del mode 1 amb l’efecte activat però amb diferent valor de 

delay. 

 

Figura 6.24. Model Simulink del efecte de delay, primer valor. Font: pròpia. 

0,39 s 
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Figura 6.25. Model Simulink del efecte de delay, segon valor. Font: pròpia. 

6.4.2. Mode 2 – Envoltant ADSR 

En aquest mode s’han pres vàries captures de pantalla modificant els valors de l’envoltant ADSR. 

 

Figura 6.26. Model Simulink del efecte de delay, primera envoltant. A = 0,45 s, D = 1 s, R = 1 s. Font: pròpia. 

0,63 s 
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Figura 6.27. Model Simulink del efecte de delay, segona envoltant. A = 0,25 s, D = 0,95 s, R = 1 s. Font: pròpia. 

6.4.3. Mode 3 – Banc de sons 

Les següents figures recullen les captures de diferents instruments del banc de sons. 

 

Figura 6.28. 1a tecla banc de sons: 808 Bass. Font: pròpia. 
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Figura 6.29. 2a tecla banc de sons: 808 Congo. Font: pròpia. 

 

 

Figura 6.30. Penúltima tecla banc de sons: 808 Clap. Font: pròpia. 
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7. Manual d’usuari 

Aquest manual d’usuari està orientat a l’ús del Sintetitzador objecte del treball i a ubicar a l’usuari per 

proporcionar la capacitat de modificar paràmetres a través del model Simulink.   

En la Figura 7.1 es mostra el producte i s’indexen els botons i components que l’usuari ha de saber 

controlar.  

 

Figura 7.1. Sintetitzador objecte del treball. Font: pròpia. 

El sintetitzador disposa de tres modes amb diferents característiques: 

 Primer mode: 

 

1. Genera un so definit en el model (més endavant es dedica un apartat a com modificar 

els paràmetres del model).  

2. Permet l’aplicació d’un efecte de delay predeterminat.  

3. Compta amb el seu propi registre d’octava. 
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 Segon mode: 

 

4. Genera el senyal definit en el model. 

5. Permet la modificació dels paràmetres de l’envoltat ADSR i el guany per tal de modificar 

el so final. 

6. Compta amb el seu propi registre d’octava. 

 

 Tercer Mode: 

 

7. Aquest mode incorpora un banc de sons predeterminat, que l’usuari també podrà 

modificar a través del model.  

A continuació es nomenen els components del Sintetitzador, marcats en la Figura 7.1: 

1. Indicador de tempo. 

Mitjançant l’indicador de tempo es pot visualitzar el tempo del seqüenciador de passos 

utilitzat per enregistrar i mesclar els loops. 

2. Polsadors de tempo (+/-). 

3. Polsadors d’octava (+/-). 

4. Indicador de mode. 

5. Polsador Canvi de mode. 

6. Polsador Enregistrar loop 

7. Polsador Play/Pause loop. 

8. Polsador Auxiliar. 

9. Modificador de paràmetres. 

10. Teclat de dues octaves. 

 

7.1. Utilització del Sintetitzador 

En aquest apartat s’explica com utilitzar els diferents modes i característiques del Sintetitzador.  

Per canviar de mode s’utilitza el polsador Canvi de mode i el canvi es veurà reflectit en l’Indicador de 

mode. 
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Figura 7.2. Model Simulink del sistema, amb anotacions i agrupacions segons els diversos blocs i les seves 

funcions. Font: pròpia. 

7.1.1. Gestió dels loops 

La gestió de loops és comuna per a tots els modes.  

Per iniciar l’enregistrament d’un loop es polsa el polsador Enregistrar loop, aleshores en l’Indicador de 

mode parpellejarà per Indicar l’inici de la gravació, tot el que l’usuari toqui a través del teclat quedarà 

emmagatzemat en el seqüenciador de passos. Un cop finalitzi l’emmagatzemat del loop de 32 passos 

es començarà a reproduir automàticament. Si es desitja parar la reproducció de la pista reproduint-se 

en bucle es polsarà el polsador Play/Pause i aquesta deixarà d’escoltar-se. Per tornar a activar-la es 

polsarà de nou el botó. 

Cal tenir en compte que la pista haurà d’estar silenciada abans d’iniciar l’enregistrament d’un nou loop. 

El loop emmagatzemat anteriorment es perdrà. 

7.1.2. Mode 1 

El delay s’activa mitjançant el polsador Auxiliar i es pot modificar el temps de delay, quan l’efecte està 

activat, mitjançant el Modificador de paràmetres. 

7.1.3. Mode 2 

Amb el Modificador de paràmetres es pot modificar l’envoltant de so i el guany, tal com s’ha explicat 

anteriorment.  
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Per navegar a través dels paràmetres es fa ús del polsador Auxiliar i estan ordenats de la següent 

manera: Attack (sent aquest el paràmetre modificable per defecte a l’iniciar el sistema), Decay, Sustain, 

Release i Guany. 

7.2. Modificacions del model 

7.2.1. Modificació del senyal 

Per tal de modificar el senyal s’haurà d’editar el fitxer nomenat “operador_polifonico_v2.m” inclòs en 

el CD. Es tracta d’un arxiu que conté la definició de l’objecte encarregat de generar un senyal i envoltant 

ADSR. 

En aquest fitxer es pot modificar la funció de generació de senyal, mostrada en la Figura 7.3, tenint en 

compte que l’expressió 𝑜𝑏𝑗. 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡/𝑜𝑏𝑗. 𝑓𝑠 representa la variable de temps, permet definir senyals en 

funció del temps. 

 

Figura 7.3. Funció de generació de senyal, defineix una funció en senyal del temps, en aquest cas es mostra la 

suma de tres sinusoïdals amb diferent amplitud. Font: pròpia. 
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7.2.2. Modificació de paràmetres d’envoltant 

Per modificar els paràmetres de l’envoltant 

ADSR preestablerts del primer mode operatiu 

s’ha d’accedir a la part de Registres del model 

Simulink, mostrat a la Figura 7.1. 

A la figura 7.4 es mostra la part del model que 

registra els valors d’ADSR i guany, per 

modificar els valors n’hi ha prou en canviar el 

valor del bloc desitjat.  

Els valors temporals s’expressen en número de 

samples i els valors d’amplitud en valor relatiu 

del 0 a l’1. 

7.2.3. Modificació del banc de sons 

En aquest apartat s’expliquen els passos a seguir per tal d’importar arxius d’àudio propis al banc de 

sons. 

Primer preparem una carpeta amb 

l’arxiu d’àudio que conté la 

sample, obrim l’script 

“audiofiles.m”, introduïm el nom 

de l’àudio a la variable “filename”  

i l’executem.  

A continuació s’executa la següent 

línia de codi a la finestra de 

comandament: 

save(‘sampleToLoad’,’yfinal’); Per 

tal de guardar la variable en l’arxiu 

.mat, que posteriorment 

utilitzarem per carregar la variable 

al model. 

Un cop creat l’arxiu .mat obrirem 

el model i ens dirigirem a View > 

Model Explorer > Model Workspace. Farem clic dret a sobre l’espai del Model Workspace per obrir el 

Figura 7.4. Registre d’envoltant ADSR modificable. Font: 

pròpia. 

Figura 7.5. Captura de pantalla del Matlab, executant els primers 

passos per a la conversió d’àudio. Font: pròpia. 
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desplegable d’opcions, 

tal com es mostra a la 

Figura 7.6, i 

seleccionarem importar. 

Seleccionem el arxiu .mat 

creat anteriorment i 

l’obrim. La variable yfinal 

que conté la sample que 

es troba ara en l’espai de 

treball del model, de 

manera que ja podrà ser 

utilitzada, per això s’ha 

de configurar el bloc que 

permet reproduir les 

samples. 

A continuació, obrim el 

subsistema que conté el 

banc de sons del model, 

mostrat a la Figura 7.1, 

seleccionem i fem doble 

clic el bloc samplejador desitjat, ja que cada un està assignat a una tecla, per obrir la finestra de 

paràmetres del bloc.  

Per finalitzar, assignem la nova variable afegida al paràmetre Sample data, y la longitud de la matriu 

generada al paràmetre NumberOfDataFrame. L’últim pas serà tornar a fer el deploy del model. 

 

Figura 7.7. Captura de pantalla del model de Simulink, on es mostra la finestra de paràmetres del bloc 

Samplejador. Font: pròpia. 

Figura 7.6. Captura de pantalla del Model Workspace, on es troben les variables 

que contenen les samples utilitzades en el model.. Font: Pròpia. 
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8. Anàlisi de l’impacte ambiental 

Tots els components electrònics emprats en aquest prototip són OHRS Compilant, amb el que 

s’assegura el mínim impacte possible sobre el medi perquè no conté elements nocius.  

L’estructura del sintetitzador s’ha elaborat amb elements reutilitzats, així com caixes de vi i un teclat 

de joguina.    

Per tant, l’impacte ambiental és baix, ja que únicament comporta  l’impacte dels components que hi 

afegim.
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Conclusions 

Aquest treball ha suposat un gran repte, ja que no tan sols s’ha basat en un estudi o disseny teòric de 

l’aplicació, sinó que s’ha dut a la pràctica i s’ha realitzat un prototip viu de l’objecte del treball.  

El resultat final obtingut amb el prototip compleix les expectatives, en concret els tres punts 

mencionats en l’apartat Objectius del treball: 

 El prototip disposa d’un teclat de dues octaves amb resposta a temps real, i el senyal generat 

disposa d’un rang de sis octaves.  

 Disposa d’un banc de sons optimitzat amb samples de bateria 808. 

 Permet l’emmagatzemat i control de tres loops de 32 steps, i la seva posterior mescla. 

Com a resultats extra s’ha afegit la capacitat de modificar paràmetres de l’envoltant ADSR, del senyal 

generat, a temps real. També s’ha implementat un efecte de soroll controlable i parametritzat, 

permetent ser modificat a temps d’execució. 

Finalment, s’ha dissenyat una Interfície a mesura pels requeriments del sistema, que permet a l’usuari 

interactuar fàcilment amb el Sintetitzador. 

Al llarg d’aquest treball s’han vist diferents tècniques de síntesis  i estratègies de processat i s’han 

assolit coneixements sobre la generació de l’àudio.  

Com a recomanació per treballs futurs de desenvolupament, proposo  que s’utilitzin mètodes de 

desenvolupament Software AGILE, que permeten  enfocar-se sobre les necessitats i requeriments  del 

producte per tal de realitzar les accions que aportin el màxim de valor a aquest. 
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