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Resum 

El present treball té la finalitat de resoldre el problema que suposa per un músic haver de 

passar les pàgines de la partitura. 

Amb tal fi s’ha analitzat quina és la situació actual així com les mancances d’aquests 

mètodes. A partir d’aquí s’han plantejat i estudiat diferents alternatives que puguin millorar 

els mètodes existents i finalment s’ha escollit un dispositiu electrònic que passi les pàgines 

d’una partitura en format digital continguda en una tauleta. 

Aquest dispositiu consisteix en el següent: cada vegada que el músic vol passar la pàgina 

envia un estímul a un sensor extern, un microcontrolador processa la informació i s’envia la 

resposta a la tauleta. La connexió entre la tauleta i el microcontrolador és Bluetooth i el 

sensor extern és un pedal. 

Amb la base de la solució escollida s’han fet diferents proves fins a arribar al disseny 

definitiu, que consta del microcontrolador, del mòdul Bluetooth i de quatre polsadors (amb 

les seves pertinents resistències). Dos dels polsadors són pedals i un serveix per avançar 

pàgina i l’altre per retrocedir. Els altres dos polsadors serveixen per regular el 

desplaçament; inicialment el document es desplaça una unitat, però gràcies a aquests dos 

polsadors el desplaçament es pot regular entre una i 15 unitats. Això és útil ja que no totes 

les partitures tenen el mateix nombre de pentagrames per pàgina ni totes les tauletes tenen 

la mateixa mida de pantalla. 

Finalment se n’ha creat un prototip. En la superfície superior d’una caixa s’han construït dos 

pedals com a sensors externs i s’hi han afegit els dos polsadors per regular el 

desplaçament. L’alimentació del circuit consisteix en una pila de 9 V continguda dins de la 

caixa que té a la superfície superior un interruptor i un LED que determinen si el dispositiu 

està en funcionament. A dins de la caixa, a més de la pila (i el porta piles) hi ha el 

microcontrolador, el mòdul Bluetooth i totes les connexions necessàries mitjançant cables 

unifilars soldats amb estany. 

En la validació de l’artefacte s’ha comprovat que aquest és útil, de moment, per a tauletes 

que utilitzen el sistema operatiu Android on s’hi ha d’instal·lar l’aplicació Adobe Acrobat 

Reader per a poder llegir partitures en format PDF. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

Aquest projecte té com a punt de partida la necessitat d’obtenir un mètode eficaç per a que 

un músic pugui passar les partitures mentre està tocant un instrument sense que aquest fet 

alteri la bona interpretació de la peça.  

El fet d’haver d’anar girant les pàgines de manera tradicional (és a dir manualment i en 

partitures de paper físic) provoca que en el moment de canviar de pàgina, com que es 

necessita com a mínim una mà per fer-ho i en tots els instruments es necessiten les mans 

per a fer-los sonar, s’hagi de deixar de tocar algunes o totes les notes de la partitura durant 

uns segons.  

Hi ha instruments, com per exemple el piano, els quals poden sonar fent servir només una 

mà, per tant en aquests casos una mà podria seguir tocant i l’altra mà hauria d’obviar les 

seves notes i girar la partitura. Altres instruments com el violí o la flauta travessera 

necessiten la disponibilitat de les dues mans per a poder funcionar; en aquests casos el 

músic deixaria completament de fer sonar l’instrument.  

Un problema que sorgeix en els dos casos és que sovint es tenen molts fulls i és fàcil que 

al voler canviar d’un a un altre o per culpa del vent si es toca a l’aire lliure caiguin i/o es 

desordenin, fet molt problemàtic si passa en un concert. Aquest problema també podria 

afectar els cantants. 

Són aquests motius pels quals normalment els músics es veuen obligats a tenir una 

persona al costat que sigui entesa en música per tal de poder seguir la partitura i girar-la en 

el moment adequat o a aprendre’s les peces de memòria. Tot i que aquestes solucions són 

vàlides i ben vistes de cara al públic, seria molt més còmode trobar un mitjà que permetés 

al músic passar-se les partitures que està interpretant sense que hagin de ser 

interrompudes.  

1.2. Motivació 

Aquest tema m’interessa en especial ja que sempre m’ha agradat molt la música i 

assisteixo a classes des dels sis anys. Actualment rebo lliçons de piano (el primer 

instrument que vaig aprendre a tocar) i de cant, però durant tots aquests anys he après a 
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tocar la flauta travessera, la guitarra i la bateria, a més d’haver format part d’una coral fins 

l’any passat. Fins els setze anys també assistia a classes de llenguatge musical.  

Mentre estàs a l’escola de música és molt fàcil ja que tant durant les classes com a les 

audicions amb assistència de públic tens el professor/a al costat passant les pàgines i no 

t’adones realment quin problema pot arribar a suposar no tenir aquesta persona al costat. A 

més, a l’inici de començar a tocar un instrument les peces solen ser curtes, de no més 

d’una pàgina. Va ser més endavant, quan les peces eren més llargues i quan vaig voler 

començar a fer concerts per a la família, a gravar-me mentre tocava... quan vaig veure 

l’inconvenient que suposa haver-se de passar un mateix les partitures.  

Així doncs, de seguida que vaig haver de pensar en el Treball de Fi de Grau em vaig 

decantar cap a aquest tema. Després de donar unes quantes voltes per tal de trobar 

diverses opcions possibles, vaig pensar que una bona opció podia ser tenir la partitura en 

format digital i fer avançar la pàgina mitjançant un sensor extern connectat a la tauleta via 

Bluetooth. Vaig considerar aquesta opció com a principal per dos motius. Per una banda 

l’electrònica ha estat una de les assignatures que més m’ha agradat de la carrera i realitzar 

aquest dispositiu em permetria aplicar i treballar els conceptes teòrics que he après durant 

el curs. Per altra banda, crec que tots els àmbits de la vida s’han d’adaptar a l’època en la 

què es troben en la mesura del que es pugui; si s’estudia i es comprova que és viable 

utilitzar la tecnologia per la finalitat d’aquest projecte, què millor que poder aprofitar-la. 
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2. Introducció 

L’objectiu principal d’aquest projecte és trobar una solució al gran problema que tenen els 

músics a l’hora de passar les pàgines de la partitura. D’aquesta manera, es vol millorar la 

comoditat del músic i evitar així tant que les partitures caiguin i es desordenin com que el 

músic necessiti una persona entesa en música al costat que li passi les partitures, s’hagi 

d’aprendre les peces de memòria o hagi de deixar de tocar uns segons mentre ell mateix 

passa la pàgina.  

Per a complir aquest objectiu s’ha fet una anàlisi de quina és la situació actual, quines són 

les mancances en aquest àmbit i quins són els recursos dels què es disposa, així com de 

quina manera podrien intervenir per tal de ser útils per al fi desitjat.  

Un cop feta aquesta anàlisi, s’han considerat diverses opcions adients amb els mitjans que 

es tenen i s’ha escollit la més adequada tenint en compte la comoditat del músic, la 

competitivitat del dispositiu/aparell i l’època en la què ens trobem. 

Amb la solució escollida s’ha estudiat quins són els diferents components necessaris per tal 

de dur a terme el prototip. Un cop identificats els components s’han analitzat per esbrinar 

quins tipus eren més adequats per a fer les proves i quins per a fer el model definitiu.  

Durant les proves, s’han examinat diverses alternatives (passar una pàgina sencera, passar 

un nombre concret de pentagrames, retrocedir en la partitura...) i quan s’ha obtingut la més 

adient s’ha procedit a crear el model definitiu. S’ha optat per l’exemplar que proporciona les 

funcions més completes i òptimes, fent la lectura de la partitura tant còmoda com sigui 

possible. Un cop s’ha determinat el model òptim, se n’ha creat el prototip.  

Finalment s’ha validat el model, és a dir s’ha comprovat que l’artefacte funcioni. 
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3. Situació actual 

Avui en dia la majoria de músics utilitzen el mètode tradicional que s’ha emprat tota la vida: 

disposen de les partitures en format paper i quan han de tocar de cara al públic tenen dues 

alternatives per solucionar el problema de girar els fulls: tenir una persona al costat que 

sigui entesa en música per tal de que vagi seguint la partitura i la giri en el moment adequat 

o aprendre’s les peces de memòria. 

Pel que fa a la primera opció, l’inconvenient és que es depèn d’una altra persona i que 

només estarà al costat del músic en el moment del concert i en alguns assajos. Hi ha 

moltes altres ocasions en les què es vol tocar i no es disposarà de ningú que passi les 

pàgines. Aquestes altres ocasions podrien ser una actuació davant d’amics o familiars, 

estones d’estudi, interpretació de peces per a gaudir-les un mateix... 

Centrant-se amb el tema de memoritzar les partitures, si bé és cert que alguns músics ho 

prefereixen per tal de sentir-se més segurs, n’hi ha molts que ho fan pel simple fet de no 

haver de passar pàgina a mig concert. En aquests casos s’inverteixen moltes hores en la 

memorització que podrien ser invertides en l’aprenentatge d’alguna altra peça.  

Altres músics opten per passar les pàgines de les partitures ells mateixos. Fan filigranes per 

deixar de tocar les menys notes possibles i per tal de que no caiguin o es desordenin els 

fulls, però això no sempre és possible. 

Tot i que encara són pocs, en els últims anys ha augmentat el número d’intèrprets que 

opten per utilitzar una tauleta digital com a suport per a les partitures. Aquest mètode que 

consisteix en tenir les partitures en format digital (per exemple en format PDF) i llegir-les a 

través de la pantalla d’una tauleta té certs avantatges respecte les partitures físiques: es 

poden emmagatzemar moltes partitures en un mateix dispositiu fet que implica que no 

s’hagin de carregar llibres o grans plecs de fulls quan s’han de desplaçar, les partitures 

poden ser ordenades molt més fàcilment (ja sigui alfabèticament, per data de creació...), 

dins d’una mateixa partitura és impossible que es desordenin les pàgines i finalment és 

més còmode intercanviar o compartir partitures (ja que és més ràpid enviar una partitura 

per correu electrònic que haver-la de fotocopiar i quedar amb l’altra persona per a poder-li 

donar).  

Tot i així aquesta metodologia segueix tenint l’inconvenient de que es necessita la mà per a 

poder fer avançar la pàgina. És cert que d’aquesta manera no hi ha el perill ni de que 

caiguin ni de que es desordenin els fulls, però és fàcil que al fer relliscar els dits per la 

tauleta no es faci la força adequada i la partitura avanci més o menys del què s’espera o, 

fins i tot, que es canviï la mida (zoom) del que es mostra a la pantalla. 
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Existeix un altre mètode que deriva del darrer explicat. Consisteix en tenir igualment les 

partitures en una tauleta en format digital però enlloc de fer avançar la pàgina amb la mà es 

fa mitjançant un pedal connectat a la tauleta via Bluetooth: al prémer el pedal amb el peu la 

partitura va avançant. Aquest mitjà és el més innovador però hi ha pocs músics que 

l’utilitzen: el preu del pedal és elevat i és un recurs poc conegut.  

Una de les solucions que es plantegen en aquest projecte per a facilitar l’avançament de 

pàgines d’una partitura consisteix en aquest mètode, plantejant també altres alternatives de 

sensors a part del pedal. Per tant, s’entrarà posteriorment en més detalls sobre aquest 

model. 
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4. Plantejament i anàlisi d’alternatives 

En aquest apartat es plantegen diverses solucions al problema plantejat, s’analitzen i 

s’escull la més adequada tenint en compte la comoditat del músic i la competitivitat del 

dispositiu/aparell. 

4.1. Mecanisme per a passar fulls físics 

Consisteix en tenir un conjunt d’elements sòlids units entre ells i que disposen d’un cert 

moviment. Entre aquests elements n’hi ha d’haver dos d’imprescindibles: l’element en 

contacte amb el músic quan aquest vol girar la partitura i l’element que realitza l’acció.  

Quan el músic desitja passar de pàgina ha de fer moure un element (com per exemple un 

pedal) i aquest ha de transmetre el moviment a la resta d’elements fins que arribi a 

l’element final, el què ha de realitzar l’acció. El moviment d’aquest últim element ha de ser 

tal que permeti girar el full. 

Els elements que passen la pàgina podrien ser els següents: 

4.1.1. Pinça 

Una pinça amb un braç davant i l’altre darrere del full que s’ha de passar. La distància entre 

els braços ha de ser exacta el gruix del full per tal de no pinçar més d’un full. A més, ha de 

ser molt prima per tal de que el braç de darrere pugui passar entre dos fulls sense dificultat. 

Finalment, la superfície dels braços ha de ser prou petita per tal de que el braç del davant 

no tapi les notes de la partitura. 

Si els fulls només estan impresos per una banda i no estan en un llibre, la pinça només cal 

que realitzi un moviment transversal d’esquerra a dreta. Si per contra les partitures es 

troben en un llibre o en fulls impresos  per les dues bandes, el moviment ha de ser 

rotacional en sentit horari. 

4.1.2. Element de pressió 

En aquest cas només seria útil si la partitura es troba en un llibre. Consisteix en que hi ha 

un element de superfície plana col·locat a l’extrem superior dret de la partitura de la dreta 

que quan es vol passar de pàgina fa un moviment cap a l’esquerra pressionant el full per tal 

de fer-lo girar. S’ha de mesurar molt bé quanta força de pressió realitza aquest element per 

tal de que no giri més fulls del compte. 
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És de gran complexitat obtenir qualsevol dels elements que realitzen l’acció comentada i 

que a més ho faci a partir dels moviments dels altres components.  

Construir aquest mecanisme té certs inconvenients. Per exemple, ha de ser de diferents 

mides segons l’instrument que es toqui o tenir una barra amb una llargada regulable. No 

serà apropiat per als instruments com el piano, en els quals el faristol està incorporat sobre 

l’instrument ja que el mecanisme dificultaria l’accés a les tecles. A més, ocupa un espai al 

costat del faristol que pot suposar una manca de suficient lloc pels músics en el cas de que 

es tracti d’una orquestra.  

Es descarta aquesta opció per la complexitat que suposa construir-ho, perquè fàcilment pot 

haver-hi errors i que no passi correctament la pàgina i pels inconvenients comentats 

anteriorment.  

4.2. Dispositiu electrònic 

Consisteix en fer un salt de les partitures en paper a les partitures en format digital. Es 

tracta de tenir les partitures emmagatzemades en una tauleta i poder controlar 

l’avançament de les partitures mitjançant un sensor extern a la tauleta. S’ha de programar 

el sensor (que estarà vinculat amb la tauleta via Wi-Fi o via Bluetooth) per tal que, quan rebi 

l’estímul, la partitura avanci.  

Si s’escull bé el sensor el dispositiu pot servir per a gairebé qualsevol tipus d’instrument. A 

més, no ocupa massa espai i és del tot fiable.  

És per aquests motius que s’escull aquesta opció com la més idònia i a continuació se’n 

donaran més detalls.  
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5. Descripció general de la solució escollida 

La solució escollida, com ja s’ha comentat, consisteix en tenir les partitures en format digital 

en una tauleta i passar les pàgines mitjançant un sensor extern connectat a la tauleta.  

Per tant, com es pot observar en la Figura 5.1 els components necessaris són un sensor, 

un microcontrolador, un dispositiu Wi-Fi o Bluetooth i una tauleta. El funcionament és el 

següent: s’ha de programar el microcontrolador amb la informació adequada perquè quan 

convé la partitura de la tauleta avanci; quan el sensor rep l’estímul un cop el músic vol 

avançar la partitura, el microcontrolador envia la informació a la tauleta mitjançant Wi-Fi o 

Bluetooth.  

 

Figura 5.1. Esquema de la solució. Font pròpia 

El següent pas consisteix en decidir el tipus de sensor, el microcontrolador més adequat i si 

s’utilitza el senyal Wi-Fi o una comunicació Bluetooth. En el cas que s’esculli el sistema 

Bluetooth també caldrà fer una tria del més apropiat. 
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6. Sensors 

La funció d’un sensor és la de convertir una magnitud física del món real en un senyal 

elèctric.  

En aquest cas el sensor serà l’encarregat de captar l’estímul emès pel músic quan aquest 

vulgui canviar de pàgina, valorar quina informació aporta aquesta magnitud física i 

transmetre-la en forma de senyal elèctric al microcontrolador. Aquest microcontrolador 

utilitzarà aquesta informació per passar-la en forma digital a la tauleta via Wi-Fi o Bluetooth.  

És convenient definir algunes característiques i conceptes relacionats amb els sensors 

abans d’endinsar-se amb alguns tipus de sensors per a poder fer una tria del més adequat. 

6.1. Tipus de senyal que pot emetre un sensor 

El senyal que emet el sensor pot ser analògic o digital. Si el senyal és digital, el sensor 

emet un tipus d’informació senzilla ja que només pot emetre els estats zero i u però és més 

barat. Si el senyal és analògic, el sensor té més qualitat ja que la informació és menys 

senzilla, però resulta més car. 

6.2. Tipus de sortida que pot tenir un sensor  

Un sensor pot tenir sortida per tensió, per corrent o per contacte lliure de potencial.  

Aquest darrer tipus de sortida correspon a interruptors, polsadors i a sensors que tenen 

sortida per relé. En aquest casos, tot i tenir la sortida per contacte lliure de potencial, la 

connexió ho converteix en senyal de tensió. És cert que es connecta una resistència en 

sèrie i que per la resistència hi circula corrent, però el microcontrolador llegeix la tensió. 

Quan es prem el polsador el microcontrolador veu una tensió de 5 V i, si no hi hagués la 

resistència, quan no està premut veuria soroll ambient. La resistència connecta l’entrada del 

microcontrolador a 0 V però ho fa de manera que quan es prem el polsador no hi hagi un 

curtcircuit. 
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6.3. Tipus de sensors que es poden emprar 

En aquest apartat ja s’entra a valorar la eficàcia i la comoditat de diferents tipus de sensors 

que s’ha pensat que poden ser útils per a la funció desitjada. 

6.3.1. Sensor de pressió d’aire 

Consisteix en passar la partitura quan el músic bufa davant del sensor. Aquest sensor 

podria ser una canya que l’usuari es posa als llavis per tal de que si es toca a l’aire lliure 

el sensor no pugui detectar ràfegues d’aire. Podria ser molt pràctic excepte en els 

instruments de vent; en aquests casos seria impossible utilitzar aquest sensor ja que el 

músic està constantment bufant perquè l’instrument soni.  

6.3.2. Sensor de moviment 

En aquest cas es passaria la partitura quan es detectés moviment al voltant del sensor. 

És poc fiable ja que per a tocar la majoria d’instruments ja es requereix moviment 

d’alguna part del cos. A més, són molts els músics que realitzen lleugers moviments amb 

tot el cos al ritme de la música mentre van tocant.  

6.3.3. Sensor òptic 

És aquell que detecta la presència d’una persona o d’un objecte que irromp el feix de 

llum que arriba al sensor. S’hauria d’estudiar molt bé on es col·loca el sensor segons 

l’instrument que s’estigui tocant ja que es necessita d’una part del cos que pugui passar 

per davant del sensor en el moment en què es vulgui canviar de pàgina. Igual que el 

sensor de moviment, és poc fiable ja que és fàcil que per accident algun objecte o 

persona passi per davant del sensor quan no s’és desitjat; per exemple un insecte o un 

simple gest involuntari del músic que comporti la col·locació d’una part del cos davant del 

sensor. 

6.3.4. Polsador de pedal 

Utilitzant aquest tipus de sensor es canvia de pàgina quan el músic prem un pedal amb el 

peu. També es pot contemplar l’opció de prémer un polsador amb les mans, però es 

descarta ja que en tots els instruments es necessiten les mans per a tocar. Si bé és cert 

que el piano també disposa de pedals, no és un inconvenient tenir-ne un més per passar 

la pàgina ja que es poden compaginar perfectament els quatre pedals. Els únics 

instruments que són incompatibles amb aquest tipus de sensor són l’orgue i el carilló ja 

que requereixen de les dues mans i dels dos peus per tal de fer-los sonar, així doncs, per 

aquests instruments un sensor adient podria ser el de pressió d’aire. 

 

Per tant, tenint en compte que un polsador serveix per a quasi tots els instruments i que 

té màxima fiabilitat (o es prem o no es prem, no hi ha possibles agents externs que 

puguin modificar el correcte funcionament d’aquest) s’escull un polsador de pedal per a 

tirar endavant aquest projecte. 
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7. Connexió Bluetooth 

Es decideix establir la connexió entre la tauleta i el microcontrolador mitjançant Bluetooth. 

El motiu principal és perquè totes les tauletes porten aquest tipus de connexió. Si bé és cert 

que totes les tauletes porten també connexió Wi-Fi, les diferents configuracions de xarxa 

existents podrien fer que no funcionés.  

Un cop decidit el tipus de connexió s’ha d’escollir quin serà el sistema més adequat. El 

principal aspecte a tenir en compte és que previsiblement les partitures estaran en un 

format tancat (típicament PDF), per tant cal fer servir una de les formes naturals que 

aquests formats tenen per fer avançar el document (com podria ser les tecles del cursor, la 

roda del ratolí o les tecles d’avançar i retrocedir pàgina). És per això que el dispositiu que 

es dissenyi haurà d’emular un teclat o un ratolí. 

Una de les opcions contemplada era que el Bluetooth estigués incorporat en el 

microcontrolador, però finalment s’ha decidit utilitzar un dispositiu Bluetooth anomenat 

Adafruit Flora Bluefruit LE [1], que es pot veure a la Imatge 7.1, ja que la llibreria que 

l’acompanya permet emprar-lo com a teclat o ratolí d’una forma natural. D’aquesta manera, 

el dispositiu podrà interactuar directament amb el document sense haver d’incorporar a la 

tauleta algun programa que tradueixi les ordres rebudes en comandes de teclat o ratolí. 

 

Imatge 7.1. Adafruit Flora Bluefruit LE. Font pròpia 

La llibreria que acompanya al dispositiu Bluetooth incorpora un exemple en el que un 

microcontrolador compatible amb Arduino actua com a teclat però només intercanvia lletres 

i números; per tant, caldrà veure quines modificacions seran necessàries per tal de poder 

intercanviar també caràcters d'altres tipus com ara avançar i/o retrocedir pàgina.  
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8. Microcontroladors 

Un microcontrolador és un circuit integrat digital que pot ser utilitzat per a diversos propòsits 

ja que és programable. És com tenir un tot un computador integrat en un sol xip. Per tant, 

està format per una unitat central de processament (CPU), memòries (volàtils i no volàtils) i 

línies d’entrada i sortida. 

És important fer una bona tria d’aquest dispositiu ja que és on s’emmagatzema el programa 

amb tota la informació necessària per tal de que el document de la partitura avanci. 

Per una banda s’ha de tenir en compte que sigui compatible amb l’entorn de programació 

que es vulgui utilitzar, i per altra banda que sigui compatible amb el mòdul Bluetooth. 

L’entorn de programació escollit ha estat el que proporciona Arduino, ja que és compatible 

amb diversos sistemes operatius com ara Windows, Mac OS X o Linux i és un entorn de 

programació senzill i directe, que simplifica el procés de treballar amb microcontroladors i 

que utilitza el llenguatge C++.  

Inicialment, quan es volia utilitzar un microcontrolador amb el Bluetooth incorporat es va 

pensar amb l’Adafruit Feather nRF52 Bluefruit LE [2]. Més endavant, quan es va 

trobar el dispositiu Bluetooth Adafruit Flora Bluefruit LE, es va escollir el microcontrolador 

Adafruit Flora [3], que es pot veure en la Imatge 8.1. 

 

Imatge 8.1. Adafruit Flora. Font pròpia 

S’ha escollit aquest microcontrolador ja que és compatible tant amb el mòdul Bluetooth triat 

i amb la funció de teclat que proporciona com amb l’entorn Arduino.  

Com es pot observar té 14 potes, 6 d’alimentació i 8 d’entrada o sortida. També disposa 

d’una connexió per alimentar-lo i una altra per alimentar-lo i programar-lo. 
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9. Proves i dissenys preliminars 

Un cop triat el tipus de sensor, el microcontrolador i el model Bluetooth s’ha procedit a 

començar a fer les primeres proves.  

Com que la llibreria que acompanya al dispositiu Bluetooth incorpora un exemple en el que 

un microcontrolador compatible amb Arduino actua com a teclat [4], el primer pas ha estat 

implementar aquest exemple, pel qual no es necessita el sensor. Per tant, s’ha connectat el 

microcontrolador amb el model Bluetooth utilitzant cables de cocodril, tal i com es pot veure 

en la Imatge 9.1, i el microcontrolador amb l’ordinador mitjançant un cable USB. 

 

Imatge 9.1. Connexió entre microcontrolador i Bluetooth. Font pròpia 

El cable negre connecta les masses i el vermell l’alimentació de 3,3 V. El groc correspon al 

pin RX del Bluetooth, que és el pin d’entrada d’informació des del microcontrolador; per tant 

està connectat al pin TX del microcontrolador que és el pin de sortida d’informació cap al 

Bluetooth. Amb la mateixa lògica el cable verd connecta el pin TX del Bluetooth amb el pin 

RX del microcontrolador.  

El cable USB alimenta el circuit i permet transmetre el programa al microcontrolador. Una 

vegada el programa està pujat, s’ha d’obrir el monitor sèrie on surten els missatges de 

seguiment. Si els missatges conclouen en què no hi ha hagut cap error en la pujada del 

programa, ja es pot vincular el Bluetooth de la tauleta amb l’Adafruit Flora Bluefruit LE, que 

té per defecte el nom de Passa Partitures. Des del mateix monitor sèrie s’envia el text que 

es vol que aparegui en qualsevol aplicació de la tauleta en la que es pugui escriure.  
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Únicament es poden enviar números i lletres (sense accents) i els quatre caràcters de la 

Taula 9.1 mitjançant uns determinats codis. 

CARÀCTER CODI 

Enter  \r 

Nova línia  \n 

Tabular \t 

Esborrar l’últim caràcter \b 

Taula 9.1. Caràcters permesos en el Passa Partitures. Font pròpia 

Es pot veure un exemple de l’aplicació en la Imatge 9.2.  

 

Imatge 9.2. Funcionament del microcontrolador com a teclat. Font pròpia 

El següent pas ha estat modificar el programa per tal de que enlloc d’enviar paraules o 

frases senceres, s’enviï una lletra o número en concret al prémer un polsador. En aquest 

moment ja s’ha hagut de connectar el sensor i la seva pertinent resistència de 10 kΩ amb el 

microcontrolador, mitjançant una protoboard i cables unifilars.  
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Es pot veure la connexió del sensor en la Imatge 9.3.  

 

Imatge 9.3. Connexió del sensor amb el microcontrolador 

Tal i com s’observa, la connexió és de lògica positiva i el polsador està connectat a la pota 

D9 del microcontrolador. 

En aquest cas, però, encara no es poden enviar caràcters com les tecles de pujada i 

baixada ni funcions del ratolí.  

Per tant, el què ha calgut fer en aquest moment ha estat buscar una funció compatible amb 

el programa que permetés avançar o retrocedir un document. S’han trobat dues funcions 

[5] que substitueixen a la funció "AT+BleKeyboard" utilitzada en les primeres proves i que 

semblava que eren adients per l’objectiu d’aquest projecte.  

La primera que s’ha provat ha estat la funció “AT+BleKeyboardCode”. Aquesta funció 

permet enviar tot tipus de caràcters del teclat, entre d’altres, i cada caràcter té un codi [6]. 

Semblava que utilitzant els codis pertanyents a la fletxa amunt i fletxa avall d’un teclat havia 

de funcionar, però no ha estat el cas. Funciona per a diferents aplicacions de la tauleta però 

no quan es tracta d’un document PDF, per tant, s’ha hagut de buscar una altra funció.  

L’altra és la funció “AT+BleHidMouseMove”, que permet posicionar el ratolí i realitzar els 

desplaçaments amunt i avall de la rodeta. Per a poder avançar pàgina no és necessari 

posicionar el ratolí, per tant només s’ha hagut de passar el paràmetre corresponent al 

moviment de la rodeta del ratolí. Aquest paràmetre és un número que correspon al número 

d’unitats que es desplacen. Si el valor és positiu el document puja la qual cosa permet 

veure els següents pentagrames de la partitura; si el valor és negatiu el document baixa. La 

quantitat màxima que admet la funció és de 120 unitats.  
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Amb aquesta funció incorporada en el programa i mantenint el circuit amb el polsador, ja 

s’ha aconseguit avançar un nombre determinat d’unitats cada cop que es prem el polsador.  

A partir d’aquí, amb l’objectiu principal assolit, s’han valorat altres opcions addicionals per a 

fer més còmode la lectura de les partitures.  

Llegint partitures sovint es troben signes de repetició, que significa que hi ha un tros de la 

partitura que s’ha de repetir, per tant aquest fet implica haver de retrocedir fins a l’inici de la 

repetició. Per aquest motiu s’ha cregut convenient afegir un altre polsador que permeti 

retrocedir un nombre determinat d’unitats cada cop que es prem. Aquest polsador té una 

connexió igual que la de la Imatge 9.3 però s’ha connectat al pin D10 del microcontrolador. 

Es pot veure la connexió dels dos polsadors en les Imatges 9.4 i 9.5. 

 

Imatge 9.4. Connexió dels dos sensors. Font pròpia 

 

Imatge 9.5. Connexió dels dos sensors. Font pròpia 
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Per altra banda s’ha contemplat l’opció de poder avançar o retrocedir un nombre concret de 

pentagrames al polsar el polsador. S’ha descartat aquesta proposta ja que totes les 

partitures tenen un nombre diferent de pentagrames per pàgina i aquests es troben en 

posicions diferents de la pàgina. Per tant, segons com sigui la partitura avançar un 

pentagrama significarà avançar una quantitat o una altra i el mateix a l’hora de retrocedir un 

pentagrama. 

Ja que no es pot avançar o retrocedir un nombre concret de pentagrames, s’ha trobat una 

alternativa que consisteix en tenir dos polsadors addicionals que permetin regular el 

nombre d’unitats que es desplacen. Això també resultarà útil pel fet de que no totes les 

tauletes tenen la mateixa mida de pantalla. S’ha definit una quantitat concreta per inicialitzar 

el programa i a partir d’aquí un dels polsadors augmenta aquesta quantitat en un increment 

determinat i l’altre la disminueix en aquest mateix increment. S’han fet diferents proves per 

a determinar quin és aquest increment. Aquests dos polsadors addicionals s’han connectat 

com el polsador de la Imatge 9.3 però als pins D6 i D12 del microcontrolador. 
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10. Disseny definitiu 

Amb les especificacions comentades en l’apartat anterior, el disseny definitiu consta del 

microcontrolador, el mòdul Bluetooth i els quatre polsadors amb les seves pertinents 

resistències, a més de la protoboard i els cables necessaris per a fer les connexions.  

D’aquesta manera s’aconsegueix avançar i/o retrocedir una certa quantitat d’unitats 

mitjançant dos polsadors, podent-se augmentar o disminuir un cert increment respecte 

aquesta quantitat inicial gràcies als altres dos polsadors.  

Pel què fa a la regulació del desplaçament s’ha decidit poder desplaçar d’una a 15 unitats 

amb increments d’una unitat. S’inicialitza el programa amb una unitat ja que al ser la 

quantitat mínima és més fàcil de recordar que no pas si s’inicialitza amb un valor 

d’entremig. En les proves s’ha vist que no té sentit avançar més de 15 unitats ja que 

s’avança massa ràpid, impedint que es vegin alguns trossos del document. Per tant, 

s’inicialitza a una unitat i a partir d’aquí prement un polsador o l’altre es pot anar variant 

d’una en una unitat en un rang entre 1 i 15. 

S’observa un esquema amb totes les connexions establertes en la Figura 10.1. El programa 

informàtic utilitzat es troba a l’annex A i a l’annex B es troba un fitxer de configuració utilitzat 

pel programa principal.  
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Figura 10.1. Esquema de les connexions establertes. Font pròpia 
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11. Construcció del prototip 

Un cop s’han tingut clares les especificacions del model definitiu s’ha procedit a crear-ne un 

prototip.  

Per a construir el prototip s’han utilitzat el model Bluetooth i el microcontrolador utilitzats per 

a les proves, dos microruptors (com a polsadors) per als pedals, dos polsadors per a la 

regulació del desplaçament i les quatre resistències corresponents als quatre polsadors. A 

més s’han necessitat cables unifilars per a poder soldar amb estany els components.  

Com que la idea és poder utilitzar el dispositiu sense la necessitat de tenir l’ordinador al 

costat, s’ha hagut de buscar una manera d’alimentar el circuit que no sigues amb el cable 

USB connectat a l’ordinador. S’ha decidit utilitzar una pila de 9 V (el microcontrolador admet 

tensions entre 3 i 16 V) com a font d’alimentació, vinculada al circuit mitjançant un porta 

piles.  

A més, s’ha afegit un interruptor i un LED per tal de marcar si el circuit està o no en 

funcionament. Quan el LED està encès significa que la pila aporta tensió al circuit i que per 

tant, el dispositiu està en marxa.  

En la Figura 11.1 es pot veure el circuit d’alimentació. 

 

Figura 11.1. Circuit d’alimentació. Font pròpia 

Tots els components s’han posat dins d’una caixa que conté els dos pedals a la superfície 

vinculats amb els dos microruptors.  
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El primer pas ha estat triar una caixa adequada i adaptar-la a les necessitats d’aquest 

projecte. Quant a la mida s’ha tingut en compte que fos prou gran tant per poder-hi posar a 

dins tots els components així com per tenir prou espai en la superfície per a poder-hi 

construir els dos pedals i situar-hi els dos polsadors que regulen el desplaçament, el LED i 

l’interruptor. A més, s’ha escollit una caixa amb pendent a la superfície superior ja que això 

facilitarà l’acció de trepitjar els pedals.  La caixa mesura 19 x 12 x 4 cm en la part de menys 

alçada i 19 x 12 x 6 cm en la part de més alçada, s’obre per la superfície superior i és de 

plàstic excepte la superfície superior que és d’alumini; aquests materials no dificultaran el 

correcte funcionament de la connexió Bluetooth. Addicionalment la caixa disposa de quatre 

potes de goma de 5 mm d’alçada cadascuna per tal de que no rellisqui quan es premin els 

pedals.  

Un cop acabada la tria de la caixa s’ha procedit a confeccionar els pedals. Tant per aquesta 

operació com per les operacions posteriors s’ha fet servir un cargol de banc per facilitar el 

procés. Mitjançant  una màquina de fer forats i una serra s’han retallat dues finestres en la 

superfície superior amb les mides i posicions que s’observen en el Plànol 11.1 (unitats en 

mm). 

 

Plànol 11.1. Disposició dels dos pedals en la superfície superior de la caixa. Font pròpia 

Seguidament s’han afegit en aquestes dues finestres dos trossos d’alumini que són els 

pedals. El pedal dret serveix per avançar la partitura i l’esquerra per retrocedir. Per tal que 

els pedals tinguin la mobilitat adequada s’han utilitzat frontisses, molles i topalls, també 

d’alumini. Finalment, mitjançant suports d’alumini, s’han disposat els dos microruptors de tal 

manera que al trepitjar el pedal el seu polsador queda premut. Totes aquestes unions s’han 
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fet amb reblons. En la Imatge 11.1 s’observen els pedals per la part que dóna a l’interior de 

la caixa. 

 

Imatge 11.1. Pedals vists des de la part interior de la caixa. Font pròpia 

Quan s’han tingut els pedals fets s’han fet els forats pertinents a la superfície de la caixa 

per col·locar els dos polsadors per regular el desplaçament, l’interruptor i el LED. Fixar els 

dos polsadors ha estat fàcil ja que ja incorporen una rosca per a ser fixats. El polsador blau 

augmenta el tros desplaçat i el vermell el disminueix. Per a fixar l’interruptor s’han 

necessitat dos cargols i el LED s’ha fixat mitjançant un embellidor. En la Imatge 11.2 es pot 

veure com queda la superfície de la caixa amb tots aquests elements i en el Plànol 11.2 

(unitats en mm) les mides i posicions de tots aquests elements. 

 

Imatge 11.2. Superfície superior de la caixa. Font pròpia 
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Plànol 11.2. Superfície superior de la caixa. Font pròpia 

El següent pas ha estat soldar amb estany els cables de les connexions. S’ha començat 

soldant el microcontrolador amb el mode Bluetooth tal i com es veu en la Imatge 11.3, 

després les connexions pertinents als pedals, seguidament els dos polsadors per regular el 

desplaçament i finalment el circuit d’alimentació. 

 

Imatge 11.3. Mòdul Bluetooth i microcontrolador soldats mitjançant cables unifilars. Font pròpia 

Per acabar, s’han fet ajusts per fer més netes i més visuals totes les connexions com per 

exemple trenar cables o unir trenes de cables amb brides. També mitjançant brides s’ha 

fixat la pila a un racó de la caixa per tal de que quan s’hagi de canviar sigui còmode i no hi 

hagi cables pel mig i s’ha fixat el mode Bluetooth en una paret de la caixa per tal de que no 

s’hi posin altres elements com ara cables o el microcontrolador al davant i dificulti la 

connexió amb la tauleta. En la Imatge 11.4 s’observa l’interior de la caixa i la paret interior 

de la superfície superior de la caixa un cop fetes totes les connexions i els ajusts.  



Dispositiu electrònic per passar automàticament les pàgines d’una partitura en format digital Pàg. 29 

 

 

Imatge 11.4. Interior i paret interior de la superfície superior de la caixa. Font pròpia 

L’últim pas de tots ha estat posar etiquetes a la superfície superior exterior de la caixa per 

tal de que els usuaris sàpiguen per a què serveix cada element. En la Imatge 11.5 es pot 

veure el resultat final. 

 

Imatge 11.5. Superfície superior exterior amb les etiquetes. Font pròpia 
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12. Validació de l’artefacte i futures millores 

Per a validar l’artefacte s’han fet una sèrie de proves. El primer pas realitzat ha estat 

comprovar que funcionés per a diferents tauletes. S’ha tingut l’oportunitat de provar-ho per 

a tauletes amb sistema operatiu Android i per a tauletes amb sistema operatiu iOS. S’ha 

observat que mentre que per les tauletes amb sistema operatiu Android no hi ha problema, 

amb el sistema iOS l’artefacte no funciona. La tauleta és capaç de connectar-se i vincular-

se al Passa Partitures però quan s’obre un document i es premen els pedals, el document 

no fa res, ni avança ni retrocedeix. Una futura millora seria esbrinar el perquè d’aquest 

problema i trobar-hi una solució per tal que el dispositiu funcionés per a qualsevol tauleta. 

Això és important ja que l’objectiu és que aquests pedals siguin un complement a l’hora de 

llegir una partitura; no té sentit que un músic que disposi d’una tauleta de la marca Apple 

s’hagi de comprar una tauleta amb sistema operatiu Android per tal de poder utilitzar els 

pedals. 

Seguidament s’ha analitzat per a quins visualitzadors de documents l’artefacte funciona 

correctament. Que funcioni o no un visualitzador depèn de la tauleta que s’estigui utilitzant, 

però hi ha un visualitzador que sempre funciona i que es pot descarregar de manera 

gratuïta, l’Adobe Acrobat Reader. Per tant, el més còmode és tenir la partitura en format 

PDF i visualitzar-la mitjançant l’Adobe Acrobat Reader. A més també s’ha provat si funciona 

de la mateixa manera un document escanejat que un document creat en el propi PC (com 

per exemple un document Word) i convertit en PDF; la resposta és afirmativa. 

Per tant l’artefacte és útil, de moment, per a tauletes que utilitzen el sistema operatiu 

Android on s’hi ha d’instal·lar l’aplicació Adobe Acrobat Reader per a poder llegir partitures 

en format PDF. Seguidament s’exposen tres millores a implementar si es fan futurs 

prototips. 

Per una banda l’alimentació del circuit. Si bé és cert que per alimentar el circuit es necessita 

poca tensió ja que l’alimentació és de 3,3 V i que la pila tardarà molt en gastar-se, el 

moment en què s’hagi de canviar no serà pràctic ja que s’haurà d’obrir la caixa, tallar la 

brida, canviar la pila, posar una altra brida i tancar la caixa. Per tal de fer el procés més 

còmode es podria canviar la pila per una bateria recarregable de 3,7 V afegint-li un 

carregador que permet carregar la bateria amb un cable USB, sense desconnectar-la del 

circuit. Per evitar el problema d’haver d’obrir la caixa s’hauria de fer un forat en una paret 

lateral on justament hi hagués l’entrada USB del carregador de bateries. A més estaria bé 

que hi hagués un LED que indiqués quan la bateria està a punt d’estar completament 

descarregada. 
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Per altra banda el sistema de regulació del desplaçament. Es podria ampliar el rang 

d’unitats desplaçades de la següent manera: un cop s’arriba a 15 unitats cada cop que es 

prem el polsador regulador incrementen en 10 enlloc de en una les unitats que es 

desplaçaran. Per a poder-ho fer així seria molt còmode tenir una pantalla que indiqués 

quantes unitats es desplacen. 

Finalment s’hauria de millorar el sistema mecànic dels pedals per tal de que al trepitjar-los 

no fessin gens de soroll. 
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13. Pressupost  

Tal i com es mostra a continuació, realitzar aquest projecte no ha suposat un cost molt 

elevat. Tot el cost material prové de la construcció del prototip ja que per a la realització de 

les proves s’ha utilitzat material del qual ja es disposava i el qual pot tornar a ser utilitzat un 

cop finalitzades les proves. 

Els dos únics elements que s’han utilitzat per a les proves i després per a la construcció del 

prototip i que, per tant, no podran tornar a ser utilitzats són el microcontrolador i el 

Bluetooth, inclosos en el pressupost de la construcció del prototip. 

Seguidament es mostra el pressupost que suposa la construcció d’un prototip, però si 

s’hagués de fer una producció en sèrie el cost seria menor ja que comprar els components 

a l’engròs és més barat. 

 

Descripció Quantitat Preu unitari 

[€] 

Preu total 

[€] 

MATERIAL    

Caixa 1 21,00 21,00 

Bluetooth Adafruit Flora Bluefruit LE 1 14,35 14,35 

Microcontrolador Adafruit Flora 1 12,26 12,26 

Microruptor 2 2,32 4,64 

Polsador 2 1,61 3,22 

Interruptor 1 0,83 0,83 

LED 1 0,69 0,69 

Embellidor 1 0,74 0,74 

Resistència de 10 kΩ 4 0,02 0,08 

Resistència de 220 Ω 1 0,02 0,02 
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Porta piles 1 0,27 0,27 

Pila de 9 V 1 2,75 2,75 

Paper adhesiu etiquetes  1 0,50 0,50 

Material de muntatge 1 2,00 2,00 

TOTAL MATERIAL   63,35 

ENGINYERIA, DISSENY I MECANITZACIÓ    

Enginyera i disseny 280 h 50,00 14000,00 

Mecanització 70 h 25,00 1750,00 

TOTAL ENGINYERIA, DISSENY I 

MECANITZACIÓ 

  15750,00 

TOTAL   15813,35 
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14. Impacte sobre l’entorn 

Dur a terme aquest projecte no representa un gran impacte sobre l’entorn perquè tal i com 

ja s’ha comentat, tot el material utilitzat per a les proves és material que es pot seguir 

utilitzant un cop s’han finalitzat. 

Pel què fa a la construcció del prototip, els únics elements que poden suposar un impacte 

sobre l’entorn són el LED i la pila. Els altres elements, sempre i quant se’n faci un bon ús, 

no tenen perquè deteriorar-se i per tant no crearan cap impacte en el medi.  

Tot i així tant el LED com la pila tenen una vida útil molt llarga, i tenint en compte que 

només han d’estar en funcionament mentre s’està tocant un instrument, no seran moltes 

les vegades que hauran de ser canviats. En les ocasions però que això sigui necessari, 

s’hauran de dipositar adequadament els elements que ja no funcionen per tal de que 

puguin ser reciclats de forma correcta.  
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Conclusions 

En aquest treball es resol el gran problema que tenen els músics a l’hora de passar les 

pàgines de la partitura.  

Per dur a terme aquest objectiu s’ha estudiat quins són els mètodes que existeixen per girar 

les pàgines i s’han valorat quines són les mancances que presenten per tal de poder crear 

un dispositiu tan òptim com sigui possible.  

Després d’analitzar diverses opcions s’ha decidit crear un dispositiu que permeti avançar 

les partitures contingudes en format digital en una tauleta mitjançant un sensor extern. 

Aquest sensor extern és un pedal que es vincula amb la tauleta a través d’una connexió 

Bluetooth. Per tal d’aconseguir aquest fi s’ha necessitat també un microcontrolador que 

amb el programa informàtic convenient, és el què permet transmetre la informació del pedal 

a la tauleta (mitjançant Bluetooth). 

Un cop fetes una sèrie de proves i dissenys preliminars i havent decidit el model definitiu 

per a complir l’objectiu, s’ha procedit a construir-ne un prototip. El dispositiu consisteix en 

una caixa que a la superfície hi conté dos pedals, un per avançar en la partitura i l’altre per 

retrocedir i dos polsadors (un blau i l’altre vermell) que regulen aquest desplaçament. 

Inicialment trepitjant el pedal dret la partitura avança una unitat i trepitjant l’esquerra la 

retrocedeix. Prement els polsadors de colors es pot variar aquest desplaçament entre una i 

15 unitats. El circuit s’alimenta mitjançant una pila i addicionalment conté un interruptor i un 

LED que determinen si el dispositiu està en funcionament. 

Després d’haver validat l’artefacte s’han proposat una sèrie de millores per a la futura 

construcció d’un segon prototip. 

Es conclou aquest projecte afirmant que s’ha assolit l’objectiu principal encara que es 

podria aprofundir en certs aspectes per tal d’aconseguir un exemplar millorat.  

Ha estat interessant complir el propòsit d’aquest projecte ja que m’ha permès aplicar 

diferents àmbits apresos durant el grau com ara l’electrònica, la programació informàtica i la 

mecànica a l’hora de construir els pedals del prototip. A més és un projecte estretament 

relacionat amb la meva major afició, la música.  
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Annexos 

Annex A. Programa informàtic que utilitza el dispositiu 
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Annex B. Fitxer de configuració BluefruitConfig 

 


