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Resum 

L’objectiu d’aquest treball és el disseny i muntatge d’un dispositiu capaç de captar sons a través 

d’un micròfon i mostrar la nota corresponent utilitzant LED. Ha de poder transportar-se fàcilment 

i tenir un cost reduït, ja que està enfocat a ser una eina útil en l’àmbit de la educació i per a 

persones amb problemes auditius 

S’han estudiat diversos algoritmes de captació del to de les ones sonores: pas per zero, 

Transformada Ràpida de Fourier, Cepstral, Autocorrelació i Autocorrelació ponderada. D’aquests, 

s’ha escollit l’últim degut a la seva robustesa en tot el rang de freqüències d’interès, que va dels 

16 Hz als 2000 Hz. 

Aquest algoritme s’implementa amb el llenguatge de programació Python, per la seva simplicitat 

d’ús. El programari s’executa en una Raspberry Pi model B, degut al seu baix cost i la seva 

capacitat de processament, suficient per a executar els càlculs complexos que requereix 

l’algoritme. 

El micròfon utilitzat és de tipus USB, connectat directament als ports USB de la Raspberry Pi. Amb 

el sistema operatiu Raspbian i la llibreria PyAudio es processen les dades del so en un stream 

ininterromput, que capta mostres amb una freqüència d’adquisició de 44100 Hz. Les dades 

s’agrupen en paquets de 8192 mostres, per tant es poden fer aproximadament 5 deteccions per 

segon. 

L’element de visualització de les notes és una matriu de LED tipus WS2812B, la qual pot ser 

controlada des d’una sola pota de sortida de la Raspberry Pi. És una matriu de 8x8 LED que 

s’alimenta a 5 V i pot requerir fins a 4 A, per la qual cosa requereix d’una font d’alimentació 

externa. 

Finalment, s’ha aconseguit el muntatge del prototip, el qual mostra en una matriu de 8x8 LED la 

nota que està sonant, codificant l’octava a la qual pertany segons el color, i la nota en sí segons la 

posició relativa dins de la matriu. Cada nova detecció il·lumina un LED a la dreta de la matriu i 

desplaça les notes ja detectades una posició cap a l’esquerra, de manera que es pot veure la 

progressió de la melodia que va sonant. 
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1. Glossari 

Biblioteca Col·lecció de funcionalitats, escrites en algun llenguatge de programació, que 

poden ser cridades mitjançant una interfície ben definida 

FFT  Fast Fourier Transform (Transformada ràpida de Fourier) 

GPIO  Potes d’entrada i sortida de dades 

IDE  Integrated Development Environment (Entorn de desenvolupament) 

LED  Light-Emitting Diode (Díode emissor de llum) 

SSH  Secure SHell. Protocol per accedir remotament a ordinadors a través d’Internet 
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2. Prefaci 

2.1 Motivació 

La inspiració d’aquest treball prové d’un dispositiu anomenat Eyeborg [8], capaç de detectar 

colors amb un sensor i transformar-los en sons per tal que una persona daltònica pugui tenir una 

idea aproximada dels colors del seu entorn. 

Aquest projecte vol ser un Eyeborg invers, o Earborg, que transformi els sons en colors per tal de 

poder visualitzar en temps real les notes que estan sonant. Aquest nou dispositiu té aplicacions 

diverses: 

- En el camp de l’ensenyament, pot ser una eina per facilitar l’aprenentatge musical dels 

infants que toquen per primera vegada un instrument. 

- En l’àmbit social, ajuda a les persones amb problemes auditius a gaudir d’una melodia a 

través de la vista, produint una experiència única. 

- La seva aplicació en la música pot prendre diverses formes: pot servir per afinar un 

instrument, com a suport visual en els assajos d’un instrumentista o per ajudar en la 

composició de peces musicals. 

2.2 Requeriments previs 

Per poder desenvolupar aquest projecte han fet falta els coneixements del llenguatge de 

programació Python, adquirits en les assignatures d’informàtica del Grau en Enginyeria en 

Tecnologies Industrials. 

També han estat de gran utilitat les assignatures d’Electrònica i Ampliació d’Electrònica, del grau i 

del màster, respectivament.  

Tots els coneixements sobre anàlisi freqüencial han estat adquirits en el transcurs de la realització 

d’aquest treball. 

2.3 Antecedents 

El procés d’anàlisi d’un so per determinar-ne la seva freqüència ja s’aplica en alguns aparells, com, 

per exemple, els afinadors d’instruments. Hi ha força teoria sobre algoritmes de detecció de 

freqüència però, malgrat això, les solucions comercials mantenen en secret la manera exacta 

d’aconseguir un sistema robust capaç de detectar un gran ventall de freqüències. 
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3. Introducció 

3.1 Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest treball és analitzar l’espectre de freqüències del so captat a través d’un 

micròfon i mostrar la nota corresponent al to del so, amb la intenció de poder visualitzar una 

melodia mitjançant un codi de colors. Es farà servir un element de processament per fer els 

càlculs necessaris i controlar els perifèrics. 

Es buscarà una solució de compromís entre cost i eficàcia, ja que les principals aplicacions són en 

l’àmbit social i de l’educació, però alhora ha de tenir capacitat suficient per donar resultats 

correctes en temps real. 

3.2 Abast del projecte 

El projecte se centra principalment en el desenvolupament del programari que correrà en el marc 

d’un sistema operatiu que el suporti, de tal manera que agafi la informació sonora codificada pel 

micròfon, la processi adientment i de manera robusta, i la mostri mitjançant un suport visual, com 

ara un conjunt de LED. 

Aquest programari implementarà un algoritme de detecció del to d’una ona sonora, que es 

decidirà en funció de les especificacions i del seu acompliment un cop es posi a prova. 

També inclou el disseny del sistema complet que permeti visualitzar la informació extreta del so, 

de manera que faciliti a l’usuari la lectura de les notes obtingudes. 

Finalment, el projecte acabarà amb el muntatge d’un prototip funcional del sistema. 
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4. Anàlisi freqüencial del so 

4.1 Característiques de les ones sonores 

Els trets característics principals del so que es faran servir en aquest projecte són l’amplitud i la 

freqüència d’una ona sonora. 

L’amplitud està relacionada directament amb la intensitat de la ona. Una ona amb una gran 

amplitud sonarà més forta que una ona amb una amplitud petita. De la mateixa manera, una ona 

de freqüència més alta sonarà més aguda que l’ona d’un so de menys freqüència. 

Hi ha una diferència important entre freqüència i to. La freqüència és la magnitud física 

mesurable, mentre que el to és la percepció de l’oïda d’aquesta freqüència. Per aquest motiu, 

l’anàlisi que cal fer de l’ona sonora és més complex que simplement agafar la freqüència de major 

potència. 

4.2 Aspectes musicals 

Les notes musicals, en la nomenclatura anglosaxona, van de la A a la G, i en la nomenclatura 

llatina són La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, respectivament. Cada conjunt d’aquestes set notes 

s’anomena octava, i donat que l’oïda humana funciona seguint una escala logarítmica, la distància 

entre la mateixa nota de dues octaves consecutives és el doble cada vegada [24]. Per exemple, la 

nota A3 (el La de la tercera octava) té associada la freqüència de 440 Hz; a la nota A4 (el La de la 

quarta octava) li correspon la freqüència de 880 Hz; i a la nota A2, 220 Hz. Malgrat que aquesta 

relació no és exacta per a freqüències molt allunyades dels 440 Hz, és una bona aproximació, prou 

robusta pel nivell de precisió que es busca. 

4.3 Algoritmes per a obtenir la freqüència fonamental 

Hi ha diversos algoritmes per obtenir la freqüència fonamental d’una ona. A continuació es 

descriu la teoria que hi ha al darrere dels que s’han explorat i provat. 

4.3.1 Algoritme de pas per zero 

Aquest algoritme es basa en comptar el nombre de vegades que el valor de l’ona és zero en un 

interval de temps, per tal d’estimar-ne el període i la freqüència. Funciona molt bé en senyals 

sinusoïdals purs, però en senyals polifònics formats per una superposició de diverses ones el 

resultat és poc precís, així com en senyals que presenten molt soroll. 
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4.3.2 Transformada Ràpida de Fourier 

La Transformada de Fourier és la descomposició d’un senyal en els seus harmònics, de manera 

que la part real del resultat representa la magnitud de la freqüència de l’harmònic, i la part 

complexa el seu desfasament. Permet passar una funció del domini temporal al domini 

freqüencial. Aquesta és la seva definició [43]: 

𝑓(𝑣) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒 𝑑𝑡 [1] 

Per a senyals discrets, com és el cas, es fa servir la Transformada Discreta de Fourier [43]: 

𝐹 ≡ ∑ 𝑓 𝑒 / 𝑑𝑡 [2] 

Hi ha un mètode més eficient per calcular aquesta transformada, anomenat Transformada Ràpida 

de Fourier, que no és res més que un algoritme basat en la descomposició de la transformada en 

altres de més simples per accelerar-ne el càlcul. Això permet passar de les O(N2) operacions 

algorítmiques complexes que requereix una Transformada Discreta de Fourier de N punts a 

O(Nlog2N) operacions [30]. 

Aquest algoritme permet detectar la freqüència fonamental mitjançant la detecció del coeficient 

de la FFT de major valor. A la Il·lustració 1 es pot observar el pic que es produeix per un so a 440 

Hz. 

 

Il·lustració 1 Valor dels coeficients de la FFT (eix Y) respecte la freqüència (eix X) durant la detecció d’un so de 

guitarra a 440 Hz. No es mostren les freqüències negatives. 

4.3.3 Autocorrelació 

L’autocorrelació és un altre sistema per obtenir la freqüència fonamental d’un so. Consisteix en 

buscar si un senyal presenta periodicitat amb ell mateix quan se li aplica un desfasament, i es 
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calcula a partir d’un cas particular de correlació en el qual les dues funcions són la mateixa. La 

definició de la correlació és aquesta [16]:  

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑔, ℎ) ≡  ∫ 𝑔(𝜏 + 𝑡)ℎ(𝑡)𝑑𝜏 [3] 

Una manera de calcular l’autocorrelació és a partir del càlcul d’una convolució. La convolució es 

defineix de la següent manera: 

𝐶𝑜𝑛𝑣(𝑔, ℎ) ≡  ∫ 𝑔(𝜏)ℎ(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 [4] 

La qual guarda una gran semblança amb la funció de correlació que ja hem vist a l’equació 3. Si 

invertim un dels dos vectors d’entrada, podem aplicar una convolució i estarem calculant 

l’autocorrelació dels dos senyals. 

Existeix l’anomenat Teorema de Correlació, el qual postula que multiplicant la transformada de 

Fourier d’una funció pel conjugat de la transformada de l’altra funció, s’obté la transformada de 

Fourier de la seva correlació [44]: 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑔, ℎ) ↔ 𝐺(𝑓)𝐻∗(𝑓) [5] 

Com ja s’ha comentat, la correlació d’una funció amb ella mateixa s’anomena autocorrelació. 

Segons el teorema de Wiener-Khinchin, l’autocorrelació està directament relacionada amb la 

densitat de potència espectral [20], la qual cosa significa que a partir de l’autocorrelació podem 

obtenir la transformada de Fourier de la funció original: 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑔, 𝑔) ↔ 𝐺(𝑓)𝐺∗(𝑓) = |𝐺(𝑓)|  [6] 

Així doncs, si s’agafa el coeficient màxim de la funció d’autocorrelació, s’obté la freqüència a la 

qual la densitat de potència és màxima, és a dir, la freqüència fonamental. 

4.3.4 Cepstrum 

El Cepstrum (joc de paraules derivat de l’anglès spectrum) és un algoritme pensat per a l’anàlisi de 

la parla humana. Es defineix com l’espectre de potència del logaritme de l’espectre de potència 

del senyal, i conté un pic que correspon a la freqüència del senyal analitzat [1]. Es calcula fent la 

transformada de Fourier del senyal, calculant-ne el logaritme del valor absolut, i llavors fent la 

transformada inversa de Fourier del senyal. 

A la Il·lustració 2 es mostra un exemple de Cepstrum per un so a 440 Hz. No es mostren les 

freqüències negatives (quedarien com un mirall del gràfic respecte l’eix Y) i al primer coeficient se 
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li ha assignat el valor 0 per tal que s’apreciï millor l’evolució dels valors, ja que originalment tenia 

un valor de 6 i alterava l’escala del gràfic. 

 

Il·lustració 2 Valor dels coeficients del Cepstrum (eix Y) respecte la freqüència (eix X) durant la detecció d’un so de 

guitarra a 440 Hz. No es mostren les freqüències negatives. 

4.3.5 Autocorrelació ponderada 

Es tracta del càlcul de l’autocorrelació a partir d’una convolució lineal, matemàticament 

equivalent al càlcul d’una convolució circular aplicant un zero-pad als vectors d’entrada [41]. El 

zero-pad consisteix en duplicar la longitud del vector d’entrada afegint-li zeros. Això permet 

convertir una convolució lineal en una de circular [44]. A partir d’aquí, es procedeix de la mateixa 

manera que amb l’algoritme de màxim de la Transformada Ràpida de Fourier. 

4.4 Notes MIDI 

Segons el diccionari TechTerms [37], el MIDI (Musical Instrument Digital Interface) és un 

estàndard de connectivitat per la transferència de dades musicals. En el seu moment, va ser la 

manera d’unificar els sintetitzadors de música electrònica per a que fossin compatibles els uns 

amb els altres. La informació MIDI conté dades de l’instrument, de quina nota és, de la intensitat i 

de la duració, entre d’altres. Es codifica i transmet de manera digital, per la qual cosa els valors 

possibles són discrets. 

Cada nota musical té associat un valor enter en l’escala MIDI. Per conveni, se sol associar la nota 

A4 a la freqüència de 440Hz, la qual correspon a la nota MIDI número 69 [45]. Les octaves es 

divideixen en dotze valors o semitons, i cadascun d’aquests valors correspon a un valor MIDI. Per 

aquest motiu, la primera nota de l’octava 0, la nota C0 (16,35Hz) correspon al valor MIDI 12. 

En aquest projecte, s’aprofitarà aquesta classificació per tal de codificar les notes que 

corresponguin a les freqüències captades per l’algoritme.  
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5. Hardware 

El hardware del projecte consisteix en els tres elements electrònics que permetran assolir 

l’objectiu: el micròfon, l’element de processament i un element de visualització dels colors. 

5.1 Controlador 

El controlador és l’element capaç de gestionar les dades rebudes del micròfon i enviades a 
l’element de visualització. També ha de poder realitzar els càlculs necessaris que requereixi 
l’algoritme de detecció de freqüència. En el següent punt es presentaran diversos controladors 
populars i se’n remarcaran les característiques. 

5.1.1 Arduino 

L’Arduino és una placa de circuit imprès que conté un microcontrolador i diversos elements 
d’entrada i sortida de dades. És fàcilment programable gràcies a que ve amb el seu propi entorn 
de desenvolupament (IDE) i és multiplataforma. El model més utilitzat en general és l’Arduino 
Uno (Il·lustració 3). Compta amb un microcontrolador ATmega328P de 16 MHz de freqüència de 
rellotge i 14 potes d’entrada/sortida. Té una memòria flash interna de 32 kB, una memòria SRAM 
de 2 kB i una memòria EEPROM d’1 kB [2]. 

 

Il·lustració 3 Vista superior de l’Arduino Uno Revisió 3 [2]. 

Donat que s’ha de mostrejar les dades a 44 kHz, a més de fer Transformades de Fourier i molts 
altres càlculs, pot ser que el processador no sigui prou ràpid per executar totes les operacions 
necessàries. Com que el dispositiu ha de funcionar en temps real, es descarta utilitzar una placa 
Arduino. 
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5.1.2 Raspberry Pi 

La Raspberry Pi és un ordinador monoplaca creat per la Raspberry Pi Foundation com a eina 

educativa. El primer model fabricat és el B (Il·lustració 4). Té 512MB de memòria RAM i un 

processador Broadcom BCM2835, el qual funciona a 700MHz. Com a ports d’entrada/sortida té 

dos ports USB, un connector HDMI, un port Ethernet, un port de vídeo compost i un jack de 

3,5mm de sortida d’audio [6]. També té un espai per inserir-hi una memòria SD, la qual 

emmagatzema el sistema operatiu i actua de memòria no volàtil.  

 

Il·lustració 4 Vista superior de la Raspberry Pi Model B revisió 1. 

El model A+ de la Raspberry Pi és una mica més barat que el model B, ja que té la meitat de 
memòria RAM (256 MB), només té un port USB i no incorpora connector Ethernet [36], per la qual 
cosa és més difícil de connectar al router. S’ha descartat per al disseny del prototip perquè el 
connector Ethernet és necessari per les proves. Amb les especificacions de RAM reduïda respecte 
el model B podria no ser capaç d’executar l’algoritme, però en el cas de que sí que pogués 
suposaria una reducció del cost total del dispositiu. 

El prototip es construirà doncs amb el model B, però donat que ja no es fabrica, es buscarà un 
disseny totalment compatible amb el model B+, el qual sí que està a la venda des de la pàgina 
oficial de la fundació Raspberry Pi. Té la mateixa memòria RAM que el model B, 4 ports USB i les 
40 potes d’entrada/sortida habituals a tots els models de Raspberry Pi excepte el model B [6]. 
L’altra diferència a destacar és que necessita una targeta micro SD en lloc de la SD, igual que el 
model A+. 
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5.2 Micròfon 

El micròfon és l’element del sistema que captarà les ones sonores i les digitalitzarà per al seu 

tractament. A major qualitat del micròfon, més fidels a la realitat seran les dades obtingudes i la 

freqüència obtinguda serà més precisa. 

Segons Peter Elsea [11], existeixen diversos tipus de micròfons en funció de l’angle en el qual 

poden captar els sons respecte el seu punt d’enfocament. A la Il·lustració 5 els podem veure 

representats. 

 

Il·lustració 5 Tipus de micròfons típics segons el seu patró de captació [11]. 

Els de tipus omnidireccional capten el so amb la mateixa intensitat independentment del seu 

enfocament respecte el focus d’emissió. Els bidireccionals capten millor els sons que provenen 

directament de la part frontal i de la posterior. Els cardioides i híper-cardioides serveixen per 

captar fidelment tots els sons que es produeixen en l’hemisferi frontal, i redueixen els sons que 

provenen dels laterals i la part posterior, tot i que els híper-cardioides capten més soroll en 

aquesta direcció. Finalment, els de tipus shotgun estan pensats per captar un rang molt estret de 

sons a la part frontal, per tant són molt direccionals. 

Per a una bona captació del so que es vol analitzar i per minimitzar el soroll, el micròfon hauria de 

ser del tipus cardioide o shotgun, per evitar la captació de sons que no interessin. Un de tipus 

cardioide ofereix més versatilitat ja que no cal enfocar-lo amb tanta precisió i captarà menys 

soroll per la part posterior.  

A més a més, el micròfon hauria de poder connectar-se per USB per tal de facilitar la connexió 

amb el processador. Per aquest motiu s’ha escollit un micròfon USB de la marca Logitech, 

econòmic i amb connexió USB, com el de la Il·lustració 6. 
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Il·lustració 6 Micròfon USB de la marca Logitech. 

5.3 Elements de visualització de les notes 

Les matrius de LED que s’han considerat són les següents: 

- Matriu de punts MAX7219 

Són unes matrius de 8x8 LED d’un sol color, controlables mitjançant un circuit integrat anomenat 

MAX7219. Aquest circuit, amb la capacitat de controlar fins a vuit visualitzadors digitals de set 

segments, o fins a 64 LED individuals [22], disposa de setze potes per enviar informació.  

 

Il·lustració 7 Esquema de connexió del xip MAX7219 amb una matriu de LED [25]. 
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Per a controlar una matriu amb 64 elements, es fan servir 8 d’aquests pins per a l’adreçament de 

les columnes, i els altres 8, per les files. Primer, se selecciona la columna a encendre, i amb la 

informació de les files s’encenen els LED corresponents d’aquella columna. Alternant prou 

ràpidament les columnes, l’ull humà percep la llum dels LED de manera contínua. 

L’esquema de la il·lustració 7 mostra la connexió entre el circuit integrat MAX7219 i la matriu: 

- Matriu de LED RGB 

Els LED d’aquesta matriu contenen, dins d’un mateix encapsulat, tres LED de materials diferents 

que són capaços de generar els colors vermell, verd i blau [19]. A partir de la combinació 

d’aquests colors, es pot generar qualsevol color de l’espectre visual humà. 

N’existeixen dos tipus: els de càtode comú i els d’ànode comú. Això permet que en tots dos casos 

es pugui controlar el corrent que circula per cada branca amb només quatre potes: una per a cada 

color, i la quarta és comuna per als tres LED. 

Hi ha algunes matrius que ja porten incorporats els controladors, de manera que es poden 

connectar amb quinze potes de la Raspberry Pi i una alimentació externa [17]. Fan servir la 

interfície HUB75, que a més a més, permet encadenar diverses matrius consecutivament sense 

haver d’utilitzar més línies de comunicació. 

Cal una biblioteca informàtica per controlar una matriu de LED, i la més utilitzada per aquest tipus 

de matrius és un projecte de GitHub (una plataforma online que agrupa repositoris de codi 

publicat pels usuaris) que es diu rpi-rgb-led-matrix [17]. Una biblioteca és un conjunt de funcions 

preprogramades que es poden cridar a través d’una interfície. Aquesta en concret està pensada 

per connectar una Raspberry Pi de qualsevol model directament a la matriu i que sigui senzill 

encendre els LED que es vulgui. 

- Matriu de LED WS2812B 

Les matrius amb LED del tipus WS2812B es caracteritzen per tenir un model de LED amb un 

controlador integrat. Aquests LED “intel·ligents” es poden controlar a través d’una sola pota fent 

servir la sortida de PWM (Pulse Width Modulation) o la de SPI. L’SPI és una interfície sèrie que 

permet enviar dades amb les mínimes connexions necessàries[5]. 

Existeix una biblioteca dissenyada per al control d’aquestes matrius, amplament utilitzada: el 

projecte de GitHub anomenat rpi_ws281x, publicat a GitHub per l’usuari jgarff [18]. Des de la 

pàgina web del fabricant Adafruit es recomana utilitzar aquesta biblioteca [9]. 
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- Matriu Sense HAT 

Es tracta una placa amb connexió directa per als models de Raspberry Pi amb quaranta potes de 

sortida [31]. Disposa d’una matriu amb LED de colors, i existeixen diverses biblioteques que en 

permeten el control. Ofereix la simplicitat de poder fer una connexió directa amb les potes de la 

Raspberry Pi, però bloqueja totes les potes de sortida, a més de no ser compatible amb els 

primers models. Donat que té més funcionalitats que no només la matriu, el preu és més elevat 

que el d’una matriu de les mateixes característiques. 

5.4 Connectors d’alimentació 

La Raspberry Pi necessita una font d’alimentació per funcionar. Requereix un voltatge de 5 V i un 

corrent de 700 mA sense cap altre element connectat [6]. Donat que s’hi connectarà un micròfon 

tipus USB, caldrà una font d’alimentació que pugui donar els 700 mA més un extra de fins a 500 

mA, que és el màxim que solen necessitar els micròfons USB que requereixen més corrent [26]. 

Per anar sobre segur se sol alimentar la Raspberry amb un convertidor capaç de donar 2 A de 

corrent, un valor bastant habitual en els carregadors de telèfons mòbils. 
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6. Software 

6.1 Sistema operatiu 

El sistema operatiu oficial per a la Raspberry Pi és l’anomenat Raspbian, i és el que es fa servir en 

aquest projecte. Existeixen altres sistemes operatius desenvolupats per tercers, però s’ha optat 

per Raspbian per aprofitar la documentació, i perquè per ser l’oficial és més fàcil trobar 

informació de com configurar-lo. Està basat en Linux, i de sèrie conté editors de codi i una 

interfície gràfica intuïtiva que facilita el seu ús. 

6.2 Llenguatge de programació 

Degut a la naturalesa electrònica del projecte, dos llenguatges possibles per escriure el codi que 

s’executarà al microcomputador de la Raspberry són C i Python. Tots dos permeten el control de 

les potes d’entrada i sortida de la Raspberry, anomenades GPIO, de manera simple. 

C és un llenguatge compilat de nivell mig que permet definir les comandes a executar amb més 

detall i que potencialment pot executar-se més eficientment que els llenguatges d’alt nivell. Això 

també comporta que cal més coneixement i temps de desenvolupament per aconseguir una 

mateixa funcionalitat. 

Python, per ser un llenguatge d’alt nivell, facilita el procés de fer operacions i interconnectar 

elements. La contrapartida és que requereix més temps de processament, pel fet de ser un 

llenguatge interpretat. Malgrat això, incorpora biblioteques (codi escrit per tercers provat i 

optimitzat, sovint en C) que redueixen en gran mesura aquesta diferència de temps d’execució. 

Donat que la implementació del sistema i dels algoritmes és complexa, s’ha preferit invertir més 

temps en millorar-los que en aprendre el llenguatge, així que el codi es desenvoluparà en Python. 

S’ha optat per tenir un sistema funcional malgrat no sigui el més eficient. 
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7. Construcció del prototip 

7.1 Disseny del sistema complet 

El sistema necessitarà una font d’alimentació capaç de donar el corrent necessari per la Raspberry 

Pi i el sistema de visualització. Dels pins de sortida de la Raspberry Pi sortiran un o més cables de 

dades que serviran per controlar el sistema de visualització, el qual estarà muntat utilitzant 

elements externs soldats a sobre d’una placa de prototipatge. 

 

Il·lustració 8 Esquema del dispositiu amb les connexions entre components. 

7.2 Instal·lació del sistema operatiu a la targeta SD 

Per a que la Raspberry Pi pugui executar el codi, primer necessita un sistema operatiu que 

gestioni el seu hardware. Aquest es guarda dins d’una targeta SD que s’insereix en la ranura 

corresponent.  

Primerament, hem de tenir una targeta SD totalment buida. Per estar-ne segurs, s’ha de donar 

format a la targeta connectant-la a un ordinador i executant un programa de formatat de 

dispositius (per exemple l’SD Card Formatter). Això eliminarà tot el contingut que pugui tenir i la 

deixarà preparada per carregar-li el sistema operatiu. 

En segon lloc, cal descarregar el sistema operatiu Raspbian de la pàgina web oficial de la 

Raspberry Pi Foundation. Quan s’ha acabat de baixar el fitxer zip, es descomprimeix i en el seu 

interior hi haurà la imatge del sistema operatiu. Per instal·lar-lo a la targeta SD no n’hi ha prou 
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amb moure-la dins del dispositiu com un arxiu normal: fa falta un programa carregador d’imatges, 

com per exemple Win32DiskImager. 

7.3 Connexió del dispositiu amb un ordinador 

Un cop es té la imatge gravada a la targeta SD, s’ha de crear un fitxer anomenat SSH sense cap 

extensió [32]. Això serveix per habilitar la connexió SSH, per poder connectar-se a la Raspberry Pi 

des d’un ordinador qualsevol. En engegar-se, el Rapbian busca aquest fitxer dins dels seus 

directoris, i si el troba, habilita la connexió SSH i l’elimina. Les versions anteriors del sistema 

operatiu Raspbian el tenien habilitat per defecte, però per mesures de seguretat actualment està 

deshabilitat de sèrie i cal seguir aquest procediment. 

S’ha d’anar a la configuració de la xarxa d’internet de l’ordinador, fer clic a Propietats, anar a la 

pestanya Compartir i activar les dues caselles per permetre la comunicació compartida de la 

xarxa. Llavors es pot connectar un cable Ethernet (directe o creuat, el port RJ45 de la Raspberry Pi 

ho detecta automàticament) del port RJ45 de l’ordinador a la Raspberry Pi. Apareixerà una 

connexió d’àrea local. S’hi fa clic, es va a Propietats i dintre de l’opció per configurar la connexió 

TCP/IPv4 es demana una adreça IP, del tipus 192.168.137.XXX, que correspon al port que està 

fent servir la connexió Ethernet amb la Raspberry Pi per comunicar-se. 

Es necessita un programa rastrejador d’IP, com ara l’anomenat Advanced IP Scanner. S’obre, es 

posa a la barra de cerca “192.168.137.1-192.168.137.254” (sense les cometes), es clica el botó 

Scan i apareix l’adreça IP que s’ha de posar a l’apartat anterior, juntament amb el nom de la 

xarxa. 

Si no apareix l’adreça, pot ser que hi hagi algun problema amb la configuració de xarxa de 

l’ordinador. El que es pot fer en aquest cas és connectar la Raspberry al router directament, i 

escanejar amb el programa rastrejador el rang “192.168.1.1-192.168.1.254” (és el predeterminat 

del router). La connexió que tingui al nom la paraula “raspberry” és la que es busca. 

Finalment, només queda connectar-se per SSH a la Raspberry. Hi ha dues maneres de fer-ho: 

- Headless (sense interfície gràfica): s’executen les comandes per consola i la Raspberry Pi 

respon. Cal un coneixement més profund del sistema operatiu Linux ja que les opcions no 

són visibles directament. 

- GUI (Graphical User Interface), és a dir, amb interfície gràfica. S’escull aquesta, ja que 

permet interactuar amb el dispositiu de manera intuïtiva, utilitzant un escriptori similar al 

d’altres sistemes operatius com Windows o Linux. 
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Cal un programa que permeti fer aquest tipus de connexions. Es farà servir el MobaXterm, el qual 

permet visualitzar l’escriptori del sistema operatiu de la Raspberry Pi a la pantalla de l’ordinador. 

S’obre el programa, es clica el botó Session a la barra superior i se selecciona la opció de connexió 

SSH. Al camp Remote host se li introdueix l’adreça IP que s’ha trobat abans amb el rastrejador 

d’IP, i es fa clic a OK. Fa falta un nom d’usuari i una contrasenya per dur a terme la connexió. Per 

defecte, el nom d’usuari és pi i la contrasenya és raspberry. Es recomana canviar-los un cop hi 

hem entrat per a més seguretat. 

Si tot ha anat bé i s’ha aconseguit entrar, apareixerà al terminal del programa una línia que posa 

pi@raspberrypi:~ $. Si s’escriu la comanda “startlxde” s’inicia la interfície gràfica. Ara ja podem 

veure l’escriptori del Raspbian (Il·lustració 9). Anant al menú d’inici, a l’opció de programació hi ha 

el programa IDLE3, que és un editor de Python3 amb el qual es pot escriure el programa. 

 

Il·lustració 9 Escriptori del sistema operatiu Raspbian. 

7.4 Codi que implementa l’algoritme 

En aquesta part es descriu el codi que correrà contínuament a la Raspberry Pi un cop endollat el 

prototip. L’objectiu d’aquest codi és gestionar la informació captada amb el micròfon, extreure el 

to del so i controlar el sistema de visualització. 

7.4.1 Adquisició de les dades digitalitzades 

El primer pas és agafar les dades que capta el micròfon per poder-les processar. Els micròfons USB 

porten internament un driver que s’encarrega de transformar les ones sonores en un senyal 
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binari. Per tant, el programa ha de comunicar-se amb el micròfon per poder llegir aquest senyal. 

Aquesta comunicació s’estableix mitjançant la biblioteca PyAudio, que ofereix la possibilitat 

d’obrir un canal de comunicació amb el micròfon per captar les dades amb uns paràmetres 

modificables per l’usuari. El codi que obre el canal es pot veure a la Il·lustració 10. 

 

Il·lustració 10 Codi de l’obertura del canal d’entrada de dades. 

Les primeres quatre línies serveixen per donar valors als atributs de la comunicació, que per ordre 

són:  

- CHUNK: quantitat de punts que conté cadascuna de les mostres, múltiple de 2 per 

aprofitar al màxim les variables de memòria. El sistema funciona tant a 4096 com a 8192: 

amb menys punts podem fer més lectures per segon, però l’algoritme no treballa tant bé. 

La quantitat de lectures per segon que podem obtenir es calcula amb la següent fórmula: 

𝑀𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛 =   [7] 

 

Per tant, amb 8192 tenim cinc mostres per segon, i amb 4096 tenim deu mostres per 

segon. 

- FORMAT: format de les dades d’entrada, en aquest cas un enter de 16 bits. 

- CHANNELS: el nombre de canals. Només en tenim un, ja que només hi ha un micròfon. 

- RATE: la freqüència d’adquisició de dades. 44100 Hz és la freqüència habitual a la qual es 

grava la música, ja que pel teorema de Nyquist només podrem extreure la informació de 

la meitat d’aquesta freqüència (22050 Hz, aproximadament el màxim capaç de captar 

l’oïda humana). 
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Amb aquest stream de dades es poden anar fent lectures de les dades que capta el micròfon. 

Cada lectura contindrà 8192 punts, i es pot fer una lectura cada 0,2 s. 

7.4.2 Objectius de l’algoritme 

L’algoritme que es farà servir serà aquell que compleixi els següents criteris: 

- Identificar correctament notes entre 16 Hz i 2000 Hz, que comprenen les octaves de la 0 a 

la 6 [38]. Les octaves superiors, tot i estar dintre de l’espectre auditiu humà (el qual 

abasta dels 20 Hz fins els 20 kHz [33]), són massa agudes, i els instruments de corda 

generen un so tan curt que és difícil captar-ne la freqüència. A més a més, la majoria de 

melodies es componen amb les octaves inferiors: per exemple, un piano estàndard té 88 

tecles, que van de la primera octava a la setena aproximadament. 

- Ser capaç de detectar tant sons d’instruments monofònics com d’instruments polifònics. 

- Evitar els errors de doble o mitja freqüència. Són aquells que es produeixen quan 

l’algoritme detecta correctament la nota però algun dels seus harmònics fa que es 

confongui d’octava i li assigni la freqüència de l’octava superior o inferior. 

- Ser computacionalment poc intensiu. Donat que es busca que el dispositiu final sigui 

portàtil, els càlculs han de poder-se realitzar amb un element de processament petit, que 

no té la mateixa capacitat que un ordinador a l’hora de processar dades i, per tant, pot no 

ser capaç de fer els càlculs necessaris en temps real quan un ordinador sí que podria. Cal 

tenir en compte que es farà servir un llenguatge interpretat, que consumeix més recursos 

que un de compilat. 

7.4.3 Comparació dels algoritmes 

En un fitxer Python s’han implementat diversos algoritmes per al càlcul de la freqüència  

fonamental dels sons per a la seva posterior comparació. Els algoritmes en qüestió són els que ja 

s’han explicat a l’apartat “Anàlisi freqüencial del so”. 

Per provar que funcionin correctament, s’ha utilitzat una guitarra clàssica ben afinada per 

comprovar que la nota que es toca es correspon amb la que l’algoritme detecta. Es vol que 

l’algoritme detecti correctament tant les notes agudes com les greus, així com que sigui robust. 

La guitarra és instrument polifònic, juntament amb la veu humana i altres instruments de corda 

com el piano o l’arpa. Pot produir notes que van des d’un Mi de la primera octava fins un Mi de la 

cinquena, ja que les notes més agudes que aquesta, tot i ser possible tocar-les, s’han considerat 

massa febles com per a fer-les servir de referència. 
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7.4.3.1 Algoritme de pas per zero 

Extret d’un projecte de GitHub anomenat Asterisk-Google-Speech-Recognition [10], que utilitza 

l’algoritme que es pot observar a la Il·lustració 11 per aconseguir obtenir el to del so i fer 

reconeixement de veu. 

 

Il·lustració 11 Codi que implementa l'algoritme de pas per zero. 

Aquesta funció avalua els signes del conjunt de dades i guarda en una llista un 1 si el signe és 

positiu i un -1 si és negatiu. 

Després, de la llista de n elements, fa n-1 restes de l’element x+1 amb l’element x, quedant així 

una llista de n-1 elements, dels quals els que siguin diferents de zero representaran el nombre de 

vegades que el senyal creua el valor zero 

Per acabar, es computa el valor de la freqüència multiplicant el nombre de creuaments pel zero 

per la freqüència d’adquisició de dades, i dividint-ho per dos (cada dos creuaments és un període) 

i pel nombre de punts inicial menys un. 

L’algoritme de pas per zero és capaç de detectar la nota que sona després d’un temps 

d’establiment d’entre un i dos segons, i gairebé sempre confon la octava, per la qual cosa no és 

adient per fer la detecció. 

7.4.3.2 Transformada Ràpida de Fourier 

S’han provat dues implementacions basades en la Transformada Ràpida de Fourier. La primera és 

una extracció simple del valor màxim de la transformada, basada en la biblioteca NumPy, la qual 

implementa la Transformada Ràpida de Fourier en el seu mòdul fft [42]. El valor extret a una 

freqüència determinada, que s’obté agafant l’índex d’aquest valor i agafant la freqüència que té 

assignada amb la funció rfftfreq del mateix mòdul de NumPy. El codi és el següent: 
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Il·lustració 12 Codi que implementa l'algoritme de detecció de pic sobre la Transformada Ràpida de Fourier. 

La segona implementació ha estat extreta d’un projecte de GitHub anomenat 

frequency_estimator.py [12], que contenia algunes implementacions d’algoritmes de detecció de 

la freqüència fonamental d’un so. La diferència amb el codi d’abans és que aquest fa una 

interpolació parabòlica de la freqüència obtinguda per obtenir un resultat més precís. Això 

s’aconsegueix agafant els valors d’abans i després del màxim i calculant el màxim real a partir 

d’ajustar una paràbola que passi pels tres punts. El codi es pot veure a la Il·lustració 13. 

 

Il·lustració 13 Càlcul de la interpolació parabòlica donat un conjunt de punts. 

Una altra diferència és que en lloc de dependre de la biblioteca NumPy per calcular la freqüència, 

el resultat es calcula a partir de la freqüència d’adquisició de dades i del nombre de mostres per 

lectura, tal i com es mostra a la Il·lustració 14. 
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Il·lustració 14 Codi de detecció de pic sobre la Transformada Ràpida de Fourier amb interpolació parabòlica. 

Els resultats obtinguts tant amb una opció com amb l’altra no són del tot robusts, ja que el màxim 

de la transformada sovint no es correspon amb la freqüència fonamental del so que està sonant, 

perquè hi pot haver harmònics que tinguin un valor superior o inferior i distorsionin el resultat. 

En les proves amb la guitarra s’ha vist que tot i que es detecten amb precisió totes les notes a 

partir de l’octava 3, no capta correctament les notes de l’octava 2. Donat que el rang del 

dispositiu ha d’arribar fins l’octava zero, cal buscar un altre algoritme. 

7.4.3.3 Autocorrelació 

La idea que inspira el codi de la Il·lustració 15 és que l’autocorrelació es pot calcular a partir d’una 

convolució en la qual una de les entrades està invertida [40].  

 

Il·lustració 15 Implementació de l'algoritme d'autocorrelació. 

Es descarten els valors d’abans del primer pas per zero i s’aplica un algoritme d’interpolació 

parabòlica per trobar el pic real de la freqüència. 

Aquest algoritme funciona bastant bé, amb un comportament molt similar al d’Autocorrelació 

ponderada, tot i que hi ha alguna nota, com la E4, que no detecta correctament. 
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7.4.3.4 Cepstral 

S’han provat dues implementacions de l’algoritme Cepstral. Les dues estan basades en la definició 

de Cepstrum: fent la transformada de Fourier del senyal, llavors el valor absolut, el logaritme i 

finalment la transformada inversa. 

La primera implementació crida a una subfunció que fa el càlcul del Cepstrum en bucle diverses 

vegades. 

 

Il·lustració 16 Implementació iterativa de l'algoritme Cepstral. 

La segona és la implementació és més directa, ja que només es calcula la FFT i la seva inversa un 

cop per cada conjunt de dades, i d’aquí se n’extreu el màxim (Il·lustració 17). 

Cap de les dues implementacions han funcionat de manera satisfactòria, ja que no han estat 

capaces de detectar la freqüència que sonava en cap cas. Això pot ser degut a que el senyal té 

massa soroll a les freqüències baixes que impossibiliten la detecció correcta del màxim per part de 

l’algoritme. 
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Il·lustració 17 Implementació directa de l'algoritme Cepstral. 

7.4.3.5 Autocorrelació ponderada 

Aquest algoritme és el que ha funcionat millor de tots. Comença aplicant una finestra tipus 

Blackman-Harris sobre les dades d’entrada [34]. Això actua com un filtre que suavitza els pics del 

senyal. Seguidament, es fa el que s’anomena un zero-pad del senyal, això és, duplicar la longitud 

del vector que conté la informació del senyal digitalitzat i omplir de zeros la segona meitat. 

Aquest pas serveix per aconseguir més granularitat en el senyal, efectivament duplicant els punts 

de mostreig que serviran per calcular la Transformada de Fourier més endavant. La contrapartida 

és que això requerirà molta més potència de càlcul, per la qual cosa cal trobar un compromís 

entre precisió i velocitat de l’algoritme. 

 

Il·lustració 18 Pretractament de les dades d'entrada, aplicant una finestra de Blackman-Harris i utilitzant la tècnica de 

zero-pad. 

Seguidament, es calcula la Transformada Ràpida de Fourier, elevant tots els coeficients al quadrat. 

Es guardaran els coeficients de la transformada sense el zero-pad en una variable per fer-los servir 

més endavant. 
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Es fa la Transformada Inversa de Fourier sobre el resultat, es normalitza el resultat dividint tots els 

coeficients respecte el segon coeficient i s’imposa que el primer coeficient sigui zero. 

Matemàticament, aquest procediment està aplicant el teorema de la convolució circular i 

utilitzant el zero-pad per a convertir un problema de convolució lineal en un de circular, que pot 

ser resolt més eficientment [21]. 

 

Il·lustració 19 Aplicació de la Transformada Ràpida de Fourier, elevació al quadrat, transformada inversa i 

normalització del resultat, deixant només la meitat positiva. 

En aquest moment, cal agafar el valor màxim del senyal. S’ha de vigilar de només considerar els 

valors a partir del primer pas per zero del senyal, perquè els valors abans d’aquest tenen massa 

poc retard i confonen l’algoritme ja que, com és d’esperar, encaixen bé amb ells mateixos. 

 

Il·lustració 20 Codi que busca el primer màxim local entre el primer pas per zero i el màxim absolut. 
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També s’ha de tenir en compte que si s’agafa el màxim absolut pot passar que es tingui un 

problema de detecció de la meitat o del doble del to fonamental. Això es deu a que en 

determinats moments un harmònic sigui superior al propi to. Per tal d’evitar aquest error, s’ha 

trobat que, si s’agafa el primer valor prou alt per tal de ser considerat (entre 0,8 i 1 vegades el 

valor de pic [23]), aquest tipus d’errors es redueixen substancialment. En el codi (Il·lustració 20) 

s’han acotat aquests valors entre 0,88 i 0,93 perquè experimentalment s’ha vist que evitaven més 

errors en el cas de la guitarra. En el cas de que no es trobi un màxim local amb aquestes 

característiques, s’agafa el màxim absolut dels coeficients. 

La fase final inclou fer una interpolació parabòlica del màxim per tal de millorar-ne la precisió. Just 

després es busca el valor dels coeficients corresponents a dos terços i al doble de la freqüència 

que hem detectat. Amb això es vol comprovar que l’ona realment té els harmònics que li 

corresponen. Si el coeficient corresponent al doble de la freqüència que s’ha trobat és més baix 

que el corresponent a dos terços de la freqüència, significa que la freqüència detectada podria no 

ser la fonamental, sinó la meitat d’aquesta. 

 

Il·lustració 21 Interpolació parabòlica del màxim, correcció d’errors de doble freqüència i càlcul de la freqüència 

fonamental del so. 

La freqüència fonamental que es busca es calcula a partir de la freqüència de mostreig, dividida 

entre l’índex del valor màxim trobat. 

L’algoritme requereix de diverses biblioteques per poder executar les seves funcions, són les 

següents: 

- PyAudio: biblioteca Python per al control del micròfon. És una adaptació per Python de la 

biblioteca multiplataforma I/O PortAudio [28], la qual permet gravar o reproduir so de 
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manera simple [29]. En el projecte s’utilitza per obrir el canal d’entrada del micròfon i 

definir la freqüència d’adquisició de dades, el format i el nombre de canals, entre d’altres. 

- Numpy: s’utilitza per crear vectors amb més funcionalitats que els estàndard de Python i 

per realitzar Transformades de Fourier. 

- Matplotlib.mlab: es fa servir per mostrar gràfics dels resultats de la Transformada Ràpida 

de Fourier, per exemple. 

- Scipy.signal: abreviatura de Scientific Python. Scipy incorpora tot un ecosistema de 

software per fer operacions matemàtiques, i el mòdul Signal conté les específiques per al 

processament de senyal. Aquesta biblioteca només s’utilitza per a aplicar una funció de 

finestra del tipus Blackmanharris sobre la senyal d’entrada. 

7.4.4 Postprocessament de la freqüència obtinguda 

El resultat obtingut amb l’algoritme és fiable, però seria millor si es minimitzessin alguns dels 

errors que encara comet. Aquest processament és específic de l’algoritme, ja que la manera de 

modificar els resultats depèn directament de la resposta que ofereix i del tipus d’errors que es 

donen. 

Un d’aquests errors és el de confondre la octava amb una de superior o inferior. Per reduir els 

errors d’octava, s’ha de trobar en quines situacions es donen amb més freqüència. Després de 

provar l’algoritme, s’ha pogut observar que aquestes confusions es donen quan el so fa una 

estona que sona, ja que el so s’afebleix, la fonamental es confon amb un dels harmònics i no es 

distingeix amb tanta claredat. 

Per tal de solucionar el problema, s’ha creat un sistema basat en una cua tipus FIFO (el primer 

element que entra és el primer en sortir). Aquesta cua s’implementa amb la biblioteca nativa de 

Python Collections, amb la funció deque, la qual crea una cua més eficient que si es fan servir 

llistes per al mateix propòsit. 

Els resultats obtinguts en les successives iteracions de l’algoritme es guarden a la cua, que té una 

capacitat fixa de deu elements, i cada nou resultat es compara amb les freqüències 

emmagatzemades. Si més de dos terços dels elements de la cua són iguals a la meitat de la 

freqüència obtinguda, es corregeix el resultat i s’assumeix que s’ha produït un error de meitat de 

freqüència. De la mateixa manera, quan els dos terços de la cua són iguals al doble de la 

freqüència detectada, el resultat es duplica. Si no es compleix cap de les dues condicions, 

s’accepta com a bona la freqüència detectada. El codi que ho implementa es pot veure a la 

Il·lustració 22. 
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Il·lustració 22 Codi que implementa la correcció d'errors de doble i meitat de freqüència. 

El resultat és una millor detecció de les notes continuades un cop el so s’ha atenuat, prorrogant la 

seva correcta detecció. Aquesta correcció només s’aplica en sons que duren com a mínim 1,2 

segons sense canviar (ja que s’agafa una mostra cada 0,2 s, i la cua s’omple en 2 s), i llavors 

l’algoritme es confon d’octava. Com a punt negatiu, quan es toquen dues notes iguals 

consecutives però d’octaves diferents expressament, es triga fins a 0,8 s més en detectar el canvi 

de nota. 

La segona part d’aquest postprocessament va enfocada a filtrar el so i assegurar que només es 

mostren notes a la matriu de LED si tenen un volum suficient per a ser considerades. Sense aquest 

filtre, la matriu mostra colors sense cap patró quan l’algoritme intenta interpretar la freqüència 

del soroll de fons. 

Per tal d’aconseguir-ho, s’ha de calcular la potència mitjana de l’espectre de freqüències. Se 

sumen tots els coeficients de l’FFT que s’ha obtingut en aplicar l’algoritme de la freqüència, i es 

divideix el resultat pel nombre de punts de l’FFT. Així s’obté la mitjana de la transformada. Un cop 

fet això, s’aplica el logaritme i es multiplica per 20 per obtenir el resultat en decibels, tal i com es 

pot veure a la Il·lustració 23. 
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Il·lustració 23 Codi per al càlcul del valor RMS de l'espectre de potència. 

Cada cop que s’obté una freqüència, es compara el valor de la potència del so amb el mínim 

registrat. Si el nou so té una freqüència 20 dB superiors al mínim, es mostra a la matriu. En cas 

contrari, es descarta aquesta freqüència, i si a més està per sota del mínim actual, s’actualitza el 

valor mínim. 

7.4.5 Selecció de la nota a mostrar 

Es farà servir les notes MIDI com a eina d’arrodoniment per a determinar a quina nota correspon 

la freqüència detectada a partir de l’algoritme. Utilitzant la següent fórmula es pot calcular la nota 

MIDI corresponent a una freqüència determinada [45]: 

𝑀𝐼𝐷𝐼 = 12 · 𝑙𝑜𝑔 + 69  [8] 

Arrodonint el resultat obtingut obtenim el valor MIDI que més s’acosta a la freqüència detectada. 

Ara cal saber quina és la freqüència corresponent a aquest valor, utilitzant la fórmula inversa, amb 

la qual obtindrem la freqüència de la nota, en Hz: 

𝑓𝑟𝑒𝑞 = 2( )/ · 440  [9] 

7.5 Sistema de visualització 

7.5.1 Característiques 

Per mostrar els resultats de l’anàlisi freqüencial s’han valorat tres opcions. 

La primera és mostrar la nota i l’octava amb visualitzadors de set segments. És una opció poc 

visual i potser no la més adequada per transmetre la música a una persona sorda. 

 

Il·lustració 24 Display de 7 segments i possibles configuracions que pot mostrar [15][7]. 
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La segona és assignar a cada nota un color, segons mostra l’esquema de la Il·lustració 25. Cada 

nota té un color assignat, de vermell a morat, amb salts discrets seguint l’espectre visible en ordre 

ascendent segons la freqüència de l’ona. 

 

Il·lustració 25 Colors de notes associades a un teclat de piano [13]. 

Això permet que quedi molt clar quina nota és quina, però es perd la informació de la octava a la 

qual pertany aquella nota, que caldria codificar d’una altra manera. Una manera de fer-ho seria 

per la posició de la nota en una matriu de LED. La primera fila representaria l’octava zero, i cada 

fila per sobre representaria una octava superior. 

La tercera és que cada octava tingui associat un color, que seguirien l’ordre de l’espectre visual 

humà (de vermell a violeta), i que les notes es representin en un “pentagrama” creat amb 

l’alternació de files de LED il·luminats de blanc amb LED apagats. La fila de baix de tot seria el Do, i 

cada fila correspondria o bé a una línia del pentagrama o bé a un dels espais entre línies. 

 

Il·lustració 26 Esquema de colors per una matriu de 8x8 LED. Cada cercle representa un LED de la matriu. 

A la Il·lustració 26 es pot veure com quedaria una successió ascendent de notes, corresponents a 

l’octava 2 (taronja) que es va fent aguda fins arribar a l’octava 3 (groc). La línia superior de la 

matriu no s’aprofita, ja que només hi ha set notes en una octava i les matrius solen tenir un 

nombre de LED potència de dos. 
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S’ha optat pel tercer mètode, ja que és més visual que el primer (perquè hi ha més colors) i és 

més evident quan les notes es fan més agudes o més greus (per la seva posició relativa). També és 

convenient mantenir una estructura similar al pentagrama per facilitar l’aprenentatge de les 

notes. 

Fent servir aquest sistema, l’octava número 1 tindrà el color vermell, i les següents tindran els 

colors taronja, groc, verd, blau, i rosa. Les notes que tinguin un sostingut es faran d’una tonalitat 

més clara del mateix color que l’octava que els correspongui. Escollint aquests colors és fàcil 

distingir les notes de dues octaves consecutives, tant de les notes normals com de les 

sostingudes. Malgrat tot, els colors disponibles només són sis, i el sistema pot detectar fins a set 

octaves, per la qual cosa l’octava zero es representa amb el color blanc: la nota sostinguda amb 

un color més clar que el blanc de les línies, i l’altra amb un color més apagat. S’ha escollit que fos 

l’octava zero ja que és la que menys s’espera detectar, tant si el so prové d’un instrument com si 

és la veu humana qui el genera. 

Donat que es vol que les notes siguin fàcilment identificables, s’ha pensat que a la matriu hi 

poden aparèixer unes línies de LED blancs que simulin les línies del pentagrama musical. La matriu 

serà de 8x8 perquè no es dispari el consum elèctric; per tant, hi poden cabre fins a quatre línies de 

les cinc del pentagrama. S’han escollit les tres inferiors i una quarta que representa la línia 

imaginària del Do perquè són les més bàsiques quan s’ensenya música als nens. D’aquesta 

manera, es pot formar una octava completa de Do a Do, reservant la línia de dalt de tot (que 

correspon al Do d’una octava superior) sense il·luminar perquè es podria confondre amb el Do de 

baix. 

7.5.2 Elecció de la matriu de LED 

Es van prioritzar les matrius que tinguessin LED de colors, però que fossin el més barates 

possibles, per concordar amb els objectius plantejats a l’inici del treball. També es va buscar un 

model que tingués una biblioteca associada que permetés el control dels LED de manera fàcil i a 

ser possible en Python. De les opcions descrites a l’apartat Hardware, la matriu controlada amb el 

xip MAX7219 només tenia LED monocolor, i el Sense HAT no és compatible amb tots els models 

de Raspberry Pi, per la qual cosa queden només dues opcions: 

- Una matriu amb interfície HUB75 

- Una matriu amb LED intel·ligents WS2812B 

Finalment s’ha optat pels LED intel·ligents, ja que la connexió requereix de menys cablejat (es 

poden connectar amb un sol cable de dades), i la diferència de preu no és significativa. 
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Il·lustració 27 Vista frontal i posterior de la matriu WS2812B. 

7.5.3 Sistema de control de la matriu 

Cal una biblioteca per tal de poder encendre i apagar els LED de la matriu des de la Raspberry Pi.  

Aquesta biblioteca depèn de dos components externs a ella per a poder-se executar. El primer 

s’anomena Scons; és una eina de codi obert de construcció de software [35], la qual serveix per 

compilar la biblioteca rpi_ws281x en el nostre cas. El segon component es diu Swig [39], i es 

necessita per a connectar el codi escrit en el llenguatge C de la biblioteca amb el codi escrit en 

Python. Aquests dos components vénen incorporats dintre del sistema operatiu Debian i no cal 

descarregar-los d’internet. Simplement escrivint la comanda “sudo apt-get install scons swig” 

quedaran instal·lats. 

Un cop fet això, cal navegar fins al directori principal de la biblioteca i escriure la comanda “scons” 

per a compilar-la. D’aquesta manera ja estarà disponible per a fer-se servir en aquest projecte. 

Per comprovar que tot ha funcionat, es pot navegar fins la carpeta d’exemples que incorpora la 

biblioteca, seguint la ruta rpi_ws281x/python/examples, i carregar qualsevol dels que hi ha, com 

per exemple amb la següent comanda: “sudo python3 strandtest.py”. 

7.6 Codi per al control dels LED 

El primer que cal és importar la biblioteca, amb la línia de codi “import neopixels from *”. Primer 

de tot cal definir un objecte tipus Adafruit_Neopixel, al qual se li passen els següents paràmetres: 

el nombre de LED, la pota que es fa servir per controlar-la, la freqüència del rellotge i la intensitat 

lluminosa. Llavors es crida el mètode begin, el qual inicialitza la biblioteca, com es pot veure a la 

Il·lustració 28. 
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Il·lustració 28 Codi que crea l'objecte que representa la matriu de LED i l'inicialitza. 

Les funcions principals de la biblioteca que es faran servir són les de consultar el color d’un LED 

(getPixelColor) i les de donar un valor de color a biblioteca. S’han creat diverses funcions que 

permetran il·luminar els LED segons els objectius del projecte: 

7.6.1 Funció setBlack 

Aquesta funció posa el color negre a tots els LED de la matriu, o sigui (0,0,0) en la nomenclatura 

GRB. Per fer-ho, es recorren tots els elements de la matriu un per un i se’ls assigna aquest color 

amb la funció setPixelColor. Finalment, es crida el mètode de la biblioteca show per tal 

d’actualitzar el seu valor. Fins que no es crida aquest mètode els LED no actualitzen el seu estat i, 

per tant, no canvien de color. 

 

Il·lustració 29 Codi per apagar tots els LED de la matriu. 

7.6.2 Funció setLines 

Permet il·luminar els LED del pentagrama un cop s’engega el programa, de manera que les línies 

queden així: 

 

Il·lustració 30 Matriu de LED just després de la inicialització. 
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D’aquesta manera, s’aconsegueix identificar les notes com es faria en una partitura fins i tot a les 

fosques, ja que les línies permanentment il·luminades serveixen de guia. 

Això ho fa recorrent les files imparells i assignant el color blanc (255,255,255) a tots els LED de la 

fila. Se li ha afegit una petita espera de 20 ms entre cada assignació a un LED per tal de crear un 

efecte de que les línies apareixen gradualment, ja que aquesta funció s’executa just iniciar el 

programa. 

 

Il·lustració 31 Codi que encén 4 files de LED de color blanc alternades. 

7.6.3 Funció updateDisplay 

És la funció que s’encarrega de desplaçar tots els LED un lloc cap a l’esquerra per deixar lloc a la 

nova nota que s’ha de representar, i després il·lumina la columna que ha quedat buida amb el 

color de la nota que correspon, el color blanc per a les línies i negre per a la resta. 

 

Il·lustració 32 Visualització de diverses notes de la quarta octava detectades consecutivament. 

La matriu de LED que es fa servir en el projecte té la particularitat que l’ordre en el que estan 

assignats els LED segueix una forma de serpentí, sent el primer el que està a la cantonada superior 

dreta, i augmentant el seu valor per files. Seguint aquesta notació, el LED amb l’índex zero és el de 

dalt a la dreta; l’últim LED de la primera fila és el set; el vuit és el que està just a sota del set; 

seguint la fila cap a la dreta hi ha el nou, el deu, i així fins al quinze. 
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Per aquest motiu, per tal d’actualitzar els LED amb el valor del LED que tenen a la dreta, s’ha 

procedit separant les línies parells (començant per 0), les quals tenen els LED ordenats en ordre 

decreixent si els llegim d’esquerra a dreta, de les línies imparells, les quals tenen els LED en ordre 

creixent. El codi es pot veure a la Il·lustració 33. 

 

Il·lustració 33 Codi que retorna el color corresponent a la nota detectada. 

7.7 Connexió dels components 

7.7.1 Alimentació 

El sistema està alimentat mitjançant dues fonts d’alimentació capaces de generar 5 V i 2 A, una 

per alimentar la Raspberry Pi, amb un connector microUSB [27], i una altra per alimentar la 

matriu, sense un connector específic. 
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Cal alimentar la matriu de LED per les potes de 5 V i GND (terra). Els LED del tipus WS2812B 

consumeixen com a màxim 20mA per canal [3], i donat que tenen tres canals (vermell, verd i 

blau), la fórmula per calcular el corrent màxim que pot necessitar la matriu amb tots els LED 

encesos de color blanc és la següent: 

𝐼 à = 3 · 64 · 0,02 = 3,84 𝐴 

Malgrat això, s’ha provat experimentalment que amb una font d’alimentació de només 2 A, la 

intensitat lluminosa màxima dels LED ja fa mal a la vista quan es mira directament, per la qual 

cosa s’ha considerat innecessari arribar al valor de 4 A d’entrada. 

Amb un carregador de mòbil ordinari capaç de generar 2 A i un cable USB de qualsevol tipus, es 

pot alimentar la matriu de la següent manera: 

Primerament, cal tallar l’extrem del cable USB que no té el connector USB tipus A (l’habitual en els 

ports dels ordinadors). Si es pela un tros de l’aïllant a la punta, s’hi troben quatre petits cables de 

colors diferents. El codi estàndard de colors indica que el cable vermell correspon a la línia de 5 V, 

el negre és el terra, i els altres dos (blanc i verd) són els busos de dades. Com que només es 

necessiten els cables d’alimentació, els altres dos es poden tallar. 

Pot ser que el cable no segueixi el codi habitual de colors. En aquest cas, cal comprovar amb un 

voltímetre entre quins dos cables hi ha els 5 V, i així es veu quina és l’alimentació i quin és el terra. 

Un cop identificats, només caldrà unir els cables amb les connexions pertinents de la matriu de 

LED, les que estan a costat i costat de la pota de transmissió de dades. 

7.7.2 Dades 

De la pota 19 [14], la que correspon al protocol MOSI, surt un sol cable que ha d’arribar fins 

l’entrada de dades de la matriu (el port Din). La Raspberry Pi només pot arribar fins a 3,3 V com a 

valor alt en els pins de sortida [6]; en canvi, els xips que incorpora la matriu interpreten el senyal 

de nivell alt quan aquest té 5 V. Malgrat que s’ha comprovat empíricament que 3,3 V són 

suficients per controlar la matriu sense errors, és possible que en algun cas on hi hagi soroll 

electromagnètic les dades no es transmetin correctament. Això es pot solucionar amb una etapa 

convertidora del nivell lògic de 3,3 V a 5 V. Aquesta etapa podria ser com la del següent esquema: 
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Il·lustració 34 Esquemàtic d’una etapa de conversió de 3,3 V a 5 V amb la sortida invertida. 

El problema d’ aquest disseny és que, tot i que el sistema és senzill i amb només un transistor 

MOSFET i una resistència s’aconsegueix l’objectiu, la lògica del senyal de dades queda invertida. 

Per sort, això no és un problema perquè la biblioteca de control de la matriu incorpora una opció 

que converteix automàticament la lògica invertida a lògica normal. Seria suficient en canviar el 

paràmetre LED_INVERT de False a True. 

7.8 Execució del codi a la Raspberry Pi 

 

Il·lustració 35 Funció principal del codi, que s’encarrega d’inicialitzar les variables necessàries i de cridar l’algoritme 

de detecció del to cada cop que arriba un bloc de dades del micròfon. 
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Per tal de que no calgui connectar-se a la Raspberry Pi per SSH cada cop que es vulgui executar el 

codi, cal crear un bucle infinit que executi l’algoritme sense interrupció. El codi queda com es pot 

observar a la Il·lustració 35. 

S’ha d’afegir el següent fragment de codi, que s’encarrega de que es pugui cridar externament de 

manera controlada i que gestiona les interrupcions per teclat apagant la matriu de LED amb les 

funcions getMatrix i setBlack que s’han definit abans. Aquestes dues funcions estan contingudes 

dins de la funció shutdown, per evitar repeticions en el codi. 

 

Il·lustració 36 Codi que permet iniciar correctament el fitxer i gestionar les interrupcions. 

Un cop fet això, cal configurar el sistema operatiu perquè executi el fitxer amb el programa en 

engegar-se (quan rep alimentació). Una forma d’aconseguir-ho és editant un fitxer que es troba a 

la carpeta /etc del sistema operatiu, anomenat rc.local. Amb la comanda “sudo nano 

/etc/rc.local” s’obre el fitxer per editar-lo. Un cop obert, només cal afegir la comanda per 

executar el fitxer tal i com es fa des de la consola, afegint el símbol & al final de la línia per tal de 

que quan el codi s’executi ho faci en un fil separat i no bloquegi l’execució dels altres programes. 

 

Il·lustració 37 Codi per apagar els LED de la matriu, tornar al valor per defecte les potes d'entrada/sortida i sortir dels 

sistema. 

7.9 Aturada del programa i desconnexió 

Donat que el prototip ha de funcionar sense connexió a internet, ha d’haver-hi una manera de 

parar el programa i d’apagar els LED de manera que no quedi la matriu encesa. Per fer-ho, s’ha 
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decidit introduir un polsador en el disseny que serveixi per a parar el programa de manera segura 

de la mateixa manera que es pot fer per teclat. 

 

Il·lustració 38 Polsador escollit per provocar l'aturada del programa. 

S’ha escollit la pota número 13 perquè és una de les que té una resistència interna de pull-down, 

segons el manual dels perifèrics del processador BCM2835 [4] que incorpora la Raspberry Pi. Això 

significa que es pot connectar un polsador entre una referència a 3,3 V i la pota per tal d’utilitzar 

el polsador com a mètode d’aturada. Es pot afegir una resistència en sèrie amb el polsador com a 

mètode preventiu, però no és necessària per al seu funcionament. En el fragment de codi de la 

Il·lustració 39 es configura la pota a partir del nombre assignat a aquella pota, i no a partir del 

nombre de GPIO que li correspon, ja que la nomenclatura dels GPIO varia d’un model de la 

Raspberry Pi a l’altre, però la pota 13 sempre correspon a un GPIO amb resistència de pull-down. 

 

Il·lustració 39 Configuració de la pota 13 com a entrada de dades. 

La detecció de pulsació es fa mitjançant el mètode de polling: abans de cada lectura de dades del 

micròfon es comprova la pota 13. Quan es mantingui premut el polsador un temps predeterminat 

de dos segons, el programa comprovarà que el senyal d’entrada de la pota 13 estigui en el nivell 

alt i forçarà l’apagat (Il·lustració 40). D’aquesta manera s’eviten les pulsacions accidentals. Quan 

el polsador no està premut, a la pota li arriba un senyal lògic de nivell baix. 

Amb això el prototip ja es pot connectar a la xarxa elèctrica i comença a mostrar les notes a la 

matriu de manera indefinida i es pot aturar en qualsevol moment amb el polsador per tal 

d’apagar de forma segura la Raspberry Pi. 
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Il·lustració 40 Codi per a la detecció de la pulsació mantinguda del polsador. 

  



Disseny d’un dispositiu que converteix els sons en colors Pàg. 46 
 

 

8. Pressupost 

8.1 Cost components 

La següent taula mostra una estimació del cost del prototip si es munta a partir de components 
que es poden trobar al mercat actualment. Pot ser potencialment més barat si es compren els 
components en massa per aprofitar economies d’escala, i també si s’exclouen els carregadors de 
mòbil degut a que molta gent en té de sobres a casa que poden aprofitar. Una altra opció és 
experimentar amb micròfons d’altres marques o qualitats per tal de reduir una mica més els 
costos. Amb aquestes consideracions es podria arribar a muntar per 70 € aproximadament. 

Raspberry Pi Model B+ 29 € 
Micròfon USB Logitech 14 € 
Targeta micro SD 8GB 8 € 
Matriu LED 17 € 
2 x Carregador + cable USB 5V 2A 15 € 
Placa de prototipatge 1 € 
Polsador 1 € 
Cablejat 1 € 
TOTAL 85 € 
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Conclusions 

El prototip final disposa d’un micròfon USB per captar els sons de l’entorn. Aquest micròfon es 
connecta a una Raspberry Pi model B, la qual s’encarrega de fer la detecció del to d’aquests sons i 
de calcular la nota musical corresponent. L’element de visualització és una matriu de 8x8 LED 
WS2812B, controlable des d’una de les potes de sortida de la Raspberry Pi. Cadascun d’aquests 
dos elements funciona amb una font d’alimentació de 5 V i 2 A. 

Es fa una detecció cinc cops per segon, i cada vegada es calcula la posició del LED que cal 
encendre de la matriu, de manera que es pot veure com evolucionen les notes detectades durant 
l’últim segon i mig. A la matriu també hi apareixen quatre línies de LED blancs simulant un 
pentagrama per facilitar la lectura de les notes. 

L’algoritme utilitzat s’anomena Autocorrelació ponderada, i és capaç de detectar correctament les 
sis primeres octaves audibles pels humans. S’han eliminat freqüències més altes degut a que són 
sons tan aguts que la majoria d’instruments no els poden produir de manera constant, i això en 
dificulta la detecció. 

A més a més, s’han dissenyat diversos mecanismes de correcció d’errors per software, per tal de 
minimitzar les confusions de meitat o de doble freqüència, molt comunes en l’anàlisi freqüencial 
del so. També s’ha incorporat un sistema de filtratge que impedeix mostrar les notes que no 
estiguin almenys 20 dB per sobre del soroll ambient. 

Finalment, s’ha incorporat un polsador que permet aturar el programari en qualsevol moment si 
es deixa polsat durant dos segons, ja que el programa s’engega en endollar el dispositiu i corre 
indefinidament. 

En conclusió, s’ha aconseguit dissenyar satisfactòriament un prototip funcional amb un preu 
moderat capaç de detectar freqüències de sons entre 16 Hz i 2000 Hz. 
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Annex 

Codi complet que s’executa a la Raspberry Pi 
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