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RESUM 

Aquest projecte pretén ser un estudi de diversos efectes d’àudio digitals tant a escala 

teòrica com pràctica, implantant-los així a una placa de desenvolupament amb l’objectiu 

de crear un pedal multiefecte, podent aplicar senyals d’àudio i modificant-los en temps 

real. 

Aquest es crearà a partir de microcontroladors, havent fet un estudi previ de cadascun 

dels dispositius existents per tal d’escollir la millor opció, tenint en compte les necessitats 

del present projecte.  

Així doncs, a part de la part conceptual i teòrica de com es formen els efectes, també hi 

haurà una part d’estudi i desenvolupament del software complet de la  placa hardware 

la qual es voldrà implantar la diversitat d’efectes. 

Resumint-ho tot, el que busca aquest present treball és fer veure com es programa un 

efecte i com s’implanta a un dispositiu electrònic. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L'evolució tecnològica, així com la digitalització dels processos, és una realitat que es 

veu a tots els àmbits de la quotidianitat. Tal és així, que al món musical no és una 

excepció. 

És conegut que des de sempre la música s'ha creat en base harmonies i 

l'experimentació dels sons, així com la variació d'aquests mateixos. Quan s'introdueix la 

tecnologia a la música, encara és més visible com s'efectua aquest fet. La curiositat i la 

necessitat de desenvolupar nous sons, fan que músics i gent de l'entorn es plantegi 

aplicar nous sistemes a les seves creacions musicals. Fruit d'això, es comencen a crear 

aparells que es dediquen a variar els senyals, jugant amb les freqüències, temps i 

amplituds dels diversos senyals d'àudio. 

En uns principis, la música en la tecnologia es basava en un món analògic. De manera 

més simple, només buscant acoblaments i distorsions que podien fer les mateixes 

tecnologies acústiques es podien crear diversos efectes. Tanmateix, aquestes 

variacions experimentals dels senyals també s'efectuaven a escala de components 

hardware; és a dir, a través d'un joc de components electrònics que segons com es 

posaven o quin paper feien, donava un so determinat o un altre. En l'últim cas, la creació 

d'aquests dispositius intermedis donava peu a crear una infinitat d'efectes. Els més 

evidents són els dels pedals, sovint utilitzats als instruments de cordes, tot i que ja se 

n'aplica a tota mena. 

Tal com s'introdueix el text, la digitalització també és una realitat al món musical, i és tan 

així que es podria parlar d'un abans i un després de la música; i més concretament, dels 

efectes d'àudio. 

Gràcies a aquesta digitalització, s'ha pogut desenvolupar una infinitat d'efectes d'àudio, 

i aquests, aplicar-los molt sovint a qualsevol tema musical actual. Una aplicació òbvia, 

també, és la de la digitalització dels pedals, podent variar en infinitat d'efectes des 

d'aparells molt més petits i bàsics, en música en viu, i no només a posteriori. 

1.1 OBJECTIUS 

Així doncs, el que aquest present projecte pretén explicar i demostrar és un exemple de 

com es pot processar digitalment un senyal d’àudio amb alguns dels molts efectes ja 

existents, aplicant-ho així en un dispositiu hardware per tal de treballar amb un senyal 

en temps real; creant un tipus de pedal multiefecte.  
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Per fer-ho es comptarà d’un estudi complet d’alguns efectes més bàsics i d’algun més 

experimental, però també alhora, es farà un estudi de les interfícies que permeten crear-

los i implantar-los en dispositius hardware. 

Resumint-ho, l’objectiu final és el de crear un pedal multiefecte amb una placa de 

desenvolupament, així desgranant tot el conjunt de característiques i funcions que té la 

placa en sí i els efectes en qüestió. Tanmateix, es vol pretendre aplicar una interfície la 

més senzilla possible, fent el pedal accessible per a qualsevol mena d’usuari, estigui 

familiaritzat amb la música o no.  

 

1.1.1 LINE 6 POD. Un exemple que inspira. 

A l’hora de pensar en aquest projecte, es va agafar com a exemple d’estudi diversos 

models creats. Per tant, no és un projecte que busqui competir o millorar pedals ja 

existents al mercat, ja que tampoc és una tasca que amb les facilitats que es compta és 

possible efectuar.  

Així doncs, pensant en quins models de pedals multiefecte es podria prendre com a 

referència, en destaquen uns que són força competents i pràctics: els pedals Line 6. Es 

tracta d’una gamma de processadors que incorporen una gran varietat d’efectes i que 

ocupen molt poc espai. Això últim és el fet que els fa més característics, ja que permet 

aplicar una gran quantitat d’efectes des d’un sol dispositiu, sense haver de configurar un 

circuit de diversos pedals amb efectes independents. Aquest fet, alhora, és el més notori 

en la digitalització dels processos d’àudio i de la música. 

D’aquests n’hi ha dos tipus: un de molt bàsic, que és amb el que agafa de model aquest 

projecte, que és el Pocket POD i l’altre que seria més desenvolupat, que és el POD. 

Com la majoria de dispositius d’àudio en temps reals, funcionen a partir de DSP 

(processadors de senyal digital), un concepte detallat més endavant en el present 

informe.   

Dins dels models POD, n’hi ha dos tipus. El POD GO, que està pensat per ser un pedal 

multiefecte amb força variabilitat de sons i sent fàcil per transportar; i l’altre, el POD 

HD500X o Pro X, que està pensat per crear i jugar amb nous efectes, podent manipular-

lo des d’una interfície MIDI. 

L’altre tipus, el Pocket POD, es descriu com un pedal multiefecte versió “de butxaca”, 

tal com diu el mateix nom, ja que ocupa poc més que un telèfon mòbil actual. És una 

versió molt bàsica i simple, que es composa de 4 mòduls: distorsions, retards o delays, 

modulacions de senyals (tremolos, flanger...) i volum. Aquest model és molt útil com a 
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referent pel projecte, gràcies a la seva gran senzillesa i utilitat, i sobretot com a concepte 

de multiefecte. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 FASES DEL PROJECTE 

Per a la realització del present projecte i per arribar als objectius dictats, s’ha hagut de 

pautar unes fases de desenvolupament. 

1.2.1 FASE 1. Adaptació al projecte. 

La primera fase és la que es podria batejar com a fase d’adaptació. És on es pensa 

l’estructuració del projecte. És a dir, quines funcionalitats es vol crear i com. Per tant, es 

pot parlar d’un procés primari d’organització d’idees i temps, el que vindria a ser un 

Project Charter. Cal dir que és primari, ja que els tempos d’un projecte es poden veure 

condicionats per molts factors, tant interns com externs al projecte. En part, des d’un 

punt de vista introductori, no se sap amb precisió quant temps costarà cada part del 

projecte, encara que es pugui estimar amb certa lògica. 

Tanmateix, en aquesta etapa és on s’escollirà amb quins dispositius i entorns es voldrà 

treballar. Per tant, serà alhora un període de recopilació d’informació de cada material i 

programa a disposar, per tal de fer un estudi tot valorant les configuracions i els costos 

econòmics, segons les necessitats objectives del treball a realitzar.  

1.2.2 FASE 2. Configuració del projecte.  

La segona fase, doncs, és on es trobaria tota la part de l’estudi concret per al dispositiu 

seleccionat, adaptant els entorns de desenvolupament. Així doncs, en aquest procés 

s’estudiaria i aplicaria les configuracions i llibreries necessàries per al desenvolupament 

concret del treball per al dispositiu seleccionat.  

Normalment les plaques de desenvolupament tenen infinitats de funcionalitats, i 

cadascuna va configurada per una llibreria o altra, per tant, cal fer un estudi més concret 

Il·lustració 1.1. Line 6 POD Express. El primer model dels Pocket.  
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de com es compon el dispositiu per tal de centrar-se més amb una part o altra, tenint en 

compte que és el que interessa més o menys de cada component.  

1.2.3 FASE 3. Desenvolupament del projecte. 

En aquesta tercera fase, es trobaria l’estudi dels efectes d’àudio junt amb el 

desenvolupament del codi. Aquest projecte, no busca treballar en un nombre concret 

d’efectes; per tant, fer un estudi complet de molts efectes d’àudio condicionaria el procés 

d’implantació d’aquests en el dispositiu, fent que potser acabessin havent-hi efectes a 

mig implementar. Així doncs, la lògica de treball es centra en l’estudi de l’efecte i com 

s’aplica en el codi en format conjunt, permetent així poder centrar-se millor a veure els 

errors que pugui ocasionar la configuració de cada efecte. 

També, normalment, quan es fa recerca dels efectes digitals, molts cops ja existeix la 

implementació del codi que utilitza, cosa que la recopilació conjunta es fa més evident. 

Encara que la lògica dels algoritmes de cada efecte sigui fixa, cal adaptar-la a cada 

dispositiu. 

Concretament, aquí s’haurà d’adaptar i implantar els diferents codis i efectes al dispositiu 

escollit a les fases anteriors. 

1.2.4 FASE 4. Implementació i valoració del sistema. 

L’última etapa, doncs, és la que valora el conjunt global de tota l’aplicació. És on es crea 

i es comprova el resultat final de la implantació de tots els efectes dins del dispositiu. És 

a dir, en aquesta fase és on s’adapta tot el conjunt dels efectes a una interfície concreta 

podent crear la interfície única que seria el programa principal. 

També, és el moment d’aplicar millores en aquells detalls que donen errors o que 

simplement vulguin ser millor adaptats. 

1.2.5 FASE 5. Descripció i elaboració de la memòria. 

Encara que durant tot el procés de la creació del projecte ja es va recopilant informació 

i redactant documents sobre cada part, és al final on es veu el resultat final i com s’ha 

anat generant el treball. Per tant, és lògic que l’elaboració de la memòria es faci al final 

de tot el procés.  

La memòria del projecte ha de servir com a document explicatiu del treball de forma 

clara i concisa. També explicativa per a qualsevol persona que no domini plenament del 

tema. 
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2. DESCRIPCIÓ I ELECCIÓ DELS COMPONENTS 

2.1. INTRODUCCIÓ A LA COMPOSICIÓ DELS PROTOTIPS 

Els pedals multiefecte que trobem actualment són tant analògics com digitals, depenent 

de la funció que tingui cadascun o quin ús li vulgui donar l’usuari. En el cas exposat del 

qual es vol aconseguir en aquest projecte, és buscar una caixa on poder escollir 

diferents efectes segons diversos paràmetres per tal d’efectuar-los en temps real. Per 

tant, és necessari comptar amb components que puguin emmagatzemar processos per 

tal de poder aplicar-ho. 

Tal com està descrit a l’apartat anterior, existeixen pedals multiefecte digitals. Aquests 

es componen principalment per microprocessadors i/o microcontroladors, que són els 

encarregats de processar aquelles funcions anteriorment carregades i guardades als 

dispositius, per tal d’efectuar canvis o variacions als senyals entrants i sortints. Per tant, 

cal un estudi complet de quins components de processat cal escollir depenent de les 

seves funcions diverses, necessitats i possibilitats. 

 

2.2. MICROPROCESSADORS I MICROCONTROLADORS 

Hi ha una gran gamma de microprocessadors, i tots, o la gran majoria, poden treballar 

amb senyals d'àudio. Tot i que és evident que un senyal d'àudio processat digitalment, 

no sonarà igual que un senyal que sigui pur analògic, en molts casos l'ésser humà no 

percep gaire la diferència. La percebrà més o menys depenent de la resolució que tingui 

cadascun dels processadors, és a dir, la capacitat de processar amb més qualitat o 

menys. Això vol dir que no tots els processadors capaços de processar senyals d'àudio 

ho fan de la mateixa forma. Com s'explica a continuació, per a casos més concrets, la 

qualitat de l'àudio digital depèn completament de la capacitat de processament de la 

maquinària. D'altra banda, tampoc tots els dispositius poden treballar en senyals en 

temps real. 

És per això, que per la finalitat que es busca en el projecte present, es requereix un 

processador que sigui capaç de poder treballar en temps real i que tingui una resolució 

prou bona per no perdre qualitat del senyal, o si més no, que no sigui potencialment 

percebut per l'oïda. 

És per això que a l'hora de buscar un microprocessador que compti amb tals 

característiques, es desengrana i estudia un seguit de diversos microprocessadors i 

plaques basades en microcontroladors (MCU) oferts al mercat.  
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2.2.1. ARDUINO 

És possiblement la placa MCU més utilitzada en el món de la tecnologia, tant dins de 

l’àmbit educatiu com fora. És de programari lliure, cosa que fa que sigui compatible per 

la majoria de sistemes informàtics. A més, el que el fa tan característic i considerable és 

que té una gran varietat de funcions que fa que sigui programable de manera molt 

senzilla, sense haver d’entrar en la puresa dels llenguatges informàtics, encara que el 

llenguatge que utilitza estigui plenament basat en C/C++. 

D’altra banda, és un tipus de placa de baix cost que permet fer infinitat de projectes, 

cosa que fa que sigui una de les plaques més utilitzades en tot el món i que sigui sempre 

una opció a tenir en compte a l’hora de crear projectes de qualsevol mena.  

 

2.2.1.1. El software a l’Arduino 

Tal com és descrit, l’entorn de software (IDE) d’Arduino està creat per arribar a tota 

mena d’usuari, independentment del nivell de programació que pugui tenir un o altre. És 

de programari lliure, creat en llenguatge Java.  

S’utilitza un llenguatge propi, que bàsicament està basat en C/C++. Tot i això, el 

llenguatge simplifica els processos a partir d’una infinitat de llibreries externes, reduint 

el programa principal en dos blocs: el setup( ) i el loop(). El primer bloc és on es defineix 

i inicialitza totes les funcions que s’han d’utilitzar, i el segon bloc on l’usuari crea el 

programa en si, és a dir, com fer que les funcions treballin fent una cosa o altra. 

Aquesta simplificació és bàsica per entendre el món Arduino i com es desenvolupa, a 

partir de la col·laboració d’usuaris de tot el planeta, les diverses llibreries i programes. 

Respecte a com interactua el software amb la placa, és dels fets més senzills que 

presenta aquest tipus de placa, ja que no requereix cap configuració prèvia. És a dir, 

qualsevol pot connectar l’Arduino a l’ordinador i començar a treballar-hi directament. 
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2.2.1.2. El hardware 

Arduino disposa d’un gran catàleg de plaques, de més bàsiques a més completes. 

Aquest grau el determina la capacitat de processat i/o components que compti 

cadascuna d’elles. És per això, que cal estudiar i considerar-les segons la necessitat 

real del projecte a efectuar.  

Per a aquest projecte, s’ha considerat les dues plaques més conegudes de l’empresa: 

Arduino UNO i Arduino DUE.  

 Arduino UNO  Arduino DUE  

Microcontroller  ATmega328P (8-bit)  AT91SAM3X8E (32-bit)  

Operating Voltage 5V 3.3V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 6-16V 

Digital I/O Pins 
14 (of which 6 provide 

PWM output) 
54 (of which 12 

provide PWM output) 

Analog Input Pins 6 12 

Analog Output Pins 6 2 (DAC) 

Total DC Output Current 
on all I/O lines 

20 mA 130 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 800 mA 

DC Current for 5V Pin 
32 KB (ATmega328P) 

of which 0.5 KB 
used by bootloader 

800 mA 

Flash Memory 2 KB (ATmega328P) 
512 KB all available for  

the user applications 

SRAM 1 KB (ATmega328P) 96 KB (two banks: 64KB and 32KB) 

Clock Speed 16 MHz 84 MHz 

Taula 2.1. Taula comparativa dels components principals d’Arduino. 

 

 

 

Il·lustració 2.2. Exemple a l'entorn de desenvolupament Arduino Il·lustració 2.1. Exemple de l'entorn de desenvolupament Arduino. 
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2.2.1.2.1 Arduino UNO 

Normalment, quan es pensa amb l’Arduino, ve al cap el prototip més bàsic i estès: 

l’Arduino UNO. Aquest, a part de la seva senzillesa, és dels dispositius més complets i 

econòmics de la gama Arduino – té un cost d’uns 20€, aproximadament –, podent així 

fer una gran varietat de funcions senzilles.  

Tot i ser una opció molt concorreguda, l’Arduino UNO no és gaire útil en molts casos, 

degut a la seva extrema senzillesa. Per exemple, en l’àudio, tal com s’explica 

anteriorment, és necessari una gran capacitat de processament, i tal com està configurat 

aquest prototip es queda curt.  

L’Arduino UNO, com gran part de la gamma de l’empresa, porta incorporat un 

microcontrolador ARV ATmega328, de 8-bit. Té una freqüència d’operació de 16 MHz i 

una memòria FLASH de 32 kB. D’altra banda, un fet destacable d’aquest MCU és que 

no disposa de convertidor DAC. Per tant, s’hauria d’afegir un circuit amb les conversions 

ADC i DAC corresponents per tal d’efectuar el processament d’àudio. 

Tot i que podria ser vàlida, en el sentit de poder posar en funcionament el projecte 

exposat, l’àudio en una resolució de 8-bit deixa molt a desitjar. D’altra banda, pel tipus 

de feina que es vol implementar, aconseguir un prototip de pedalera amb aquest model, 

que fos suficientment potent i que treballi amb bon rendiment, suposaria un esforç extra 

el qual no és un tema que es vulgui treballar. A més, tot i això, tampoc arribaria a 

funcionar amb el resultat desitjat, que seria el de poder escoltar un senyal d’àudio amb 

una qualitat realment bona.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Il·lustració 2.2. Arduino Uno REV3.  
 Font: https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 
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2.2.1.2.2 Arduino DUE 

L’Arduino DUE es podria dir que és la versió sobradament millorada i més potent del 

model UNO. Aquest, a diferència de la resta de models, compta amb un 

microcontrolador Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3, és a dir, un processador que es 

basa en el tipus CPU d’ARM Cortex. Aquest tipus de CPU destaca per les potents 

característiques que incorpora, pel seu baix cost. 

Aquesta placa, doncs, compta amb característiques molt potents. Té una resolució de 

bit de 32-bit (contra els 8-bit de l’UNO). Aquest, té una freqüència de 84 MHz, cinc 

vegades més potent que l’anterior model explicat, i una memòria FLASH de 512 kB, és 

a dir, 16 cops més d’aquest tipus de memòria. A més, aquest model sí que compta amb 

DAC (Digital to Analog Converter – Convertidor digital a analògic).  

Amb aquestes característiques, es podria considerar sobradament una opció molt vàlida 

pel tipus de projecte que es vol crear, a més  que té un preu de mercat força baix – 

entorn dels 35 € –. Tot i això, s’ha considerat seguir buscant altres opcions que 

poguessin treballar amb condicions iguals o més òptimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. TEXAS INSTRUMENTS. Una introducció als DSP. 

Històricament, Texas Instruments ha estat probablement l’empresa referent en 

desenvolupament i creació de plaques amb microcontroladors i/o processadors, gràcies 

a l’alta rendibilitat dels seus dispositius. També ho és en el desenvolupament de 

processadors digitals de senyal (DSP), havent sigut de les empreses pioneres en afegir-

ho a les seves plaques i amb bon resultats. 

El DSP és un tipus de processador que executa algorismes pel processament digital 

Il·lustració 2.3. Arduino DUE.  
Font: https://store.arduino.cc/arduino-due 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-11057-32-bit-Cortex-M3-Microcontroller-SAM3X-SAM3A_Datasheet.pdf
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de senyals d’entrada en temps real. Consta de convertidors de senyals analògics-

digitals (ADC) a l’entrada i de convertidor digital-analògic (DAC) a la sortida, per tal de 

poder treballar amb els senyals corresponents i reconvertir-los. Són molt utilitzats per 

senyals d’àudio, tot i que tenen infinitat d’altres funcions. Aquests, com la resta de 

MCU i processadors, també compten amb sistemes basats per emmagatzemar dades 

per tal d’executar els programes i funcions amb senyals a processar. [1] 

Es podria dir, doncs, que els DSP són un tipus de processadors molt més potents que 

els altres tipus de MCU. Un dels factors que ho determina és que pot treballar amb més 

alta freqüència. Això fa que a l’hora de processar en temps real, ho faci amb un marge 

d’error i retard mínim. 

Un tret destacable dels DSP és el format de dades en com s’estructura. N’hi ha dos 

tipus: el de coma fixa i coma flotant. El primer és el més comú, ja que es basa en un 

hardware més senzill. Pot tenir nombres de bit de 16, 20, 24 o 32. També té una major 

velocitat i consumeix menys potència. A més, sol ser menys costós. Tot i això, el segon, 

el de coma flotant, disposa d’un major rang dinàmic, és més precís (té menys error) i 

requereix menys esforç a l’hora de codificar. Aquest només conté nombres de 32-bit. 

 

2.2.2.1. El software 

Els DSP de Texas Instruments, a primera instància, semblen una opció molt bona pel 

desenvolupament d’un projecte d’aquestes característiques, i és que compten amb un 

programari que permet fer infinitat de coses. 

Les plaques d’aquesta empresa es programen des de l’entorn de programació (IDE) 

Code Composer Studio. Aquest, a diferència del cas anterior, no és de programari lliure 

i és propietat de Texas Instruments. Els projectes els basa en llenguatge C, però també 

treballa amb programes de llenguatge Assembly (o ASM), que és un llenguatge que es 

basa en instruccions bàsiques del processador. Tot i això, és força intuïtiu i té una gran 

varietat de funcions i opcions. A més, també incorpora una gran varietat de llibreries 

preinstal·lades.  

També, el Code Composer Studio, permet a l’usuari fer representacions gràfiques i 

múltiples funcions que, a diferència del software exposat anteriorment, no es podien fer. 
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Il·lustració 2.4. Entorn de desenvolupament de Code Composer Studio. 
 Font: https://marketplace.eclipse.org/content/code-composer-studio#group-metrics-tab 

 

2.2.2.2. El hardware. TMS320C6713 DSP Starter Kit (DSK). 

Un dels prototips més comuns i complets de sistemes incrustats de DSP d’aquesta 

empresa és el model TMS320C6713. Aquest està pensat per a la introducció als DSP, 

d’aquí les inicials de DSK: DSP Starter Kit. Compta amb una gran quantitat de 

components interessants per al projecte, destacant-ne un còdec d’àudio propi. 

Aquest còdec, l’Stereo AIC23, generalment s’utilitza a resolució de 16 bits, permetent 

freqüències des de 8 kHz fins a 96 kHz. Aquest, facilita la conversió analògica-digital i 

la inversa, podent rebre senyals analògics des de micròfons o de línia a través de les 

entrades minijack que duu incorporades la mateixa placa. La comunicació del còdec 

amb la DSP es fa a través de dos canals: un per controlar la configuració de registres 

en el còdec (McBSP0) i l’altre per enviar i rebre les mostres de senyal (McBSP1). Això 

dóna peu a tenir una capacitat de treball molt alta pel que fa a processament digital 

d’àudio en temps real. 
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A termes més generals, respecte a la DSK en qüestió, la DSP opera en coma flotant a 

32-bit, a una freqüència de 225 MHz. Té una memòria FLASH de 512 kB i, a diferència 

dels Arduino, que tenen memòria SRAM, aquesta té una DRAM, que pot emmagatzemar 

més capacitat, encara que depenent molt de quina utilitat se li vulgui donar, tampoc és 

una dada a destacar gaire. Per altra banda, un fet molt important d’aquesta placa és que 

porta incorporada una sèrie de components com botons, leds i entrades i sortides 

d’àudio, com es comenta anteriorment i com es pot veure en la figura de continuació. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vist tot aquest ventall de característiques, i veure que el DSK seria una eina molt útil i 

eficaç pel tipus de projecte que es presenta, s’ha hagut de descartar-lo. Aquest mateix 

Il·lustració 2.5. Diagrama de blocs del còdec estèreo AIC23.  
Font: Figura 7, Introducción al Code Composer Studio y al DSK TMS320C6713  [2] 

Il·lustració 2.6. Placa de desenvolupament DSK TMS32C6713.  
Font: Figura 1 (a), Introducción al Code Composer Studio y al DSK TMS320C6713  [2] 
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dispositiu ronda els 400 dollars, un preu excessiu per l’estudi a efectuar. Tot i això, s’ha 

cregut convenient considerar-lo i estudiar-lo, ja que disposa d’uns components i 

característiques molt òptimes per l’objectiu estimat. A partir d’aquesta, doncs, cal 

considerar altres tipus de plaques que puguin disposar de característiques semblants, 

però que òbviament no pugin a un cost tan elevat. 

 

2.2.3. STM32 

Els dispositius STM32 no tenen res a envejar de Texas Instruments. Es tracta d’una 

gamma de circuits integrats en microcontroladors basats en una arquitectura ARM de 

32-bit, de l’empresa STMicroelectronics. Són prototips molt potents i complets i s’estan 

estenent potencialment pel mercat. Això és gràcies a la capacitat que tenen de poder 

processar grans funcions en maquinaris de baix cost, cosa que els fa ser uns perfectes 

substituts d’altres tipus de placa, com per exemple, la mencionada a l’apartat anterior. 

El tret característic és la potència dels nuclis que incorpora la gamma, que són basats 

en Cortex-Mx. De plaques n’hi ha diferents models, en relació amb el desenvolupament 

d’aquests mateixos CPU, tal com veiem a la següent taula, ordenada cronològicament: 

Sèries STM32 Nuclis CPU ARM 

F0, J Cortex-M0 

G0, L0 Cortex-M0+ 

F1, F2, L1, W, J Cortex-M3 

F3, F4, G4, L4, J Cortex-M4F 

F7, H7 Cortex-M7F 

L5 Cortex-M33F 

Taula 2.2. Models de CPU pels diferents STM32. 

Es pot veure que a partir del Cortex-M4F s’inclou una lletra F al nom; això ens indica 

que a partir d’un punt, es decideix començar a treballar en coma flotant. És a dir, incloure 

un tipus de precisió més simple, amb més facilitat d’ús i de major eficiència. 

Per altra banda, els sistemes STM32 són un camp molt gran a explorar i a desenvolupar, 

i això és possible gràcies al fet que estan dissenyats per ser programats en llenguatge 

C/C++. 
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2.2.3.1. El software 

Un dels grans avantatges que té aquest tipus de dispositiu és que es pot programar des 

de diversos entorns, tots en C/C++. 

El software de STMicrolectronics es pot dividir en tres blocs: 

1. Configuració i generació de codi 

2. Compilació i depuració (IDE) 

3. Monitoratge, programa i utilitats 

 

2.2.3.1.1. STM32CubeMX 

L’empresa posa a disposició de l’usuari una eina gràfica que permet la fàcil configuració 

de les plaques STM32. Permet seleccionar el tipus de placa exacta, dins de la varietat 

existent, i poder assignar les configuracions de manera senzilla. Permet, també, 

configurar els paràmetres de rellotge del sistema, així com assignar el pinout, generant 

finalment una base de codi en programació C/C++ per portar-la al compilador (IDE) a 

utilitzar. 

Il·lustració 2.7. Captures del programa STMCubeMX. Configuració del pinout (esquerra) i configuració del rellotge 
(dreta). 

Així doncs, es podria resumir com a un programa que permet generar codi des d’un 

entorn purament gràfic i esquemàtic de la placa a desenvolupar.  

 

2.2.3.1.2. Els IDE per a STM32 

El codi generat, dependrà també del tipus de compilador que es vagi a utilitzar. Aquest 

pot ser per a quatre opcions: EWARM (versió 7 o 8), MDK-ARM (versió 4 o 5), 

TrueSTUDIO, o SW4STM32. Tot i aquestes opcions, no hi ha molta diferència entre 

elles, referent al codificat. Totes però, excepte EWARM, són IDE lliures.  
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Dels programaris lliures, es podria diferenciar dos blocs: el MDK-ARM v4-v5, de KEIL, 

que és una eina creada per ARM. Tot i això, la versió gratuïta té una limitació de 32 kB, 

cosa que generaria un petit problema per a alguns programes. Per altra banda hi ha 

TrueSTUDIO i SW4STM32, que estan desenvolupats a partir del programari lliure 

ECLIPSE. Aquesta última està exclusivament pensada per adaptar les plaques STM32 

al sistema obert d’ECLIPSE, facilitant plenament la configuració. 

Tot i les diferències que hi puguin haver entre els diversos IDE, tots s’acaben basant en 

llenguatge C/C++, per tant es pot dir que qualsevol de les eines exposades són igual de 

vàlides per a la programació i compilació de les plaques. A més, l’aparença entre els 

diferents entorns és pràcticament igual; per tant, l’usuari es pot adaptar fàcilment en 

qualsevol dels IDE. 

 

Il·lustració 2.8. Entorn de treball μVision, de ARM-KEIL.  

 

Il·lustració 2.9. Entorn SW4STM32, de l'entorn ECLIPSE. 

. 
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2.2.3.1.3. Monitoratge, programes i utilitats 

Finalment, hi ha el bloc que es defineix com l’enllaç del compilador a la placa. Aquest 

és l’entorn de monitoratge de les plaques. És a dir, on es porta el control de paràmetres 

segons les accions a fer als diferents dispositius.  

Tot i això, en alguns casos, tampoc és obligatori comptar amb aquesta eina, ja que hi 

ha dispositius que es controlen des de la mateixa placa; o fins i tot, que tenen una única 

funció,  la qual no té necessitat de configurar un cop haver sigut compilada i enviada.  

En el cas d’aquest projecte no està de més tenir-ho present, però no és de principal 

utilitat, ja que el que es vol és poder controlar paràmetres des de la mateixa placa. És 

per això que cal contemplar diverses possibilitats de STM32. 

 

2.2.3.2. El hardware 

Tal com s’explica anteriorment, els sistemes STM32 es basen en nuclis ARM Cortex-

MX, i d’aquests n’existeixen diverses classes, també segons el desenvolupament de 

prototips que s’ha pogut anant trobant la mateixa empresa. 

Els Cortex-MX, es defineixen per tenir unes característiques comunes [3]: 

• Es basen en una arquitectura de 32-bit tipus RISC 

• Estan dissenyades per ser programades en llenguatge C/C++ 

• Tenen una latència d’interrupció molt baixa 

• Tenen una mida de codi de memòria reduïda 

• Tenen una alta eficiència energètica 

• Són sistemes basats en temps reals 

Això demostra que té unes característiques força interessants a tenir presents, ja que 

no discorda gens de les plaques mencionades als apartats anteriors.  

De la gran varietat de plaques que disposa ST, es decideix centrar la cerca en aquelles 

que siguin més completes, és a dir, que disposin d’un circuit integrat més complet, el 

qual se l’hi hagi de complementar el mínim possible. Existeix doncs, una gamma 

expressament plantejada per aquest tipus d’experimentació, que inclou una gran varietat 

de funcions: les STM32 Discovery Kits.  

Hi ha existència de Discovery Kits per a cada sèrie d’STM32. Per tant, hi ha a disposició 

d’una gran quantitat de dispositius a elecció, cadascun amb els seus pros i contres.  
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2.2.3.2.1. La gama F7 

L’STM32F7 Discovery, és un model d’aquestes últimes plaques esmentades. N’hi ha 

tres classes, que es diferencien principalment pel tipus de microcontrolador que duen 

incorporat i per els components que acaben configurant la placa en si.  

Els tres tipus són, ordenats per ordre de més antic a més recent:  

1. STM32F746GDISCOVERY (2015) 

2. STM32F769IDISCOVERY (2016) 

3. STM32F723EDISCOVERY (2017) 

Tot i que es pot dir que a mesura que hagi anat passant el temps, les condicions d’unes 

són millors que les altres, totes tres presenten unes condicions i característiques molt 

potents; és clar, que també, condiciona el cost i utilitat de cadascuna.  

Possiblement pel fet que és la que porta més temps en funcionament, la 

STM32F746GDISCOVERY és la placa la qual té més informació i més projectes en 

desenvolupament, cosa que permet poder explotar-la més fàcilment. Tant és així, que 

se centra a desenvolupar les característiques específiques d’aquesta mateixa, ja que el 

que pugui fer aquest dispositiu, també ho podrà fer les altres dues; concretament la 

STM32F769IDISCOVERY, que es podria dir que és la seva evolució directa, amb el 

doble de potència – alhora també, pràcticament el doble de cost –. 

Així doncs, a partir d’aquest capítol, s’agafa com a referència la primera esmentada, que 

alhora és de les més utilitzades al món de les STM32Fx. És a dir, per simplificar el nom, 

quan es faci referència a STM32F7 Discovery, o simplement STM32F7, s’estarà parla 

de la primera placa en qüestió. 

 

2.2.3.2.2. STM32F7 Discovery 

La STM32F7 és una placa amb unes característiques molt bones, com es diu 

anteriorment; i és que compta amb uns paràmetres molt similars a la placa DSK de 

Texas Instruments, però a un cost molt més baix – aproximadament d’uns 50 € –. 

Aquesta, compta amb un processador d’ARM Cortex-M7, que opera a coma flotant amb 

una resolució de 32-bit. Aquest Cortex, a més, té una característica destacable que cap 

dels anteriors (M0-M4) té, i és que té un processament de càrrega i emmagatzematge 

en paral·lel, així evitant possibles bucles. Això el fa actuar de manera més òptima i 

ràpida, perquè de la mateixa manera que els casos anteriors es necessitava 2 cicles per 

emmagatzemar i/o carregar instruccions, en els últims models només se’n necessita 1. 



ESTUDI D’EFECTES D’ÀUDIO: PROGRAMACIÓ I IMPLANTACIÓ 

18 
 

Aquest punt fa avançar més els Cortex-MX en tenir més semblances als dispositius 

DSP.  

Per altra banda, també pot treballar fins a una freqüència de 216 MHz. A més, té una 

memòria FLASH d’1 MB, gairebé el doble que el DSK exposat anteriorment. Un altre 

factor a contemplar és que té una memòria SDRAM, que són una família dins de les 

DRAM, però amb interfície síncrona.  

D’altra banda, aquesta placa és molt completa en tots els sentits, ja que compta amb 

components molt útils com una pantalla tàctil, entrades Ethernet, per micro-targeta SD... 

També, una cosa que interessa força pel projecte, és que incorpora una entrada i una 

sortida minijack, i alhora 2 micròfons estèreo.  

És destacable, també, que aquesta placa compta amb un còdec d’àudio SAI (Serial 

Audio Interface), controlat pel WM8994E, just situat amunt l’entrada/sortida jack, 

permetent comunicar així el MCU amb altres dispositius d’àudio a través dels ADC i DAC 

que també duu incorporats, utilitzant la línia I2S.   

Il·lustració 2.10. Vista posterior de la placa STM32F746G Discovery. 

Il·lustració 2.3. Diagrama de blocs  de l'input de l'àudio. Font: Read audio sample from audio devices 
on STMicroelectronics STM32F746G/STM32F769I–Discovery board [4] 
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Per a aquest còdec es pot utilitzar diverses freqüències de mostratge com: 8 kHz, 11 

kHz, 16 kHz, 22 kHz, 32 kHz, 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz i fins i tot 192 kHz. També, un fet 

característic que el fa semblar a l’anterior placa DSP esmentada, és que l’àudio treballa 

en doble buffer, fent que un llegeixi les dades entrants mentre que l’altre processa els 

algorismes. [4] 

 

Il·lustració 2.4. Diagrama dels buffers per l’input d‘àudio. Font: Read audio sample from audio devices 
on STMicroelectronics STM32F746G/STM32F769I–Discovery board [4] 

 

2.3. ELECCIÓ DEL DISPOSITIU 

Un cop fet un glossari de les diverses opcions que es poden trobar, és l’hora d’escollir. 

S’ha pogut veure i descartar quins dispositius són útils i quins no, tenint en compte tres 

factors clau: les característiques que es presenten, quin ús es pot donar i el cost del 

material. 

Tenint en compte el cost, es pot descartar una de les plaques descrites, el DSK. És un 

preu massa elevat pel tipus de projecte que es busca efectuar. Per tant, tot i tenir unes 

característiques òptimes, es pot descartar sense pensar-ho gaire.  

Per les característiques, ja es diu que els dispositius de Texas Instruments són 

definitivament adequats, però havent-los descartats, queda entre l’Arduino i l’STM32F7. 

D’Arduino es mostren dos exemples, l’UNO i el DUE. Com ja es descriu, l’UNO no és 

gens adequat, per tant també és descartable.  

Finalment, queden les opcions entre Arduino DUE i STM32F7, cosa que avaluant les 

característiques i el preu de cadascun, s’arriba a la conclusió que el segon esmenat, és 

el dispositiu més adequat en capacitat de processat, components que incorpora, utilitats 

i preu, tot i ser més car. Amb això s’ha de tenir en compte que, en el cas de contemplar 

Arduino DUE, també s’hauria d’afegir el cost dels components que la placa Discovery ja 

duu; per tant, acabaria quedant en desavantatge. 
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3. DESENVOLUPAMENT DEL SOFTWARE 

Retornant als objectius del projecte i un cop havent escollit en quin dispositiu es treballa, 

es comença el desenvolupament de treball. En aquest cas concret, s’opta per treballar 

en el dispositiu STM32F7 Discovery, el qual s’incrustarà senyals d’àudio i des de la 

mateixa pantalla tàctil que incorpora es podran configurar. És a dir, l’usuari tindrà la 

capacitat de poder aplicar els diversos efectes de so, ajustant els paràmetres 

corresponents, modificant així el senyal d’àudio entrant, i traient pel canal de sortida el 

so modificat.  

 

 

 

 

                                     

                      

Partint d’aquesta base queda clara la funció que té la placa i, per tant, quins són els 

paràmetres que ha de seguir, a nivell més o menys esquemàtic. A partir d’aquí, doncs, 

s’ha d’elaborar el programari el qual permetrà poder efectuar tals funcions. 

 

3.1 PREPARACIÓ AL PROGRAMARI 

En el capítol anterior es mostren unes quantes opcions d’entorn de treball per al 

desenvolupament del software. Les dues opcions més destacables són les de MDK-

ARM v5 de Keil i per altra banda SW4STM32, basat en ECLIPSE. Ambdues opcions 

són suficientment bones, però la segona no té limitacions de programació, és lliure i 

alhora existeix una gran quantitat d’informació sobre ella. 

SW4STM32 (System Workbench for STM32) és bàsicament una adaptació al 

programari lliure ECLIPSE amb la configuració establerta per a qualsevol sistema 

STM32, facilitant així a l’usuari l’haver de fer la configuració dels paràmetres dels 

dispositius. Així doncs, nomes s’ha d’establir els paràmetres concretament per la placa 

escollida: STM32F7. 

Per tal de poder treballar amb el circuit integrat escollit, cal comptar amb un firmware 

corresponent, que posa a disposició la mateixa empresa ST des de la seva pàgina web. 

Aquest firmware conté tots els paràmetres per tal de fer funcionar cadascuna de les 

components que componen la placa. És a dir, llibreries i programes que inicialitzen les 

Il·lustració 3.1. Diagrama de blocs general del pedal multiefecte. 
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funcions de cada element. Alhora, disposa d’exemples diversos com: funcionament dels 

leds, demostració del funcionament de la pantalla tàctil, exemples per l’àudio... En 

aquest últim cas, és de molta utilitat per tal d’investigar com està configurat l’àudio en 

aquest dispositiu. 

 

3.1.1 ELS PRIMERS EXEMPLES: 

3.1.1.1 Blinking. Comprovar que tot és correcte. 

El programa Blink és el programa més útil i simple que permet comprovar si la placa en 

qüestió està ben configurada o no, veient així si les connexions i els paràmetres del 

programari són els adequats. És un programa que sol venir d’exemple amb el firmware, 

que bàsicament té aquesta finalitat. 

En aquest cas concret només fa treballar el component RCC (Reset and Clock Control), 

que tal com diu la traducció del mateix nom és el control del rellotge del sistema, i el 

HAL, que és el conductor que interactua amb el sistema (aplicacions i llibreries); és a 

dir, els paràmetres de configuració. 

Bàsicament el que fa aquest programa és encendre i apagar el LED1, que es troba a la 

part posterior de la placa, amb un temps establert. En aquest cas, de 2 segons (2000ms). 

 

3.1.1.2 Exemples més complets.  

Amb la comprovació bàsica que la placa funciona, es pot provar llavors diversos 

programes diferents per anar descobrint les diferent funcions que permet fer la placa. El 

mateix firmware, que es descarrega gratuïtament des de la web del fabricant, porta 

incorporat un projecte amb uns quants programes i funcions, a mode exemple. Hi ha els 

següents exemples:  

• LCD: mostra per pantalla texts i imatges. 

• TOUCHSCREEN: permet emplenar uns cercles a mesura de si s’aplica més o 

menys pressió (també espai d’ocupació) amb el dit. 

• AUDIO RECORD: permet gravar des dels micròfons uns segons de pista i tot 

seguit el reprodueix, enviant-lo pel jack de sortida. 

• AUDIO LOOPBACK: capta senyal des dels micròfons i l’envia pel jack de sortida, 

a temps real. 

• AUDIO PLAY EXAMPLE: mostra un soroll curt a diferent freqüències establertes 

per l’usuari, podent modificar el volum. 
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• Altres: inclou també  un altre programa de lectura de microSD, un del 

funcionament de l’EEPROM... 

Aquest projecte és molt útil ja que inclou exemples de programes d’àudio molt adequats 

per tal d’investigar-los i treballar-los de cara al prototip que es vol crear, així aprenent i 

descobrint quins paràmetres utilitza per tractar els senyals de so. 

S’agafarà com a referència sobretot els dos primers casos d’àudio, és a dir, el RECORD 

i el LOOPBACK, ja que són els més s’adeqüen al tipus de treball exposat al principi 

d’aquest capítol.  

Entrant més a fons, els trets diferencials de tots dos programes són que un grava i 

després reprodueix, i l’altre reprodueix alhora que grava, és a dir, tal com li entra senyal 

el treu. Tret d’aquesta notable diferència, el programa s’estructura pràcticament igual, 

agafant i cridant funcions d’un programa de configuració del processament d’àudio per 

a la placa STM32F746: stm32f746g_discovery_audio.c.   

 

3.2 LLIBRERIES I CONFIGURACIONS PER A L’ÀUDIO 

Per preparar el programari correctament per a l’ús que se li vol donar, és necessari fer 

un recull de programes i llibreries útils per tal de facilitar i agilitzar els processos de 

configuració de cada component.  

Les llibreries que incorpora el firmware, es distribueixen en BSP, CMSIS i 

STM32F7xx_HAL_Driver. La primera, Board Support Package, és específica per a cada 

placa, incorporant a cada directori – un directori per placa – els diferents programes de 

configuració, com el ja esmentat stm32f746g_discovery_audio.c. El segon, és comú per 

a qualsevol microcontrolador Cortex, d’aquí el nom Cortex Microcontroller Software 

Interface Standard, i inclou una gran quantitat de llibreries per a qualsevol MCU 

STM32F7xx, en aquest cas. Finalment, la configuració del HAL (hardware abstraction 

layer), que també és per a totes les plaques d’STM32F7, és on s’incorpora la 

configuració per a  la capa hardware, tal com es tradueix del mateix nom. 

En el present projecte, és interessant posar atenció en els programes i exemples d’àudio 

que duen incorporats la mateixa placa, com els dos casos dels exemples anteriors, ja 

que són pràcticament estructures bàsiques per a qualsevol ús en àudio.  
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3.2.1 STM32F746G_DISCOVERY_AUDIO.C 

Més que escriure una anàlisi completa de cadascuna de les components i 

característiques del codi de stm32f746g_discovery_audio.c, s’anirà més al fons del que 

és important saber de cara al projecte, ja que hi ha una gran quantitat de funcions i 

configuracions que potser no cal prestar-hi plena atenció, ja que tampoc és l’objectiu del 

treball desgranar cadascun dels paràmetres. Per tant, s’explicarà quines funcions són 

les directament implicades i com es desenvolupen o quin efecte tenen, respecte als dos 

programes mencionats anteriorment, no deixant de banda les qualitats importants del 

script. 

Aquest fitxer és un driver que, com es diu anteriorment, emmagatzema els paràmetres 

i funcions per processar funcions per l’àudio en la placa en qüestió. Es podria explicar, 

també, com que té la funció de fer com una mena d’enllaç entre el còdec d’àudio 

corresponent de la placa, en aquest cas el WM8994E, amb el programa a voler efectuar; 

dit d’una altra manera, té la funció de fer de programa intermedi. 

Retornant als programes d’exemple anteriors, començant pel programari del 

LOOPBACK, deixant de banda les funcions de configuració de pantalla, se’n pot 

destacar dues parts pel que fa a l’àudio: la part de la gravació i la del playback.  

Primer, s’inicialitza a partir de la funció BSP_AUDIO_IN_OUT_Init(), on es defineix 

paràmetres d’entrada d’àudio, de sortida, freqüència i resolució de bit d’àudio. Això 

permet saber si s’està rebent correctament senyal d’àudio o no. Aquesta funció ve 

configurada per defecte perquè només rebi senyal pels micròfons L/R, però és 

modificable per tal que pugui llegir de l’input de línia des del mateix arxiu on es crea la 

funció. Respecte a les particions esmentades, la primera ve definida per la crida 

BSP_AUDIO_IN_Record(), on carrega un buffer amb una determinada mida de bloc pel 

senyal d’entrada (dels micròfons, en aquest cas). Pel playback hi ha bastanta més feina, 

ja que el senyal receptat s’ha de processar de forma eficient i ràpida per tal de no crear 

retard que sigui perceptible. Això ho fa mitjançant les crides 

BSP_AUDIO_OUT_SetAudioFrameSlot() i la BSP_AUDIO_OUT_Play(), que explicat a 

grosso modo, el que fa la primera és encarregar-se de fer una còpia de mig bloc del 

senyal d’entrada, anteriorment creat, així enviant-lo a la sortida (a la segona funció), 

mentre es fa una còpia de la meitat quedant. Així s’aconsegueix crear un treball més 

dinàmic, sense haver d’esperar a processar tot el bloc per treure’l per sortida.  
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Pel que fa al programa RECORD, s’ha de tenir en compte que té una lògica de 

funcionament una mica diferent. Aquest necessitarà una capacitat més gran on poder 

emmagatzemar l’àudio entrant. Igualment, també es pot diferenciar les dues parts de 

gravació i de reproducció. 

S’inicialitza amb una funció similar a la del primer cas: BSP_AUDIO_IN_Init(). Com es 

pot comprovar pel mateix nom, aquesta funció és circumstancialment diferent, ja que 

només inicia l’entrada, la freqüència i la resolució de bit. Tot i això, segueix una mateixa 

estructura que el cas anterior a l’hora d’emmagatzemar informació als buffers 

corresponents. La part de la gravació al buffer es carregarà amb el 

BSP_AUDIO_IN_Record(), utilitzant la mateixa lògica que abans, i s’aturarà amb la 

funció BSP_AUDIO_IN_Stop(). La diferència és que en aquest cas hi ha les següents 

funcions pel reproductor: AUDIO_Start(), que agafa la gravació feta anteriorment i 

l’AUDIO_Process(), que en definitiva, és la funció que reprodueix el senyal segons els 

buffer carregats. L’última funció esmentada, però, correspon al programa 

d‘audio_play.c, que com diu el mateix nom, facilita la reproducció de l’àudio a la placa. 

 

 

 

 

 

 

Estudiats, per sobre, els dos exemples amb les seves funcions, es troba que són bons 

prototips per tenir de base, si més no, conceptualment.  

 

 

Il·lustració 3.2. Diagrama de blocs del programa audio_loopback.c. 

Il·lustració 3.3. Diagrama de blocs del programa audio_rec.c 
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3.2.2 DSP LIBRARY 

Una llibreria molt interessant que inclou el firmware de STM32F7 és la de DSP Library, 

permetent configurar la placa perquè pugui tenir funcionalitats com les que tindria una 

DSP. Aquesta llibreria és de gran utilitat, ja que permet aplicar funcions de treball de 

gran càrrega de forma molt més fluida i evitant possibles sobrecàrregues de software. 

Incorpora una gran quantitat de programes i capçaleres, per a tota classe de softwares 

i funcionaments. 

En el cas del present projecte, i com s’explica anteriorment, el que interessa és poder 

modificar senyals d’àudio en temps real amb els corresponents efectes, cosa que per 

alguns d’ells, potser es requereix d’una gran capacitat de processament. Per tant, per a 

algunes de les funcions, serà de gran ajuda. Un clar exemple seria per aplicar algun 

efecte de modulació, el qual es vulgui afegir funcions sinusoidals que puguin treballar 

amb dades de bit. En aquest cas, existeixen arm_cos_f32.c i arm_cos_f32.c, que 

s’estructuren en base llibreries d’ARM, i que són essencials per a l’ús de dades de q15, 

q31 i coma flotant. De les altres llibreries ARM destacades, s’hi troba arm_math.h, que 

seria un equivalent a la coneguda math.h, però basat per a càlculs en DSP. Per altra 

banda, bona part de la configuració DSP es basa en arm_common_tables.c/.h, que 

inclou una gran quantitat de taules de valors comunes com d’FFT, bitreverse... 

 

 

Il·lustració 3.4. Diagrama dels directoris de les llibreries STM32F7. 
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3.3 EFECTES D’ÀUDIO DIGITAL 

Com ja s’esmenta a l’inici d’aquest document, la digitalització dels efectes d’àudio ha 

permès desenvolupar infinitats de combinacions i innovacions en la música. Encara que 

fa que a vegades sigui més complex que treballar-ho en un nivell purament analògic. És 

el cas, per exemple, dels efectes de distorsió, que treballant en analògic és molt més 

simple que desenvolupant-ho digitalment, ja que calen poques coses més que 

potenciòmetres per distorsionar el senyal, cosa que amb desenvolupament software cal 

aplicar forces més funcions. 

Tot i això, òbviament, no tot són desavantatges. Pràcticament es poden crear tots els 

efectes amb prou bon resultat. A més, el desenvolupament digital d’aquests efectes 

permet crear molts efectes partint de poques funcions; com el cas dels ecos i tremolos, 

que bàsicament es basen en retards i modulacions, respectivament.  

Així doncs, en aquest present projecte s’agafa alguns dels exemples bàsics, explicant 

com es formen i com s’implementen en base les seves característiques.  

 

3.3.1 DELAY: CARACTERÍSTIQUES I IMPLANTACIÓ  

El delay, o retard, és la base de molts dels efectes existents. Molts cops es confon amb 

la reverberació, però actuen força diferents. Tot i això, la finalitat és força similar, ja  que 

s’utilitza també pel que musicalment se’n diu donar més cos al so, buscant una fictícia 

reverberació molt subtil a base de la repetició d’un senyal amb un temps mínimament 

posterior. Un dels efectes conseqüents més utilitzats i aconseguits amb els retards és el 

de l’eco.   

Per fer una imatge de com es compon un eco, es podria imaginar que s’està enmig d’una 

vall. En aquesta vall hi ha una profunditat o llargària i també un seguit de muntanyes o 

parets. Per tant, la simulació d’aquests dos factors, ve determinat per un temps de 

propagació o el que s’anomena temps de retard (Delay Time) i després per un nombre 

determinat de repeticions o feedback, figurat pel decreixement propi del guany del 

senyal.  

Per posar ambdós exemples, s’exposa el retard simple i el de l’eco. El primer cas, el 

delay simple, la resposta simplement és el senyal retardat en un temps determinat en 

milisegons, entre els 0ms (és a dir, sense retard) i 1000ms. Aquest es condiciona per un 

guany d’amplitud α, graduat en entre 0.00 i 1.00; entenent com al primer cas un guany 
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nul, és a dir, que no sona retard, i 1.00 com el guany màxim, per tant, que el senyal 

retardat soni al mateix volum que el senyal d’entrada/sortida sense modificar. 

 

 

 

 

Il·lustració 3.5.  Diagrama de blocs de l’efecte delay bàsic.  

 

 

Aquí es veu clar que el senyal de sortida serà la suma de l’input i el de l’input retardat. 

Això, per a cada mostra en el codi, es veurà traduït de la següent manera: 

 
prev_sample = (int16_t)data_in[(n + AUDIO_BUFFER_SIZE - delay_samples) 

% AUDIO_BUFFER_SIZE]; 

En el cas del segon exemple, l’eco, també és determinat pels mateixos factors. Aquest, 

però, té una característica notable que la diferència de l’anterior, i és que el senyal es 

repeteix diversos cops, en comptes d’un sol cop. El nombre de repeticions es determina 

per un factor que s’anomena feedback. Aquest, el que fa, és atenuar el senyal 

gradualment. És a dir, com més guany s’apliqui, més cops es repetirà, ja que tindrà 

major rang d’atenuació del senyal fins que aquest sigui nul. A exemples pràctics, es pot 

dir que amb un guany petit (menor a 0.20) es podria apreciar unes 3 repeticions, cosa 

que si és major (més gran de 0.80) en serien unes 6, sempre tenint en compte l’amplitud, 

o volum, el qual s’hagi efectuat aquest so. Un bon mètode per comprovar-ho seria 

aplicant un senyal ras i curt, ja que es pot percebre millor l’efecte eco que si es tracta 

d’un senyal continu. 

 

 

 

 

Il·lustració 3.6. Diagrames de blocs de l’efecte eco,  basat en delay. 
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En aquest cas, s’ha de tenir en compte que l’eco tindrà  un senyal de retorn que anirà 

repetint i atenuant. Per tant, en comptes d’agafar el senyal d’entrada, agafarà les 

mostres del senyal de sortida. 

 

/* Versió d'eco. Per crear el feedback, s'assigna com a sample el senya 

d'entrada */ 
prev_sample = (int16_t)data_out[(n + AUDIO_BUFFER_SIZE - 

delay_samples) % AUDIO_BUFFER_SIZE]; 

 

Conclusivament, la mostra, sigui quina sigui la seva versió (delay o eco), sortirà a través 

de la següent crida, on es pot veure que l’atenuació del feedback s’efectua a partir de la 

divisió “1+gain_delay”. Clarament, aquest factor no tindrà efecte notori al primer cas 

esmentat, ja que només es repeteix un cop. Aplicant aquest efecte en una fórmula, 

basant-nos en els diagrames, obtindríem que: 

 

 𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] + 𝑥[𝑛 − 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦]  (3.1) 

 

//Sortida. 1+gain_delay determina l'atenuació del feedback. 
 out_sample = (curr_sample + gain_delay*prev_sample)/(1+gain_delay);  

 data_out[n] = (uint16_t) (out_sample);   

 

 

3.3.2 TREMOLO: CARACTERÍSTIQUES I IMPLANTACIÓ  

El tremolo és un efecte d’àudio que molts cops es confon amb el vibrato, ja que 

sonorament tenen característiques força similars. El tret diferencial és que un varia en 

amplitud i l’altre no.  

Per fer-se una idea de com és el tremolo només cal imaginar-se un senyal d’àudio 

sonant per uns altaveus. En aquests, si se li apuja i abaixa el volum (amplitud) 

seguidament, es percep un àudio enfortint-se i atenuant-se a un ‘ritme’ determinat, el 

qual determina una freqüència. El volum es pot apujar o abaixar amb més diferència o 

menys, per tant, se sol parlar de profunditat (depth), que vindria a ser la diferència de 

mínim volum a màxim, determinant on es troba cada cas. Per altra banda, intervé el 

factor de la rapidesa en què s’efectuï aquest canvi de volum, per tant es parla de rang 

de freqüència.  

Digitalment, aquest efecte de so es crea a partir d’una variació mitjançant una 

modulació. La modulació en qüestió es pot dur a terme mitjançant un senyal sinusoidal, 

triangular, quadrat, entre d’altres.  
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Aquesta variació la determina un LFO (Low Frequency Oscillator), que es tracta d’una 

oscil·lació externa incrustada al senyal original. LFO generalment és de forma 

sinusoidal, tot i que com es diu anteriorment, pot esdevenir de diverses maneres.  

El senyal es defineix de forma general pel següent diagrama [5], amb l’equació (3.2), 

sent x[n] el senyal original sense modificar, α l’amplitud (o profunditat) i m[n] el senyal 

de LFO. 

 𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] × (1 + 𝛼 ∗ 𝑚[𝑛]) (3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És important destacar que la freqüència de LFO, tal com es descriu al mateix nom, és 

de rang molt baix, normalment d’entre 0 a 20Hz. 

Com s’ha dit, existeixen diferents tipus de senyals a incrustar. En aquest cas se’n 

destaquen tres: el sinusoidal, el triangular i el quadrat. 

Adaptant la fórmula anterior, per al codi, el primer cas es defineix amb un cosinus, on 

se li aplica la freqüència de modulació i la profunditat del senyal a incrustar. Per a aquest 

cas, és de gran utilitat fer ús de la llibreria del cosinus que ofereix DSP Library. 

out_sample=(curr_sample * (1 + depth*arm_cos_f32(2*PI*freq_mod*tremolo_n))) 

Amb el cas del senyal triangular i del quadrat, el codi d‘out_sample prendrà el mateix 

aspecte, però en comptes d’assignar el cosinus, adoptarà la seva forma corresponent. 

En aquest cas, s’ha de tenir en compte les característiques bàsiques d’ambdues ones.  

Il·lustració 3.7. Diagrama de blocs de l'efecte tremolo.  Font: Fig 4.7, Pedal de efectos para 
guitarra eléctrica    
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La primera, és un senyal que va de 0 a 1, creant una pujada i baixada progressiva dins 

d’un període T, fent així la forma de triangle. Per tant, en aquest cas, s’ha de contemplar 

l’existència de valors decimals: 

float Triangle_Signal(uint16_t x, uint16_t period) 
{ 
 if(x <= period/2) 
  return ( ((float)(x) *4/period) - 1 ); 
 else 
  return ( 1 - ((float)(x) *4/period) ); 
} 

 
Pel senyal quadrat, cal destacar que és un senyal que també va de 0 a 1, però a 

diferència de l’anterior, aquest ho va en forma de salt, creant així la forma de quadrat. 

Per tant, per a un període T valdrà 1 i per a l’altre 0. 

float Square_Signal(uint16_t x, uint16_t period) 

{ 
 if(x <= period/2) 
  return 1; 
 else 
  return -1; 
} 

 
 

3.3.3 FLANGER: CARACTERÍSTIQUES I IMPLANTACIÓ  

El flanger no és un efecte tan comú, si més no, no tant utilitzat. És alhora un dels més 

complexos de crear. Tot i això, és interessant prestar-hi atenció, ja que es basa en 

característiques dels dos efectes descrits anteriorment. Té una sonoritat curiosa, que 

podria imaginar-se com a un so de pel·lícula de “ciència-ficció”. Aquesta sonoritat se 

l’anomena whoosh, sent una onomatopeia del mateix so. 

El flanging – com s’anomena l’aplicació de l’efecte – es va crear a partir de 

l’experimentació en la gravació d’un mateix senyal d’àudio en dues màquines 

magnetofòniques. Aquestes, reproduint-les alhora, mentre es jugava amb petites 

variacions de les velocitats dels reproductors, donaven un resultat on apareixien 

cancel·lacions de fase en certs punts de l’espectre conjunt.  

D’aquestes variacions de velocitat se’n formen retards molt petits, cosa que en l’aplicació 

digital d’aquest efecte, entra en acció el concepte de comb filter. Aquest, actua realçant 

les freqüències espectrals del senyal resultant. Així doncs, com a resultat, es pot parlar 

d’un comb filter mòbil, ja que s’obre i tanca constantment. [6] 

Òbviament, un pedal busca una simulació d’aquest efecte. Aquest ho fa, com s’esmenta 

en el primer paràgraf, amb mètodes aplicats als retards i al tremolo. Per tant, en aquest 
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efecte, s’aplica també un senyal de modulació; normalment un LFO,  com al cas de 

l’efecte anterior. Aquest, a diferència del cas anterior, se li sol aplicar una freqüència 

molt més baixa, d’entre 0 i 1 Hz. 

Amb el següent diagrama de blocs comprovem que la digitalització d ’aquest efecte es 

produeix per una banda amb el senyal original sense modificar i per altra, el senyal amb 

el LFO i retard aplicat, el qual tindrà un retorn. És a dir, aplicat en l’explicació anterior, el 

senyal original quedarà intacte i l’altre, en comptes de ser modificat manualment, serà 

modelat a partir d’un senyal sinusoidal, això sí, configurat amb els paràmetres que es 

vulguin aplicar (retard, guany/profunditat i freqüència). 

 

 

 

 

 

 

 

Això, aplicat al codi, tindrà un aspecte similar al comentat anteriorment, que serà una 

combinació entre retard i tremolo. És a dir, el senyal de sortida serà igual que al del 

tremolo, però aquesta modulació anirà aplicada en un retard, quedant una fórmula del 

següent estil (3.3), condicionada per l’equació D[n] (3.4):           

 𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] + 𝛼 𝑥[𝑛 − 𝐷[𝑛]] (3.3) 

 

prev_sample=data_out[(n+AUDIO_BUFFER_SIZE-delay_samples)% AUDIO_BUFFER_SIZE]; 

out_sample = (curr_sample + depth_flanger*prev_sample)/(1+depth_flanger); 

 

[7] 

 

𝐷[𝑛] =
𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

2
 (1 − cos(2𝜋𝑓𝑛)), (3.4)  

delay_samples=1+(max_delay/2)*(1-arm_cos_f32(2*PI*freq_change*flanger_n)); 

 

Il·lustració 3.8. Diagrama de blocs de l'efecte flanger. 
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3.3.4 DISTORSIÓ: CARACTERÍSTIQUES I IMPLANTACIÓ  

La distorsió és l’efecte més utilitzat a la música en directe. És possiblement també el 

més antic i conegut, ja que és un efecte produït per fer soroll, cosa que és fàcil d’aplicar 

a un nivell purament analògic. El que aquest efecte busca és crear una mena de 

saturació controlada.  

Existeixen diversos tipus de distorsió. Depenent de la seva configuració s’anomena 

overdrive o fuzz. Tot i les diferències que puguin tenir, tots aquests efectes són resultat 

de l’aplicació de corbes no-lineals, causant que el senyal entrant sigui atacat a la sortida; 

és el que s’anomena el ‘clipping’. Així doncs, depenent de quina corba s’apliqui, passarà 

a ser un tipus de distorsió o altre. 

El clipping, doncs, es pot definir com una limitació de l’amplitud del senyal perquè aquest 

se saturi si sobrepassa és la saturació del senyal per a un llindar establert. Aquesta 

aplicació de clipping pot ser més agressiva o menys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalment, pel fuzz s’aplica un clipping més agressiu, mentre que l’overdrive utilitza 

un de més suau. Això implica que, musicalment parlant, acabi sonant un so més brut pel 

primer cas i una mica més net pel segon.    

Així doncs, per l’overdrive, s’obté una corba més suau, utilitzant un clipping simètric com 

podria ser el següent [8]:  

Il·lustració 3.9. Aplicacions de l'efecte clipping. 
Font: https://en.wikipedia.org/wiki/Distortion_(music)#Overdrive/distortion_pedals 
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(3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, el que interessa configurar per a aquest efecte és la regulació de l’esmentat 

clipping i finalment un guany, que accentuarà més o menys l’amplitud del senyal. El codi, 

doncs, vindrà definit tal com s’explicita a la fórmula anterior; on es regula el guany de 

l’efecte (gain_overdrive) i el valor de clipping, assignat a overdrive_temp. 

 

3.3.5 REVERBERACIÓ: CARACTERÍSTIQUES I IMPLANTACIÓ  

La reverberació és per defecte l’efecte més utilitzat a la música. Ho és tant que la majoria 

dels amplificadors de guitarra – s’acostuma a anomenar simplement amplificador al 

conjunt complet d’amplificador i pantalla de so – l’incorporen al mateix dispositiu com a 

paràmetre de sortida. Aquest efecte permet simular un so amb què musicalment 

Il·lustració 3.10. Gràfica resultant de l'equació 3.5.  

Font:  Fig. 3,  Realization of guitar audio effects using 
methods og digital signal processing [8]  
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s’anomena amb més cos, donant una sensació de profunditat; el que vindria a ser la 

reverberació d’un instrument en una sala. 

En una reverberació interactuen diversos factors depenent de les condicions de la sala: 

grandària, materials, objectes que s’hi troben... Cadascun d’aquests elements 

condicionen el so resultant, causant l’atenuació de les ones sonores al rebotar contra 

els materials. Es diu que en un espai òptim, on no hi hagi reflexions del so, un so anirà 

directament de la font sonora a la receptora sense atenuació del senyal. En la realitat, 

sempre hi ha algun factor condicionant.  

Si s’aplica el mateix cas d’un parlant i un oient, però en una sala, el receptor rebrà 

diversos senyals: el senyal directe de la font sonora i els senyals reflectits, que seran 

atenuats i retardats, ja que tenen un major recorregut. El conjunt de reflexions és el que 

s’anomena reverberació. Alhora, s’ha de tenir en compte que aquells senyals que hagin 

recorregut més, tindran una menor amplitud i un major retard, mentre que els altres serà 

al contrari, sempre tenint com a referència el senyal directe. 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, tot i ser un efecte molt concorregut per les característiques sonores que 

aporta, no és gens simple de simular digitalment, ja que s’han de considerar les diverses 

condicions per aplicar-lo.  

Hi ha diverses maneres de digitalitzar aquest efecte. Se’n destaquen dos mètodes: els 

que funcionen a partir de filtres i retards, i l’altre que ho fa amb convolucions i resposta 

d’impuls. Tot i això, en aquest apartat només s’exposarà el primer cas, concretament 

per a un tipus concret: la reverberació de Schroeder. [9] 

Il·lustració 3.11. Exemple de reverberació  en una sala. 

Font: Digital Audio Effects [9] 
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Aquesta reverberació utilitza quatre filtres comb en paral·lel i dos filtres all-pass en sèrie. 

El primer tipus de filtre, com s’explica anteriorment, creen una forma de pinta, a causa 

del realçament de freqüències i de valors nuls que apareixen. El filtre all-pass té la funció 

de corregir les distorsions de fase dels filtres aplicats anteriorment, sense modificar les 

freqüències o amplitud del senyal.  

 

 

 

 

 

 

 

Els primers filtres del diagrama tenen la funció de simular els senyals reverberats, 

aplicant-hi retards corresponents a una simulació de sala. Aquests aniran condicionats 

per a un valor que s’anomena room_size_reverb, un valor que va de 0 a 100, en 

percentatge, el qual simula la quantitat de reverberació generada, assignant un temps 

de propagació o retard per a cadascun dels senyal per a una freqüència de mostreig de 

44100 bps, que és la que se sol trobar en un àudio digital estàndard. 

 D_n[0] = (room_size_reverb*44100)/1000; //Senyal directe 

 D_n[1] = (room_size_reverb*44100*1.25)/1000; //Senyal rebotant 1 

 D_n[2] = (room_size_reverb*44100*1.35)/1000; //Senyal rebotant 2 

 D_n[3] = (room_size_reverb*44100*1.5)/1000; //Senyal rebotant 3 

 

Per altra banda, també es graduarà la profunditat del senyal en directe del so. La resta 

de profunditats o guanys, vénen definits a partir de la fórmula del Temps de 

Reverberació, que és com s’anomena al temps que triga un so en decaure 60dB. 

Aquesta es defineix com a partir de la fórmula 3.6  [10], on es traurà la fórmula del guany 

(3.7), sent ‘g’ el guany o profunditat de cada senyal reverberat, ‘𝜏’ el temps obtingut 

anteriorment a D_n[x] i T el temps de reverberació, el qual s’escull assignar a 3.5435 s, 

que seria el temps de caiguda en una sala de 30x50x10 m, amb un so de reflexió del 

85%.  

Il·lustració 3.12. Diagrama de blocs de l'efecte reverb de Schroeder.  
Font: Digital Audio Effects [9] 
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𝑔 = 10

−3𝜏
𝑇  

(3.7) 

Els següents filtres, els all-pass, també tenen un guany corresponent, que normalment 

és del valor de 0.7, i també se’ls hi inclou un retard per a cada un. 

Finalment, s'obté la suma total de tot el conjunt. És a dir, per una part s'obté la suma 

del senyal sortint de cada filtre comb i seguidament l'aplicació dels filtres all-

pass amb el seu guany i retard. Així doncs, la lògica que s'utilitza és de la següent 

manera: 

 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖[𝑛] = 𝑥[𝑛] + 𝑔𝑖𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖[𝑛 − 𝜏𝑖𝑏𝑖𝑡
], on 𝑖 = 0, 1, 2, 3  i  𝜏𝑖𝑏𝑖𝑡

= 𝜏 en bits (3.8) 

   

 

 

𝐶𝑂𝑀𝐵[𝑛] = 𝐶𝑜𝑚𝑏1[𝑛] + 𝐶𝑜𝑚𝑏2[𝑛] + 𝐶𝑜𝑚𝑏3[𝑛] + 𝐶𝑜𝑚𝑏4[𝑛] (3.9)  

  𝑦𝑎𝑙𝑙𝑝𝑎𝑠𝑠[𝑛] = −0.7𝐶𝑂𝑀𝐵[𝑛] + 𝐶𝑂𝑀𝐵[𝑛 − 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦1]

+ 𝑦𝑎𝑙𝑙𝑝𝑎𝑠𝑠[𝑛 − 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦1] 

 

(3.10)  

 (4) 𝑦[𝑛] = −0.7𝑦𝑎𝑙𝑙𝑝𝑎𝑠𝑠[𝑛] + 𝑦𝑎𝑙𝑙𝑝𝑎𝑠𝑠[𝑛 − 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦2] + 𝑦[𝑛 − 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦2] (3.11) 

 

 

3.4 ESTRUCTURACIÓ DEL SOFTWARE 

Retornant a la idea principal del projecte, el que es vol arribar és a tenir una interfície 

principal on poder escollir efecte per efecte a introduir. Això porta a crear una 

estructuració jeràrquica, on tot acabi en un programa principal, el main. Tot i això, el 

diagrama resultant és de forma retroactiva. D’aquesta manera, també, si un efecte falla, 

no condiciona la resta del pedal. 

 

 

 

 

 

 

 

main

tremolo

reverb

overdriveflanger

delay

Il·lustració 3.13. Esquema estructural del projecte. 
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A partir d’aquesta estructura, es pot anar desgranant com es forma cadascun dels 

escrits components, sense entrar a detall del codi establert, sinó amb quines llibreries o 

configuracions es basa. També, cal destacar que cada programa es divideix en cos i 

capçalera, sent el primer el codi el qual fa funcionar les funcions i la segona qui les crea. 

3.4.1 PROGRAMA PRINCIPAL,  EL MAIN 

El main doncs, és el que s’anomena programa principal, és a dir, la interfície que agrupa 

a tots els efectes i paràmetres. Per tant, acaba fent una mica d’abocador, en el sentit 

d’acumular totes les llibreries de capçaleres dels diversos codis que inclou. Aquest està 

desenvolupat sobre el mateix main que inclou el firmware, evitant així haver de tornar a 

escriure les funcions bàsiques de configuracions estandarditzades per la placa. 

Aquest programa, alhora, és el que inicialitza la placa i, en conseqüència, tots els 

efectes; així com els buffers i els paràmetres principals d’àudio. Per tant, és l’encarregat 

de comunicar-se amb el programa de funcions del còdec WM8994E, esmentat als 

apartats anteriors. Ho fa mitjançant la crida de BSP_AUDIO_IN_OUT_Init() per a la 

configuració d’àudio per línia, que és la que contempla l’entrada i sortida de l’estil 

loopback. 

Tanmateix, el programa principal ha de servir per poder anar seleccionant efecte per 

efecte, per tant ha d’haver-hi una interfície principal on inclogui cadascuna de les 

funcions o efectes esmentats al diagrama anterior. Així doncs, es crearà un prototip amb 

el següent disseny, amb diversos botons de paràmetres que permetin a l’usuari 

modificar l’efecte volgut i el volum de sortida.  

 

 

Il·lustració 3.14. Disseny de la interfície principal del programa. 
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3.4.2 BOTONS I PANTALLES 

Cada botó, excepte el de volum i el de RESET, un botó pensat per reestablir els valors 

per defecte dels efectes, correspon a un efecte on tenen els seus paràmetres a 

configurar. Per exemple, el de delay contindrà paràmetres de retard i amplitud, el tremolo 

de freqüència i profunditat... Això porta a haver de separar els efectes del programa 

principal, descarregant d’informació el programa principal i separant-la de manera més 

ordenada. 

Per tant, s’haurà d’assignar una pantalla a cada efecte, cosa que anirà configurat en el 

mateix efecte en qüestió, ja que els valors volguts per crear l’efecte els assignarà l’usuari 

a través de la pantalla.  

Tal com es mostra en el diagrama anterior, el programa principal porta a l’usuari a entrar 

a l’efecte i configurar-lo, per tant, un cop configurat, aquest resta configurat dins del 

programa principal en si (el pedal), així que per tornar-lo a modificar, s’haurà de tornar 

a fer des del mateix efecte en qüestió. Per altra banda, la idea és poder activar i 

desactivar els efectes, independentment de quina configuració tinguin assignada.  

Així doncs, tenint la funcionalitat del programa principal i dels seus efectes, cal aplicar 

la interfície gràfica que faci possible la interacció de l’usuari amb el pedal. 

 

3.5 GRAPHIC USER INTERFACE 

El firmware de la placa STM32F7 compta amb llibreries per a la configuració d’interfície 

gràfica per als programes, permetent a l’usuari crear prototips de programes interactius 

a partir de la pantalla tàctil. 

Alhora, però, existeixen programaris que permeten crear les interfícies de manera 

senzilla, com si fossin editors d’imatge. Entre ells s’hi troben Embedded Wizard GUI 

Builder, TouchGFX o STemWin, tots compatibles per a les plaques STM32 Discovery. 

es dóna el cas que alguna d'aquestes interfícies són de pagament, o que estan limitades 

a mida de bits. També, però, el projecte no se centra tant en un sentit estilístic, sinó de 

funcionament d'aplicació d'efectes. Per tant, s’opta per utilitzar la llibreria que duu 

incorporada, sense haver d’instal·lar més softwares, ja que inclou una gran quantitat de 

funcions i possibilitats més que suficients i al cap i a la fi, no genera un gran esforç. 

Per altra banda, incloure una interfície gràfica condiciona tot el projecte, havent d’aplicar 

a cada codi directament implicat els paràmetres gràfics. És a dir, a menys que només hi 

hagi un script en el projecte, s’ha de tenir en compte quin software es vol que surti per 
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pantalla o no. Alhora també, el fet de fer-ho per llibreria fa que es vagi una mica “a 

cegues”, havent de compilar el programa per anar comprovant-ho.  

També, tal com per a l’àudio hi ha un programa que fa la funció de connector entre el 

driver i el programa, creant les funcions d’àudio, també existeix per la pantalla tàctil. 

Aquest és el stm32f746g_discovery_ts.c/.h, que es relaciona amb el driver corresponent 

de la pantalla, el ft5336. 

3.5.1 LA GUI AL PROJECTE 

Tenint en compte l’estructura del software, cal aplicar una  interfície gràfica per a cada 

efecte i per al programa principal. Això porta a assignar una configuració gràfica a cada 

codi. Tot i això, per simplificar l’assignació i posició d’objectes i per, d’alguna manera, 

estandarditzar-ho es crea un una capçalera principal on defineixi els botons i les 

posicions de text a crear, la GUI.h. Així doncs, aquesta haurà de ser cridada a cada 

script.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 3.15. Captura de part del codi de GUI.h. 

Bàsicament el que es vol per a aquest projecte és pujar o baixar els valors dels 

paràmetres, per tant amb dos botons per regular els valors (un de pujada i un de 

baixada) serà suficient. Alhora, caldrà posar un mínim text i altres botons que engeguin 

o apaguin els efectes, així com d’altres. Per tant, de tot el que es pot fer amb el GUI 

només es centrarà en modificar text, colors, posicions i mides. 

Així, per a cada paràmetre de pantalla s’haurà d’aplicar les següents funcions: 

• Fons: 

BSP_LCD_SetBackColor(LCD_COLOR_color); 

• Texts: 

BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_color); 

BSP_LCD_SetFont(&FontXX); //XX = 8, 12, 16, 20, 24 
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• Posició dels  texts i botons: 

BSP_LCD_DisplayStringAt(XPOS, YPOS, STRING, SIDE_MODE); 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDI D’EFECTES D’ÀUDIO: PROGRAMACIÓ I IMPLANTACIÓ 

41 
 

4. VALORACIONS I RESULTATS 

4.1 DEL SOFTWARE 

Al ser un projecte de creació d’un pedal per a la placa STM32F7 Discovery, plenament 

basat i creat a partir d’altres projectes de pedals multiefecte que s’han anat trobant al 

llarg de la recerca d’informació, sobretot basant-se fidelment amb la creació de 

PDrzymkowski [11] i altrament amb la de Freakk82 [12], el resultat final era clar que 

havia de sortir prou satisfactori, tenint en compte que la gran part del desenvolupament 

de software venia prèviament feta. 

Arribat a aquest punt, toca valorar cada part del software final, seguint l’estructura 

creada, és a dir, la interacció entre el programa principal amb els efectes i a l’inrevés.  

4.1.1 EL PROGRAMA PRINCIPAL 

Aquest programa és el clau. Si aquest falla, la resta no pot funcionar. En aquest, que 

inicialitza tot el funcionament de la placa, s’hi comprova si l’àudio entrant surt 

correctament o no.  

Primer, però, el primer que es mostra és una pantalla on inicialitzar els buffers i els 

paràmetres a través d’un botó d’START. Prement-hi, s’accedeix al menú principal on 

s’hi troben els diferents efectes, seguint la distribució establerta en el disseny prèviament 

esmentat.  

Un cop havent entrat, se li pot introduir el senyal d’àudio per línia i traient-lo, també, per 

sortida de línia, podent comprovar si funciona correctament o no, valorant també la 

qualitat del senyal.  

Fet això, i comprovant que funciona, s’ha de valorar les diferents pestanyes i possibilitats 

d’efectes que es poden aplicar. Abans de tot, però, es pot comprovar la  pestanya del 

volum, on accedint s’hi pot veure si es modifica correctament o no. 

Il·lustració 4.1. Interfície principal. A l'esquerra, polsador d'inici, a la dreta la interfície del pedal. 

https://github.com/PDrzymkowski
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Aquesta pestanya del volum, entra dins del programa de paràmetres creat 

expressament, com si fos un efecte més, l’únic que nomes té la funció de pujar el valor 

de volum o de baixar-lo, així cridant la funció de BSP_AUDIO_OUT_SetVoume(), que 

es troba dins del programa de stm32f746g_discovery_audio.c. Aquest, per defecte, es 

troba a 70, el qual sona bastant fort, fent que s’apreciï una petita quantitat de soroll dels 

mateixos cables i/o connexions dels dispositius.  

 

 

 

 

 

 

 

Un cop configurat el volum, per tornar a la pantalla principal només s’ha de prémer el 

botó de TORNAR, el qual et torna al programa principal amb la configuració establerta. 

 

4.1.2 ELS EFECTES 

Seguint la mateixa lògica que el volum, el programa també ha de permetre que puguin 

sonar múltiples efectes. Per tant, a part de tenir un botó per poder retornar a la pantalla 

principal amb la configuració establerta, una altra cosa comuna que han de tenir les 

pantalles d’efectes és un botó que permeti activar i desactivar l’efecte, de tal manera 

que es pugui així aplicar les diverses funcions alhora.  

Dit  això, s’ha de valorar cadascun dels efectes i, també, com interactuen entre ells. 

4.1.2.1 Delay 

Aquest efecte és dels més senzills a implantar, cosa que implica que tingui un resultat 

molt satisfactori. Només aplica un retard, pel que només cal agafar la mostra entrant i 

retardar-la en el temps, afegint-la a la cua.  

Cal recordar que per a aquest efecte se’n creen dos tipus, el delay més simple i l’eco. 

El primer crea una simple repetició, mentre que el segon en crea varies. 

Il·lustració 4.2. Interfície del volum. 
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En aquest cas, la selecció de paràmetres és molt òbvia. El delay, que varia entre 0 i 

1000ms, permet a l’usuari comprovar perfectament el temps de retard de cada senyal; i 

el guany com sona de forta la repetició en qüestió.  

Per altra banda, hi ha l’opció de l’eco, la qual es canvia des del botó de tipus. La millor 

manera per comprovar-lo és aplicant un senyal d’àudio molt curt, sentint els cops que 

es va repetint mentre s’atenua, creant l’efecte d’eco en una vall.  

 

4.1.2.2 Tremolo 

El tremolo és un efecte força senzill d’aplicar, el qual també fa que el resultat també  

sigui prou bo. Aquest, a diferència de l’anterior, és que ve atenuat per una modulació i 

no per un retard. D’aquesta modulació, es va decidir aplicar diversos tipus: el sinusoidal 

(el més recurrent), el quadrat i el triangular. 

Independentment de quin tipus de modulació estigui aplicada, els paràmetres a 

configurar permeten a l’usuari aplicar un tremolo més ràpid i accentuat o més lent i pla.  

La velocitat és la que es determina amb la freqüència, d’entre 0 i 20, i l’accentuació, la 

profunditat o amplitud.  

Les diferències principals entre cada tipus de tremolo és la forma en com sona. En el 

cas quadriculat, se sent un so com tallat, com si s’estigués alternant constantment el 

botó play/stop d’un reproductor de música. Òbviament, és l’efecte que busca, ja que són 

les característiques d’un senyal quadrat (alterna entre 0 i 1, sense pujar o baixar 

gradualment).  

Il·lustració 4.3. Interfície del delay. A l'esquerra amb l'efecte desactivat, a la dreta activat. 
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Pel cas triangular, també fa una mica l’efecte del play/stop, però aquest no és tant tallant, 

sinó que apuja i baixa el volum gradualment, quedant-se en algun punt a 0 i creant 

aquesta sensació de pausa. Tenint en compte les característiques d’aquest tipus de 

senyal, també es pot donar el resultat com a bo. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, el senyal sinusoidal ha de dona un resultat molt més suau  no creant aquest 

efecte de pausa. Aquest té un efecte sonor com si simplement s’apugés i abaixés el 

volum constantment, mai arribant al valor nul.  

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 4.4. Interfície del tremolo, amb 
configuració de senyal quadrat. 

Il·lustració 4.5. Interfície del tremolo, amb 
configuració de senyal triangular. 

Il·lustració 4.6. Interfície del tremolo, amb 
configuració de senyal sinusoidal. 
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4.1.2.3 Flanger 

L’efecte flanger és ja un pas més en l’experimentació, ja que no és un efecte d’àudio tan 

bàsic. És a dir, encara que es conegui quina sonoritat té, la composició d’aquest no és 

gens òbvia. Aquest és resultat d’agafar característiques dels dos efectes anteriors, 

aplicant una modulació i un retard al senyal, amb un feedback com a condicionant. 

Aquesta mescla comporta que pugui costar una mica entendre quina funció fa cada 

paràmetre a l’efecte, fent que l’usuari pugui no saber com acabar d’aplicar correctament 

l’efecte.  

Aquest fet va crear força dubte a l’hora d’entendre com implantar aquest efecte. A més, 

llegint de diverses fonts, hi ha una mica de discòrdia en com es crea, ja que agafen 

rangs de valors diferents. També passa que s’apliquen retards diferents. Tot i això, la 

finalitat sonora és la mateixa, cosa que fa que la base fonamental sigui igual. Per tant, 

el diagrama de blocs, per molt que hi hagi algun detall diferent depenent de la font on 

es consulti, és molt similar. En conseqüència, la fórmula que es genera és gairebé 

mateixa, si més no, contempla els mateixos factors. Així que en implantar el codi, tampoc 

hi havia gaire diferència entre agafar un cas o altre.  

Dit això, l’usuari pot modificar els valors de retard i els de guany. Els que condicionen el 

senyal de retard, que és alhora la modulació, són la freqüència i el delay, mentre que el 

guany condiciona el senyal de sortida final. En resultats, el delay té un rang de valors 

molt petit, cosa que no s’aprecia molt la diferència entre el mínim i el màxim. On sí que 

es nota més la diferència és amb la freqüència i, finalment, amb el guany. 

 

 

 

 

 

 

 

Com a conclusió d’aquest efecte, es pot dir que tot i les poques dificultats trobades, 

sobretot en entendre el seu funcionament, el resultat és molt acceptable. La millor prova 

s’ha fet aplicant sons continus, així s’ha pogut veure més a detall com es modula variant 

cada opció. 

Il·lustració 4.7. Interfície del flanger. 
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4.1.2.4 Distorsió 

La distorsió, a priori, no sembla un efecte molt complex. Tot i això cal destacar que hi ha 

diversos tipus de distorsió. En aquest cas, però, s’aplica l’overdrive, que aplica tècniques 

de clipping simètric. Tot i haver escollit aquest efecte, ha donat alguns problemes. No 

pel fet de programar-lo, ja que conceptualment és fàcil d’entendre, sinó perquè el so de 

sortida, al principi, no era del tot convincent. Aplicant directament les fórmules donades, 

la saturació era excessiva. A partir d’aquí, anant modificant característiques que 

componen l’efecte, s’aconsegueix un resultat més acurat. 

En aquest cas, sí que és més evident la modificació de paràmetres, ja que el clipping 

controla la quantitat de saturació i el guany l’amplitud del senyal resultant volum. Cal 

tenir en compte, però, que el clipping fa de limitador; per tant, a un valor més baix satura 

més i a un més alt, menys. 

També cal considerar la petita part de soroll esmentada, que fa que al passar-li l’efecte 

distorsioni una mica més del normal. Tot i això, a volum més baix, pràcticament no hi té 

presència. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.5 Reverb 

El reverb, tot i ser un dels  efectes més comuns, és l’efecte que més problemes dona a 

l’hora de programar-lo. És un efecte molt complex de crear, ja que té un contingut teòric 

molt extens. A més, n’existeixen diversos tipus, cosa que fa que l’estudi sigui molt més 

dens. S’escull un que tot i ser bastant feixuc, és dels més senzills a implementar.  

Aquest treballa amb filtres comb, cosa que ha fet aprendre com funcionen aquests i com 

s’implementen. Per contra, els valors que s’assignen a cada efecte no estan 

estandarditzats enlloc, cosa que ha fet dificultosa la recerca del funcionament exacte 

d’aquesta reverberació digital. 

Il·lustració 4.8. Interfície de la distorsió Overdrive. 
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Tot i això, seguint els exemples que es troben a les diverses fonts ja esmentades, 

s’aconsegueix crear un efecte on simula prou bé una música dins d’una sala de grans 

dimensions. 

Per una altra banda, valorant la interfície, sense coneixement previ del funcionament del 

reverb, no queda gaire clar què fa cada paràmetre modificable. Per falta de temps, no 

s’ha pogut repensar una millor manera de plasmar-ho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i això, estaria bé repensar tot l’efecte en qüestió en aquest sentit, que l’usuari pugui 

interactuar de forma molt més senzilla i sense haver de saber què fa exactament cada 

cosa. 

 

4.2 DEL PROJECTE. CONCLUSIONS. 

Aquest projecte tenia com a objectius fer un estudi complet de com es poden implantar 

efectes d’àudio de manera digital a través d’una interfície física programable. En aquest 

sentit, crec que l’objectiu ha estat completat de forma positiva. Encara que entrant més 

al fons dels objectius, es podria separar en diverses parts. 

Per una banda, hi ha l’estudi dels components hardware així com l’elecció d’aquest. En 

aquesta part van haver-hi molts dubtes, ja que existeix una gran quantitat de plaques de 

desenvolupament i hi ha molta informació sobre elles. S’ha de dir, també, que el 

condicionant a l’elecció va ser que el tutor, el Manel, ja que per voluntat pròpia no sabia 

quina opció seria la més vàlida. L’elecció de la placa STM32G746G Discovery va ser 

arriscada, perquè tot i tenir una bona base d’informació i de llibreries distribuïdes des de 

la mateixa empresa ST, no té una gran investigació en desenvolupament de software, 

com podria ser Arduino o Raspberry Pi.  

Il·lustració 4.9. Interfície del reverb. 
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D’altra banda, hi ha el component software. Com es comenta al paràgraf anterior, 

l’adaptació del programari a aquest tipus de placa no és tan evident. Hi ha molts 

programes i moltes funcionalitats, el qual fa que hagi costat saber com s’ha de configurar 

correctament la placa perquè funcioni. S’ha de dir que és gràcies als projectes d’exemple 

i als projectes que s’han anat trobant, implantant-los directament a la placa i anant 

descobrint com es generen, que he arribat a saber com es crea realment un software 

per a aquest tipus de dispositiu. 

Un objectiu que em tenia plantejat era el de poder connectar directament una guitarra 

elèctrica i poder-li fer variar el so des del mateix dispositiu; encara que tampoc era una 

prioritat, per tant és quelcom que vaig decidir deixar pel final. A causa de factors externs, 

que han impossibilitat comptar amb el material necessari (convertidors de jack a 

minijack, etc.), no s’ha pogut arribar al punt de poder comprovar-ho. Tot i això, és una 

cosa que de cara a un futur pròxim m’agradaria efectuar. 

Per altra banda, la creació dels efectes era un objectiu que em motivava fortament, ja 

que des de sempre he sigut un apassionat de la música i la seva experimentació en 

sons. Tot i això, el nivell de desenvolupament de codi m’ha sobrepassat una mica, fent 

que no hagi sigut capaç de crear-lo pel meu propi peu. Tot i això, la voluntat d’aprendre 

i buscar millores i alternatives sempre ha estat present. Al cap i a la fi, també es tracta 

d’un projecte d’estudi i aprenentatge, el qual m’ha fet recuperar els temaris estudiats 

durant el llarg del grau, des de fonaments més teòrics d’assignatures com la  de Senyals 

i Sistemes, per als estudis d’alguns senyals, com continguts més concrets a l’electrònica 

com Electrònica Digital, assignatura que també imparteix el mateix tutor d’aquest treball. 
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ANNEXES 

ANNEX 1. GUIA DEL PEDAL MULTIEFECTE 
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ANNEX 2. CARACTERÍSTIQUES DE LA PLACA STM32F746G DISCO 
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ANNEX 3. CODIS 

MAIN.C 

 
/* USER CODE BEGIN Header */ 
/** 
***************************************************************************** 
  * @attention 
  * 
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2019 STMicroelectronics. 
  * All rights reserved.</center></h2> 
  * 
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license, 
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the 
  * License. You may obtain a copy of the License at: 
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause 
  * 
***************************************************************************** 
*/ 
/* USER CODE END Header */ 
 

/* Includes ---------------------------------------------------------------*/ 
#include "main.h" 
 

/* Private includes -------------------------------------------------------*/ 
/* USER CODE BEGIN Includes */ 
#include "string.h" 

#include "volume.h" 

#include "overdrive.h" 
#include "reverb.h" 

#include "delay.h" 

#include "tremolo.h" 
#include "flanger.h" 

 
/* USER CODE END Includes */ 
 
/* Private typedef --------------------------------------------------------*/ 
/* USER CODE BEGIN PTD */ 
 
/* Estat de buffer per a l'àudio */ 
typedef enum 

{ 

  BUFFER_OFFSET_NONE = 0, 
  BUFFER_OFFSET_HALF = 1, 

  BUFFER_OFFSET_FULL = 2, 

}BUFFER_StateTypeDef; 
 

/* Assignem estat per a cada finestra d'efecte */ 
typedef enum 
{ 

 MAIN_WINDOW = 0, 

 VOLUME_WINDOW = 1, 
 REVERB_WINDOW = 2, 

 OVERDRIVE_WINDOW = 3, 

 DELAY_WINDOW = 4, 
 FLANGER_WINDOW = 5, 

 TREMOLO_WINDOW = 6, 
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 START_WINDOW = 7, 

}CURRENT_WINDOW_StateTypeDef; 

 
/* USER CODE END PTD */ 
 
/* Private variables ------------------------------------------------------*/ 
 
CRC_HandleTypeDef hcrc; 

 
DMA2D_HandleTypeDef hdma2d; 

 

TIM_HandleTypeDef htim10; 
 

/* Private function prototypes --------------------------------------------*/ 
void SystemClock_Config(void); 

static void MX_GPIO_Init(void); 
static void MX_CRC_Init(void); 

static void MX_DMA2D_Init(void); 
static void MX_TIM10_Init(void); 

/* USER CODE BEGIN PFP */ 
void Display_StartWindow(uint8_t is_blinking); 

void StartWindow_Touch_Detection(void); 
void Multieffect(void); 

void LCD_Multieffect_Init(void); 
void Current_Window_Select(void); 

void MainWindow_Touch_Detection(void); 

void Signal_Processing(uint16_t *data_in, uint16_t *data_out, uint32_t 
count); 

void Set_Default_Parameters(void); 

void Display_Info(uint8_t *info, uint8_t indent, uint32_t color); 
 

/* USER CODE END PFP */ 
 
/* Private user code ------------------------------------------------------*/ 
 
/* USER CODE BEGIN 0 */ 
/* Inicialització de LCD i pantalla tàctil  */ 
TS_StateTypeDef ts; 
char xTouchStr[10]; 

uint16_t x, y; 

uint8_t current_window; 
char current_volume_main[5]; 

char current_info_text[40]; 

uint8_t is_button_active= BUTTON_NOT_ACTIVE; 
 

/* Variables del processament del senyal àudio */ 
uint8_t audio_rec_buffer_state; 
uint8_t is_codec_initialized = AUDIO_ERROR; 

uint16_t data_in[AUDIO_BUFFER_SIZE]; 

uint16_t data_out[AUDIO_BUFFER_SIZE]; 
uint16_t data_out_processed[2*AUDIO_BLOCK_SIZE]; 

 
/* Comptador timer TIM10 */ 
uint32_t count = 0; 

uint8_t second_counter = 0; 
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/* Taula dels botons de l'aplicació  */ 
char button_names[6][12] = {  

 "Reverb", 
 "Overdrive", 

 "Delay", 

 "Volum", 
 "Flanger", 

 "Tremolo",  

}; 
 

/* USER CODE END 0 */ 
 
/** @brief  Inicialització: crida al programa (multieffect). 
  * @retval int */ 
int main(void) 

{ 
  /* USER CODE BEGIN 1 */ 
 /*Enable the CPU Cache */ 
 /*Enable I-Cache and D-Cache */ 
 SCB_EnableICache(); 
 SCB_EnableDCache(); 

  /* USER CODE END 1 */ 

   
  /* MCU Configuration-----------------------------------------------------*/ 
 
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the 
Systick. */ 
  HAL_Init(); 

 
  /* Configure the system clock */ 
  SystemClock_Config(); 

 

  /* Initialize all configured peripherals */ 
  MX_GPIO_Init(); 
  MX_CRC_Init(); 

  MX_DMA2D_Init(); 

  MX_TIM10_Init(); 
  /* USER CODE BEGIN 2 */ 
 
 /* Initializes the SDRAM device */ 
 BSP_SDRAM_Init();  
 /* Enable the CRC Module */ 

 __HAL_RCC_CRC_CLK_ENABLE();  
 

 /* Inicialització LCD i taulell tàctil per a l'app */ 
 LCD_Multieffect_Init(); 

 sprintf(current_info_text, "Pedal iniciat sense problemes"); 
 

 
  /* USER CODE END 2 */ 
  /* USER CODE BEGIN WHILE */ 
  while (1) 

  { 
    /* USER CODE END WHILE */ 
    /* USER CODE BEGIN 3 */ 
   
  /* Inici del programa (processament en temps real) */ 
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  Multieffect(); 

  }  /* USER CODE END 3 */ 

} 
/* Configuració del sistema */ 
void SystemClock_Config(void) 

{ 
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; 

  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; 

 
  /* Configure the main internal regulator output voltage */ 
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); 

  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); 
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ 
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; 

  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; 
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; 

  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; 

  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25; 
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 400; 

  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; 

  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 9; 
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) 

  { 

    Error_Handler(); 
  } 

  /* Activate the Over-Drive mode */ 
  if (HAL_PWREx_EnableOverDrive() != HAL_OK) 
  { 

    Error_Handler(); 

  } 
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks  
  */ 
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK 
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; 

  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; 

  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; 
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; 

  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; 

 
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_6) != HAL_OK) 

  { 

    Error_Handler(); 
  } 

} 

 
/* Init del CRC */ 
static void MX_CRC_Init(void) 

{ 
  hcrc.Instance = CRC; 

  hcrc.Init.DefaultPolynomialUse = DEFAULT_POLYNOMIAL_ENABLE; 

  hcrc.Init.DefaultInitValueUse = DEFAULT_INIT_VALUE_ENABLE; 
  hcrc.Init.InputDataInversionMode = CRC_INPUTDATA_INVERSION_NONE; 

  hcrc.Init.OutputDataInversionMode = CRC_OUTPUTDATA_INVERSION_DISABLE; 

  hcrc.InputDataFormat = CRC_INPUTDATA_FORMAT_BYTES; 
  if (HAL_CRC_Init(&hcrc) != HAL_OK) 

  { 
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    Error_Handler(); 

  } 

} 
/*  Init del DMA2D  */ 
static void MX_DMA2D_Init(void) 

{ 
  hdma2d.Instance = DMA2D; 

  hdma2d.Init.Mode = DMA2D_M2M; 

  hdma2d.Init.ColorMode = DMA2D_OUTPUT_ARGB8888; 
  hdma2d.Init.OutputOffset = 0; 

  hdma2d.LayerCfg[1].InputOffset = 0; 
  hdma2d.LayerCfg[1].InputColorMode = DMA2D_INPUT_ARGB8888; 

  hdma2d.LayerCfg[1].AlphaMode = DMA2D_NO_MODIF_ALPHA; 

  hdma2d.LayerCfg[1].InputAlpha = 0; 
  if (HAL_DMA2D_Init(&hdma2d) != HAL_OK) 

  { 

    Error_Handler(); 
  } 

  if (HAL_DMA2D_ConfigLayer(&hdma2d, 1) != HAL_OK) 

  { 
    Error_Handler(); 

  } 

} 
 

/** @brief Init del rellotge TIM10. */ 
static void MX_TIM10_Init(void) 
{ 

  htim10.Instance = TIM10; 

  htim10.Init.Prescaler = 20000; 
  htim10.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; 

  htim10.Init.Period = 1000; 

  htim10.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; 
  htim10.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE; 

  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim10) != HAL_OK) 

  { 
    Error_Handler(); 

  } 

} 
 

/** @brief Init del GPIO.  */ 
static void MX_GPIO_Init(void) 
{ 

  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; 

 
  /* GPIO Ports Clock Enable */ 

  __HAL_RCC_GPIOI_CLK_ENABLE(); 

  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); 
 

  /*Configure GPIO pin Output Level */ 
  HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET); 

 

  /*Configure GPIO pin : LED_Pin */ 
  GPIO_InitStruct.Pin = LED_Pin; 
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; 

  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; 
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  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; 

  HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); 

} 
/* USER CODE BEGIN 4 */ 
 
/** @brief  Init de la pantalla pel nostre pedal  */ 
void LCD_Multieffect_Init(void) 
{ 

 /* Inicialització de pantalla. Funcions d’stm32f746g_discovery_ts.c */ 
 BSP_TS_Init(480, 270);   
 /* Init de LCD */ 

 BSP_LCD_Init();       

 /* Buffer LCD */ 
 BSP_LCD_LayerDefaultInit(LTDC_ACTIVE_LAYER, LCD_FRAME_BUFFER); 

 /* Activacio de la pantalla */ 

 BSP_LCD_DisplayOn(); 
 BSP_LCD_SelectLayer(LTDC_ACTIVE_LAYER);     

 
 /* Inici del programa (interfície start) */ 
 current_window = START_WINDOW; 

 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim10); 

 Display_StartWindow(0); 
} 

 
/** @brief  Display de la pantalla d'inici (START)  */ 
void Display_StartWindow(uint8_t is_blinking)  

{ 

 BSP_LCD_SetFont(&Font24); 
 BSP_LCD_Clear(LCD_COLOR_GRAY); 

 BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_WHITE); 

 BSP_LCD_SetBackColor(LCD_COLOR_GRAY); 
BSP_LCD_DisplayStringAt(GREETING_TITLE_XPOS+20, GREETING_TITLE_YPOS, 

(uint8_t *)"PEDAL MULTIEFECTE", LEFT_MODE); 
 BSP_LCD_SetFont(&Font12); 

  

 /* Crea polsador d'START */ 
BSP_LCD_FillRect(APPLY_BUTTON_XPOS, APPLY_BUTTON_YPOS, 

APPLY_BUTTON_WIDTH, APPLY_BUTTON_HEIGHT); 

 BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_BLACK); 
 BSP_LCD_SetBackColor(LCD_COLOR_WHITE); 

 BSP_LCD_SetFont(&Font16); 

BSP_LCD_DisplayStringAt(APPLY_BUTTON_XPOS+20,  
APPLY_BUTTON_YPOS+(APPLY_BUTTON_HEIGHT/3), (uint8_t *)"START", 

LEFT_MODE); 

} 
 

/** @brief  Implementació del botó d'START  */ 
void StartWindow_Touch_Detection(void) 
{ 

if((y > APPLY_BUTTON_YPOS) && (y < APPLY_BUTTON_YPOS + 

APPLY_BUTTON_HEIGHT)) 
 { 

if((x > APPLY_BUTTON_XPOS) && (x < APPLY_BUTTON_XPOS + 

APPLY_BUTTON_WIDTH)) 
  {  

   BSP_AUDIO_OUT_SetMute(AUDIO_MUTE_OFF); 
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   Display_MainWindow(); 

  } 

 } 
} 

 
/** @brief  Menú principal  */ 
void Display_MainWindow(void) 

{  

 current_window = MAIN_WINDOW; 
  

 BSP_LCD_SetFont(&Font12); 
 BSP_LCD_Clear(LCD_COLOR_GRAY); 

 int i; 

 BSP_LCD_SetBackColor(LCD_COLOR_WHITE); 
  

 /* Carrega els botons del menú principal */ 
 for(i=1; i<7; i++) 

 { 
  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_WHITE); 

BSP_LCD_FillRect(BUTTON_XPOS(i), BUTTON_YPOS(i), BUTTON_WIDTH, 
BUTTON_HEIGHT); 

   

  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_BLACK); 
BSP_LCD_DisplayStringAt(BUTTON_XPOS(i)+17, 

BUTTON_YPOS(i)+(BUTTON_HEIGHT/2)-3, (uint8_t *)button_names[i-

1], LEFT_MODE); 
 } 

  

 /* Estat dels efectes: verd-> activat, vermell -> desactivat */ 
 if(Get_Parameter_Delay(3) == ACTIVE) 

  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_GREEN); 

 else 
  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_RED); 

BSP_LCD_FillRect(BUTTON_XPOS(3) + 5, BUTTON_YPOS(3) + 5, 12, 

12); 
  

 if(Get_Parameter_Overdrive(2) == ACTIVE) 

  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_GREEN); 
 else 

  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_RED); 
BSP_LCD_FillRect(BUTTON_XPOS(2) + 5, BUTTON_YPOS(2) + 5, 12, 

12); 

  
 if(Get_Parameter_Tremolo(3) == ACTIVE) 

  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_GREEN); 

 else 
  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_RED); 

BSP_LCD_FillRect(BUTTON_XPOS(6) + 5, BUTTON_YPOS(6) + 5, 12, 

12); 
  

 if(Get_Parameter_Flanger(4) == ACTIVE) 

  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_GREEN); 
 else 

  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_RED); 
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BSP_LCD_FillRect(BUTTON_XPOS(5) + 5, BUTTON_YPOS(5) + 5, 12, 

12); 

 if(Get_Parameter_Reverb(4) == ACTIVE) 
  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_GREEN); 

 else 
  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_RED); 

BSP_LCD_FillRect(BUTTON_XPOS(1) + 5, BUTTON_YPOS(1) + 5, 12, 

12); 
 

 /* Mostra el volum assignat en el botó */  

 BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_RED); 
 sprintf(current_volume_main, "%d%%", Get_Parameter_Volume()); 

BSP_LCD_DisplayStringAt(BUTTON_XPOS(4) + 5, BUTTON_YPOS(4) + 5, 

(uint8_t *)current_volume_main, LEFT_MODE); 
  

  
 /* Botó restaura param per defecte*/ 
 BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_BLACK); 

BSP_LCD_FillRect(SET_DEFAULT_BUTTON_XPOS-3, SET_DEFAULT_BUTTON_YPOS-3, 

SET_DEFAULT_BUTTON_WIDTH+6, SET_DEFAULT_BUTTON_HEIGHT+6); 
 BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_WHITE); 

BSP_LCD_FillRect(SET_DEFAULT_BUTTON_XPOS, SET_DEFAULT_BUTTON_YPOS, 

SET_DEFAULT_BUTTON_WIDTH, SET_DEFAULT_BUTTON_HEIGHT); 
 BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_BLACK); 

 

 BSP_LCD_SetFont(&Font12); 
BSP_LCD_DisplayStringAt(SET_DEFAULT_BUTTON_XPOS+12, 

SET_DEFAULT_BUTTON_YPOS + 4, (uint8_t *)"RESTAURAR", LEFT_MODE); 

BSP_LCD_DisplayStringAt(SET_DEFAULT_BUTTON_XPOS+12, 
SET_DEFAULT_BUTTON_YPOS + 22, (uint8_t *)"PARAMETRES", LEFT_MODE); 

BSP_LCD_DisplayStringAt(SET_DEFAULT_BUTTON_XPOS+12, 
SET_DEFAULT_BUTTON_YPOS + 40, (uint8_t *)"PER DEFECTE", LEFT_MODE); 

  

 /* Barra d'informació inferior */ 
 BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_BLACK); 

BSP_LCD_FillRect(INFO_XPOS-4, INFO_YPOS-4, INFO_WIDTH+8, 

INFO_HEIGHT+8); 
 Display_Info((uint8_t *)current_info_text, 5, LCD_COLOR_GREEN); 

  

 /* Títol: PEDAL MULTIEFECTE */ 
 BSP_LCD_SetFont(&Font24); 

 BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_WHITE); 

 BSP_LCD_SetBackColor(LCD_COLOR_GRAY); 
BSP_LCD_DisplayStringAt(85, 8, (uint8_t *)"PEDAL MULTIEFECTE", 

LEFT_MODE); 

} 
 

/* Implementació  de prémer els botons  */ 
void MainWindow_Touch_Detection(void) 
{ 

 /* Fila de dalt: volum, reverb, overdrive, delay */ 

 if((y > BUTTON_YPOS(1)) && (y < BUTTON_YPOS(1) + BUTTON_HEIGHT)) 
 { 

  /* Reverb */  

  if((x > BUTTON_XPOS(1)) && (x < BUTTON_XPOS(1) + BUTTON_WIDTH)) 
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  { 

   current_window = REVERB_WINDOW; 

   Display_Reverb_Window(); 
  /* Overdrive */       

}else if((x > BUTTON_XPOS(2)) && (x < BUTTON_XPOS(2) + 
BUTTON_WIDTH)) 

  { 

   current_window = OVERDRIVE_WINDOW; 
   Display_Overdrive_Window(); 

  /* Delay */       

}else if((x > BUTTON_XPOS(3)) && (x < BUTTON_XPOS(3) + 
BUTTON_WIDTH)) 

  { 

   current_window = DELAY_WINDOW; 
   Display_Delay_Window(); 

  /* Volum */      

}else if((x > BUTTON_XPOS(4)) && (x < BUTTON_XPOS(4) + 
BUTTON_WIDTH)) 

  { 

   current_window = VOLUME_WINDOW; 
   Display_Volume_Window(); 

  } 

  /* Fila de baix: flanger i tremolo */    
 } 

 else if((y > BUTTON_YPOS(5)) && (y < BUTTON_YPOS(5) + BUTTON_HEIGHT)) 
 { 

  /* Flanger */     

  if((x > BUTTON_XPOS(5)) && (x < BUTTON_XPOS(5) + BUTTON_WIDTH)) 
  { 

   current_window = FLANGER_WINDOW; 

   Display_Flanger_Window();      
  } 

  /* Tremolo */      

else if((x > BUTTON_XPOS(6)) && (x < BUTTON_XPOS(6) + 
BUTTON_WIDTH)) 

  { 

   current_window = TREMOLO_WINDOW; 
   Display_Tremolo_Window(); 

  }  

 }  
 /* Botó paràmetres per defecte */  

if((y > SET_DEFAULT_BUTTON_YPOS) && (y < SET_DEFAULT_BUTTON_YPOS + 

SET_DEFAULT_BUTTON_HEIGHT)) 
 { 

if((x > SET_DEFAULT_BUTTON_XPOS) && (x < SET_DEFAULT_BUTTON_XPOS 
+ SET_DEFAULT_BUTTON_WIDTH)) 

  { 

   if(is_button_active==BUTTON_NOT_ACTIVE) 
   { 

    Set_Default_Parameters(); 

   } 
  }  

 } 

} 
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/* Switch de crida de funcions segons selecció de pantalles */ 
void Current_Window_Select(void) 

{ 
 switch(current_window) 

 { 

  case MAIN_WINDOW: 
   MainWindow_Touch_Detection(); 

   break; 

  case VOLUME_WINDOW: 
   VolumeWindow_Touch_Detection(x, y); 

   break; 
  case REVERB_WINDOW: 

   ReverbWindow_Touch_Detection(x, y); 

   break; 
  case OVERDRIVE_WINDOW: 

   OverdriveWindow_Touch_Detection(x, y); 

   break; 
  case DELAY_WINDOW: 

   DelayWindow_Touch_Detection(x, y); 

   break;    
  case FLANGER_WINDOW: 

   FlangerWindow_Touch_Detection(x, y); 

   break;   
  case TREMOLO_WINDOW: 

   TremoloWindow_Touch_Detection(x, y); 

   break;    
  case START_WINDOW: 

   StartWindow_Touch_Detection(); 

   break;   
 } 

} 
 

/* Processament del senyal d'àudio  */ 
void Multieffect(void) 

{ 
 uint16_t m, n; 

  

 /* Inicialitza el SAI */ 
if (BSP_AUDIO_IN_OUT_Init(INPUT_DEVICE_INPUT_LINE_1, 

OUTPUT_DEVICE_HEADPHONE, I2S_AUDIOFREQ_44K , 
DEFAULT_AUDIO_IN_BIT_RESOLUTION, DEFAULT_AUDIO_IN_CHANNEL_NBR) == 

AUDIO_OK) 

 { 
  BSP_LCD_SetBackColor(LCD_COLOR_WHITE); 

  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_BLACK); 

 } 
 else  
 { 

sprintf(current_info_text, "Error de codi. Reinicia el 
dispositiu"); 

  Display_Info((uint8_t *)current_info_text, 10, LCD_COLOR_RED); 

 } 
 

 /* BUFFER SDRAM */ 

 is_codec_initialized = AUDIO_OK; 
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 memset((uint16_t*)AUDIO_BUFFER_IN, 0, AUDIO_BLOCK_SIZE*2); 

 memset((uint16_t*)AUDIO_BUFFER_OUT, 0, AUDIO_BLOCK_SIZE*4); 

 
 /* Buffer data_in i data_out */ 
 memset(data_in, 0, AUDIO_BUFFER_SIZE); 

 memset(data_out, 0, AUDIO_BUFFER_SIZE); 
  

 /* Gravació al buffer */ 

 audio_rec_buffer_state = BUFFER_OFFSET_NONE; 
 

 /* Inici gravació (stm32f746g_discovery_audio.c) */ 
 BSP_AUDIO_IN_Record((uint16_t*)AUDIO_BUFFER_IN, AUDIO_BLOCK_SIZE); 
 

 /* Mostres en paral·lel */ 

 BSP_AUDIO_OUT_SetAudioFrameSlot(CODEC_AUDIOFRAME_SLOT_02); 
 BSP_AUDIO_OUT_Play((uint16_t*)AUDIO_BUFFER_OUT, AUDIO_BLOCK_SIZE*4); 

  
 /* Pantalla d'START en mute */ 
 BSP_AUDIO_OUT_SetMute(AUDIO_MUTE_ON); 

  

  while (1) 
 { 

/* espera a la gravació de mig bloc - lògica de l'exemple audio_loopback.c*/ 
  while(audio_rec_buffer_state != BUFFER_OFFSET_HALF) 
  { 

   HAL_Delay(1); 

  } 
  audio_rec_buffer_state = BUFFER_OFFSET_NONE; 

   

  /* Còpia del bloc gravat */ 
memcpy((uint16_t *)(data_in + (count*AUDIO_BLOCK_SIZE/2)), 

(uint16_t *)(AUDIO_BUFFER_IN), AUDIO_BLOCK_SIZE); 

 
memcpy((uint16_t *)(data_out + (count*AUDIO_BLOCK_SIZE/2)), 

(uint16_t *)(data_in + (count*AUDIO_BLOCK_SIZE/2)), 

AUDIO_BLOCK_SIZE); 
   

  /* Processament de les mostres, funció d'efectes */ 
  Signal_Processing(data_in, data_out, count); 
 

   

  /* Duplica els senyals per crear un stereo */ 
  m = 0; 

for(n = count*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n < 
(count+1)*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n++)  

  { 

   data_out_processed[m] = data_out[n]; 
   data_out_processed[m+1] = data_out[n]; 

   m += 2; 

  } 
   

  /* Recupera el senyal de sortida */ 

  memcpy((uint16_t *)(AUDIO_BUFFER_OUT), 
(uint16_t *)(data_out_processed), AUDIO_BLOCK_SIZE*2); 
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  count += 1; 

   

   
  /* Espera a la fi de la gravació del bloc sencer */ 

  while(audio_rec_buffer_state != BUFFER_OFFSET_FULL) 
  { 

   HAL_Delay(1); 

  } 
  audio_rec_buffer_state = BUFFER_OFFSET_NONE; 

   

  /* Còpia del segon bloc restant */ 
memcpy((uint16_t *)(data_in+(count*AUDIO_BLOCK_SIZE/2)), 

(uint16_t *)(AUDIO_BUFFER_IN + (AUDIO_BLOCK_SIZE)), 

AUDIO_BLOCK_SIZE); 
memcpy((uint16_t *)(data_out + (count*AUDIO_BLOCK_SIZE/2)), 

(uint16_t *)(data_in+(count*AUDIO_BLOCK_SIZE/2)), 

AUDIO_BLOCK_SIZE); 
   

  /* Processament de les mostres */ 

  Signal_Processing(data_in, data_out, count); 
   

  /* Duplica els senyals per crear un stereo */ 

  m = 0; 
for(n = count*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n < 

(count+1)*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n++)  
  {  

   data_out_processed[m] = data_out[n]; 

   data_out_processed[m+1] = data_out[n]; 
   m += 2; 

  } 

   
  /* Recupera el senyal de sortida */ 

  memcpy((uint16_t *)(AUDIO_BUFFER_OUT + (AUDIO_BLOCK_SIZE*2)), 

   (uint16_t *)(data_out_processed), AUDIO_BLOCK_SIZE*2); 
    

  /* Comptador del bloc de mostres */ 

  if(count == 351) 
  { 

   count = 0; 

  } 
  else 

  { 

   count += 1; 
  } 

 } 
} 

 

/** 
  * @brief  Processament del senyal entrant als efectes 
  * @param  *data_in: mostres d'entrada 
  * @param  *data_out: mostres de sortida 
  */ 
void Signal_Processing(uint16_t *data_in, uint16_t *data_out, uint32_t count) 
{ 

 Overdrive(data_out, count); 
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 Flanger(data_in, data_out, count); 

 Tremolo(data_out, count); 

 Delay(data_in, data_out,  count); 
 Reverb(data_in, data_out, count); 

} 
 

/* Control DMA pel buffer complet */ 
void BSP_AUDIO_IN_TransferComplete_CallBack(void) 

{ 
  audio_rec_buffer_state = BUFFER_OFFSET_FULL; 

  return; 
} 

 

/* Control DMA pel buffer partit */ 
void BSP_AUDIO_IN_HalfTransfer_CallBack(void) 
{ 

  audio_rec_buffer_state = BUFFER_OFFSET_HALF; 

  return; 
} 

 
/* Error Callback. Avisa de si els buffers estan sobrecarregats. */ 
void BSP_AUDIO_IN_Error_CallBack(void) 

{ 

 /* Missatge d'error a la pantalla principal*/   
 if(current_window != START_WINDOW) 

 { 

 Display_MainWindow(); 
 sprintf(current_info_text, "Error al DMA. Reinicia el dispositiu."); 

 Display_Info((uint8_t *)current_info_text, 10, LCD_COLOR_RED); 
 }else 

 { 

  BSP_LCD_SetFont(&Font12); 
  BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_RED); 

  BSP_LCD_SetBackColor(LCD_COLOR_GRAY); 

BSP_LCD_DisplayStringAt(155, 160, (uint8_t *)"Error al DMA. 
Reinicia el dispositiu.", LEFT_MODE); 

 } 

  
  /* Si tot és correcte, res */ 
  while (BSP_PB_GetState(BUTTON_KEY) != RESET) 

  { 
    return; 

  } 

} 
 

 
/* Aplica paràmetres per defecte per als determinats efectes */ 
void Set_Default_Parameters(void) 

{ 

 Set_Parameters_Volume(70); 
 Set_Parameters_Overdrive(0.5, 0.5, NOT_ACTIVE); 

 Set_Parameters_Delay(500, 0.5, DLY, NOT_ACTIVE); 

 Set_Parameters_Flanger(10, 0.5, 0.5, NOT_ACTIVE); 
 Set_Parameters_Tremolo(5, 0.5, SIN, NOT_ACTIVE); 

 Set_Parameters_Reverb(50, 0.5, 10, 10, NOT_ACTIVE); 
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 BSP_LCD_SetBackColor(LCD_COLOR_GRAY); 

 BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_GRAY); 
BSP_LCD_FillRect(INFO_XPOS, INFO_YPOS, SD_CARD_SAVE_WIDTH-10, 

SD_CARD_SAVE_HEIGHT); 
  

 sprintf(current_info_text, "Configuracio per defecte aplicada"); 

 Display_Info((uint8_t *)current_info_text, 10, LCD_COLOR_GREEN); 
  

 /* Retorna a la pantalla principal amb els valors reestablerts */ 

 Display_MainWindow(); 
} 

 

 
/* Interrupció del timer TIM10  */ 
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) 

{   
 if(htim->Instance == TIM10) 

{ 

  /* Comprova si l'usuari prem la pantalla */ 
  BSP_TS_GetState(&ts); 

  if(ts.touchDetected) 

  { 
   if(is_codec_initialized == AUDIO_OK) 

    BSP_AUDIO_OUT_SetMute(AUDIO_MUTE_ON); 

   /* obtenir coordenades d'on s'ha premut */ 
   x = ts.touchX[0]; 

   y = ts.touchY[0]; 

   /* Comprova la pestanya tocada */ 
   Current_Window_Select(); 

   /* Prem el botó */ 
   is_button_active = BUTTON_ACTIVE; 
   if(is_codec_initialized == AUDIO_OK) 

    BSP_AUDIO_OUT_SetMute(AUDIO_MUTE_OFF); 

  } 
  else 

  { 

   /* Allibera el botó */ 
   is_button_active = BUTTON_NOT_ACTIVE; 

  } 
  

  /* START WINDOW */ 

  if(current_window == START_WINDOW) 
  { 

   if(second_counter == 10) 

   { 
    Display_StartWindow(1); 

   }else if(second_counter == 20) 

   { 
    second_counter = 0; 

    Display_StartWindow(0); 

   }         
   second_counter += 1; 

  }   

 } 
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} 

 

 
/* Defineix el requadre de text inferior */ 
void Display_Info(uint8_t *info, uint8_t indent, uint32_t color) 

{ 
 BSP_LCD_SetFont(&Font12); 

 BSP_LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_BROWN); 

 BSP_LCD_FillRect(INFO_XPOS, INFO_YPOS, INFO_WIDTH, INFO_HEIGHT); 
 BSP_LCD_SetBackColor(LCD_COLOR_BROWN); 

 BSP_LCD_SetTextColor(color); 
 BSP_LCD_DisplayStringAt(INFO_XPOS+indent, INFO_YPOS+(INFO_HEIGHT/3) 

+3, (uint8_t *)info, LEFT_MODE); 

} 
 

/* USER CODE END 4 */ 
 
/*  This function is executed in case of error occurrence. */ 
void Error_Handler(void) 

{ 

  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ 
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return 
state*/ 
 
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ 
} 
 

#ifdef  USE_FULL_ASSERT 
/** 
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number 
  *         where the assert_param error has occurred. 
  * @param  file: pointer to the source file name 
  * @param  line: assert_param error line source number 
  * @retval None 
  */ 
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) 

{  
  /* USER CODE BEGIN 6 */ 
  /* User can add his own implementation to report the file name and line 
number, tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, 
line) */ 
  /* USER CODE END 6 */ 
} 

#endif /* USE_FULL_ASSERT */ 

 
/********************* (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/ 
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EFECTES 

En aquest apartat, per simplificar una mica tota l’escriptura del codi, tenint en compte 

que la lògica de paràmetres de prémer els botons serà equivalent per a cada efecte, 

però canviant les variables de cada efecte (delay, rate...), es deixaran minimitzades les 

funcions aquelles que tractin l’augment o decreixement dels paràmetres, com les 

visualització dels corresponents botons, així deixant el que interessa realment, que és 

la lògica del funcionament dels efectes. 

 

Delay 

/* USER CODE BEGIN Header */ 
/**************************************************************************** 
  * @file           : delay.c 
  * @brief         : Efecte delay, amb mode simple i eco 
***************************************************************************** 
*/ 
/* USER CODE END Header */ 
 
#include "delay.h" 
 
static uint16_t delay_delay = 500; 
static char delay_str_delay[3]; 
static float gain_delay = 0.5; 
static char gain_str_delay[3]; 
static uint8_t version_delay = DLY; 
static uint8_t is_active_delay = NOT_ACTIVE; 
extern uint8_t is_button_active; 
extern char current_info_text[40]; 
 
 
uint32_t Get_Parameter_Delay(uint8_t parameter) 
{ 
 switch(parameter) 
 { 
  case 0: 
   return (uint32_t) (delay_delay); 
  case 1: 
   return (uint32_t) (gain_delay*100); 
  case 2: 
   return (uint32_t) (version_delay); 
  case 3: 
   return (uint32_t) (is_active_delay); 
 } 
 return 0; 
} 
 
void Set_Parameters_Delay(uint16_t delay, float gain, uint8_t version, 
uint8_t is_active) 
{ 
 delay_delay = delay; 
 gain_delay = gain; 
 version_delay = version; 
 is_active_delay = is_active; 
} 
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/* En aquesta funció s’inicialitza la mostra per pantalla dels botons i 
texts, en aquest cas, els texts dels paràmetres a modificar i els requadres 
del ‘+’ i del ‘–‘. En aquest cas, DELAY [MS], GAIN i el TIPUS (eco/simple) */ 
void Display_Delay_Window(void) 
{...} 
 
/* En aquesta funció es detecta si s’ha premut el ‘+’ o el ‘-‘ dels  
paràmetres, així apujant o abaixant, o el tipus */ 
void DelayWindow_Touch_Detection(uint16_t x, uint16_t y) 
{...} 
 
/* En aquesta funció mostra el nombre en què es troba el paràmetre (50, 
0.6...), actualitzat per la funció anterior*/ 
void Display_Current_Parameters_Delay(void) 
{...} 
 
/* En aquesta funció es canvia l’estat de la funció: activat o desactivat, 
havent premut el botó corresponent. */ 
void Display_On_Off_Info_Delay(void) 
{...} 
 
void Delay(uint16_t *data_in, uint16_t* data_out, uint32_t count) 
{ 
 uint32_t delay_samples = (delay_delay*44100)/1000; 
 uint16_t n = 0; 
 int16_t curr_sample = 0; 
 int16_t prev_sample = 0; 
 int16_t out_sample = 0; 
 
 if(is_active_delay == ACTIVE) 
 { 

for(n = count*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n < 
(count+1)*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n++) 

  {         
   curr_sample =  (int16_t)data_out[n]; 
    

/* Versió de delay simple (1 repetició). */ 
   if(version_delay == DLY) 

prev_sample =  (int16_t)data_in[(n + 
AUDIO_BUFFER_SIZE - delay_samples) % 
AUDIO_BUFFER_SIZE]; 

 
/* Versió d'eco. Per crear el feedback, s'assigna com a 
sample el senyal d'entrada. */ 

   else 
prev_sample =  (int16_t)data_out[(n + 
AUDIO_BUFFER_SIZE - delay_samples) % 
AUDIO_BUFFER_SIZE]; 

    
/* Sortida. 1+gain_delay determina l'atenuació del 
feedback. */ 
out_sample = (curr_sample +      
gain_delay*prev_sample)/(1+gain_delay);  

   data_out[n] = (uint16_t) (out_sample);    
      
  }  
 } 
} 
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Tremolo 

/* USER CODE BEGIN Header */ 
/**************************************************************************** 
  * @file           : tremolo.c 
  * @brief         : Efecte tremolo, amb diferents senyals de modulació 
  *************************************************************************** 
*/ 
/* USER CODE END Header */ 
 
#include "tremolo.h" 
 
static uint8_t rate_tremolo = 5; 
static float depth_tremolo = 0.5f; 
static uint8_t shape_tremolo = SIN; 
static uint8_t is_active_tremolo = NOT_ACTIVE; 
static char rate_str_tremolo[3]; 
static char depth_str_tremolo[3]; 
extern uint8_t is_button_active; 
extern char current_info_text[40]; 
 
 
uint32_t Get_Parameter_Tremolo(uint8_t parameter) 
{ 
 switch(parameter) 
 { 
  case 0: 
   return (uint32_t) (rate_tremolo); 
  case 1: 
   return (uint32_t) (depth_tremolo*100); 
  case 2: 
   return (uint32_t) (shape_tremolo); 
  case 3: 
   return (uint32_t) (is_active_tremolo); 
 } 
 return 0; 
} 
 
void Set_Parameters_Tremolo(uint8_t rate, float depth, uint8_t shape, uint8_t 
is_active) 
{ 
 rate_tremolo = rate; 
 depth_tremolo = depth; 
 shape_tremolo = shape; 
 is_active_tremolo = is_active; 
} 
 
/* En aquesta funció s’inicialitza la mostra per pantalla dels botons i 
texts, en aquest cas, els texts dels paràmetres a modificar i els requadres 
del ‘+’ i del ‘–‘. En aquest cas, RATE [Hz], GAIN i la FORMA* 
void Display_Tremolo_Window(void) 
{...} 
 
/* En aquesta funció es detecta si s’ha premut el ‘+’ o el ‘-‘ dels  
paràmetres, així apujant o abaixant, o la forma. */ 
void TremoloWindow_Touch_Detection(uint16_t x, uint16_t y) 
{...} 
 
/* En aquesta funció mostra el nombre en què es troba el paràmetre (50, 
0.6...), actualitzat per la funció anterior*/ 
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void Display_Current_Parameters_Tremolo(void) 
{...} 
 
float Square_Signal(uint16_t x, uint16_t period) 
{ 
 if(x <= period/2) 
  return 1; 
 else 
  return -1; 
} 
 
 
float Triangle_Signal(uint16_t x, uint16_t period) 
{ 
 if(x <= period/2) 
  return ( ((float)(x) *4/period) - 1 ); 
 else 
  return ( 1 - ((float)(x) *4/period) ); 
} 
 
/* En aquesta funció es canvia l’estat de la funció: activat o desactivat, 
havent premut el botó corresponent. */ 
void Display_On_Off_Info_Tremolo(void) 
{...} 
 
void Tremolo(uint16_t* data_out, uint32_t count) 
{ 
 if(is_active_tremolo == ACTIVE) 
 { 
  float frequency_mod = (float)(rate_tremolo)/44100; 
  uint16_t tremolo_period = 44100 / rate_tremolo; 
  static uint16_t tremolo_n = 0; 
  uint16_t n; 
  int16_t curr_sample; 
  int16_t out_sample; 
  

for(n = count*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n < 
(count+1)*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n++) 

  { 
   curr_sample = (int16_t) data_out[n]; 

/* Senyal sinusoidal */ 
   if(shape_tremolo == SIN) 
   { 

out_sample = (curr_sample *(1 + 
depth_tremolo*arm_cos_f32(2*PI*frequency_mod*tremol
o_n)));   

   }/* Senyal quadrat */ 
else if(shape_tremolo == SQU)  

   { 
out_sample = (curr_sample *(1 + 
depth_tremolo*Square_Signal(tremolo_n, 
tremolo_period)));    

   }/* Senyal triangular */ 
else if(shape_tremolo == TRI) 

   { 
out_sample = (curr_sample *(1 + 
depth_tremolo*Triangle_Signal(tremolo_n, 
tremolo_period)));   

   } 
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   data_out[n] = (uint16_t) out_sample;     
tremolo_n = (tremolo_n + tremolo_period + 1) % 
tremolo_period; 

  } 
 } 
} 
 
Flanger 
/* USER CODE BEGIN Header */ 
/**************************************************************************** 
  * @file           : flanger.c 
  * @brief         : Efecte flanger 
  *************************************************************************** 
*/ 
/* USER CODE END Header */ 
#include "flanger.h" 
 
static uint8_t delay_flanger = 10; 
static float rate_flanger = 0.5; 
static float depth_flanger = 0.5; 
static uint8_t is_active_flanger = NOT_ACTIVE; 
static char delay_str_flanger[3]; 
static char rate_str_flanger[3]; 
static char depth_str_flanger[3]; 
extern uint8_t is_button_active; 
extern char current_info_text[40]; 
 
 
uint32_t Get_Parameter_Flanger(uint8_t parameter) 
{ 
 switch(parameter) 
 { 
  case 0: 
   return (uint32_t) (delay_flanger); 
  case 1: 
   return (uint32_t) (rate_flanger*100); 
  case 2: 
   return (uint32_t) (depth_flanger*100); 
  case 3: 
   return (uint32_t) (is_active_flanger); 
 } 
 return 0; 
} 
 
void Set_Parameters_Flanger(uint8_t delay, float rate, float depth, uint8_t 
version, uint8_t is_active) 
{ 
 delay_flanger = delay; 
 rate_flanger = rate; 
 depth_flanger = depth; 
 version_flanger = version; 
 is_button_active = is_active; 
} 
 
/* En aquesta funció s’inicialitza la mostra per pantalla dels botons i 
texts, en aquest cas, els texts dels paràmetres a modificar i els requadres 
del ‘+’ i del ‘–‘. En aquest cas, DELAY [MS], GAIN i RATE [Hz] */ 
void Display_Flanger_Window(void) 
{...} 
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/* En aquesta funció es detecta si s’ha premut el ‘+’ o el ‘-‘ dels  
paràmetres, així apujant o abaixant*/ 
void FlangerWindow_Touch_Detection(uint16_t x, uint16_t y) 
{...} 
 
/* En aquesta funció mostra el nombre en què es troba el paràmetre (50, 
0.6...), actualitzat per la funció anterior*/ 
void Flanger_Current_Parameters_Delay(void) 
{...} 
 
/* En aquesta funció es canvia l’estat de la funció: activat o desactivat, 
havent premut el botó corresponent. */ 
void Flanger_On_Off_Info_Delay(void) 
{...} 
 
void Flanger(uint16_t *data_in, uint16_t* data_out, uint32_t count) 
{ 
 if(is_active_flanger == ACTIVE) 
 { 
  uint16_t max_delay = (delay_flanger * 44100)/ 1000; 
  uint16_t flanger_period = 44100 / rate_flanger; 
  uint16_t n; 
  uint16_t delay_samples; 
  static uint16_t flanger_n = 0; 
  float frequency_change = (float)(rate_flanger)/44100; 
  int16_t curr_sample; 
  int16_t prev_sample; 
  int16_t out_sample;  
 

for(n = count*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n < 
(count+1)*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n++) 

   { /* D[n] */    
    curr_sample = (int16_t)data_out[n];  

delay_samples = 1 + (max_delay/2)*(1-arm_cos_f32(2* 
PI* frequency_change*flanger_n)); 

     
/* x[n-D[n]] */ 
prev_sample = data_out[(n + AUDIO_BUFFER_SIZE - 
delay_samples) % AUDIO_BUFFER_SIZE]; 

     
/* y[n] =x[n]+x[n-D[n]] */ 
out_sample = (curr_sample + 
depth_flanger*prev_sample)/(1+depth_flanger); 

    data_out[n] = (uint16_t) (out_sample); 
flanger_n = (flanger_n + flanger_period + 1) % 
flanger_period; 

   } 
  } 
} 
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Reverb 
 
/* USER CODE BEGIN Header */ 
/**************************************************************************** 
  * @file           : Reverb.c 
  * @brief         : Efecte reverb de Schroeder 
  *************************************************************************** 
*/ 
/* USER CODE END Header */ 
 
#include "reverb.h" 
 
static uint8_t room_size_reverb = 50; 
static float depth_reverb = 0.5; 
static uint8_t pre_delay1_reverb = 10; 
static uint8_t pre_delay2_reverb = 10; 
static uint8_t is_active_reverb = NOT_ACTIVE; 
static char room_size_str_reverb[3]; 
static char depth_str_reverb[3]; 
static char pre_delay1_str_reverb[3]; 
static char pre_delay2_str_reverb[3]; 
extern uint8_t is_button_active; 
extern char current_info_text[40]; 
 
uint32_t Get_Parameter_Reverb(uint8_t parameter) 
{ 
 switch(parameter) 
 { 
  case 0: 
   return (uint32_t) (room_size_reverb); 
  case 1: 
   return (uint32_t) (depth_reverb); 
  case 2: 
   return (uint32_t) (pre_delay1_reverb); 
  case 3: 
   return (uint32_t) (pre_delay2_reverb); 
  case 4: 
   return (uint32_t) (is_active_reverb); 
 } 
 return 0; 
} 
 
void Set_Parameters_Reverb(uint8_t room_size, float depth, uint8_t 
pre_delay1,uint8_t pre_delay2, uint8_t is_active) 
{ 
 room_size_reverb = room_size; 
 depth_reverb = depth; 
 pre_delay1_reverb = pre_delay1; 
 pre_delay2_reverb = pre_delay2; 
 is_active_reverb = is_active; 
} 
 
/* En aquesta funció s’inicialitza la mostra per pantalla dels botons i 
texts, en aquest cas, els texts dels paràmetres a modificar i els requadres 
del ‘+’ i del ‘–‘. En aquest cas, ROOM SIZE [%], DEPTH i DALAY 1 i 2 [MS] */ 
void Display_Reverb_Window(void) 
{...} 
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/* En aquesta funció es detecta si s’ha premut el ‘+’ o el ‘-‘ dels  
paràmetres, així apujant o abaixant*/ 
void ReverbWindow_Touch_Detection(uint16_t x, uint16_t y) 
{...} 
 
/* En aquesta funció mostra el nombre en què es troba el paràmetre (50, 
0.6...), actualitzat per la funció anterior*/ 
void Reverb_Current_Parameters_Delay(void) 
{...} 
 
/* En aquesta funció es canvia l’estat de la funció: activat o desactivat, 
havent premut el botó corresponent. */ 
void Reverb_On_Off_Info_Delay(void) 
{...} 
 
void Reverb(uint16_t *data_in, uint16_t* data_out, uint32_t count) 
{ 
 if(is_active_reverb == ACTIVE) 
 { 
  uint16_t n; 
  uint16_t D_n[6];  
  float a_n[5]; 
  float T=3.5435; 
   
  int16_t out_sample; 
  static int16_t comb_1_out[COMB_1_OUT_MAX_SIZE] = {0}; 
  static int16_t comb_2_out[COMB_2_OUT_MAX_SIZE] = {0}; 
  static int16_t comb_3_out[COMB_3_OUT_MAX_SIZE] = {0}; 
  static int16_t comb_4_out[COMB_4_OUT_MAX_SIZE] = {0}; 
  static int16_t comb_sect_out[COMB_SECT_OUT_MAX_SIZE] = {0}; 
  static int16_t all_pass_out[ALL_PASS_OUT_MAX_SIZE] = {0}; 
   
  static uint16_t comb_1_out_n = 0; 
  static uint16_t comb_2_out_n = 0; 
  static uint16_t comb_3_out_n = 0; 
  static uint16_t comb_4_out_n = 0; 
  static uint16_t comb_sect_out_n = 0; 
  static uint16_t all_pass_out_n = 0; 
  
  D_n[0] = (room_size_reverb*44100)/1000; //senyal directe 
  D_n[1] = (room_size_reverb*44100*1.25)/1000; //senyal rebot 1 
  D_n[2] = (room_size_reverb*44100*1.35)/1000; //Senyal rebot 2 
  D_n[3] = (room_size_reverb*44100*1.5)/1000; //senyal rebot 3 
  D_n[4] = (pre_delay1_reverb*44100)/1000; 
  D_n[5] = (pre_delay2_reverb*44100)/1000; 
  
  a_n[0] = depth_reverb; //gain_reverb 
  a_n[1] = pow(10,-3*D_n[1]/T); 
  a_n[2] = pow(10,-3*D_n[2]/T); 
  a_n[3] = pow(10,-3*D_n[3]/T); 
  a_n[4] = 0.7; //all_pass gain 
  

for(n = count*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n < 
(count+1)*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n++) 

  {         
comb_1_out[comb_1_out_n] = ((int16_t)data_out[n] + 
a_n[0]*comb_1_out[(comb_1_out_n + COMB_1_OUT_MAX_SIZE - 
D_n[0]) % COMB_1_OUT_MAX_SIZE])/(1+a_n[0]); 
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comb_2_out[comb_2_out_n] = ((int16_t)data_out[n] + 
a_n[1]*comb_2_out[(comb_2_out_n + COMB_2_OUT_MAX_SIZE - 
D_n[1]) % COMB_2_OUT_MAX_SIZE])/(1+a_n[1]); 
 
comb_3_out[comb_3_out_n] = ((int16_t)data_out[n] + 
a_n[2]*comb_3_out[(comb_3_out_n + COMB_3_OUT_MAX_SIZE - 
D_n[2]) % COMB_3_OUT_MAX_SIZE])/(1+a_n[2]); 

    
comb_4_out[comb_1_out_n] = ((int16_t)data_out[n] + 
a_n[3]*comb_4_out[(comb_4_out_n + COMB_4_OUT_MAX_SIZE - 
D_n[3]) % COMB_4_OUT_MAX_SIZE])/(1+a_n[3]);  

  
comb_sect_out[comb_sect_out_n] =(comb_1_out[comb_1_out_n]  
+ comb_2_out[comb_2_out_n] + comb_3_out[comb_3_out_n] + 
comb_4_out[comb_4_out_n]); 

    
all_pass_out[all_pass_out_n] =(((-a_n[4]) * 
comb_sect_out[comb_sect_out_n])  +  
comb_sect_out[(comb_sect_out_n + COMB_SECT_OUT_MAX_SIZE - 
D_n[4]) % COMB_SECT_OUT_MAX_SIZE] + 
all_pass_out[(all_pass_out_n + ALL_PASS_OUT_MAX_SIZE - 
D_n[4]) % ALL_PASS_OUT_MAX_SIZE])/(1+a_n[4] + a_n[4]);  
   

    
out_sample = (((-a_n[4]) * all_pass_out[all_pass_out_n]) 
+ all_pass_out[(all_pass_out_n + ALL_PASS_OUT_MAX_SIZE - 
D_n[5]) % ALL_PASS_OUT_MAX_SIZE] + (int16_t)(data_out[(n + 
AUDIO_BUFFER_SIZE - D_n[5]) % 
AUDIO_BUFFER_SIZE]))/(1+a_n[4]+a_n[4]);   

   
   out_sample = out_sample * 2; 
   data_out[n] = (uint16_t) out_sample; 
    
   comb_1_out_n = (comb_1_out_n +  1) % COMB_1_OUT_MAX_SIZE; 
   comb_2_out_n = (comb_2_out_n +  1) % COMB_2_OUT_MAX_SIZE; 
   comb_3_out_n = (comb_3_out_n +  1) % COMB_3_OUT_MAX_SIZE; 
   comb_4_out_n = (comb_4_out_n + 1) % COMB_4_OUT_MAX_SIZE; 

comb_sect_out_n = (comb_sect_out_n + 1) % 
COMB_SECT_OUT_MAX_SIZE; 
all_pass_out_n = (all_pass_out_n + 1) % 
ALL_PASS_OUT_MAX_SIZE; 

  } 
 } 
} 
 
Overdrive 
 
/* USER CODE BEGIN Header */ 
/**************************************************************************** 
  * @file           : Overdrive.c 
  * @brief         : Efecte Overdrive 
  *************************************************************************** 
*/ 
/* USER CODE END Header */ 
 
#include "overdrive.h" 
#include "math.h" 
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static float clip_value_overdrive = 0.5; 
static float gain_overdrive = 0.5; 
static uint8_t is_active_overdrive = NOT_ACTIVE; 
static char clip_value_str_overdrive[3]; 
static char gain_str_overdrive[3]; 
extern uint8_t is_button_active; 
extern char current_info_text[40]; 
 
 
uint32_t Get_Parameter_Overdrive(uint8_t parameter) 
{ 
 switch(parameter) 
 { 
  case 0: 
   return (uint32_t) (clip_value_overdrive*100); 
  case 1: 
   return (uint32_t) (gain_overdrive*100); 
  case 2: 
   return (uint32_t) (is_active_overdrive); 
 } 
 return 0; 
} 
 
void Set_Parameters_Overdrive(float clip_value, float gain, uint8_t 
is_active) 
{ 
 clip_value_overdrive = clip_value; 
 gain_overdrive = gain; 
 is_active_overdrive = is_active; 
} 
 
/* En aquesta funció s’inicialitza la mostra per pantalla dels botons i 
texts, en aquest cas, els texts dels paràmetres a modificar i els requadres 
del ‘+’ i del ‘–‘. En aquest cas, CLIP. VALUE i GAIN */ 
void Display_Overdrive_Window(void) 
{...} 
 
/* En aquesta funció es detecta si s’ha premut el ‘+’ o el ‘-‘ dels  
paràmetres, així apujant o abaixant*/ 
void OverdriveWindow_Touch_Detection(uint16_t x, uint16_t y) 
{...} 
 
/* En aquesta funció mostra el nombre en què es troba el paràmetre (50, 
0.6...), actualitzat per la funció anterior*/ 
void Overdrive_Current_Parameters_Delay(void) 
{...} 
 
/* En aquesta funció es canvia l’estat de la funció: activat o desactivat, 
havent premut el botó corresponent. */ 
void Overdrive_On_Off_Info_Delay(void) 
{...} 
 
void Overdrive(uint16_t *data_out, uint32_t count) 
{ 
 if(is_active_overdrive == ACTIVE) 
 { 
  uint16_t n; 
  uint16_t overdrive_temp = 3000*clip_value_overdrive; 
  int16_t curr_sample; 
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  int16_t out_sample; 
 

for(n = count*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n < 
(count+1)*AUDIO_BLOCK_SIZE/2; n++) 

  {    
   curr_sample = (int16_t) data_out[n]; 
   out_sample = curr_sample; 
   /* Aplicació de la fórmula del clipping simètric */ 
   if(curr_sample <= -(2*overdrive_temp/3)) 
   { 
    out_sample = - overdrive_temp; 
   } 

else if(curr_sample <= -(overdrive_temp/3)) 
   { 

out_sample = ((overdrive_temp/3) + (4*out_sample) + 
(3*(out_sample*out_sample/overdrive_temp)));  

} 
else if (curr_sample > (-overdrive_temp/3) && curr_sample 
< (overdrive_temp/3)) 

   { 
    out_sample = 2*curr_sample; 
   } 

else if(curr_sample <= 2*overdrive_temp/3) 
   { 

out_sample = ((-overdrive_temp/3) + (4*out_sample) 
- (3*(out_sample*out_sample/overdrive_temp))); 

   } 
else 

   { 
    out_sample = overdrive_temp; 
   } 
   out_sample = out_sample*(1+(gain_overdrive*1.5f)); 
   data_out[n] = (uint16_t)out_sample; 
  }  
 } 
}   
 

GUI.h 
#ifndef __GUI_H 
#define __GUI_H 
#endif 
 
#include "main.h" 
 
/* Posició dels botons */ 
#define DELAY_DOWN_BUTTON_XPOS   30 
#define CLIP_VALUE_DOWN_BUTTON_XPOS  DELAY_DOWN_BUTTON_XPOS  
#define PITCH_DOWN_BUTTON_XPOS   DELAY_DOWN_BUTTON_XPOS  
#define ROOM_SIZE_DOWN_BUTTON_XPOS  DELAY_DOWN_BUTTON_XPOS  
#define PRE_DELAY1_DOWN_BUTTON_XPOS  DELAY_DOWN_BUTTON_XPOS  
#define RATE1_DOWN_BUTTON_XPOS   DELAY_DOWN_BUTTON_XPOS 
#define DEPTH_CH_DOWN_BUTTON_XPOS  DELAY_DOWN_BUTTON_XPOS 
 
#define DELAY_UP_BUTTON_XPOS   170 
#define CLIP_VALUE_UP_BUTTON_XPOS  DELAY_UP_BUTTON_XPOS 
#define PITCH_UP_BUTTON_XPOS   DELAY_UP_BUTTON_XPOS 
#define ROOM_SIZE_UP_BUTTON_XPOS   DELAY_UP_BUTTON_XPOS   
#define PRE_DELAY1_UP_BUTTON_XPOS  DELAY_UP_BUTTON_XPOS  
#define RATE1_UP_BUTTON_XPOS   DELAY_UP_BUTTON_XPOS 
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#define DEPTH_CH_UP_BUTTON_XPOS   DELAY_UP_BUTTON_XPOS 
 
#define GAIN_DOWN_BUTTON_XPOS   230 
#define RATE2_DOWN_BUTTON_XPOS   130 
#define DEPTH_DOWN_BUTTON_XPOS   GAIN_DOWN_BUTTON_XPOS 
#define PRE_DELAY2_DOWN_BUTTON_XPOS  GAIN_DOWN_BUTTON_XPOS  
#define DELAY_CH_DOWN_BUTTON_XPOS  GAIN_DOWN_BUTTON_XPOS 
 
#define GAIN_UP_BUTTON_XPOS   370 
#define RATE2_UP_BUTTON_XPOS   270 
#define DEPTH_UP_BUTTON_XPOS   GAIN_UP_BUTTON_XPOS  
#define PRE_DELAY2_UP_BUTTON_XPOS  GAIN_UP_BUTTON_XPOS  
#define DELAY_CH_UP_BUTTON_XPOS   GAIN_UP_BUTTON_XPOS 
 
#define VERSION_BUTTON_XPOS   DELAY_DOWN_BUTTON_XPOS + 60 
#define MODE_BUTTON_XPOS    PITCH_DOWN_BUTTON_XPOS + 30 
#define SHAPE_BUTTON_XPOS    RATE1_DOWN_BUTTON_XPOS + 60 
 
#define PARAM1_BUTTON_YPOS   110 
#define PARAM2_BUTTON_YPOS   200 
 
#define PARAM1_CH_BUTTON_YPOS   95 
#define PARAM2_CH_BUTTON_YPOS   160 
#define PARAM3_CH_BUTTON_YPOS   220 
 
#define DELAY_10_BUTTON_YPOS   PARAM1_BUTTON_YPOS + 35 
#define DELAY_10_DOWN_BUTTON_XPOS  DELAY_DOWN_BUTTON_XPOS + 5 
#define DELAY_10_UP_BUTTON_XPOS   DELAY_UP_BUTTON_XPOS + 5 
 
#define BACK_BUTTON_XPOS    10 
#define BACK_BUTTON_YPOS    5 
 
#define BUTTON_XPOS(i)           (((i%4)*BSP_LCD_GetXSize())/4)+10 
#define BUTTON_YPOS(i)       ((i < 5)?  ((BSP_LCD_GetYSize() - 

BUTTON_HEIGHT - 160)): 
((BSP_LCD_GetYSize() - 
BUTTON_HEIGHT - 60))) 

 
#define ON_OFF_BUTTON_XPOS   420 
#define ON_OFF_BUTTON_YPOS   BACK_BUTTON_YPOS + 10 
 
#define VOLUME_DOWN_BUTTON_XPOS   150 
#define VOLUME_UP_BUTTON_XPOS   300 
#define VOLUME_BUTTON_YPOS   130 
 
#define VOLUME_10_DOWN_BUTTON_XPOS  VOLUME_DOWN_BUTTON_XPOS + 7 
#define VOLUME_10_UP_BUTTON_XPOS   VOLUME_UP_BUTTON_XPOS + 7 
#define VOLUME_10_BUTTON_YPOS   VOLUME_BUTTON_YPOS + 40 
 
#define APPLY_BUTTON_XPOS    190 
#define APPLY_BUTTON_YPOS    BSP_LCD_GetYSize() - 50 
 
#define SET_DEFAULT_BUTTON_XPOS   10 
#define SET_DEFAULT_BUTTON_YPOS   BUTTON_YPOS(5) + 10 
#define SD_CARD_SAVE_XPOS  BSP_LCD_GetXSize() - 

SD_CARD_SAVE_WIDTH - 10 
#define SD_CARD_SAVE_YPOS  BSP_LCD_GetYSize() - 

SD_CARD_SAVE_HEIGHT - 10    
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/* mida dels botons */ 
#define BUTTON_WIDTH    100 
#define PARAM_BUTTON_WIDTH   35 
#define VERSION_BUTTON_WIDTH   55 
#define MODE_BUTTON_WIDTH    95 
#define SHAPE_BUTTON_WIDTH   55 
#define BACK_BUTTON_WIDTH    70 
#define ON_OFF_BUTTON_WIDTH   35 
#define VOLUME_BUTTON_WIDTH   50 
#define APPLY_BUTTON_WIDTH   100 
#define DELAY_10_BUTTON_WIDTH   25    
#define SET_DEFAULT_BUTTON_WIDTH   110 
#define SD_CARD_SAVE_WIDTH   140 
 
#define BUTTON_HEIGHT          70 
#define PARAM_BUTTON_HEIGHT   30 
#define VERSION_BUTTON_HEIGHT   30 
#define MODE_BUTTON_HEIGHT   30 
#define SHAPE_BUTTON_HEIGHT   30 
#define BACK_BUTTON_HEIGHT   40 
#define ON_OFF_BUTTON_HEIGHT   ON_OFF_BUTTON_WIDTH 
#define VOLUME_BUTTON_HEIGHT   35 
#define APPLY_BUTTON_HEIGHT   35 
#define DELAY_10_BUTTON_HEIGHT   20 
#define SET_DEFAULT_BUTTON_HEIGHT  55 
#define SD_CARD_SAVE_HEIGHT   35   
 
 
/* Posició dels títols*/ 
#define TITLE_XPOS     120 
#define TITLE_YPOS     15 
#define GREETING_TITLE_XPOS   80 
#define GREETING_TITLE_YPOS   110 
#define INFO_XPOS     20  
#define INFO_YPOS     225 
#define INFO_WIDTH     250 
#define INFO_HEIGHT     40 
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ANNEX 4. DIAGRAMA DE GANTT 

El Diagrama de Gantt en qüestió es va fer en previsió a efectuar el projecte durant el llarg 

del quadrimestre de tardor, sense contemplar una pròrroga. És per això, que en aquest 

primer diagrama es mostren les dates de setembre a gener, que són les dates d ’inici a fi 

del quadrimestre. 

 

 

 

Pràcticament no es va dur a terme cap del punts exposats a l’anterior diagrama, havent 

d’adaptar un nou diagrama de Gantt durant la durada de la pròrroga (de gener a abril), 

comptant també els mesos anteriors, tot i que el treball estigués amb certa pausa, quedant 

de la següent manera: 

 

9/9/2019 29/9/201919/10/20198/11/201928/11/201918/12/2019 7/1/2020

Elecció MCU

Project Charter

Aprenentatge Hardware

Estudi d'efectes d'àudio

Desenvolupament codi

Desenvolupament hardware

Implantació

Valoració resultats i millores

Redacció de l'informe final

Diagrama de Gantt

9/9/2019 24/10/2019 8/12/2019 22/1/2020 7/3/2020 21/4/2020

Elecció MCU

Project Charter

Aprenentatge Hardware

Desenvolupament hardware

Estudi d'efectes d'àudio

Desenvolupament codi

Implantació

Valoració resultats i millores

Redacció de l'informe final

Diagrama de Gantt (pròrroga)


