PROJECTE FINAL DE CARRERA

Anàlisi de viabilitat i desenvolupament
d'una app d'edició d’àudio
Feasibility study and development of an audio
editing app

Estudis: Enginyeria Electrònica
Autor: Jorge Vega Díaz
Director/a: Francesc Vallverdú Bayés
Any: 2016

Anàlisi de viabilitat i desenvolupament d'una app d'edició d'àudio, 2

Anàlisi de viabilitat i desenvolupament d'una app d'edició d'àudio, 3
Col·laboracions .............................................................................................................................6
Resum del Projecte ......................................................................................................................7
Resumen del Proyecto .................................................................................................................8
Abstract ........................................................................................................................................9
1 Introducció ..............................................................................................................................10
1.1 Objectius ..........................................................................................................................10
1.1.1 Audacity.....................................................................................................................11
1.1.2 Retalladors d’àudio....................................................................................................12
1.1.3 Editors multipista i mescladors ..................................................................................12
1.1.4 Anàlisi d’espectrograma ............................................................................................13
1.1.5 Disseny de filtres digitals i processament del senyal. ................................................13
1.2 Estructura de la memòria .................................................................................................15
2 Desenvolupament de l’aplicació..............................................................................................16
2.1 Introducció a l’estructura d’una aplicació Android ...........................................................16
2.1.1 Components ..............................................................................................................16
2.1.2 Intents .......................................................................................................................17
2.1.3 Activity.......................................................................................................................17
2.1.4 Fragment ...................................................................................................................19
2.1.5 Interfície per comunicació entre fragments i activitat...............................................21
2.1.6 Layout ........................................................................................................................22
2.2 Implementació de la aplicació ..........................................................................................23
2.2.1 Estructura de la aplicació ...........................................................................................23
2.2.2 MainActivity ..............................................................................................................25
2.2.3 RecordActivity ...........................................................................................................28
2.2.3.1 RecordFragment .................................................................................................30
2.2.3.2 InstantFFTFragment ...........................................................................................32
2.2.4 LoadFileActivity .........................................................................................................33
2.2.5 Classe SoundFile ........................................................................................................34
2.2.5.1 Enregistrament del micròfon. .............................................................................35
2.2.5.2 Carrega i decodificació d'un arxiu d'audio. .........................................................37
2.2.5.3 Reproducció d’àudio...........................................................................................38
2.2.6 EditActivity ................................................................................................................39
2.2.6.1 EditFragment ......................................................................................................41
2.2.6.2 FFTFragment .......................................................................................................44

Anàlisi de viabilitat i desenvolupament d'una app d'edició d'àudio, 4
2.2.6.2.1 Interfície de comunicació amb l’activitat. ....................................................45
2.2.6.2.2 Finestra gràfica. ...........................................................................................45
2.2.6.2.3. Diàleg “Zoom”. ...........................................................................................46
2.2.6.2.4 Diàleg “Configuration”. ................................................................................47
2.2.6.2.5 Càlcul de l’espectre de potència de l’àudio reproduït. ................................48
ComputeWindow ...................................................................................................50
TransformToModFFT ..............................................................................................51
PeriodogramFFT .....................................................................................................51
2.2.6.2.6 Càlcul del periodograma de l’arxiu d’àudio. ................................................51
sumFFTFrame .........................................................................................................52
setFFTSumFrame ....................................................................................................53
2.2.6.3 ProcessFragment ................................................................................................54
2.2.6.3.1 Interfície de comunicació amb l’activitat. ....................................................55
2.2.6.3.2 Aplicació de filtre IIR. ...................................................................................55
Lectura dels coeficients des d’un arxiu ...................................................................56
Aplicació del filtre IIR ..............................................................................................57
2.2.6.3.3 Aplicació d’efectes. ......................................................................................58
Implementació de l’aplicació d’efectes. .................................................................58
Tremolo ..................................................................................................................59
Wah-wah ................................................................................................................60
Vibrato ....................................................................................................................62
Flanger ....................................................................................................................63
Compressor / Expander ..........................................................................................65
Limiter ....................................................................................................................66
3 Validacions ..............................................................................................................................68
3.1 Càrrega i escriptura de l’arxiu de so. ................................................................................68
3.2 Verificació del càlcul de l’espectre de potencia i del periodograma.................................69
3.2.1 Validació càlcul FFT ....................................................................................................69
3.2.2 Validació del càlcul espectre de potencia ..................................................................72
3.2.3 Validació del periodograma. ......................................................................................75
3.2.4 Validació de la funció d’enfinestrament ....................................................................77
3.2.5 Validació del funcionament complet del periodograma ............................................78
3.2.5.1 Periodograma amb N=512 i finestra Hamming ..................................................79
3.2.5.2 Periodograma amb N=256 i finestra Hann .........................................................80

Anàlisi de viabilitat i desenvolupament d'una app d'edició d'àudio, 5
3.2.5.3 Periodograma amb N=4096 i finestra Bartlett ....................................................81
3.3 Validació filtratge .............................................................................................................82
3.3 Validació dels efectes .......................................................................................................89
3.3.1 “Tremolo” amb modulador sinusoïdal ......................................................................89
3.3.2 “Tremolo” amb modulador triangular .......................................................................90
3.3.3 “Wah-wah” ................................................................................................................92
3.3.4 “Vibrato” ...................................................................................................................93
3.3.5 “Flanger” ...................................................................................................................94
3.3.6 “Compressor/Expander” ...........................................................................................95
3.3.7 “Limiter” ....................................................................................................................95
4 Conclusions i línies futures ......................................................................................................98
4.1 Conclusions ......................................................................................................................98
4.2 Línies futures ....................................................................................................................99
5 Software ................................................................................................................................101
6 Bibliografia ............................................................................................................................102

Anàlisi de viabilitat i desenvolupament d'una app d'edició d'àudio, 6

Col·laboracions

Anàlisi de viabilitat i desenvolupament d'una app d'edició d'àudio, 7

Resum del Projecte
Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’una aplicació d’edició
d’àudio per dispositius Android, amb característiques similars a les existents
per sistemes operatius com Linux, Windows o Mac. L’aplicació ha de
permetre les funcions bàsiques d’edició, com gravació d’àudio del micròfon
del dispositiu, decodificació d’arxius d’àudio en diferents formats, mostrar la
forma d’ona, tallar o esborrar parts de l’àudio i desar en la targeta l’àudio
processat.
A més es farà especial èmfasi en afegir funcionalitats d’anàlisi espectral,
aplicació de filtres i aplicació d’efectes d’àudio.
En una primera part del projecte s’anirà presentant l’estructura i el
desenvolupament del codi de l’aplicació, aturant-se en les particularitats de
la programació Android i les diferents llibreries útils per al desenvolupament
de l’aplicació.
En una segona part es farà un estudi comparatiu amb Matlab dels resultats
obtinguts en les diferents funcionalitats de processament del senyal.
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Resumen del Proyecto
Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de edición de audio
para dispositivos Android, con características similares a las existentes para
sistemas operativos como Linux, Windows o Mac. La aplicación debe
permitir las funciones básicas de edición, como grabación de audio del
micrófono del dispositivo, decodificación de archivos de audio en diferentes
formatos, mostrar la forma de onda, cortar o borrar partes del audio y
guardar en disco el audio procesado.
Además se hará especial énfasis en añadir funcionalidades de análisis
espectral, aplicación de filtros y aplicación de efectos de audio.
En una primera parte del proyecto se irá presentando la estructura y el
desarrollo del código de la aplicación, deteniéndonos en las particularidades
de la programción Android y las diferentes librerías útiles para el desarrollo
de la aplicación.
En una segunda parte se hará un estudio comparativo con Matlab de los
resultados obtenidos en las diferentes funcionalidades de procesado del
señal.
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Abstract
This project consists on the design and implementation of an audio editing
tool for Android devices, with similar features that we can find in operating
systems like Linux, Windows or Mac. This app should have the basic editing
operations, such as audio recording from microphone, decoding different
audio files formats, show audio waveform, cut or delete sections, and save
audio in the device memory card.
The emphasis will be in adding features of spectrum analysis and
application of filters and audio effects.
The work is divided in two parts. The first one, show the structure and the
development of the app code, with special focus in the peculiarities of
Android programming and useful libraries for the app development.
The second one, show a comparative study using Matlab of the results
obtained in the different signal processing features.
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1 Introducció

1.1 Objectius
L’objectiu del present projecte és la realització d’una aplicació o “app” amb el sistema operatiu
Android per dispositius mòbils, per l’edició i tractament d’arxius de so, una referència seria
l’editor lliure per ordinadors personals “Audacity” que ens cobreix aquests dos aspectes.
Dins el primer aspecte, es tracta doncs d’una aplicació que ens permeti unes funcions bàsiques
d’edició com llegir els arxius de so que tinguem al dispositiu en diferents formats, capturar so
del micròfon, presentar el so gràficament en forma d’ona, reproduir el so, tallar o seleccionar
parts de l’arxiu de so, desar l’arxiu editat a la memòria del dispositiu.
En una part més orientada al processament del senyal poder fer una representació gràfica de
l’espectre de freqüències i facilitar l’aplicació de filtres i efectes a l’arxiu de so.
Sobradament coneguts són al món del processament del senyal les capacitats de llenguatges
com C++ o software com Matlab i Octave per al tractament del senyal, en aquest projecte
estudiarem les facilitats o limitacions que trobarem per traslladar aquestes funcionalitats als
dispositius mòbils Android.
En primer lloc per situar-nos farem una breu introducció a “Audacity” i a continuació
estudiarem diverses opcions que trobem actualment al mercat Android amb funcionalitats
semblants.
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1.1.1 Audacity

Audacity és un editor d’àudio de software gratuït de codi lliure i col·laboratiu amb versions a
les principals plataformes d’ordinador personal, Windows, Linux i Mac OS X, però de moment
no per a dispositius mòbils Android o Ios. Al llarg del temps s’ha anat afegint i es continua
afegint nombroses funcions tant d’edició com d’anàlisi.
Té la funció d’editor multipista amb funcions per tallar, enganxar, esborrar, mesclar, capturador
d’àudio en múltiples canals, importació i exportació als principals formats.
També inclou funcions d’anàlisi com la finestra d’espectrograma que ens permet definir el tipus
d’espectrograma, tipus de finestra i mostres per finestra.
I finalment també nombroses opcions d’aplicació d’efectes, com poden ser: reducció de soroll,
canvi de to, equalització i filtratge, eco, limitador, wah-wah, etc. A més ens permet aplicar els
efectes en cadena.

Il·lustració 1. Audacity (font: [Aud])

Aquestes característiques fan d’Audacity un programa molt útil i popular però que com veurem
a continuació no es troba un equivalent semblant al mercat Android.
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Passem doncs a veure les diferents opcions que trobem a Google Play (mercat d’aplicacions
Android). Per no allargar-nos en excés veurem les apps agrupades en famílies segons les seves
característiques.

1.1.2 Retalladors d’àudio
Aquí trobem apps com RingDroid, MP3 Cutter, Ringtone Creator,
Audio Editor Cutter & Merger, etc. Moltes d’aquestes aplicacions són
hereves del codi de Ringdroid [RgD1], que és codi lliure (amb
llicència Apache 2.0), que també aprofitem en aquest projecte.
Bàsicament les funcionalitats d’aquestes aplicacions permeten llegir
àudio o capturar del micròfon, mostrar-ho en forma d’ona, retallar
l’àudio i desar-lo, i en alguna app, ajuntar diferents àudios o opcions
de canvi de volum o fading.
Il·lustració 2. Ringdroid
(font: [RgD1])

1.1.3 Editors multipista i mescladors
En aquest apartat trobem apps com Audio Editor, Audiodroid, Androsynth Audio Composer, nTrack Studio, etc. Les dues primeres serien del grup que ens permeten fer una edició multipista
però amb només les característiques de retallar, afegir, esborrar i desar el resultat o bé amb
àudio d’arxiu o capturat del micròfon. Les dues següents serien del grup aplicacions més
orientades a l’edició musical, la primera ens afegeix la possibilitat d’aplicar alguns dels efectes
més habituals (reverb, flanger, tremolor, etc...), de so capturat del micròfon o d’instruments
midi a través de l’USB.

El cas de Androsynth Audio Composer [AAco] (de pagament) és potser el més proper als
nostres objectius, ja que afegeix l’aplicació de filtres i efectes de manera gràfica i senzilla a
l’edició multipista. Però com a inconvenients a la part d’anàlisi només ens mostra una
representació d’espectre bàsica en temps real en una petita finestra, sense representació de
periodograma, ni representació dels nivells o freqüències mostrades, o opcions de configuració.
Pel que fa a l’aplicació de filtres, inclou un editor per fer els nostres efectes amb blocs (filtres,
retard, generador d’ones, equalitzador), amb la limitació de tenir blocs fets i per tant poca
flexibilitat a l’hora de definir els filtres o efectes.
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Il·lustració 3. Androsynth Audio Composer (font: [AACo])

1.1.4 Anàlisi d’espectrograma

Al mercat trobem un gran nombre d’analitzadors d’espectre però orientats a l’anàlisi en temps
real de l’entrada de micròfon o del so reproduït per una aplicació de reproducció d’àudio.
Un exemple dels més interessants i complets que trobem és Advanced Spectrum Analyzer PRO
[ASApro], que ens permet entre altres funcionalitats escollir el tipus i mida de la finestra,
l’escala, i l’ús de marcadors.
Però no trobem un analitzador que ens mostri el periodograma d’una mostra d’àudio.

Il·lustració 4. Advanced Spectrum Analyzer PRO. (font: [ASApro])

1.1.5 Disseny de filtres digitals i processament del senyal.
D’aquest grup malauradament no trobem gaire res al mercat Android, per tant és un camp
encara amb molt per endavant, però si que trobem algunes aplicacions interessants que poden
ser complement a l’app d’aquest projecte.
Trobem l’aplicació AJDSP [AJDSP], aquesta aplicació d’utilitat educativa ens permet fer un
disseny per blocs, amb funcions habituals del processament del senyal com generadors de
senyals, filtres FIR i filtres IIR, convolució, FFT, enfinestrament, resposta en freqüència,
sobremostratge, etc. Podem gravar fins a deu segons d’àudio per processar, però no podem
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desar els resultats, o treballar sobre arxius. Merament es tracta d’una eina educativa, com a
complement a un manual de processat.

Il·lustració 5. AJDSP. (font: [AJDSP])

Trobem a Google Play dos aplicacions força interessants pel disseny de filtres digitals, la
primera FIR Filter Designer [FirD] tal i com diu el seu nom, ens facilita el disseny de filtres
FIR amb el mínim ordre i ens representa la resposta gràficament, però el més interessant és que
podem exportar els resultats en forma de fitxer de text amb els coeficients o amb l’algoritme en
diferents llenguatges (C/C++, C#, Java or MATLAB/GNU Octave).

Il·lustració 6. FIR Filter Designer. (font: [FirD])

La segona Digital Filter Designer [DFde] ofereix característiques similars, disseny,
representació i exportació de coeficients a fitxer de text, però per filtres IIR.

Il·lustració 7. Digital Filter Designer. (font: [DFde])
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Això fa d’aquestes dues aplicacions un bon complement a l’aplicació del projecte, ja que els
coeficients calculats els podrem aplicar al filtratge de la nostra aplicació.
Finalment després de provar moltes d’aquestes aplicacions podem treure com a conclusió que hi
ha força camp de millora, trobem aplicacions senzilles que no ens cobreixen, no ja les
funcionalitats d’una aplicació com Audacity, sinó les funcions aïllades com pot ser l’anàlisi
espectral. A més algunes d’aquestes aplicacions presenten errades i dissenys poc encertats per
un sistema Android, que poden fer una mica frustrant el seu ús.

1.2 Estructura de la memòria
Un cop presentats els objectius passarem a veure el desenvolupament del projecte, per això s’ha
estructurat la memòria en dues parts principals.
El capítol 2, on presentarem el disseny i el desenvolupament del codi de l’aplicació. Primer ens
detindrem a conèixer alguns aspectes particulars de l’arquitectura d’una aplicació Android,
necessaris per entendre com s’ha anat estructurant l’aplicació.
A continuació es presentarà l’estructura de l’aplicació, per després anar desgranant els diferents
blocs funcionals que conformen l’aplicació, fent èmfasi a les llibreries i classes utilitzades i
aturant-nos especialment a les més relacionades amb el tractament i processament de l’àudio.
També s’ha considerat interessant incloure detalls de la programació que normalment no trobem
als manuals i tutorials i que poden portar maldecaps al programador que s’inicia a la plataforma.
Al capítol 3, es presenten les diferents validacions del codi de l’app, és a dir verificar que els
resultats obtinguts a l’app són correctes i precisos. Aquestes validacions s’han fet comparant els
resultats obtinguts als de computar les mateixes funcionalitats amb Matlab.
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2 Desenvolupament de l’aplicació.
2.1 Introducció a l’estructura d’una aplicació Android
En aquest capítol, s’explicarà el desenvolupament de l’aplicació. En primer lloc farem una breu
introducció a alguns aspectes de l’estructura d’una aplicació Android importants per entendre
els següents apartats.
Aquesta no serà una descripció exhaustiva de tots els components i l’estructura d’un projecte
Android, ja que podem trobar amplia bibliografia al respecte i no és l’objecte d’aquest treball fer
una introducció a la programació en Android, sinó centrar-nos en les possibilitats que ens dóna
per implementar aplicacions d’àudio i tractament del senyal. Per tant ens limitarem a definir
alguns components que després veurem durant la resta del capítol.

2.1.1 Components
Una aplicació Android està composta per una combinació lliure d’uns blocs essencials, que
s’anomenen “components”. Els “components” són blocs independents i amb un rol específic.
Hi ha quatre tipus de “components” que podem utilitzar per construir la nostra aplicació:

-

-

“Activities”. Una activitat representa una única pantalla amb una interfície d’usuari.
“Services”. Un servei es un component que corre en segon pla per dur a terme
operacions de llarga durada o treball per processos remots, no porta una interfície amb
l’usuari.
“Content providers”. Els proveïdors de contingut proporcionen facilitats d’accés a dades
estructurades.
“Broadcast receivers”. Els receptors de notificacions permeten rebre notificacions a
nivell de sistema.

Només ens aturarem a veure en més profunditat el primer, les “activities”, que són el component
essencial de la nostra aplicació.
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2.1.2 Intents
L“intent” [And2] és un element molt important que ens facilita la comunicació entre els
diferents components. Els “intent” són objectes que serveixen per enviar missatges o demanar a
un altre component l’execució d’una acció.
En el cas concret de les activitats, l’intent ens servirà per iniciar una altra activitat podent passar
un missatge, i també rebre una resposta al tancar-se l’activitat cridada.
Més endavant veurem algun exemple aplicat a l’app.

2.1.3 Activity
Com s’ha introduït a l’apartat anterior una “activitat” o “activity” [And3] representa una
“pantalla” amb una interfície per a què l’usuari interactuï. Per tant cada activitat porta associada
una vista o “view”, que consisteix en la representació gràfica d’aquesta interfície.
Una aplicació consta d’una o més activitats que representaran les diferents funcions que volem,
i és molt important entendre que cada activitat és independent de les altres tot i poder estar
lligades, és a dir, seria un error pensar en les diferents activitats d’una aplicació com si es
tractessin de les diferents finestres en una aplicació Windows o Linux, més aviat podríem
pensar en diferents finestres del sistema operatiu o diferents aplicacions a Windows o Linux que
interactuen. Per exemple, una variable o objecte no pot ser compartida per diferents activitats,
per tant per interactuar amb altres activitats hauria de ser transmesa, mitjançant un “Intent”.
Un altre punt molt important a l’hora de desenvolupar una aplicació estable i flexible en
Android és tenir en compte el cicle de vida d’una activitat, que podem veure a la següent
il·lustració.
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Il·lustració 8. Cicle de vida d’una activitat (font: [And3])

Al gràfic podem veure el cicle d’execució dels diferents procediments segons l’estat en què es
trobi l’activitat i l’estat anterior. És a dir, en aquests procediments definiríem, per exemple, com
actuar al crear l’activitat, com actuar quan aquesta activitat passa a un segon pla o com actuar
quan l’activitat torna a passar a primer pla.

A continuació tenim un exemple de com es tradueix en codi l’estructura d’una activitat.

public class ExampleActivity extends Activity {
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
// The activity is being created.
}
@Override
protected void onStart() {
super.onStart();
// The activity is about to become visible.
}
@Override
protected void onResume() {
super.onResume();
// The activity has become visible (it is now "resumed").
}
@Override
protected void onPause() {
super.onPause();
// Another activity is taking focus (this activity is about to be "paused").
}
@Override
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protected void onStop() {
super.onStop();
// The activity is no longer visible (it is now "stopped")
}
@Override
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
// The activity is about to be destroyed.
}
}

En realitat només és imprescindible definir el procediment “onCreate”, cridat quan l’activitat és
creada, que de manera no gaire estricta podríem pensar com si es tractés del “main” en altres
llenguatges.
La resta depenen més de les característiques de l’aplicació que volem desenvolupar, però una
bona pràctica és sempre definir-les totes encara que sigui només per introduir un missatge de
“log”, que ens facilitarà les feines de depuració.
Per exemple si iniciem una activitat B des d’una activitat A, l’activitat A no es destruirà, passarà
primer a estat “onPause” i després a “OnStop”, si tornem a l’activitat A, no tornarem a
“onCreate” sinó que passarem per “onRestart”, “OnStart” i “OnResume”.
Per tant si volem que la reproducció d’àudio s’aturi en perdre visibilitat l’activitat, dins
“OnStop” escriurem el codi per aturar la reproducció, si volem que al tornar a primer pla es
reprengui, ho indicarem a “OnResume”.

2.1.4 Fragment
Quan començaren a aparèixer dispositius amb pantalles de gran dimensió com les “tablets”, va
sorgir el problema que una interfície gràfica dissenyada per a un dispositiu de mida petita no
s’adaptava fàcilment a una de mida més gran. La solució a aquesta problemàtica va ser el
“Fragment” [And4].
Un “fragment” ho podríem entendre com una porció de la interfície gràfica d’una activitat, que
pot afegir-se o eliminar-se de l’activitat de forma independent, i que pot reutilitzar-se en altres
activitats.
D’aquesta manera solucionem el problema, ja que al dividir la interfície, podem per exemple en
una “tablet” presentar en pantalla alhora els diferents fragments de la interfície, i en un
dispositiu amb una pantalla més petita, presentar els fragments en diferents pantalles, o definir
diferents configuracions segons l’orientació de la pantalla sense reescriure el mateix codi per a
les diferents configuracions.
Programàticament el “fragment” té una configuració equivalent a una activitat, a continuació
podem veure el cicle de vida d’un fragment que és una mica diferent del d’una activitat, ja que
introdueix nous estats.
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Il·lustració 9. Cicle de vida d'un fragment. (font: [And4])

Veiem de forma resumida en què consisteixen aquests estats.
Estats del “fragment” des que és iniciat, fins que l’usuari pot interactuar:
1. onAttach(Activity) : cridat un cop el fragment és associat a la seva activitat.
2. onCreate(Bundle) : cridat per dur a terme la creació inicial del fragment.
3. onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : Crea i retorna la interfície gràfica
del fragment.
4. onActivityCreated(Bundle) : comunica al fragment que l’activitat ha completat el seu
Activity.onCreate().
5. onStart() : cridat quan el fragment és visible per l’usuari.
6. onResume() : cridat quan l’usuari ja pot interactuar amb el fragment.
Estats per a quan el fragment ja no és utilitzat:
1. onPause() : cridat quan l’usuari ja no pot interactuar amb el fragment.
2. onStop() : cridat quan el fragment ja no és visible per l’usuari.
3. onDestroyView() : permet al fragment netejar els recursos associats a la vista de la
interfície.
4. onDestroy() : cridat per dur una neteja final de l’estat del fragment.
5. onDetach() : cridat justament abans que el fragment deixi d’estar associat a l’activitat.
Igual que amb l’activitat és important controlar els diferents estats, i quines operacions cal fer en
cada estat.
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2.1.5 Interfície per comunicació entre fragments i activitat
Com hem vist l’intent és el mètode per comunicar dades entre diferents activitats, veurem ara
com comuniquem entre diferents fragments i l’activitat, la comunicació entre fragments es fa a
través de l’activitat.
Ho podem veure amb un exemple, tenim una activitat amb dos fragments, “fragment1” i
“fragment2”, volem llegir la variable “var1”( en aquest cas un “integer”) de “fragment1” i
processar-la a “fragment2”.
A l’activitat, definim un mètode, on el paràmetre és la variable “var1”
getVar1(int var1){
}

A continuació definim a “fragment1” una “interface” (“Fragment1Listener”), on
inclourem el o els mètodes definits a l’activitat per tractar les dades del fragment.
Fragment1Listener mCallback;
public interface Fragment1Listener {
public void getVar1(int var1);
}

A l’activitat haurem d’indicar a la definició de la classe, que implementa la interfície:
public class mainActivity extends AppCompatActivity implements Fragment1.Fragment1Listener {
…
}

A continuació a la part del codi de “fragment1” on haguem computat “var1”, cridem el
mètode, estarem executant el mètode de l’activitat, passant la variable local del fragment com a
paràmetre.
mCallback.getVar1(var1);

Ja només ens restaria passar la variable al “fragment2”, per fer això definim un mètode
“públic” al “fragment2” per computar la variable:
public void computeVar1(int var1){…}

Per poder executar aquest mètode des de l’activitat hem de crear una instància del tipus
“fragment2” com podem veure al següent codi:
Fragment2 Frag2 = (Fragment1)
getSupportFragmentManager().findFragmentByTag(getFragmentTag(1));
if (Frag2 != null) {
Frag2.computeVar1(var1); // cridem el métode de “fragment1”
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}

A la nostra aplicació, que utilitza pestanyes, hem d’implementar un mètode auxiliar per
aconseguir el “tag” que identifica el fragment, construïm el “tag” a partir de la posició de la
pestanya. Més endavant veurem en què consisteix la definició de les pestanyes.
private String getFragmentTag(int pos) {
return "android:switcher:"+R.id.viewpager2+":"+pos;
}

2.1.6 Layout
Cada activitat i cada fragment porta associat un “layout”, també altres elements com el
“customDialog” que veurem més tard en porta un. El “layout” defineix el disseny de la
interfície d’usuari, l’ordre i l’emplaçament a la pantalla dels diferents elements gràfics.
El “layout” ve definit en un arxiu en format “xml”, tot i que pot ser creat i modificat
programàticament.

Un cop introduïts aquests conceptes que veurem al llarg d’aquest capítol, passem a veure com
s’ha desenvolupat l’aplicació.
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2.2 Implementació de la aplicació

2.2.1 Estructura de la aplicació
La primera feina un cop definides les diferents funcionalitats que li volíem donar a la nostra
aplicació, va ser definir una estructura, que és la mostrada a la següent il·lustració:

Il·lustració 10. Estructura de l'app.

Passem a definir la funcionalitat dels diferent blocs.

MainActivity
Aquesta és l’activitat que s’inicia amb l’aplicació, la seva funció és escollir entre tres opcions:
-

Gravació d’àudio del micròfon. (“RecordActivity”)
Carregar arxiu d’àudio amb un explorador d’arxius i iniciar edició
(“OpenFileExplorerDialog”).
Carregar arxiu d’àudio des d’una llista amb tots els arxius d’àudio del dispositiu.
(“LoadFileActivity”)
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RecordActivity
Aquesta activitat ens presenta la funció de gravació d’àudio del micròfon del dispositiu, consta
de dues pestanyes, a la primera (“RecordFragment”) tenim el control de gravació i a la segona
(“instantFFTFragment”) se’ns mostra l’espectre de potència del senyal del micròfon.
Finalitzada la gravació s’inicia l’edició. (“EditActivity”)

LoadFileActivity
Aquesta activitat ens presenta una llista amb tots els arxius de sons del dispositiu, indicant
informació de l’arxiu i el tipus.
Ens permet esborrar l’arxiu o iniciar l’edició. (“EditActivity”)

EditActivity
Aquesta activitat és el cor de la nostra aplicació, s’inicia un cop gravat un àudio o carregat un
fitxer d’àudio.
Consta de tres pestanyes:
-

-

-

Pestanya EDIT (“EditFragment”): en aquesta pestanya se’ns mostra la forma d’ona del
senyal i se’ns presenten les funcions d’edició (tallar, seleccionar), reproducció de
l’àudio i la possibilitat de desar l’àudio en un arxiu.
Pestanya FFT (“FFTFragment”): aquí tenim la representació de l’espectre de potència
del senyal, podent veure l’espectre instantani del senyal al mateix temps que el
reproduïm o el periodograma de tot el senyal.
Pestanya PROCESS (“ProcessFragment”): aquesta és la pestanya de processament,
aquí tindrem la funcionalitat d’aplicació de filtres i d’efectes.

A continuació passarem a detallar la implementació dels diferents blocs, senyalant els elements
utilitzats i aturant-nos en els elements més interesants.
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2.2.2 MainActivity
Aquesta és l’activitat que s’inicia amb l’aplicació, la seva funció és escollir entre tres opcions.
Ja que la funcionalitat de l’aplicació depèn de poder treballar amb la targeta de memòria del
dispositiu, al iniciar l’activitat i abans de carregar la interfície gràfica (“layout”), el primer que
fem és verificar que la targeta està muntada i hi tenim accés.
Per això utilitzen la classe “Environment” [And5], per obtenir l’estat de la tarjeta SD.
String status = Environment.getExternalStorageState();

Si l’estat retornat ens indica que la targeta no està muntada, està en només lectura o compartida
per USB, sortim de l’aplicació amb un missatge informant de l’error.
Per mostrar missatges d’error utilitzem la classe “AlertDialog” [And6], que ens permet de
definir una finestra de diàleg amb fins a tres botons, en aquest cas només s’implementa un
“OK”, per sortit un cop llegit el missatge.

private void showFinalAlert(CharSequence message) {
new AlertDialog.Builder(MainActivity.this)
.setTitle(getResources().getText(R.string.alert_title_failure))
.setMessage(message)
.setPositiveButton(
R.string.alert_ok_button,
new DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog,
int whichButton) {
finish();
}
})
.setCancelable(false)
.show();
}

A continuació es carrega la interfície gràfica que consta de tres botons del tipus “Button”
[And7]. A continuació mostrem la definició d’un botó al codi:

Button buttRecord = (Button) findViewById(R.id.btRecord);
buttRecord.setOnClickListener(this);

A la primera línia assignem l’objecte “button” a un element del “layout”, a la segona li
assignem un esdeveniment del tipus “OnClick”.
A continuació incloem com a exemple d’esdeveniment del tipus “OnClick” el definit en aquesta
activitat al ser el més senzill de l’aplicació.
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Als apartats següents no entrarem tant en detall amb la implementació dels botons, ja que seria
equivalent tot i que utilitzem altres tipus de botons i hi definim altres característiques.

public void onClick(View v) {
switch(v.getId()){
case R.id.btRecord:
Intent i = new Intent(this, RecordActivity.class);
startActivity(i);
break;
case R.id.btLoad:
Intent f = new Intent(this, LoadFileActivity.class);
startActivity(f);
break;
case R.id.btExplorer:
openFileExplorerDialog();
break;
}
}

Aquest mètode s’executa quan cliquem un botó de la interfície, amb “getId()” obtenim la
identificació de l’objecte que fa la crida.
Podem veure també al codi, l’ús d’“Intent” per obrir una nova activitat, en aquest cas sense
passar dades.
Al clicar al botó de l’explorador en comptes d’obrir una nova activitat, s’executa el mètode
“openFileExplorerDialog()”, aquest mètode ens mostra en una finestra de diàleg un
explorador d’arxius, on se’ns mostraran els arxius amb una extensió d’arxiu d’àudio acceptat pel
decodificador d’Android, podent filtrar els arxius obtinguts.
És un mètode força més complex, així que a continuació detallarem les diferents classes
utilitzades per la seva implementació.
A “openFileExplorerDialog()” tornem a utilitzar la classe “AlertDialog”, per mostrar en una
finestra de diàleg un explorador d’arxius però en aquest cas aprofitem més en profunditat les
possibilitats de la classe per crear una finestra de diàleg customitzada, on podem mostrar un
“TextView” [And8] que utilitzem per implementar el filtre d’arxius i un “ListView” [And9],
un llistat d’items amb “scroll” que omplim amb els arxius i directoris. També molt important és
la classe “AdapterView” [And10] que treballa amb el “ListView” per atendre a la selecció
d’items, equivalent al “OnClick()” que vam presentar pels botons.
Tornem també a utilitzar la classe “Environment”, que ens proporciona els mètodes per llegir
l’arbre de directoris del dispositiu, que són desats com objectes tipus “File” [And11].
Per implementar el filtre d’arxius utilitzem els mètodes proporcionats per les classes “Editable”
[And12] i “TextWatcher” [And13], aquesta ultima complementa a la primera atenent els canvis
al text definit “Editable”.
Finalment obtenim a la sortida del diàleg un “String” amb la ruta de l’arxiu d’àudio, i obrim
l’activitat “EditActivity” passant aquesta informació. Veiem l’ús d’”Intent” per obrir una
activitat passant dades:
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mWasGetContentIntent = false;
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_EDIT, Uri.parse(filename));
intent.putExtra("was_get_content_intent", mWasGetContentIntent);
intent.setClassName("com.audiodroidedit", "com.audiodroidedit.EditActivity");
startActivity(intent);

Utilitzem un constructor diferent que ens permet definir una acció per una dada donada i el
mètode “putExtra” que ens permet afegir dades extres de diferents tipus però no objectes.
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2.2.3 RecordActivity
Aquesta activitat com ja s'ha dit és l'encarregada d'enregistrar so del micròfon del dispositiu.
Com que volem també tenir la possibilitat de mostrar l'espectre de potència del senyal
enregistrat, s'ha optat per mostrar dues pestanyes, la pestanya "RECORD" per l'enregistrament i
la pestanya "FFT" per mostrar l'espectre de potència.

Per implementar les pestanyes s'utilitza la classe "TabLayout" [And14], juntament amb la
classe "ViewPager" [And15], aquesta és necessària perquè és la que ens permet moure’ns entre
diferents “layouts” o "pàgines", podem veure a continuació com s'instancia i es vincula el
"ViewPager" al "TabLayout".

viewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.viewpager);
setupViewPager(viewPager);
tabLayout = (TabLayout) findViewById(R.id.tabs);
tabLayout.setupWithViewPager(viewPager);

A cada pestanya (pàgina del “ViewPager”) carreguem els "Fragment" que implementaran la
interfície amb l'usuari per la funcionalitat que li volem donar a cada pestanya. Podem veure per
exemple la part del codi de "setupViewPager" on afegim els fragments a l'"adaptador" del
"ViewPager" que hem definit:
adapter.addFragment(new RecordFragment(), "Record");
adapter.addFragment(new instantFFTFragment(), "FFT");

L’altra part que és interessant que ens detinguem a veure és a la definició del "Listener",
i concretament al mètode "onPageSelected", ja que ens permet definir el comportament
de l'aplicació al seleccionar una pestanya:
// Attach the page change listener inside the activity
viewPager.addOnPageChangeListener(new ViewPager.OnPageChangeListener() {
// This method will be invoked when a new page becomes selected.
@Override
public void onPageSelected(int position) {
if (position == 1) {
setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_SENSOR);
setOnThreadFFT(true);
} else if (actualTab == 1){
setOnThreadFFT(false);
}
if (position == 0) {
setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT);
}
actualTab = position;
}
...
}); // Fin Tab Listener
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El mètode "onPageSelected" s'executa cada cop que seleccionem una pàgina, i "position"
correspon a l'ordre en què hem carregat els fragments.
Dins el mètode aprofitem per iniciar i aturar el càlcul de la FFT segons estem o no visualitzantla, i per fixar l’orientació en la pestanya "RECORD" i lliurar-la a la pestanya "FFT".
Això últim ho fem perquè no té gaire utilitat que l’orientació canviï a la interfície definida per
l'enregistrament, i ens estalvia força codi extra que hauríem d'afegir perquè la gravació
mantingues l'estat, ja que el comportament per defecte és que amb el canvi d'orientació es
destrueixi l'activitat i es carregui de nou.

Com vam explicar abans encara que estiguin lligats, els fragments i l’activitat contenidora no
comparteixen les variables i objectes, per tant l'altra funció important de "RecordActivity" és
la comunicació entre "Fragments".
Ja vam explicar a un apartat anterior com fem aquesta comunicació mitjançant una interfície,
vegem doncs quins mètodes implementem i quina funció els donem.
En primer lloc vegem la definició de la classe:
public class RecordActivity extends AppCompatActivity implements
RecordFragment.OnrecordFragListener, instantFFTFragment.OnButtonListener {}

Podem veure que implementem dues interfícies,
La primera “RecordFragment.OnrecordFragListener” pertany al fragment
“RecordFragment”, i hi haurem de definir a l’activitat dos mètodes:

public void onSendRecordingFrame(short[] currentPlayingFrame);
public void onRecordButtonOn(boolean recordButtonOn);

El primer ens recull les mostres actuals del so enregistrat, que passarem al Fragment FFT
perquè siguin computades.
El segon ens recull l'estat actual del botó de gravació de la pestanya "RECORD" que utilitzarem
per coordinar-lo amb l'equivalent a "FFT".
Per la segona interficie, “instantFFTFragment.OnButtonListener ”, definim només un
mètode:
void onSendButtonAction(int buttonAction);

Que ens recull en aquest cas l'estat actual del botó de gravació de la pestanya "FFT" que
utilitzarem per coordinar-lo amb l'equivalent a "RECORD".
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Passem ara a veure la definició dels fragments.

2.2.3.1 RecordFragment
Aquest "fragment" és l'encarregat de dur a terme la gravació, el seu "layout" que podem veure a
la captura de pantalla següent, inclou un botó per iniciar o aturar la gravació, un menú
desplegable per seleccionar la freqüència de mostratge, un botó per cancel·lar la gravació i un
text amb el temps de gravació.

Il·lustració 11. Captura de pantalla de la pestanya "RECORD"

A més de la definició del “layout”, i en primer lloc s'implementa l'interfície que ens comunicarà
el Fragment amb l'activitat que hem explicat abans:
// Comunicación fragment - Activity
OnrecordFragListener mCallback;
// Container Activity must implement this interface
public interface OnrecordFragListener {
public void onSendRecordingFrame(short[] currentPlayingFrame);
public void onRecordButtonOn(boolean recordButtonOn);
}

Per respondre als botons implementem dos mètodes, "onRecordButton()" i
"onCancelButton()". Les seves funcions són:

-

"onRecordButton()": si la gravació no està iniciada, inicia la gravació cridant el
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-

-

mètode "recordAudio()", si està iniciada passa a "false" la variable
"mRecordingKeepGoing" que controla la gravació.
"onCancelButton()" si la gravació està iniciada, l’aturarà i ens retornarà a l'activitat
inicial "MainActivity". Això ho fem passant a "false" la variable
"mRecordingKeepGoing" i a "true" la variable "mFinishActivity".
"RecordAudio()" és el mètode que controla la gravació.

El codi encarregat de llegir les mostres captades pel micròfon s'implementa a la classe
"SoundFile" que aprofitem amb algunes modificacions del projecte de codi lliure "RingDroid",
entre d’altres la possibilitat de modificar la freqüència de mostratge al enregistrar àudio.
Aquesta classe l'explicarem a continuació abans de passar a la part d'edició.
Per tant a "RecordAudio()" el que fem és primer implementar els "listener" de la classe
"SoundFile", un per actualitzar el temps de gravació que mostrem per pantalla i l'altre per
recollir el buffer de mostres actual que passem a l'activitat per calcular l’espectre.
A continuació iniciem un fil per la gravació en un segon pla, per iniciar la gravació instanciem
un objecte de la classe "SoundFile" amb el mètode "record()" que inicia la gravació. Si la
variable "mRecordingKeepGoing" passa a "false" s'atura la gravació, si "mFinishActivity" és
"true", tanquem l'activitat, sinó cridem al mètode "onRecord()".

El mètode "onRecord()", mitjançant un "intent" inicia l'activitat d'edició, a més passa l'objecte
“SoundFile” a la nova activitat.
A Android no hi ha una forma directe de passar objectes a altra activitat, com es "serializable" a
Java, per passar una gran quantitat d'objectes s'utilitzaria la interfície "Parcelable" [And16],
però en el nostre cas no té sentit, ja que és força complex i només ens cal passar un objecte, per
tant utilitzem el patró "Singleton" [Sing], per això creem una nova classe "CommSoundFile",
molt senzilla però que ens resol el problema:

class CommSoundFile {
private static SoundFile objeto = null;
public static void setObjeto(SoundFile newObjeto) {
objeto = newObjeto;
}
public static SoundFile getObjeto() {
return objeto;
}
}

L'objectiu del patró és que un objecte només sigui instanciat un cop i proporcionar un accés
global a aquest des de diferents classes, veiem part del codi de " OnRecord":
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CommSoundFile.setObjeto(mSoundFile);
mWasGetContentIntent = false;
// Declaración Intent para abrir EditActivity
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_EDIT, Uri.parse("record"));
// Add extended data to the intent.
intent.putExtra("was_get_content_intent", mWasGetContentIntent);
intent.setClassName("com.audiodroidedit", "com.audiodroidedit.EditActivity");
startActivity(intent);

Podem veure com instanciem un objecte nou amb el mateix contingut que “ mSoundFile", però
no al Fragment sinó a "CommSoundFile", posteriorment a l'activitat d’edició amb el mètode
"getObjeto" el recuperarem.

2.2.3.2 InstantFFTFragment
Aquest Fragment és carregat a la pestanya "FFT" de l'activitat "RecordActivity" i és
l'encarregat de mostrar-nos la representació de l'espectre de potència del senyal capturat pel
micròfon, el seu funcionament és idèntic al fragment "FFTFragment" que veurem a l'activitat
d'edició, és, de fet, una versió reduïda, per tant l'explicarem juntament amb aquesta.

Il·lustració 12. Captura de la pantalla de pestanya FFT (orientació "land")
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2.2.4 LoadFileActivity
A "LoadFileActivity" reaprofitem gran part del codi de l'activitat inicial de “RingDroid". A
"RingDroid" aquesta activitat carrega en una llista tots els arxius de so del dispositiu que
representa a pantalla i ens permet esborrar o obrir l’edició de l'arxiu seleccionat, a més més,
aquí podem iniciar la gravació de so del micròfon que es du a terme també a l'activitat d’edició.
I també s'encarrega d'assignar l'arxiu seleccionat al to de trucada, alarma o notificació si s'ha
seleccionat a l'activitat d'edició.
El que hem fet per tant és simplificar-la per incloure només la part de mostrar els arxius d’àudio,
i poder esborrar o editar l'arxiu seleccionat.
El més interesant d'aquesta classe és l’ús de l'API "MediaStore" [And17], definida com a
proveïdor de “media”, conté la meta data de tots els arxius de “media” continguts al dispositiu,
en concret en aplicacions d’àudio com la nostra ens interessa la classe enniuada
"MediaStore.Audio" que conte el meta data de tot l’àudio del dispositiu.
Per exemple al següent codi obtenim les rutes dels arxius de so i les desem dins un “array”
d”Strings”:

String[] columnNames = {
MediaStore.Audio.Media.INTERNAL_CONTENT_URI.toString(),
MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI.toString()
};
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2.2.5 Classe SoundFile
Al projecte de codi lliure "Ringdroid" es defineix un tipus d'objecte, l'objecte de la classe
“SoundFile”, per agrupar els atributs i els mètodes al voltant de la mostra de so sobre la que
volem treballar.
El constructor de la classe no el cridem directament sinó mitjançant els dos mètodes següents
segons si volem enregistrar del micròfon ("record()") o carregar d'un arxiu (“create()”):
// Create and return a SoundFile object using the file fileName.
public static SoundFile create(String fileName,ProgressListener progressListener)
// Create and return a SoundFile object by recording a mono audio stream.
public static SoundFile record(ProgressListener progressListener)

Implementa a més una interfície per actualitzar el progrés sigui de la gravació o de la càrrega de
l’arxiu.
/ Progress listener interface.
public interface ProgressListener {
/**
* Will be called by the SoundFile class periodically
* with values between 0.0 and 1.0. Return true to continue
* loading the file or recording the audio, and false to cancel or stop recording.
*/
boolean reportProgress(double fractionComplete);
}

Com a atributs o variables de l'arxiu de so trobem la freqüència de mostratge, el nombre de
canals, la taxa mitjana de bit, els buffers que contenen les mostres, el nombre de mostres, mida i
ruta de l'arxiu.
A més, tenim una sèrie de mètodes per obtenir els valors dels diferents atributs que defineixen
l'objecte:
public static String[] getSupportedExtensions()
public String getFiletype()
public int getFileSizeBytes()
public int getAvgBitrateKbps()
public int getSampleRate()
public int getChannels()
public int getNumSamples()
public int getNumFrames()
public int getSamplesPerFrame()
public int[] getFrameGains()
public ShortBuffer getSamples()

Però els mètodes més importants, i on ens aturarem una miqueta més a estudiar-los, són els
següents:
private void ReadFile(File inputFile)
private void RecordAudio()
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public void WriteFile(File outputFile, float startTime, float endTime)
public void WriteWAVFile(File outputFile, float startTime, float endTime)

-

“ReadFile” és el mètode que s'encarrega de carregar i decodificar un arxiu d'àudio i
desar-ho al buffer de mostres.
“RecordAudio” és el mètode que s'encarrega d’enregistrar el micròfon del dispositiu i
desar les mostres al buffer.

Aquests dos mètodes a més calculen les trames que s'utilitzaran per mostrar la forma d'ona a la
pantalla.
-

“WriteFile” és el mètode per desar les mostres en un arxiu de tipus MPEG-4, format
inclòs al codificador de l'API d'Android.
“WriteWavFile” desa les mostres en un arxiu de format "wave".

Per la realització de la nostra aplicació hem aprofitat aquesta classe que hem modificat per
adequar-se a les nostres necessitats, aquestes modificacions i afegits les tractarem a l'apartat
dedicat a l'activitat d'edició.
Una modificació que no tractarem després és “WriteWAVFile()” en la que s'ha depurat una
errada que causava que es gravés com a primera mostra "0" i la resta es desplacessin, deixant
l'última mostra fora, que, tot i no ser apreciable per l’oïda, no era correcte.

2.2.5.1 Enregistrament del micròfon.
A continuació introduirem les classes i de forma esquemàtica, la metodologia per enregistrar
àudio del micròfon.
Utilitzem la classe "AudioRecord" [And18], els passos a seguir serien:

1. Obtenim la mida de buffer mínim necessari per a la codificació i canals que
configurarem:
getMinBufferSize( sampleRateInHz, channelConfig, audioFormat)

2. Instanciem un objecte de la classe “Audiorecord”, tenint en compte el valor obtingut
abans:
AudioRecord audioRecord = new AudioRecord(audioSource, sampleRateInHz,
channelConfig, audioFormat, bufferSizeInBytes)

3. Iniciem la gravació:
audioRecord.startRecording();

4. Dins un bucle, llegim les mostres que desem dins un buffer:
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audioRecord.read(buffer, offsetInShorts, sizeInShorts)

5. Dins del bucle com que volem desar tot l'enregistrament, desem a un altre buffer les
mostres que anem llegint:
DecodedSamples.put(buffer);

Nota: hem d’anar augmentant la mida d’aquest buffer i per poder fer això necessitem utilitzar
dos buffers, ja que no es poden augmentar de mida dinàmicament, és a dir copiem les dades a un
nou buffer, augmentem la mida del primer i tornem a copiar les mostres al primer.
6. Per Finalitzar la gravació, aturem la gravació i alliberem el dispositiu.
audioRecord.stop();
audioRecord.release();

Un punt important també és que la mostra de 16 bits la rebem en format "Big Endian", i les
mostres per ser desades en "wave" o reproduïdes al reproductor han d'estar en format "Little
Endian", això ho aconseguim amb el següent mètode, s'estableix el buffer de lectura en bytes
com “Little Endian” i el copiem amb aquest format a un buffer de "short":

DecodedBytes.order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN);
DecodedSamples = mDecodedBytes.asShortBuffer();

A més incloem dins el bucle el següent codi, el primer ens enviarà a l’activitat els segons
gravats fins al moment i el segon el buffer de mostres actual que necessitem per calcular
l'espectre:

// Listener current sample time
if (!mProgressListener.reportProgress(
(float)(mDecodedSamples.position()) / mSampleRate)) {
break;
}
// Listener current sample frame
if (!mCurrentSampleFrameListener.sendCurrentSampleFrame(
buffer)) {
break;
}
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NOTA sobre la configuració: L'enregistrament el configurem per a un format PCM de 16 bits,
el format de l'arxiu "wave", un canal, ja que és el micròfon del dispositiu, i per enregistrar
segons la freqüència de mostratge. Aquest punt es una mica problemàtic, perquè encara que
puguem configurar altres freqüències de mostratge, aquestes depenen del dispositiu, i no
existeix un mètode que ens retorni les freqüències acceptades per el dispositiu que utilitzem,
l’únic mètode és el d’assaig i error [StaOv]. El codi utilitzat és:
for (int rate : new int[] {8000, 11025, 16000, 22050, 44100}) { // add the rates you
wish to check against
int bufferSize = AudioRecord.getMinBufferSize(rate, AudioFormat.CHANNEL_IN_DEFAULT,
AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT);
if (bufferSize > 0) {
// buffer size is valid, Sample rate supported
}
}

2.2.5.2 Carrega i decodificació d'un arxiu d'audio.
La carrega d’àudio és una mica més complexa, ja que també implica la decodificació,
utilitzarem tres classes:
-

Classe per extreure l’àudio: “MediaExtractor” [And19].
Classe que contindrà el format: “MediaFormat” [And20].
Classe que codifica/decodifica l’àudio “MediaCodec” [And21].

Nota: Com que podem deduir del nom “Media” també les utilitzaríem en cas de vídeo.

A continuació indicarem de forma resumida la seqüència a seguir:
1. MediaExtractor 1. Declaració de l'objecte “MediaExtractor”.
2. Declaració de l'objecte “MediaFormat” que contindrà la informació del format de la
pista d’àudio.
3. MediaExtractor 2. Fixem la font de les dades (path o URL)
4. MediaExtractor 3. Obtenim el nombre de pistes de la font, les recorrem, obtenim el
format i seleccionem la primera pista d’àudio.
(Els arxius d’àudio amb què treballarem seran normalment d'una sola pista, en una posterior
evolució podríem tenir en compte arxius multipista).

5. Obtenim de l'objecte “MediaFormat”, la informació de canals i freqüència de
mostratge de la pista seleccionada.
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6. MediaCodec 1. Instanciem un objecte de la classe MediaCodec, per al tipus de
“còdec” obtingut al pas 4. El configurem i l'iniciem.
7. MediaCodec 2. Preparem dos buffers un per l’entrada i altre per la sortida del
decodificador.
8. MediaCodec 3 i MediaExtractor 4. Iniciem el bucle de lectura i decodificació, que
consisteix en: el decodificador llegeix el buffer d'entrada, ho decodifica i desa al buffer
de sortida, buidem el buffer de sortida al nostre buffer de mostres, i avancem cap a la
següent mostra.
9. MediaCodec 4 i MediaExtractor 5. Arribat al final de l’arxiu alliberem l'objecte
MediaExtractor, parem i alliberem l'objecte MediaCodec.

Igual que al cas de l'enregistrament d'audio, haurem d'anar augmentant la mida del nostre buffer
i canviant el format de “Big Endian” a “Little Endian”.

2.2.5.3 Reproducció d’àudio
Per la reproducció d’àudio, s'ha utilitzat la classe "SamplePlayer" de "RingDroid", no ha calgut
fer cap modificació al incloure tota la funcionalitat i mètodes necessaris a la nostra aplicació.
En primer lloc cal instanciar un objecte de la classe “ SamplePlayer” amb el següent
constructor:

SamplePlayer(ShortBuffer samples, int sampleRate, int channels, int numSamples)

On, com podem veure, li haurem de passar el buffer de mostres, la freqüència de mostratge,
nombre de canals i nombre de mostres.
Tenim els següents mètodes per controlar la reproducció:
-

“public
“public
“public
“public
“public
“public
“public

boolean isPlaying()” : ens retorna l'estat de reproducció.
void start()” : inicia la reproducció
void pause()” : pausa la reproducció.
void stop()” : atura la reproducció.
void release()” : allibera el reproductor.
void seekTo(int msec)” : mou la reproducció al punt desitjat.
int getCurrentPosition()” : obtenim la posició de reproducció actual.

Per la reproducció d'àudio s'utilitza la classe "AudioTrack" [And22].
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2.2.6 EditActivity
Aquesta és l’activitat principal de l'aplicació, la dividim en tres pestanyes. L'estructura i
llibreries utilitzades, són les mateixes que ja es van presentar a la "RecordActivity", amb la
diferència que ara carreguem tres fragments, "EditFragment", "FFTFragment" i
“ProcessFragment".

Veurem un parell de detalls a tenir en compte que no acostumen a sortir als tutorials i
bibliografia. El primer és que, per defecte, si no ho indiquem expressament amb el codi que
mostrarem a continuació, si carreguem més de dos fragments al " pageViewer", al seleccionar el
tercer o següents, els anteriors són destruïts, és a dir si seleccionem la tercera pestanya, la
primera és destruïda ( crida a "OnDestroy() del primer fragment). Això ho evitem canviant el
límit de pàgines:
viewPager.setOffscreenPageLimit(2);

L'altre detall a tenir en compte és que si un dels fragments té “scroll”, en el fragment d'edició
per poder recórrer la forma d’ona en la nostra app, haurem de desactivar l'”scroll” entre
pestanyes perquè no entri en conflicte, en comptes de desplaçar la vista en el nostre fragment,
canviaríem de pestanya. Per fer això no hi ha una configuració del “Tablayout”, ho fem amb un
"ViewPager" customitzat, és a dir, una classe nova que hereta de la classe “ ViewPager”, però
sobreescrivint dos dels seus mètodes:

@Override
public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
if (this.enabled) {
return super.onTouchEvent(event);
}
return false;
}
@Override
public boolean onInterceptTouchEvent(MotionEvent event) {
if (this.enabled) {
return super.onInterceptTouchEvent(event);
}
return false;
}

Al retornar "false" estem desactivant la resposta als esdeveniments.

Igual que a "RecordActivity", també gestionem el funcionament de la representació de
l'espectre segons, estigui o no seleccionada la pestanya, i habilitem o no el canvi d’orientació
de la pantalla segons la pestanya.

Anàlisi de viabilitat i desenvolupament d'una app d'edició d'àudio, 40
La resta del codi de "EditActivity" és la comunicació entre els diferents fragments, veurem
ara de forma resumida els mètodes implementats. Més endavant, en veure els fragments,
entrarem en més detall sobre el funcionament d'alguns d'ells.
Recordem que els fragments i les activitats no comparteixen variables globals, tampoc la
comunicació de l’objecte "SoundFile" com vam fer de la "RecordActivity" al
"EditFragment" és una solució perquè volem els fragments funcionant a la vegada sobre el
"Soundfile", per tant “EditActivity” gestionarà la comunicació de les mostres entre els
fragments.

L’activitat "EditActivity" implementa tres interfícies per la comunicació amb els fragments:
- "EditFragment.OnEditFragListener": comunicació amb el fragment d'edició.
- "FFTFragment.OnButtonListener": comunicació amb el fragment de representació de
l'espectre de potència.
- "ProcessFragment.OnProcessListener" : comunicació amb el fragment de processament
del senyal.

"EditFragment.OnEditFragListener" implementa els següents mètodes:
- “onSendPlayingFrame(short[] currentPlayingFrame)” : per rebre la finestra actual de
mostres en reproducció, que enviarem al "FFTFragment".
- “onSendPlayingPos(int currentPlayingPos)” : per rebre la posició actual de la
reproducció.
- “onPlayButtonOn(boolean playButtonOn)” : per coordinar els botons de reproducció entre
el fragment d'edició i el de la FFT.
- “onSendSoundfileInfo(int mSampleRate, int mChannels)” : per rebre informació de
canals i freqüència de mostratge i enviar-les a la resta de fragments.
- “onSendTitleInfo(String title)” : per rebre informació del títol de l’arxiu de so i enviarla a la resta de fragments.

"FFTFragment.OnButtonListener" implementa els següents mètodes:
- “onSendButtonAction(int buttonAction)” : per coordinar els botons de reproducció entre
el fragment d'edició i el de la FFT.
- “computeFFT(int blocksize)” : per gestionar el càlcul del Periodograma.

"ProcessFragment.OnProcessListener" implementa els següents mètodes:
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- “onSendProcessAction(int buttonAction, int windowLength)” : gestiona el
processament dels efectes.
- “onSendProcessAction(int buttonAction, double[] b, double[] a, int
windowLength)” : gestiona el processament del filtre IIR.

Passem doncs a veure el fragments.

2.2.6.1 EditFragment
Aquest fragment és l'encarregat de l'edició, com podem veure consta d'una representació de la
forma d'ona amb dos marcadors que ens permeten seleccionar una part del senyal, possibilitat de
fer un zoom de fins “x5”, informació sobre l'arxiu de so, indicació de la posició en segons dels
marcadors i cinc botons per les accions. Els botons ens permeten les següents funcions:

- Botó "Play/Pause" : controla la reproducció de l'audio.
- Botó "Rewind" : Torna a la posició inicial.
- Botó "Cut" : retalla la part de l'audio seleccionada.
- Botó "Del" : Esborra la part de l'audio seleccionada.
- Botó "Save" : Obre una finestra de diàleg per desar en un arxiu el senyal actual.

Il·lustració 13. Captura de pantalla de la pestanya "EDIT".

La implementació d’"EditFragment" parteix del codi de l'activitat d'edició de "RingDroid"
convertint-la en un fragment, per la representació de la forma d'ona i els marcadors aprofitem el
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codi, que modifiquem tant en l’edició com en la reproducció per adequar-se als nostres
objectius.
En la part de reproducció s'ha tret la funció de "Forward" que no era necessària i la funció de
pausa la reescrivim perquè en comptes d'aturar la reproducció i tornar a l'inici, faci
veritablement una funció de pausa, mantenint la posició.
A més modifiquem la resposta als esdeveniments "Touch" (tocar a la pantalla), a "Ringdroid"
amb reproducció aturada al tocar un punt de la forma d'ona, trasllada la posició a aquest punt i
inicia la reproducció, reescrivim el codi perquè es traslladi la posició, però no s’iniciï la
reproducció fins que premem el botó de "play".

L'edició a "RingDroid" es limita a desar la selecció en un arxiu nou, en la nostra app al desar
desarem tot l'arxiu, i implementem a part l'edició, que treballarà sobre el buffer de mostres.
Per a l'edició implementem dues funcions a " EditActivity":

- “editAudio(String action)” : segons l’acció d'edició crida a un o altre mètode de la classe
"SoundFile".
- “finishEditAudio(boolean reDoComputeFrames) ” : s'encarrega un cop finalitzada l'edició,
d’actualitzar tant la representació en pantalla, com el reproductor d'àudio per al nou senyal
d'àudio.

A "SoundFile" s'afegeixen el mètode "writeDecodeSamples" per l’edició, segons l'acció
seleccionada "cut" o "del" modifica el buffer de mostres segons l'interval indicat per els
"markers".

Com ja vam avançar a "EditActivity", s'implementa una interfície de comunicació amb
l'activitat, a més de mètodes públics per realitzar les accions necessàries pels altres fragments.
Vegem l’interfície:

// Comunicación fragment - Activity
OnEditFragListener mCallback;
// Container Activity must implement this interface
public interface OnEditFragListener {
public void onSendPlayingFrame(short[] currentPlayingFrame);
public void onSendPlayingPos(int currentPlayingPos);
public void onPlayButtonOn(boolean playButtonOn);
public void onSendSoundfileInfo(int mSampleRate, int mChannels);
public void onSendTitleInfo(String title);
}
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Les crides es faran a les següents situacions:
- "onSendPlayingFrame" i "onSendPlayingPos" : durant la reproducció d'àudio.
- "onPlayButtonOn" : al prémer el botó "play/pause".
- "onSendSoundfileInfo" i "onSendTitleInfo" : a la creació del fragment un cop carregat
l'àudio.

Mètodes públics accessibles des de l'activitat per la comunicació amb la resta de fragments:

- “public int[] getPositions ()” : ens retorna un vector amb les posicions dels marcadors,
mida del buffer de mostres, nombre mostres i canals.
- “public void finishEditAudio(boolean reDoComputeFrames)” : s'encarrega un cop
finalitzada l'edició, d’actualitzar la representació.
- “public short[] getFrameToProcess(int position, int channels, int
frameLength)” : crida el mètode "getFrame" de SoundFile.
- “public int writeProcessedFrame(int position, int channels, short[] frame)” :
crida al mètode "writeFrame" de “SoundFile”.

Alguns d'aquests mètodes com ja hem senyalat impliquen nous mètodes a " SoundFile":

- “public int getCapacityBuffer()” : retorna la mida del buffer de mostres actual. (cridat
per "getPositions")
- “public short[] getFrame(int pos, int frameLength)” : retorna una trama del buffer
de mostres de la mida indicada des de la posició indicada.
- “public int writeFrame(int pos, short[] inFrame)” : escriu el vector indicat al buffer
de mostres des de la posició indicada.

I amb això finalitzaríem la definició del fragment d'edició.
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2.2.6.2 FFTFragment
En aquest fragment, corresponent a la pestanya “FFT”, es fa el càlcul i la representació de
l’espectre de potencia. Com podem veure a la següent captura, consisteix en una gràfica on es
farà la representació, i cinc botons, els dos primers botons son per controlar la reproducció del
àudio, son equivalents i estan coordinats amb els de la pestanya d’edició.

Il·lustració 14. Captura de pantalla de pestanya FFT.

Si estem situats a la pestanya de “FFT” i la reproducció està activa, a la gràfica es representarà
l’espectre de potència de la trama reproduïda en aquest moment.

A més tenim tres botons més, la seva funció seria la següent:
-

Botó “Periodogram” : al prémer aquest botó s’iniciarà el càlcul del periodograma del
total del senyal, al finalitzar el càlcul serà representat a la gràfica.
Botó “Zoom” : aquest botó obre una finestra de diàleg, que ens permetrà configurar el
rang representat a la gràfica.
Botó “Configuration” : aquest botó obre una finestra de diàleg, que ens permetrà
configurar la FFT, podem configurar el nombre de punts, la finestra i seleccionar si
volem desar els resultats en un arxiu “txt”.

A continuació entrarem una mica en més detall sobre els següents punts que conformen aquest
fragment:
-

Interfície de comunicació amb l’activitat.
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-

Finestra gràfica.
Diàleg “Zoom”.
Diàleg “Configuration”.
Càlcul de l’espectre de potència de l’àudio reproduït.
Càlcul del periodograma de l’arxiu d’àudio.

2.2.6.2.1 Interfície de comunicació amb l’activitat.
Com ja vam avançar a "EditActivity", i hem vist també a la pestanya d’edició, s'implementa
una interfície de comunicació amb l'activitat, a més de mètodes públics per realitzar les accions
necessàries pels altres fragments. Vegem la interfície:
public interface OnButtonListener {
void onSendButtonAction(int buttonAction);
void computeFFT(int blocksize);
}

Les crides es faran a les següents situacions:
- "onPlayButtonOn" : Al prémer el botó "play/pause".
- "computeFFT" : Al prémer el botó "Periodograma".

Mètodes públics accessibles des de l'activitat per la comunicació amb la resta de fragments:

- “getFFTconfig()”: ens retorna la configuració de la FFT, utilitzada per l’activitat per mostrar
a “títol”.
- “setShortFrame(short[] currentPlayingFrame) ” : computa l’espectre de potència de la
trama indicada i el representa a la gràfica.
- “resetFFTFrame(int numFrames)” : prepara el càlcul del periodograma, inicialitza les
variables.
- “sumFFTFrame (double[] currentFrame, int channels, int trama) ” : suma les trames
de les transformades de les trames que va rebent.
- “setFFTSumFrame(int numFrames)”: estableix el càlcul final del periodograma.
Aquests mètodes els veurem més detingudament als apartats de càlcul de l’espectre.

2.2.6.2.2 Finestra gràfica.
Per fer la representació gràfica dels resultats del càlcul de l’espectre, igual que si volguéssim
representar resultats d’estadístiques o diagrames, la millor opció en comptes de dibuixar-ho
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directament, tenint en compte a més les dificultats que ens afegeix el desenvolupar una
aplicació Android degut a les diferents mides de pantalla, és utilitzar alguna de les llibreries
gràfiques existents al mercat.
Per la nostra aplicació hem escollit la llibreria “AndroidPlot” [APlo1]. Aquesta llibreria és
gratuïta i de codi obert sota llicència “Apache 2.0”, inclou els principals tipus de gràfiques
(lineals, barres, pastís, dispersió...), àmpliament configurables i amb una bona documentació
(“javadoc” [APlo2]) i tutorials per iniciar-se.
En concret per la nostra aplicació utilitzarem la classe “XYPlot”, que ens permet fer una gràfica
dinàmica XY.

2.2.6.2.3. Diàleg “Zoom”.
Implementem aquesta finestra de diàleg per poder variar el rang de la gràfica de l’espectre per
poder veure més detall. Per fer-ho escrivim una nova classe “ZoomDialog” que hereta de la
classe “Dialog” [And23], el diàleg té el seu propi “layout”.

El constructor de la classe és:
public ZoomDialog(Context context, Resources resources,
int samplefrequency, int option, Message response)

La funció dels paràmetres és la següent:
-

“context” : indiquem l’activitat que crida el diàleg.
“resources” : és necessari per poder utilitzar dins la nova classe, recursos com pot ser
l’arxiu “strings”.
“samplefrequency“ : indiquem la freqüència de mostratge, que determina el rang X de
la gràfica.
“option” : ens serveix per canviar aspectes del diàleg segons des d’on el cridem.
“response” : l’objecte de la classe “Message” ens serveix per passar dades des de
l’activitat o fragment que crida el diàleg.

Els paràmetres que podrem configurar són:
-

Freqüències mínima i màxima.
Amplitud mínima i màxima.
Nombre de divisions al rang de freqüències.

Per poder passar com a resposta (“response”) un gran nombre de paràmetres, els encapsulem
en un objecte de la classe “bundle”.
Es defineixen a més dos botons un per cancel·lar sense modificar i l’altre per acceptar els nous
paràmetres.
Un cop tancat el diàleg cridem el mètode “setScope()”, que canvia la configuració de la
gràfica amb els mètodes que ens proporciona la llibreria “AndroidPlot”.
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A vegades podem necessitar executar un mètode de la classe que crida el diàleg, en la nostra
aplicació perquè volem iniciar de nou el fil de càlcul de la FFT un cop finalitzat el diàleg. Això
no és una acció que trobem normalment a la documentació i tutorials d’Android, per aquesta raó
la veurem a continuació.
A “onCreate”, desem el context en una variable que anomenem “master” de la classe
“Context”:
master = context;

A continuació al mètode “onStop” (cridat al tancar-se el diàleg) fem la crida al mètode del
fragment, on com podem veure és necessari indicar l’activitat contenidora:
@Override
protected void onStop() {
super.onStop();
if (mOption==1)
((RecordActivity)master).setOnThreadFFT(true);
else ((EditActivity)master).setOnThreadFFT(true);
}

2.2.6.2.4 Diàleg “Configuration”.
Implementem aquesta finestra de diàleg per poder canviar la configuració del càlcul de la FFT,
la seva construcció és equivalent a la vista per “ZoomDialog”.
El constructor de la classe és:
public FFTconfDialog(Context context, Resources resources, String fileName,
int channels, int option, Message response)

La funció dels paràmetres nous és la següent (la resta són equivalents als exposats a
“ZoomDialog”):
-

“channels“ : indiquem el nombre de canals de l’arxiu de so.
“fileName” : indiquem el nom de l’arxiu per desar els resultats.

Utilitzem en aquest cas per seleccionar els paràmetres, objectes de la classe “Spinner” [And24]
que ens permet construir un menú desplegable.
Els paràmetres que podrem configurar són:
-

Nombre de punts de la FFT. ( “256”, “512”, “1024”, “2048”, “4096” o “8192”)
Tipus de finestra. (“No window”, “Hann”, “Hamming”, “Blackman”, “Bartlett” o
“Blackman-Hayes”).
Canals a computar. (ex. Per un arxiu estèreo podem escollir si computar el canal 1, el 2
o la suma d’ambdós)
Si volem desar els resultats en un arxiu. (només per “periodograma”).

Un cop tancat el diàleg són actualitzats els nous paràmetres que actuaran en realitzar una nova
computació de la FFT.
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2.2.6.2.5 Càlcul de l’espectre de potència de l’àudio reproduït.
En aquest apartat tractarem com s’ha implementat el càlcul de l’espectre de potència de l’àudio
reproduït o de forma equivalent de l’àudio enregistrat al micròfon del dispositiu, quan la
computació es fa al “instantFFTFragment” vist anteriorment.
Com a referència per al càlcul de la FFT hem pres la funció “periodogram” de Matlab, com ve
implementada a la pàgina “Power Spectral Density Estimates Using FFT” [Mat2] de la
documentació de Matlab. El codi presentat és:

N = length(x);
xdft = fft(x);
xdft = xdft(1:N/2+1);
psdx = (1/(Fs*N)) * abs(xdft).^2;
psdx(2:end-1) = 2*psdx(2:end-1);
freq = 0:Fs/length(x):Fs/2;
plot(freq,10*log10(psdx))

El primer que ens cal és una classe per calcular la FFT, afortunadament podem trobar algunes
llibreries de codi lliure en java pel càlcul de la FFT, per al nostre projecte utilitzarem
“jTransforms” [JTra1]. En concret utilitzem la classe “DoubleFFT_1D” [JTra2].
El seu funcionament és el següent, en primer lloc instanciem un objecte de la classe
DoubleFFT_1D i un vector de N mostres, on desem les mostres a computar.
DoubleFFT_1D transformer2 = new DoubleFFT_1D(FFTSize);
double[] toTransform = new double[FFTSize];

A continuació apliquem el mètode “realForward” al vector de mostres.
transformer2.realForward(toTransform);

Obtenim els resultats al mateix vector “toTransform”, amb el següent format:
a[2*k] = Re[k], 0<=k<n/2
a[2*k+1] = Im[k], 0<k<n/2
a[1] = Re[n/2]
a[0] = Re[0]

Podem veure que el format és diferent del que ens retorna la funció “fft” de Matlab, que ens
retorna els resultats de “n=1” fins a “n=N+1”, en números complexos. La funció
“realForward” no ens retorna la segona meitat dels resultats, però no ens cal, ja que és
simètrica, de tota manera, la llibreria ens proporciona el mètode “realForwardFull” per si
volguéssim tots els resultats.
Un cop vist això podem passar a veure com s’ha computat a la nostra aplicació l’espectre de
potència.
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En primer lloc tenim el mètode “setShortFrame”, aquest mètode es cridat per l’activitat
“EditActivity” quan s’està reproduint l’àudio. Com a paràmetre passem la trama de mostres
actual.
public void setShortFrame(short[] currentPlayingFrame) {
double[] powSpec, psdx, currentFrame;

currentFrame = shortArrayToDoubleArray(currentPlayingFrame);
if ((toTransform.length*schannel==currentFrame.length)) {
// Channels Selection
if (channelsFFT == 0 || schannel == 1) {
// Compute FFT left channel.
for (int i = 0; i < toTransform.length; i++) {
toTransform[i] = currentFrame[i * schannel];
}
} else if (channelsFFT == 1) {
// Compute FFT right channel.
for (int i = 0; i < toTransform.length; i++) {
toTransform[i] = currentFrame[i * schannel + 1];
}
} else if (channelsFFT == 2) {
// Compute FFT right and left channel.
for (int i = 0; i < toTransform.length; i++) {
toTransform[i] = (currentFrame[i * schannel] + currentFrame[i * schannel
+ 1]) / 2;
}
}
}
// window
toTransform = computeWindow(recWindow, toTransform);
transformer2.realForward(toTransform);
powSpec = TransformToModFFT(toTransform);
psdx = periodogramFFT(powSpec, FFTSize, frequency);
// Update Graph
for(int i=0; i<series1Numbers.length; i++) {
series1Numbers[i] = psdx[i];
}
}

Com podem veure, el primer que fem és seleccionar les mostres segons de quins canals s’hagi
seleccionat que es faci la FFT. A continuació es computa l’espectre de potència amb l’ajuda dels
següents tres mètodes auxiliars:
-

“computeWindow”.
“TransformToModFFT”.
“periodogramFFT”.

Als següents apartats veurem quina funció fa cadascun.
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ComputeWindow
Podem veure a continuació el codi que consisteix en la implementació en “java” de les funcions
que trobem a la documentació de Matlab per cada una de les finestres, “Hamming” [Mat3],
“Hann” [Mat4], “Blackman” [Mat5], “Bartlett” [Mat6] i “Blackman-Harris” [Mat7].

static double[] computeWindow( int win_type, double[] inArray ) {
int n;
int m;
double twopi;
double[] outArray = new double[inArray.length];

m = inArray.length;
twopi = 2.*Math.PI;
switch( win_type ) {
case 1: /* Hamming
*/
for( n = 0; n < m; n++ ) {
outArray[n] = inArray[n] *( 0.54 - 0.46*Math.cos( twopi*n/(m-1) ));
}
break;
case 2: /* von Hann */
for( n = 0; n < m; n++ ) {
outArray[n] = inArray[n] *( 0.5*(1.0 - Math.cos(twopi*n/(m-1)) ));
}
break;
case 3: /* Blackman */
for( n = 0; n < m; n++ ) {
outArray[n] = inArray[n] * (0.42 - 0.5*Math.cos(twopi*n/(m-1)) +
0.08*Math.cos(2.*twopi*n/(m-1)));
}
break;
case 4: /* Bartlett */
for( n = 0; n < m/2; n++ ) {
outArray[n] = inArray[n] * (2.*n/(m-1));
}
for( n = m/2; n < m; n++ ) {
outArray[n] = inArray[n] * (2. - 2.*n/(m-1));
}
break;
case 5: /*
double
double
double
double
a0
a1
a2
a3

=
=
=
=

4 term Blackman-Harris
a0;
a1;
a2;
a3;

*/

0.35875;
0.48829;
0.14128;
0.01168;

for( n = 0; n < m; n++ ) {
outArray[n] = inArray[n] * ( a0 - a1* Math.cos(twopi*n/(m-1)) +
a2*Math.cos(twopi*2.*n/(m-1)) a3*Math.cos(twopi*3.*n/(m-1)));
}
break;
default:
return inArray;
}
return outArray;
}
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TransformToModFFT
En aquest mètode, segons el format de sortida de “realForward” que ja hem vist abans retornem
un vector amb els mòduls, equivalent al vector “xdft” que hem vist per Matlab.

public double[] TransformToModFFT(double[] arrayFFT){
double[] arrayModFFT = new double[arrayFFT.length/2+1];
try {
// Cálculo del módulo de la FFT, a partir transformada "realForward" de
Jtransforms
for(int i=1; i<arrayModFFT.length-1; i++) {
arrayModFFT[i] =
Math.sqrt(arrayFFT[2*i]*arrayFFT[2*i]+arrayFFT[2*i+1]*arrayFFT[2*i+1]);
}
arrayModFFT[0] = Math.abs(arrayFFT[0]);
arrayModFFT[arrayModFFT.length-1] = Math.abs(arrayFFT[1]);
} catch (Exception e) { Log.v("Prueba. FFTFragment", "TransformToPeriodogram error:
" + e);}
return arrayModFFT;
}

PeriodogramFFT
En aquest mètode calculem finalment l’espectre de potència, la sortida seria l’equivalent a
“10*log10(psdx))” de la funció de Matlab.
public

double[] periodogramFFT(double[] inFFT, int N, int FS){

double[] psd;
psd = new double[inFFT.length];
double c = 2 * ( 1.0/(FS*N));
for(int i=0; i<psd.length; i++) {
psd[i] = c * (inFFT[i]*inFFT[i]);
}
psd[0] /= 2;// psd[0]/2;
psd[psd.length-1] /= 2;// psd[psd.length-1]/2;
for(int i=0; i<psd.length; i++) {
if (psd[i]!=0) psd[i] = 10.0 * Math.log10(psd[i]);
}
return psd;
}

Fins aquí el codi és el compartit també pel fragment “instantFFTFragment”.

2.2.6.2.6 Càlcul del periodograma de l’arxiu d’àudio.
Per al càlcul del periodograma, seguim la metodologia del periodograma de Bartlett [PM09],
normalitzant la sortida al valor màxim per referenciar a “0” la representació, en comptes de
dividir entre el nombre de finestres.
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Els passos serien els següents:
1. Dividim el senyal en k-finestres de N Mostres.
2. Calculem el periodograma “P”, per cadascuna de les k-finestres, on “P” és el mòdul
al quadrat de la FFT.
3. Sumem totes les finestres.
4. Transformem els resultats a dB. (“10 * log (x)”)
5. Trobem el valor màxim i a la sortida representarem la resta del valor màxim per el
valor de cadascuna de les freqüències.

Passem ara a veure la implementació.
Al prémer el botó “periodogram” de la pestanya “FFT” cridem al mètode “computeFFT” de la
“EditActivity”.
“computeFFT” crida primer a “resetFFTFrame” per inicialitzar les variables, a continuació
divideix en finestres de N mostres el buffer de mostres del senyal (punt “1”), i les va passant al
mètode “sumFFTFrame”, un cop computades totes les finestres, crida el mètode
“setFFTSumFrame” per finalitzar el càlcul del periodograma.
Passem a veure en què consisteixen “sumFFTFrame” i “setFFTSumFrame”.

sumFFTFrame
La primera part fins al càlcul de la FFT, el funcionament és equivalent al vist a
“setShortFrame”, passem a veure doncs la resta del codi:

arrayMag1 = TransformToPowModFFT(toTransform);
// We save frame periodogram
for(int i=0; i<arrayMag1.length; i++) {
periodogramResults[trama][i] = arrayMag1[i];
}

“TransformToPowFFT” computaria el pas “2”. Al bucle “for” emmagatzemen dins un conjunt
de vectors les finestres que anem computant.
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setFFTSumFrame
Computem les passes “3”, “4” i “5”, i desem en disc els resultats si així ha estat configurat.

public void setFFTSumFrame(int numFrames) {
double value = 0;
series1Numbers = new double[blockSize/2+1];
// Suma de las ventanas
for(int i=0; i<series1Numbers.length; i++) {
value = 0;
for(int k=0; k<numFrames; k++){
value = value + periodogramResults[k][i];
}
series1Numbers[i] = 10*Math.log10(value);
}
// Guardar valores en disco
writeFFTFile("period.txt", series1Numbers, frequency, blockSize);
// Buscamos valor máximo
double vmax = series1Numbers[0];
for(int i=1; i<series1Numbers.length; i++) {
if (series1Numbers[i]>vmax) vmax = series1Numbers[i];
}
for(int i=0; i<series1Numbers.length; i++) {
series1Numbers[i] = series1Numbers[i] - vmax;
}
}

Amb això finalitzaríem la presentació de la pestanya “FFT”.
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2.2.6.3 ProcessFragment
Aquest fragment correspon a la pestanya “PROCESS”, com ja hem avançat en aquesta pestanya
implementem les funcions de processament del senyal, en concret en aquesta primera versió de
l’aplicació tenim la possibilitat d’aplicar filtres IIR dissenyats amb Matlab, i aplicar diferents
efectes que en un posterior apartat mostrarem.
A la següent il·lustració podem veure en què consisteix la interfície d’aquesta pestanya:

Il·lustració 15. Captura de pantalla de pestanya PROCESS.

La interfície consisteix en:
-

Fins a quatre paràmetres per configurar els efectes
Taula desplegable (“Spinner”) per seleccionar el tipus d’efecte a aplicar.
Taula desplegable (“Spinner”) per seleccionar si l’efecte o filtre l’aplicarem a tot el
senyal o només a la part seleccionada pels “Markers” a la pestanya d’edició.
Botó per aplicar el filtre seleccionat.
Botó que obre un diàleg “explorador d’arxius” per seleccionar el filtre a aplicar.

A continuació entrarem una mica més en detall sobre els següents punts que conformen aquest
fragment:
-

Interfície de comunicació amb l’activitat.
Aplicació de filtre IIR.
Aplicació d’efectes.
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2.2.6.3.1 Interfície de comunicació amb l’activitat.
Com ja vam avançar a "EditActivity", s'implementa una interfície de comunicació amb
l'activitat, a més de mètodes públics per realitzar les accions necessàries pels altres fragments.
Vegem la interfície:
public interface OnProcessListener {
void onSendProcessAction(int buttonAction, int windowLength);
void onSendProcessAction(int buttonAction, double[] b, double[] a, int
windowLength);
}

Les crides es faran a les següents situacions:
- "onSendProcessAction(int buttonAction, int windowLength)" : al prémer el botó per
aplicar efecte, dins el mètode "startProcessEffect".
- "onSendProcessAction(int buttonAction, double[] b, double[] a, int
windowLength)" : al seleccionar un arxiu de coeficients de filtres dins el mètode
"startProcessFilter".
Mètodes públics accessibles des de l'activitat per la comunicació amb la resta de fragments:
- “setSoundfileInfo(int mSampleRate, int mChannels) ” : comunica des de la pestanya
d’edició la freqüència de mostratge i nombre de canals de l’arxiu seleccionat.
- “setprocessEffect(int effectType, int frameLength)” : aquest mètode estableix els
paràmetres del filtre seccionat i computa, si cal, els senyals auxiliars com pot ser el senyal de
modulació.
- “short[] processEffect(short[] in, int channel) ” : computa l’efecte establert al
mètode anterior.
- “Object[] filtre_SV(short[] x,int L,double[] b,int M,double[] v,double[]
a,int P,double[] w)” : computa el filtre seleccionat.

2.2.6.3.2 Aplicació de filtre IIR.
Per afegir a l’app la possibilitat d’aplicar filtres, s’ha optat en comptes d’afegir els càlculs dels
coeficients dins l’aplicació, a causa de la complexitat de calcular aquests i aconseguir dissenys
adequats i estables, utilitzar els coeficients calculats per Matlab o altres aplicacions que ens
ofereixen un disseny més complet del filtre i limitar a l’aplicació d’aquests coeficients les
funcions de l’app.
Per tant necessitem implementar un mètode per llegir els coeficients de l’arxiu i un mètode que
implementi un filtre IIR.
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Lectura dels coeficients des d’un arxiu
Un cop premem el botó per carregar i executar el filtre, s’obrirà un diàleg on s’ha implementat
un explorador d’arxius, el mateix que hem vist a l’activitat inicial (“ MainActivity”), però que
en comptes de mostrar-nos els arxius d’àudio, ens mostrarà només els arxius amb l’extensió
“fcf”, que és la dels arxius de coeficients de l’eina de Matlab “fdatool” [Mat8], en format
“ascii”.
A continuació veiem un exemple d’aquest format.

%
% Generated by MATLAB(R) 7.5 and the Signal Processing Toolbox 6.8.
%
% Generated on: 11-Aug-2016 22:40:39
%
% Coefficient Format: Decimal
%
%
%
%
%
%
%

Discrete-Time IIR Filter (real)
------------------------------Filter Structure
: Direct-Form II
Numerator Length
: 9
Denominator Length : 9
Stable
: Yes
Linear Phase
: No

Numerator:
0.0031809418847394376
0.0062607888662161619
0.013604530359319657
0.017906447346271028
0.02088623763698071
0.017906447346271025
0.013604530359319657
0.0062607888662161585
0.003180941884739438
Denominator:
1
-4.0922835901969359
9.2454433201301587
-13.697394910560137
14.380091926748777
-10.82314727229434
5.7098979834316825
-1.9430556041771427
0.33578228027135354

A l’aplicació s’ha implementat el mètode “LoadCoeffsFromFDAToolsFile(String
filePath)”, aquest mètode ens retornarà un objecte, amb dos vectors contenint els coeficients
llegits a l’arxiu. El format imprescindible si volguéssim escriure el nostre arxiu “fcf” per què fos
correctament interpretat seria el següent:
Numerator Length
Denominator Length
Numerator:
(N coefficients)
Denominator:
(M coefficients)

: N
: M
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Aplicació del filtre IIR
Un cop carregats correctament els coeficients, l’app aplica el filtre IIR a tot l’arxiu o a la
selecció segons hagem establert.
La computació l’inicia el mètode "startProcessFilter" que obre un diàleg cancel·lable, que
crida el mètode “onSendProcessAction” a la “editActivity”, que gestiona la comunicació
amb l”EditFragment” i la computació del filtre, així com l’actualització de la representació de
la forma d’ona a la pestanya “EDIT”.
Per computar el filtre s’ha implementat el següent mètode amb un funcionament equivalent a la
funció “filter” de Matlab.

public Object[] filtre_SV(double[] x,int L,double[] b,int M,double[] v,double[] a,int
P,double[] w) {

int n, m, p;
double aux1, aux2;
double[] y;
y = new double[L];
for( n = 0; n < L; n++ ) {
aux1=x[n]*b[0];
for( m = 0; m < M; m++ ){
aux1=aux1+b[m+1]*v[m];
}
aux2=0.0;
for( p = 0; p < P; p++ ){
aux2=aux2+a[p+1]*w[p
}
y[n]=aux1-aux2;
for( m = 0; m < M-1; m++ ){
v[M-1-m]=v[M-2-m];
v[0]=x[n];
for( p = 0; p < P-1; p++ ){
w[P-1-p]=w[P-2-p];
}
w[0]=y[n];

}

}
return new Object[]{y, v, w};
}

L’explicació dels diferents paràmetres seria la següent:

-

Paràmetres entrada:
x: vector de senyal a filtrar de L mostres
L: Nombre de mostres del senyal x
b: coeficients del numerador de H(z), des de b0, b1, a bM
M: ordre del numerador de H(z), el nº de coeficients bo,b1,...bM és M+1
v: variable de memòria inicial de M valors que conté x[n-1], x[n-2],...x[n-M]
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a: coeficients del denominador de H(z), el primer coef. ha de ser a0=1
P: ordre del denominador de H(z), el nº de coeficients 1,a1,...aP és P+1
w: variable de memòria inicial de P valors que conté y[n-1], y[n-2],...y[n-P]

-

Paràmetres de sortida
y: vector de senyal filtrat de L mostres
v: variable de memòria final de M valors que conté x[n-1], x[n-2],...x[n-M]
w: variable de memòria final de P valors que conté y[n-1], y[n-2],...y[n-P]

I amb això completaríem l’apartat de filtratge.

2.2.6.3.3 Aplicació d’efectes.
En aquest apartat veurem com s’ha implementat l’aplicació d’efectes dins l’app.
Un efecte d’àudio és qualsevol modificació que fem sobre un senyal d’àudio que provoca un
canvi perceptible del so. Aquests poden consistir en corregir defectes de l’àudio original, realçar
parts de l’àudio, eliminar sorolls, embrutar el so provocant distorsió, o modificar el so segons
diferents tècniques, com podrien ser modulacions de la freqüència o aplicació de retards, i
moltes d’altres.
A la nostra aplicació en un primer moment inclourem els següents efectes:
-

“Tremolo” (sinusoïdal o triangular).
“Wah-wah”
“Vibrato”
“Flanger”
“Compressor / Expander”
“Limiter”

Primer veurem com s’han implementat l’aplicació dels efectes i a continuació, passarem a veure
cadascun dels efectes, en què consisteixen i com s’han implementat a partir d’implementacions
en Matlab.

Implementació de l’aplicació d’efectes.
Com ja s’ha introduït al presentar l’estructura de la pestanya “PROCESS”, disposem a la
interfície de fins a quatre paràmetres editables, dos menús desplegables per seleccionar l’abast
de l’aplicació del filtre i per seleccionar l’efecte a aplicar, i un botó per iniciar el processament
de l’efecte.
El primer que farem quan vulguem aplicar un efecte, serà escollir un efecte del menú
desplegable, un cop seleccionat, s’executa el mètode “setEditBoxes(int position)”.
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La funció de ”setEditBoxes” prepara els paràmetres configurables per l’efecte seleccionat,
habilita i mostra tants paràmetres com siguin necessaris i modifica l’etiqueta del paràmetre amb
la definició que li correspongui.
Un cop hem introduït els paràmetres, iniciem l’aplicació de l’efecte al prémer el botó
corresponent, s’executa llavors el mètode “startProcessEffect”.
El primer que fa el mètode “startProcessEffect”, és cridar el mètode “getParameters (int
nParameters) “ que obté els paràmetres introduïts i comprova que s’hagin introduït tots els
necessaris. A continuació obre una finestra de diàleg i crida al mètode
“onSendProcessAction(int buttonAction, int windowLength) ” de la “EditActivity”.
“onSendProcessAction” que s’encarrega de gestionar el processament de l’efecte, obtenir les
mostres actuals, processar-les i desar-les.
Primer obté el rang d’aplicació de l’efecte segons s’hagi seleccionat al menú desplegable. A
continuació crida al mètode “setprocessEffect”.
A “setprocessEffect” segons l’efecte seleccionat cridem al mètode de configuració de
l’efecte, per exemple “setTremolo”, on en primer lloc es comprova que els paràmetres
introduïts estiguin dins el marge adequat, i si és així, es computen els càlculs preliminars de
l’efecte, com pot ser el càlcul del senyal de modulació.
Si tot és correcte, “onSendProcessAction” comença a processar les mostres, això ho fa
mitjançant el mètode “processEffect” que a la vegada crida el mètode de processament de
l’efecte corresponent, per exemple, seguint amb el “tremolo”, el mètode “tremoloProcess”.
Un cop finalitzat el processament s‘ordena l’actualització de la representació de la forma d’ona
a la pestanya “EDIT”.

Implementació dels efectes.
Per Implementar els efectes s’ha escrit una nova classe, la classe “AudioProcess”, els atributs
d’aquest seran els diferents paràmetres dels efectes i els mètodes, la implementació dels
mateixos efectes.
Passem a veure els diferents efectes que s’han implementat, basats en els que trobem a les
referències bibliogràfiques en Malab [Dafx11] i [Mar].

Tremolo
L’efecte “Tremolo” consisteix a introduir modificacions en l’amplitud del senyal, per tant en el
volum, aconseguint aquest efecte de tremolor que indicar el seu nom.
Seria un exemple d’efecte aconseguit mitjançant una modulació en amplitud, que consisteix en
multiplicar el senyal d’àudio per un senyal periòdic, normalment un senyal sinusoïdal o
triangular generat per un oscil·lador de baixa freqüència (LFO).
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Il·lustració 16. Aplicació típica de modulació AM. (font: :[DAFX11])

Per obtenir l’efecte de “tremolo” la freqüència del senyal modulador ha d’estar per sota de 20
Hz, això es degut a que la nostra oïda per sota de 20 Hz percep la variació temporal de
l’amplitud, mentre que a més freqüència la moduladora seria percebuda com una component
freqüencial diferent.
Els paràmetres seran la freqüència de la moduladora i la seva profunditat, és a dir la variació de
l’amplitud.
S’han implementat tres tipus de “tremolo”, amb modulació sinusoïdal, amb modulació
triangular centrada a “0” i amb modulació triangular referenciada a “1”.
Per fer això s’han implementat els següents mètodes:
-

“setTremolo( double fs, double fe, double depth, int
desiredFrameLength, int mode)” : aquest mètode calcularà el senyal modulador,
segons els paràmetres escollits i el mode. Per als modes de senyal modulador triangular
crida al mètode auxiliar “triangOsc“ per crear el senyal modulador, desat a
“effectArray”.

-

“tremoloProcess( double[] in)” : és el mètode de processat, en aquest cas
simplement un multiplica la moduladora per les trames de senyal rebudes:
for (int i = 0; i < in.length; i++) {
yout[i] = effectArray[i]*in[i]*apGain;
}

Wah-wah
L’efecte “Wah-wah” tracta d’imitar les modulacions que es produeixen al tancar i obrir la boca,
modificant la freqüència de ressonància de la cavitat bucal, recorda al so produït al pronunciar la
interjecció “uaaa-uaaa”.
La seva implementació consisteix a aplicar al senyal d’àudio un filtre pas-banda de freqüència
central variable en el temps, i afegir el senyal resultant a l’àudio original.
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L’efecte “phaser” seria equivalent, aplicant en aquest un filtre banda-eliminada.

Il·lustració 17. Wah-wah. Filtre pas-banda variable en el temps. (font: :[DAFX11])

Els paràmetres per establir l’efecte són:
-

Factor “damp” del filtre pas-banda.
Mínima i màxima freqüència de tall del filtre variable.
Freqüència de l’efecte, que estableix la freqüència de variació de la freqüència de tall
del filtre pas-banda, segons un senyal triangular.

Els mètodes implementats serien següents:
-

“setWahWahProcess(double Fs, double Fe, double minF, double maxF,
double damp, int length)” : aquest mètode calcularà el senyal triangular que varia
la freqüència de tall del filtre segons els paràmetres escollits, desat a “effectArray”.

-

“tremoloProcess( double[] in)” : és el mètode de processat, que podem veure a
continuació basat en un filtre d’estat variable:
public double[] WahWahProcess( double[] in) {
double maxyb = 0;
double F1 = 2*Math.sin((Math.PI*effectArray[0])/ apFs);
double Q1 = 2*alpha; // this dictates size of the pass bands
// create empty out vectors
double[] yh = new double[in.length];
double[] yb = new double[in.length];
double[] yl = new double[in.length];
Arrays.fill(yh, 0);
Arrays.fill(yb, 0);
Arrays.fill(yl, 0);
// first sample, to avoid referencing of negative signals
yh[0] = in[0];
yb[0] = F1*yh[0];
yl[0] = F1*yb[0];
// apply difference equation to the sample
for (int n=1; n<in.length; n++){
yh[n] = in[n] - yl[n-1] - Q1*yb[n-1];
yb[n] = F1*yh[n] + yb[n-1];
yl[n] = F1*yb[n] + yl[n-1];
F1 = 2*Math.sin((Math.PI * effectArray[n]) / apFs);
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if ( Math.abs(yb[n])>maxyb) maxyb = Math.abs(yb[n]);
}
// normalize
for (int n=0; n<in.length; n++){
yb[n] = yb[n] / maxyb;
}
return yb;
}

Vibrato
L’efecte “vibrato” consisteix a introduir variacions periòdiques a la freqüència d’un so. La seva
implementació la podem fer directament amb un modulador o mitjançant un filtre retardador,
simulant l’efecte doppler.
L’efecte doppler consisteix en l’aparent variació de la freqüència d’una ona produïda pel
moviment relatiu de la font respecte a l’observador. Per la nostra aplicació seria equivalent a
variar el temps de retard, per aconseguir-ho necessitem implementar una línia de retard i un
oscil·lador de baixa freqüència (“LFO”) per controlar el retard.

Il·lustració 18. Vibrato. (font: :[DAFX11])

Els paràmetres i els seus valors típics per aconseguir l’efecte de manera adequada son:
-

Temps de retard mitjà, entre 5 i 10ms.
Freqüència oscil·lador “LFO”, entre 5 i 14Hz.

Els mètodes implementats són:
-

“setVibrato(double Fs,double Modfreq, double width, int length)” : aquest
mètode verifica que els paràmetres escollits estiguin dins del rang adequat.

-

“vibratoProcess(double[] in)” : és el mètode de processat, que podem veure a
continuació:
public double[] vibratoProcess(double[] in){
double Delay= alpha; // retardo medio en segundos
int DELAY = (int) Math.round(Delay*apFs); // retardo medio en muestras
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int WIDTH= (int) Math.round(alpha*apFs); // amplitud en muestras
double MODFREQ = apFe/apFs; // frecuencia de modulacion en muestras
int LEN = in.length;
int L = 2 + DELAY + WIDTH*2;
// longitud retardo
double[] Delayline = new double[L]; // memòria de retardo
double[] y = new double[LEN];
Arrays.fill(Delayline, 0);
Arrays.fill(y, 0);
double M, MOD, ZEIGER, frac;
int i;
for (int n=1; n < (LEN); n++) {
M=MODFREQ;
MOD = Math.sin(M * 2 * Math.PI * n);
ZEIGER = 1+ DELAY + WIDTH*MOD;
i = (int) Math.floor(ZEIGER);
frac=ZEIGER-i;
// Desplazamos una posición el array de memoria de muestras.
for (int k=0; k<L-1; k++){
Delayline[L-1-k] = Delayline[L-2-k];
}
Delayline[0]= in[n-1];
// Interpolación lineal
y[n-1]= Delayline[i]*frac+ Delayline[i-1]*(1-frac);
}
return y;
}

Flanger
L’efecte “Flanger” provoca un so metal·litzat oscil·lant superposat a l’àudio original, típic de la
música psicodèlica. És també un efecte basat en sistemes retardadors, s’aconsegueix mesclant el
senyal original amb una copia retardada amb un retard molt breu, variable de forma periòdica,
normalment sinusoïdal.

Il·lustració 19. Efectes amb una línia de retard de longitud variable. (font:[DAFX11])
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Els paràmetres i els seus valors típics per aconseguir l’efecte de manera adequada son:
-

Rang de retard, entre 0.1 i 2ms.
Freqüència oscil·lador, entre 0.1 i 1Hz.

Els mètodes implementats són:
-

“setFlanger( double fs, double fe, double maxDelay, int
desiredFrameLength)” : aquest mètode verifica que els paràmetres escollits estiguin
dins del rang adequat i mètode calcularà el senyal modulador sinusoïdal que varia el
retard.

-

“flangerProcess( double[] in)” : és el mètode de processat, que podem veure a
continuació:
public double[] flangerProcess( double[] in) {
double [] yout = new double[in.length];
double maxyb = 0;

int max_samp_delay = (int) Math.round(alpha * apFs
Arrays.fill(yout, 0); // create empty out vector
// to avoid referencing of negative samples
for (int i = 0; i < max_samp_delay; i++) {
yout[i] = in[i];
}
double amp = 0.7; // suggested coefficient from page 71 DAFX
double cur_sin;
int cur_delay;
for (int i = max_samp_delay; i < in.length ; i++) {
cur_sin = Math.abs(effectArray[i]);
cur_delay = (int) Math.ceil(cur_sin * max_samp_delay); // generate delay from 1max_samp_delay and ensure whole number
yout[i] = (amp*in[i]) + amp*(in[i-cur_delay]); // add delayed sample
if ( Math.abs(yout[i])>maxyb) maxyb = Math.abs(yout[i]);
}
// Normalise to avoid clipping
if (maxyb>1){
maxyb = 0.99/maxyb;
for (int n=0; n<in.length; n++){
yout[n] = yout[n] * maxyb;
}
}

return yout;
}
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Compressor / Expander
L’efecte “compressor” s’utilitza per reduir els dinàmics del senyal d’entrada, les parts
tranquil·les o amb nivells baixos no són modificades i les parts amb nivells alts son reduïdes
segons una corba estàtica.
És a dir la diferència entre les parts altes i baixes és reduïda i això permet elevar el nivell
general.
El “expander” en canvi opera als nivells baixos incrementant-los, buscant un so mes viu, un so
de “directe”. A continuació podem veure un esquema d’una possible implementació:

Il·lustració 20. Diagrama de blocs d'un compressor/expansor. (font:[ben97])

Com podem veure, es tracta de mesclar l’àudio original, amb el resultat elevat al factor de
compressió de l’audio original amb un filtre pas-baix.
Segons el valor del factor de compressió (“comp”), actua com “compressor” o “expander”:
-

“-1 < Comp < 0” : “Compressor”.
“1 < Comp < 0” : “Expander”.

L’altre paràmetre configurable “a”, ens permet controlar l’ample de la banda de transició del
filtre.
Els mètodes implementats són:
-

“setcompressor( double fs, double comp, double a,int
desiredFrameLength)” : aquest mètode verifica que els paràmetres escollits estiguin
dins del rang adequat.
“compressorProcess( double[] in)” : és el mètode de processat, que podem veure
a continuació:
public double[] compressorProcess( double[] in) {
double[] out = new double[in.length];
double[] inAbs = new double[in.length];
double[] b = {(1-beta)*(1-beta)};
double[] a = {1.0,-2.0*beta, beta*beta};
double maxY =0;
double maxX =0;
double maxYabs =0;
Object[] obj;
for (int i = 0; i<in.length; i++ ){
inAbs[i] = Math.abs(in[i]);
}
obj = filtre_SV(inAbs,inAbs.length,b,b.length-1,coeffs1,a,a.length-1,coeffs2);
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out = (double[]) obj[0];
// coefficients memory for processing in frames
coeffs1 = (double[]) obj[1];
coeffs2 = (double[]) obj[2];
for (int i = 0; i<out.length; i++ ){
if (out[i]>maxY) maxY = out[i];
}
for (int i
out[i]
out[i]
out[i]
}

=
=
=
=

0; i<out.length; i++ ){
out[i] / maxY;
Math.pow(out[i],alpha);
in[i] * out[i];

for (int i = 0; i<out.length; i++ ){
if (Math.abs(out[i])>maxYabs) maxYabs = Math.abs(out[i]);
if (inAbs[i]>maxX) maxX = inAbs[i];
}
for (int i = 0; i<out.length; i++ ){
out[i] = out[i] * (maxX / maxYabs);
}
return out;
}

Limiter
La funció d’un limitador és controlar els pics elevats del senyal afectant el mínim possible als
dinàmics. El limitador per tant ha de mesurar els pics i reaccionar ràpidament quan el nivell
sobrepassa un llindar (“threshold”). A continuació podem veure el diagrama de blocs d’una
possible implementació d’un limitador, que fem servir al nostre codi.

Il·lustració 21. Diagrama de blocs d'un limitador. (font:[Zöl97])

En aquesta implementació d’un limitador tenim tres paràmetres configurables que marquen el
llindar i la velocitat de reacció al superar-lo:
-

“Threshold” : marca el llindar on actuarà el limitador, entre 0.1 i 1.
“Rt” : temps d’alliberament (“release time”), valors típics: 0.02ms...0.04...10.24ms.
“At” : temps d’atac (“attack time”), valors típics: 1...130...5000 ms.

Els mètodes implementats són:
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-

“setLimiter( double threshold, double rt, double at, int
desiredFrameLength)” : aquest mètode verifica que els paràmetres escollits estiguin
dins del rang adequat.
“limiterProcess( double[] in)” : és el mètode de processat, que podem veure a
continuació:
public double[] limiterProcess( double[] in) {
double [] yout = new double[in.length];
// Parameters: alpha = threshold; beta = rt; gamma = at;
int slope = 1;
double a = 0;
double f = 1;
double xd = 0;
double xd_ant = lastSample; // Records Peaks in x
for (int n = 1; n < in.length; n++) {
a= Math.abs(in[n]) - xd_ant;
if (a<0) a=0;
xd =xd_ant*(1-beta)+gamma*a;
if (xd > alpha)
// linear calculation of f=10^(-LS*(X-LT))
f = Math.pow( 10,(-slope*(Math.log10(xd)-Math.log10(alpha))));
else f = 1;
yout[n] = in[n] * f;
xd_ant = xd;
}
return yout;
}
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3 Validacions
En aquest capítol, s’analitzen les diferents funcions de l’app per separat per comprovar el seu
correcte funcionament.

3.1 Càrrega i escriptura de l’arxiu de so.
En aquest apartat verifiquem la càrrega i escriptura de l’arxiu de so, com ja s’ha explicat al
capítol anterior, la decodificació dels arxius es fa a través de l’API d’Android, per tant aquesta
part la podem donar com verificada, de la mateixa manera la codificació en format “MPEG-4”
també ve donada per les APIs Android.
Per tant ens centrarem en verificar que les dades o mostres són carregades correctament a la
memòria i que l’escriptura en format “wave” (no facilitada per cap API) és correcta.
Aquestes dues verificacions les podem fer d’una passada, l’estratègia presa és, carreguem a
l’aplicació un arxiu en format “wave” (acoustic.wav), les mostres queden emmagatzemades a la
memòria com ja hem vist al capítol anterior, i finalment desem un altre cop en format “wave”
sense editar les dades carregades a la memòria.
Si tot el procés és correcte els dos arxius d’entrada i sortida han de ser idèntics.
Per verificar que els arxius són idèntics, obrim ambdós amb un editor hexadecimal, a les
il·lustracions a continuació podem veure una captura de la capçalera i les primeres mostres.

Il·lustració 22. Capçalera de l'arxiu original (acoustic.wav) en format Hexadecimal.

Il·lustració 23. Capçalera de l'arxiu desat (acoustic_android.wav) en format Hexadecimal.

El mateix editor hexadecimal ens permet comprovar que tot l’arxiu és idèntic.
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3.2 Verificació del càlcul de l’espectre de potencia i del
periodograma.
En aquest apartat validarem les funcions de càlcul de l’espectre de potència i del periodograma.
Per fer aquesta validació compararem els resultats obtinguts a l’aplicació amb els resultats pel
mateix càlcul a Matlab.

3.2.1 Validació càlcul FFT

En aquest estadi inicial per verificar que la llibreria FFT que utilitzem i el seu ús dins l’aplicació
és correcte, generem amb Matlab un senyal cosinus de 256 punts, aquest senyal el desem en un
arxiu.
codi Matlab:
% Cosinus Signal
n = [0:255];
xc = cos(2*pi*n/10);
% Write data to file
handler = fopen('datos.txt','w');
fprintf(handler,'%f\n',xc);
fclose(handler);

A continuació carreguem aquestes dades a l’aplicació, les processem i desem els resultats en un
altre arxiu.
codi android:
public void fftcheck(){
double[] in;
int dataLength = 256;
int N = 256;
double[] out = new double[N/2];
in = loadDataFile("datos.txt", dataLength);
writeFFTFile("datosA.txt", in,frequency, N);

transformer2 = new DoubleFFT_1D(N);
transformer2.realForward(in);
writeFFTFile("fftall.txt", in,frequency, N);
// P = |totransform|^2
out = TransformToModFFT(in);
writeFFTFile("fftdebug.txt", out,frequency, N);
}
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Podem veure que desem tant la sortida completa de la FFT (fftall.txt) com el càlcul del mòdul al
quadrat a través de la funció “TransformToModFFT()” explicada al capítol anterior.
A continuació a través del següent codi Matlab calculem la FFT amb Matlab i la comparem
amb les dades obtingudes de l’aplicació:

% Load data from file
handler = fopen('datos.txt','r');
xcd = fscanf(handler, '%f')';
fclose(handler);
figure(1)
plot(xcd)
title('Matlab generated Cosinus Signal 256 points');
% compute FFT.
N = 256;
X1 = abs(fft(xcd,N));
figure(2)
plot(X1(1:128))
title('Matlab FFT N=256 (with fft function)');
% load data from txt.
handler = fopen('fftdebug2.txt','r');
M = fscanf(handler, '%f')';
fclose(handler);
figure(3)
plot(M);
title('Android FFT N=256 (with jTransforms)');

Podem veure a continuació la representació gràfica dels dos senyals.

Il·lustració 24. Representació de la FFT obtinguda amb Matlab i obtinguda amb l’app.
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Semblen idèntiques, però anem a veure algunes mostres de l’inici i al voltant del pic a la taula
següent, per comprovar-ho del cert.

1
2
3
4
5
25
26
27
28
29

Matlab
0
0,11642128
0,23393329
0,35366053
0,47679722
…
23,3883603
63,7658092
97,6778082
28,4700394
16,9257989
…

App
Android
0
0,11642128
0,23393329
0,35366053
0,47679722
…
23,3883603
63,7658092
97,6778082
28,4700394
16,9257989
…

Il·lustració 25. Taula comparativa resultats de la FFT.

Si en comptes de tenir 256 mostres per N=256, calculem la FFT de 30 mostres amb la mateixa
N (afegim zeros), obtenim el següent resultat:

Il·lustració 26.Representació de la FFT obtinguda amb Matlab i obtinguda amb l’app.

Per tant podem confirmar que l’ús de la llibreria “jtransforms” ens dóna resultats idèntics a la
funció fft() de Matlab, a més verifiquem l’ús de la llibreria, ja que el format de sortida és
diferent i podem trobar a internet un ús incorrecte.
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3.2.2 Validació del càlcul espectre de potencia

En aquest subapartat verifiquem les funcions que presenten l’espectre de potència en temps real,
tant al gravar àudio del micròfon com durant la reproducció de l’arxiu, com s’ha explicat al
capítol anterior l’estratègia pel càlcul del periodograma del total del senyal és diferent.

Per la verificació utilitzem el mateix codi que trobem a l’exemple de la documentació de Matlab
a la web de Mathworks (http://es.mathworks.com/help/signal/ug/psd-estimate-using-fft.html),
que és equivalent a utilitzar la funció “periodogram” de Matlab.

Fs = 1000;
t = 0:1/Fs:1-1/Fs;
x = cos(2*pi*100*t) + randn(size(t));

Signal Cosinus + random noise
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Il·lustració 27. Senyal cosinus més soroll aleatori.

Igual que hem fet a l’apartat anterior generem el senyal d’entrada i el desem en un arxiu, el
carreguem i processem a l’aplicació, les dades obtingudes les desem en un arxiu i les carreguem
a Matlab.

public void fftcheck(){
double[] in;
int dataLength = 256;
int N = 256;
double[] out = new double[N/2];
in = loadDataFile("datos.txt", dataLength);
writeFFTFile("datosA.txt", in,frequency, N);

transformer2 = new DoubleFFT_1D(N);
transformer2.realForward(in);
writeFFTFile("fftall.txt", in,frequency, N);
// P = |totransform|^2
out = TransformToModFFT(in);
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writeFFTFile("fftdebug.txt", out,frequency, N);
}

Podem veure que desem tant la sortida completa de la FFT (fftall) com el càlcul del mòdul al
quadrat a través de la funció “TransformToModFFT()” explicada al capítol anterior.
A continuació a través del següent codi Matlab calculem la FFT amb Matlab i el comparem
amb les dades obtingudes de l’aplicació.

% Load data from file
handler = fopen('datos.txt','r');
xcd = fscanf(handler, '%f')';
fclose(handler);
figure(1)
plot(xcd)
title('Matlab generated Cosinus Signal 256 points');
% compute FFT.
N = 256;
X1 = abs(fft(xcd,N));
figure(2)
plot(X1(1:128))
title('Matlab FFT N=256 (with fft function)');
% load data from txt.
handler = fopen('fftdebug2.txt','r');
M = fscanf(handler, '%f')';
fclose(handler);
figure(3)
plot(M);
title('Android FFT N=256 (with jTransforms)');

Podem veure a continuació la representació gràfica dels dos senyals.

Il·lustració 28. Periodograma amb Matlab i amb app Android
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1
2
3
4
5
25
26
27
28
29

Matlab
-63,28353883
-23,5822215
-29,54829738
-22,45740762
-24,09439656

App Android
-63,28353883
-23,5822215
-29,54829738
-22,45740762
-24,09439656

-32,93204879
-34,29026252
-2,80680387
-24,28960168
-30,91788781
…

-32,93204879
-34,29026252
-2,80680387
-24,28960168
-30,91788781
…

Il·lustració 29. Taula comparativa resultats càlcul periodograma.

Finalment si fem servir la funció “periodogram” de Matlab i calculem l’error obtenim:
[pxx,w] = periodogram(x,rectwin(length(x)),length(x),Fs);
mxerr = max(psdx'-pxx)

mxerr =
1.7347e-018

Finalment a la següent il·lustració podem veure la representació a l’app de l’espectre de
potència.

Il·lustració 30. Espectre de poténcia a l'app Android

Anàlisi de viabilitat i desenvolupament d'una app d'edició d'àudio, 75

3.2.3 Validació del periodograma.

Per dur a terme aquesta validació s’ha gravat amb l’app mitjançant el micròfon del mòbil un
senyal amb tres tons amb distinta temporització generats a l’altaveu de l’ordinador, tenim per
tant un senyal amb tres tons de 1 kHz, 2 kHz i 3 kHs a més del soroll ambient. En aquesta
validació no ens cal cap funció especifica dins l’app.

Il·lustració 31. Forma d'ona de Tonos1wav.wav

Igual que hem fet abans, el resultat del periodograma del canal 1 amb N=1024 i finestra
rectangular, el desem en un fitxer, que després carreguem a Matlab, calculem el periodograma
amb Matlab i comparem resultats.
filename='tonos1wav.wav';
% read the sample waveform
[x,Fs,bits] = wavread(filename);
% Canal 1
xd = [x(:,1)]';
figure(1)
plot(xd)
grid on
title('Wav file Waveform')
N = 1024
sumwin=zeros(1,N/2+1);
length(sumwin)
for i=1:floor(length(xd)/N)
win = xd(1+(N*(i-1)):N*i);
windft = fft(win);
windft =abs(windft(1:N/2+1)).^2;
sumwin = sumwin + windft;
end
length(windft)
freq = 0:Fs/N:Fs/2;
psdx_log = 10*log10(sumwin);
vmax = max(psdx_log)
psdx = psdx_log-vmax;
figure(2)
plot(freq,psdx)
grid on
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title('Periodogram Using FFT function & Bartlett with Matlab')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Power/Frequency (dB/Hz)')
% read periodogram from Android app
handler = fopen('period_esc.txt','r');
psdx2 = (fscanf(handler, '%f')');
fclose(handler);
figure(3)
plot(freq,psdx2)
grid on
title('Periodogram Using FFT function & Bartlett with Android
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Power/Frequency (dB/Hz)')

app')

mxerr = max(psdx2-psdx)

Les representacions obtingudes son:

Il·lustració 32. Periodograma de "tonos.wav" amb matlab i amb l'app Android.

I l’error obtingut és:
mxerr =
7.1054e-014

Il·lustració 33. . Representació
periodograma a l'app Android.
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3.2.4 Validació de la funció d’enfinestrament

Per validar els diferents tipus de finestres, afegim al codi de l’aplicació un procediment que
genera un vector d’uns de longitud cinquanta. Aquest vector el computem amb la funció
d’enfinestrament i desem els resultats en un arxiu.
codi android:
public void windowCheck(){
double[] in = new double[50];
double[] out;
for(int i=0; i<in.length; i++) {
in[i] = 1.0;
}
out = computeWindow(1, in);
writeFFTFile("Hamming.txt", out, frequency, blockSize);
out = computeWindow(2, in);
writeFFTFile("Hann.txt", out, frequency, blockSize);
out = computeWindow(3, in);
writeFFTFile("Blackman.txt", out, frequency, blockSize);
out = computeWindow(4, in);
writeFFTFile("Bartlett.txt", out, frequency, blockSize);
out = computeWindow(5, in);
writeFFTFile("Blackman-Harris.txt", out, frequency, blockSize);
}

A continuació carreguem els resultats a Matlab i comparem els resultats amb les finestres
generades per matlab amb la mateixa longitud.

A continuació s’inclou el codi per la finestra de Hamming:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
m_hamm = hamming(50)';
handler = fopen('hamming.txt','r');
a_hamm = (fscanf(handler, '%f')');
fclose(handler);
figure(1)
plot(m_hamm, 'r')
hold on
plot(a_hamm, 'b')
mxerr = max(m_hamm-a_hamm);
fprintf('hamming error = %f.\n',mxerr);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

La resta del codi seria equivalent amb la funció per cada finestra.
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m_hann = hann(50)';
m_bartlett = bartlett(50)';
m_blackmanharris = blackmanharris(50)';
m_blackman = blackman(50)';

A la sortida obtenim:

hamming error = 0.000000.
hann error = 0.000000.
bartlett error = 0.000000.
Blackman-Harris error = 0.000000.
Blackman error = 0.000000.

Per tant l’enfinestrament obtingut a l’app és idèntic a l’obtingut a Matlab.

3.2.5 Validació del funcionament complet del periodograma
En aquest apartat compararem els resultats obtinguts al càlcul del periodograma entre Matlab i
l’app, En aquesta validació no ens cal cap funció especifica dins l’app, ja que verifiquem el seu
funcionament normal desant els resultats en un arxiu.
El codi de Matlab és el mateix que a l’apartat “3.2.2” només afegint l’enfinestrament. A
continuació s’inclou la part de codi modificada:

N = 512
window = hamming(N)';
sumwin=zeros(1,N/2+1);
length(sumwin)
for i=1:floor(length(xd)/N)
win = xd(1+(N*(i-1)):N*i);
win = win .* window;
windft = fft(win);
windft =abs(windft(1:N/2+1)).^2;
sumwin = sumwin + windft;
end
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3.2.5.1 Periodograma amb N=512 i finestra Hamming

Obtenim la següent representació:

Il·lustració 34. Periodograma N=512 i Hamming a Matlab i Android.

Amb un error màxim de:
mxerr =
4.4054e-013

Il·lustració 35. Representació periodograma
N=512 i Hamming a l'app Android.
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3.2.5.2 Periodograma amb N=256 i finestra Hann

N = 256
window = hann(N)';

Obtenim la següent representació:

Il·lustració 36. Periodograma N=256 i Hann a Matlab i Android.

Amb un error màxim de:
mxerr =
9.9476e-014

Il·lustració 37.Representació periodograma
N=256 i Hann a l'app Android.
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3.2.5.3 Periodograma amb N=4096 i finestra Bartlett

N = 4096
window = bartlett(N)';

Obtenim la següent representació:

Il·lustració 38. Periodograma N=4096 i Bartlett a Matlab i Android.

Amb un error màxim de:
mxerr =
2.6716e-012

Il·lustració 39. Representació periodograma
N=4096 i Bartlett a l'app Android.
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3.3 Validació filtratge
Per validar el filtre IIR inclòs a l’app, en primer lloc generem un senyal suma de tres cosinus
amb el següent codi:
outfile='3tones.wav';
% Time specifications:
Fs = 11050
% samples per second
dt = 1/Fs;
% seconds per sample
EndTime = 5;
% seconds 0.25
t = (0:dt:EndTime-dt)'; % seconds
% Sine wave:
Fc1 = 1000;
Fc2 = 2000;
Fc3 = 3000;
y = 0.5*cos(2*pi*Fc1*t)

%
%
%
+

hertz
hertz
hertz
0.4*cos(2*pi*Fc2*t)+ 0.3*cos(2*pi*Fc3*t);

% Write signal to "wave" file
wavwrite(y,Fs,outfile);

Aquest senyal el desem en un arxiu en format “wave” (“3tones.wav”).
La suma de cosinus com podem veure a la següent representació del periodograma ens genera a
més de les tres freqüències una sèrie d’harmònics. L’objectiu doncs serà implementar un
filtratge pas-baix que només ens deixi amb els pics a 1 kHz i 2 kHz.

Il·lustració 40. Forma d'ona i periodograma de "3tone.wav"

Primer de tot dissenyem el filtre amb l’eina “fdatool” de Matlab segons les especificacions que
es mostren a continuació:
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Il·lustració 41. Disseny filtre pas-baix amb MatLab Fdatool

Exportem els resultats obtinguts a un arxiu de text “.fcf” i al “workspace” de matlab o a un arxiu
“.mat.”.

En primer lloc validarem la funció de filtre de manera aïllada, per això s'inclou el següent codi
de test:

public void startProcessFilterCheck(String option){
Object[] obj;
mWindowLength = 1024;

// We get the coefficients from File
if (obj!=null) {
final double[] a = (double[]) obj[0];
final double[] b = (double[]) obj[1];
double[] v2 = new double[ b.length-1];
double[] w2 = new double[ a.length-1];
Object[] obj2;
int k;
for (k=0; k<a.length-1; k++) {
v2[k] =0;
w2[k] =0;
}
double[] inArray = new double[1024];
double[] outArray = new double[inArray.length];
for (int i=0; i<inArray.length; i++) {

Anàlisi de viabilitat i desenvolupament d'una app d'edició d'àudio, 84
inArray[i] = 1.0;
}
obj2 = filtre_SV(inArray, inArray.length, b, b.length - 1, v2, a, a.length - 1,
w2);
try {
outArray = (double[]) obj2[0];
v2 = (double[]) obj2[1];
w2 = (double[]) obj2[2];
writeArrayToFile("v2.txt", v2);
writeArrayToFile("w2.txt", w2);
writeArrayToFile("outArray.txt", outArray);
} catch (Exception e){ Log.d("Prueba. EditActivity", "onSendProcessAction. For
1:" + e); }

} else {
Toast.makeText(getActivity().getApplicationContext(), "Error Lectura Fichero",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}

Aquest mètode bàsicament el que fa és:
-

Llegir els coeficients de l'arxiu generat per Matlab.
Generar un vector d'uns de mida 1024 i dos vectors a 0 per les memòries de valors
anteriors de l'entrada i la sortida.
Executar el filtre
Desar les memòries finals i la sortida per verificar el correcte funcionament.

Amb la següent funció de Matlab calculem el mateix filtre, tant amb la funció “filtre” de
Matlab, com amb la funció “filter_sv.m” (equivalent Matlab a la implementada a l’app), i
comparem les sortides.
clear all;
close all;
% Load filter coefficients
load('filter2000.mat');
% Cálcul amb filtre_SV.m
x=ones(1,1024);
L = length(x);
M = length(b)-1;
P = length(a)-1;
v=zeros(1,M);
w=zeros(1,P);
[y,v2,w2]=filtre_SV(x,L,b,M,v,a,P,w);
% Resultats app Android
handler = fopen('outArray(0).txt','r');
y3 = (fscanf(handler, '%f')');
fclose(handler);
mxerr = max(y-y3)
% Cálcul amb filter de Matlab
xd=filter(b,a,x);
mxerr = max(xd-y3)

Anàlisi de viabilitat i desenvolupament d'una app d'edició d'àudio, 85

També carreguem els vectors de memòria per comparar-los amb els obtinguts amb
“filtre_sv.m”.
% Cálcul amb filtre_SV.m
handler = fopen('v2(0).txt','r');
v3 = (fscanf(handler, '%f')');
fclose(handler);
handler = fopen('w2(0).txt','r');
w3 = (fscanf(handler, '%f')');
fclose(handler);

Els errors obtinguts són per “filtre_sv.m” i “filtre” respectivament:

mxerr =
0
mxerr =
2.2249e-013

Validada la funció implementada a l’app, passem ara a verificar el filtre amb el funcionament
normal de l'app per l'arxiu “wave” (“3tones.wav”) generat amb Matlab.
Copiem al mòbil tant l’arxiu amb la forma d’ona (“.wav”) com l’arxiu amb els coeficients
(“.fcf”). Carreguem a l’app l’arxiu “3tones.wav”, processem al filtre amb els coeficients de
l’arxiu “filter200.fcf”, i desem la sortida de l'app en un arxiu “wave” que carreguem a Matlab.

Comparem resultats amb el següent codi a Matlab:
(La funció "comPeriodogram" és el mateix codi per al cálcul de periodograma vist abans)
% FFT
filename='3tones.wav';
% read the sample waveform
[x,Fs,bits] = wavread(filename);
% Canal 1
x1 = x(:,1)';
load('filter2000.mat');
xd=filter(b,a,x1);
% Canal 1
xd = x(:,1)';
figure(1)
plot(xd)
%plot(freq,psdx_log)
grid on
title('Waveform 3tones.wav after filtering with Matlab')
xlabel('Frequency (Hz)')
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ylabel('Power/Frequency (dB/Hz)')
N = 1024
[freq,psdx] = comPeriodogram(xd,Fs, N);
figure(2)
plot(freq,psdx)
grid on
title('Periodogram N=1024 & no window after filtering with Matlab')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Power/Frequency (dB/Hz)')
% Android Signal
filename='3tonesf.wav';
% read the sample waveform
[x2,Fs,bits] = wavread(filename);
% Canal 1
xd2 = x2(:,1)';
figure(3)
plot(xd2)
%plot(freq,psdx_log)
grid on
title('Waveform 3tones.wav after filtering with Matlab')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Power/Frequency (dB/Hz)')
[freq2,psdx2] = comPeriodogram(xd2,Fs, N);
figure(4)
plot(freq2,psdx2)
%plot(freq,psdx_log)
grid on
title('Periodogram N=1024 & no window after filtering with Android app')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Power/Frequency (dB/Hz)')
mxerr_per = max(psdx-psdx2)
mxerr_samples = max(xd-xd2)

A continuació podem veure el senyal d’ona obtingut a la sortida del filtre per Matlab i per a
l’app:

Il·lustració 42. Forma d'ona de la sortida del filtratge amb Matlab i amb l'app Android.
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A la següent il·lustració podem veure les representacions del periodograma obtingudes:

Il·lustració 43. Periodograma de la sortida del filtratge amb Matlab i amb l'app Android.

Els errors obtinguts són:

mxerr_per =
0.0466

mxerr_samples =
3.0518e-005

Il·lustració 44. Representació periodograma
amb l'app.

Anàlisi de viabilitat i desenvolupament d'una app d'edició d'àudio, 88

Podem veure que l'error ha augmentat, però sabem a què es degut, ho podem veure amb el
següent codi que incloem dins el processament del filtre a l'app. Bàsicament passem una mostra
qualsevol de la sortida del filtre a manera d'exemple del tipus “double” a “short”, necessari
perquè, com hem explicat al capítol anterior, les mostres es desen en 16 bits. Ho tornem a passar
a "double" i calculem diferència:
short shVar = (short) (y[5]*Short.MAX_VALUE);
double dbConv = (double) (shVar) / Short.MAX_VALUE;
Log.d("Prueba", "Conversion 1: " + y[5] + ".
" + shVar + ".
Log.d("Prueba", "Conversion Error 1: " + (y[5]-dbConv));

" + dbConv);

A continuació podem veure la sortida del "Log" de l'Android Studio:

02-10 17:27:03.939 12071-12584/com.audiodroidedit D/Prueba: Conversion 1: 0.3483480995477393.
11414.
0.34833826715903193
02-10 17:27:03.939 12071-12584/com.audiodroidedit D/Prueba: Conversion Error 1:
9.832388707387008E-6
02-10 17:27:04.065 12071-12584/com.audiodroidedit D/Prueba: Conversion 1: 0.2662637620873621.
8724.
0.2662434766685995
02-10 17:27:04.065 12071-12584/com.audiodroidedit D/Prueba: Conversion Error 1:
2.0285418762588936E-5
02-10 17:27:04.066 12071-12584/com.audiodroidedit D/Prueba: Conversion 1: -0.577748617340696.
-18931.
-0.5777459028901029
02-10 17:27:04.066 12071-12584/com.audiodroidedit D/Prueba: Conversion Error 1: 2.7144505931886442E-6

On veiem que a la conversió es produeix un error de l'ordre de e-5 o e-6.
A partir d’aquí anirem veient que arrosseguem sempre el mateix error màxim.
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3.3 Validació dels efectes
Ara passem a validar els efectes. A diferència de les validacions que hem vist fins ara, en
realitat la valoració final de la qualitat dels efectes seria més subjectiva i dependria de l'oïda de
l’usuari.
De tota manera, als següents apartats verificarem que l'aplicació de les fórmules escollides sigui
correcte i els resultats obtinguts a l'aplicació siguin equivalents als obtinguts amb les
implementacions en Matlab de la bibliografia, amb les modificacions que s'han fet en algun
d'ells com vam explicar al capítol anterior.
El mètode que s'ha seguit es semblant al que hem vist en validacions anteriors, s'aplica l’efecte a
l'app i desem els resultats en un arxiu "wave", per una verificació més exhaustiva desem també
en un arxiu de text els valors del senyal modulador quan calgui, apliquem l'efecte a Matlab i
desem els resultats en un arxiu "wave", llavors carreguem els dos arxius i comparem els
resultats amb un codi equivalent al que hem vist als apartats anteriors, per aquest motiu no
l’inclourem.

3.3.1 “Tremolo” amb modulador sinusoïdal
A continuació podem veure les formes d'ona dels senyals obtinguts, per al “tremolo” sinusoïdal
amb els paràmetres, freqüència de 5 Hz i profunditat de 0.5:

Il·lustració 45. Comparativa sortida del processament del "tremolo"

L'error calculat entre els dos senyals:
mxerr =
3.0518e-005
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A la següent captura podem veure l'efecte de passar la freqüència de 5 a 10 Hz:

Il·lustració 46. Forma d’ona a Audacity per arxius generats a l'app per freqüencies de 5 i 10Hz.

O bé si variem la profunditat de l'efecte de 0.5 a 0.8:

Il·lustració 47. Forma d’ona a Audacity per arxius generats a l'app per profunditats de 0.5 i 0.8.

3.3.2 “Tremolo” amb modulador triangular
En primer lloc verifiquem el senyal de modulació, en ser el senyal triangular, un senyal
específicament construït no com la sinusoide de l’apartat anterior.

Comparem els senyals obtinguts amb el mètode d’Android, que hem vist en un apartat anterior i
amb la funció implementada a Matlab.
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Codi de test Android:
double[] tri_test;
tri_test = triangOsc ( y1, y2, mod_cicleLength,148799);
writeArrayToFile("tri_test.txt", tri_test);
[x,Fs,bits] = wavread('acoustic.wav');

Codi de test Matlab:
fe =5;
alpha = 0.5;
y2 = alpha;
y1 = -alpha;
[trem]=TriangOsc(Fs,fe,y2,y1,length(x));

L’error obtingut és:
mxerr =
0

A continuació podem veure les formes d'ona dels senyals obtinguts, per al “tremolo” triangular,
amb amplitud del senyal modulador entre “-depth “ i “+depth”, els paràmetres son: freqüència
de 5 Hz i profunditat de 0.5.

Il·lustració 48. Comparativa sortida del processament del "tremolo" triangular

L’error obtingut és:
mxerr =
3.0518e-005
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Amb aquesta verificació també donem per vàlid el “tremolo” triangular, amb amplitud del
senyal modulador entre “1-depth “ i “1”, ja que tan sols canviarà l’amplitud.

3.3.3 “Wah-wah”
En aquesta ocasió comparem les formes d'ona dels senyals obtinguts, per al “Wah-wah” amb els
paràmetres, freqüència de 2000 Hz, variació del filtre entre 500 Hz y 3000 Hz i “damping
factor” de 0.05:

Il·lustració 49. Comparativa sortida del processament del "wah-wah"

L’error obtingut és:
mxerr =
5.7966e-005

L’opció “espectre” d’“Audacity”, ens mostra les freqüències (escala vertical) al llarg del temps
(escala horitzontal), indicant la potencia segons la intensitat de color. A continuació mostrem
l’arxiu resultant per 2000 Hz i per 4000 Hz, podem veure clarament l’efecte de la variació de
freqüència amb el senyal triangular.
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Il·lustració 50. Espectograma mostrat a Audacity per freqüéncies de 2kHz i 4kHz

3.3.4 “Vibrato”
A continuació podem veure les formes d'ona dels senyals obtinguts, per al “Vibrato” amb una
freqüència de 10Hz, i un retard de 0.8 ms:

Il·lustració 51. Comparativa sortida del processament del "vibrato"

L’error obtingut és:
mxerr =
3.0518e-005

Amb la visualització que obtenim a l’opció “pitch (EAC)” de “Audacity” podem veure millor
com actua l’efecte. Aquesta opció ens mostra els diferents tons al llarg del temps, indicant la
seva potencia amb una escala de colors. Al nostre arxiu “acoustic.wav”, correspondria amb les
notes de guitarra:
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Il·lustració 52. Espectograma (pitch EAC) mostrat a Audacity per al senyal original i el senyal amb “vibrato”

3.3.5 “Flanger”
A continuació podem veure les formes d'ona dels senyals obtinguts, per al “Flanger” amb una
freqüència de 1Hz, i un retard de 3 ms:

Il·lustració 53. Comparativa sortida del processament del "flanger"

L’error obtingut és:
mxerr =
6.1035e-005
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3.3.6 “Compressor/Expander”
Veurem ara el comportament del “Compressor/ Expander”. Si establim els paràmetres com
“comp = -0,5” (recordem que amb valors negatius l’efecte serà de compressor), i “ a=0,5 ”
obtenim els següents resultats:

Il·lustració 54. Comparativa sortida del processament del "compressor/expander"

L’error obtingut és:
mxerr =
3.0518e-005

3.3.7 “Limiter”
Per dur a terme la verificació del funcionament del limitador s’ha seguit el mateix mètode que
trobem al llibre DAFX, que consisteix en generar amb Matlab, un senyal sinusoïdal amb 220
mostres amb una amplitud de 0.2 i 220 mostres més amb amplitud d’1. Aquestes mostres s’han
desat en un arxiu que hem carregat a l’app per ser processades, de manera equivalent a la que
hem vist en validacions anteriors.
Al processament a l’aplicació a més de desar en un arxiu les mostres a la sortida també s’han
desat els guanys.
El processament és fa tant a Matlab com a l’app, amb els paràmetres: “threshold” de 0.5,
“release time” de 0.01 i “attack time” de 0.4.
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A continuació podem veure la gràfica del senyal d’entrada.

Il·lustració 55. Senyal d'entrada per testejat del limitador.

A continuació podem veure la gràfica de la sortida en Matlab on podem veure la sortida limitada
a 0.5.

Il·lustració 56. Senyal de sortida del limitador en Matlab.

A continuació podem veure la gràfica de la sortida del processament a l’app amb un
comportament equivalent a la funció implementada en Matlab.
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Il·lustració 57. Senyal de sortida del limitador de l'app

L’error obtingut és:
mxerry =
4.9468e-007
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4 Conclusions i línies futures
4.1 Conclusions
A l’inici del projecte ens vam plantejar com a objectius principals implementar una aplicació
d'edició d'àudio en Android, que cobris aspectes que no trobem en aplicacions ja existents al
mercat, així com estudiar la portabilitat de funcions de processament del senyal àmpliament
utilitzades en llenguatges com C i Matlab, a aplicacions per a mòbils Android.
El primer repte, ha estat entendre el funcionament d'una aplicació Android, que fa que haguem
de pensar l'estructura de l'aplicació de forma diferent a com la plantejaríem per a aplicacions de
sistemes operatius com Windows o Linux per ordinadors personals. Per tant és imprescindible
inicialment, una inversió de temps en entendre els components d'una aplicació Android i els
diferents cicles de vida.
Hem pogut veure, per exemple les particularitats de la comunicació de dades entre components
diferents com activitats i fragments.
A més el programador que s'endinsa al disseny d'aplicacions Android, ha de tenir en compte
aspectes com que l'aplicació s'hagi d'adaptar a diferents dispositius de diferents mides, i versions
diferents del sistema operatiu, o que l’ús del ratolí sigui substituït per l’ús de la pantalla tàctil.
Afortunadament Android ens proporciona suficients eines per superar aquestes complicacions, i
a més com hem pogut veure, podem trobar llibreries externes de codi lliure que ens faciliten la
representació gràfica tenint en compte les particularitats de la programació d’aplicacions
Android.
Hem pogut veure també al llarg del projecte, les llibreries que ens proporciona Android per
l'enregistrament d'àudio i decodificació d'un arxiu d'àudio, que faciliten considerablement la
realització d'un projecte com el nostre, també algunes limitacions com la falta d'un mètode per
identificar les freqüències de mostratge acceptades per cada dispositiu o la limitació de formats
a l’hora de codificar l'àudio.
A partir d’aquí hem pogut complir els objectius bàsics que ens vam plantejar inicialment a la
part d'enregistrament i edició de la nostra aplicació, enregistrament d'àudio del micròfon,
càrrega i decodificació d'arxius d'àudio, representació de la forma d'ona, desar l'àudio en un
arxiu, i funcions bàsiques d'edició com retallar i esborrar.
També hem pogut complir satisfactòriament l'objectiu de representació de l'espectre de
freqüència i del periodograma, de forma equivalent a com ho faríem a Matlab, com hem pogut
verificar al capítol anterior, per això ens ha estat de gran ajuda l’existència de llibreries lliures
per al càlcul de la FFT de manera eficient.
L’últim objectiu que ens vam plantejar va ser l'aplicació de funcions de processament del
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senyal, com filtres i efectes d'àudio, de manera equivalent a com ho faríem a Matlab. També
hem pogut assolir aquest objectiu, ja que com hem pogut veure Java ens proporciona les
llibreries matemàtiques adequades per fer els càlculs amb precisió. En resum podem dir que
sense la mateixa flexibilitat, però disposem de les eines adequades per traslladar sense grans
dificultats les funcions programades en Matlab que no facin servir funcions avançades.

4.2 Línies futures
Un cop establerta una estructura funcional per a la nostra aplicació que compleix els objectius
que ens vam marcar inicialment, el camp de millora és ampli en cadascuna de les funcionalitats
de l’aplicació.
A la part d'edició, la implementació en un "fragment" ens facilita aprofitant la característica de
reutilització dels fragments, que com a futura millora puguem afegir la possibilitat de carregar
diferents pistes de so, i implementar opcions de mescla o d’inserció de talls seleccionats de
l'àudio.
També dins l'edició una altre millora interessant és ampliar els formats per desar els arxius
d'àudio en formats populars com "ogg" o "mp3", aquest últim amb l'inconvenient de ser un
format comercial que requereix el pagament de taxes. Avui en dia, no trobem llibreries en Java
per aquests formats, però Java ens ofereix la possibilitat d'executar llibreries o funcions en altres
llenguatges a través de la interfície JNI, també implementable a Android.
Aquesta possibilitat no l’hem estudiada en aquest projecte, ja que l’objectiu era que tota la
programació fos Java nadiu, però seria interessant en un futur estudiar els avantatges i
inconvenients en termes d’eficiència, velocitat i compatibilitat, d’incrustar a la nostra aplicació
funcions en altres llenguatges a través de JNI, aprofitant amplies llibreries ja existents per al
tractament d’audio a C++, com per exemple el codi d’Audacity.

A la part del càlcul de l'espectre de freqüència, en versions posteriors de l’aplicació, podem
afegir més funcionalitats que no trobem a les aplicacions que hi ha al mercat, entre les funcions
que podríem afegir estaria la possibilitat de cal·libració del nivell de dBs, per al càlcul de
l'espectre en temps real, afegir la possibilitat d'escollir altres mètodes per al càlcul del
periodograma com el mètode de Welch o mètodes paramètrics, implementar un mètode de cerca
de pics o afegir noves finestres.
També pot ser interessant implementar un càlcul i representació de l’espectrograma, com el que
hem vist d'Audacity al capítol anterior.

Però sens dubte el camp on pot avançar més la nostra aplicació i també el més desert dins del
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mercat Android, és en l’aplicació de filtres i efectes.
Verificada l’aplicació de filtres IIR donats els coeficients, no seria gens complicat afegir un
equalitzador força eficient, per exemple. També ens podríem plantejar afegir a l’aplicació una
activitat per al càlcul de coeficients per als filtres, tot i que, com hem vist a la introducció, ja
n’existeix alguna al mercat.
Dins del terreny dels efectes existeix una gran quantitat d’efectes que podríem afegir com “eco”,
“reverb”, “distorsió” i molts més.
També pot ser molt interessant donar la possibilitat d’aplicar cadenes d’efectes o de filtres.
Una altra nova línia de treball pot ser afegir funcionalitats per a la generació de senyals com
podem trobar a Audacity.

Finalment també ens podem plantejar fer un disseny més atractiu visualment, en comptes del
més funcional implementat en aquesta versió.
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5 Software
Per la realització d’aquest projecte s’ha utilitzat el següent software:

-

Android Studio : entorn de desenvolupament integrat per la plataforma Android
de Google.
 Utilitzat en la programació i depuració de l’aplicació.

https://developer.android.com/studio/index.html

-

Matlab : entorn de computació numèrica i llenguatge de programació de la
companyia MathWorks.
 Utilitzat per la verificació dels càlculs i per implementar
inicialment els filtres i efectes.

http://es.mathworks.com/products/matlab/?requestedDomain=www.mathworks.com

-

Free Hex Editor Neo : editor hexadecimal gratuït de HHD Software.
 Utilitzat per la verificació dels arxius salvats.

http://www.hhdsoftware.com/free-hex-editor
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