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1 Introducció i objectius 
 

L’objectiu principal d’aquest treball és fer un model psicoacústic amb Matlab a partir 

del model psicoacústic de l’oïda humana. S’usaran diferents tècniques de processat 

digital del senyal per dibuixar espectogrames, cepstrum i, mitjançant diversos bancs de 

filtres, es realitzarà l’extracció del tempo de diverses cançons i s’analitzaran els resultats 

d’aquest model i els bancs de filtres usats. 

Primer es farà un estudi psicoacústic de l’oïda, s’analitzaran tots els conceptes 

necessaris per a la implementació del model psicoacústic amb Matlab. S’estudiarà com 

funciona la còclea i com el nostre cervell interpreta els sons. A partir d’aquest estudi es 

programarà amb Matlab aquest model per dibuixar un espectrograma que serà la 

representació d’un senyal en el domini freqüencial i que donarà una idea del que el 

nostre sistema auditiu percep. El model psicoacústic humà no és lineal en freqüència, 

sinó que és logarítmic, per tant , caldrà obtenir un espectrograma ajustat al model 

(representat en barks) que representarà de forma clara com la còclea treballa quan és 

excitada per un senyal acústic. També s’estudiarà el cepstrum. 

Seguidament es procedirà a programar un model que ens detecti el tempo d’una cançó. 

Començarem per crear diversos bancs de filtres, per comparar resultats i executarem 

l’algoritme de bancs ressonadors per a cada un dels bancs de filtres. Analitzarem 10 

cançons de 2 estils ben diferents (el house-dance i el pop-rock) i compararem els 

resultats. Un dels bancs és el de l’Scheirer [1], que és l’original de l’algoritme, l’altre és 

el de l’Spanias [2], que és adequat per a la compressió d’àudio (com l’mp3, wma, etc.) i 

el darrer és un banc de filtres ajustat a l’ordenació freqüencial de la música 

contemporània europea. Amb el darrer banc de filtres, el psicoacústic, descriuré com 

interpretar una partitura musical a partir d’un espectrograma.  

Aquest procés d’extracció del tempo és la base d’alguns programaris que es troben al 

mercat informàtic musical i que estan destinats a la mescla de cançons per un ús 

professional. A l’apartat 5.2. comentaré com treballen i els compararé amb el meu 

model i el de l’Armand [17]. 
 

NOTA: Degut que la majoria de fonts d’informació són angleses, hi ha noms que no s’han traduït per mantenir els noms 

originals. A més, hi ha noms que no tenen traducció. 
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2 Propietats psicoacústiques 
de l’oïda humana 

 

2.1.Què és la psicoacústica? 
 

La psicoacústica és una ciència interdisciplinària, l’objectiu de la qual és l’avaluació 

qualitativa de les sensacions subjectives auditives [11]. És possible fer-se’n una idea de 

la complicada relació que hi ha entre qualitats físiques i perceptuals a través d’aquesta 

ciència. Uns quants exemples de qualitats físiques són la pressió del so, la força del so, 

la seva freqüència, diferenciar diferents sons que provenen de diverses fonts i saber d’on 

prové cada un en l’espai. En canvi, algunes de les qualitats perceptuals són el pitch 

(tonalitat), la “visualització” de l’espai sonor i la qualitat del so. 

Un exemple d’aquesta complexitat es veu reflectida en el loudness: un senyal d’ igual 

pressió i ample de banda pot ser percebut de diferent manera per  individus diferents. 

Un altre fenomen present arreu i difícil de tractar és el soroll. Cada individu el percep 

d’una manera subjectiva. És cert que tots els sorolls contenen informació, però no 

sempre ens interessarà. Molt sovint ens trobarem amb el compromís del soroll alhora de 

dissenyar sistemes. Certs sorolls poden ser molestos per algunes persones, però 

agradables per a d’ altres. Discriminar en un sistema d’àudio què és soroll i què no és 

una tasca molt complicada. En el camp analògic la relació entre el senyal i el soroll 

SNR ens ve  caracteritzada, principalment, per la qualitat dels elements que usem. En un 

sistema digital, bàsicament ens vindrà donada per la resolució emprada. Com més gran 

desitgem la SNR més complex i car serà el nostre sistema. Alhora de dissenyar caldrà 

trobar el compromís entre una bona SNR i el preu o l’eficiència del sistema. 

 

2.2.L’oïda humana com a model psicoacústic 
 

L’oïda humana està formada per uns òrgans, entre ells la còclea, que fan de transductor. 

Transformen un senyal mecànic, ones longitudinals que es propaguen per un medi (com 

l’aire o l’aigua), en un senyal neuronal (l’oïda està formada per 30000 nervis auditius). 
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Aquest procés es fa a la còclea [11]. Aquest model és similar a fer un banc de filtres i és 

la mateixa idea que explica la transformada de Fourier, perquè s’extreuen les 

components espectrals del senyal i s’envien al cervell. Cada nervi auditiu, en cada 

instant de temps, és excitat pel senyal d’entrada en un rang determinat de l’espectre. 

Cada nervi auditiu seria cada un dels canals del banc de filtres. La sortida es podria 

representar com un espectrograma  escalat logarítmicament, tal com explica l’Spanias 

[2], en què les unitats serien els barks. 

La resta d’òrgans de l’oïda serveixen per condicionar el senyal d’entrada perquè pugui 

ser tractat a la còclea.  

 

2.3.Model psicoacústic de l’oïda 
 

L’oïda es divideix en tres parts ben diferenciades: l’oïda externa, la mitjana i la interna. 

En cada una d’aquestes parts es realitza un procés diferent. [il·lustració 2.3.-1] [7][15]. 

 
Il·lustració 2.3.-1: Òrgans i parts que componen l’oïda humana 

 
L’oïda externa està formada pel lòbul i el canal auditiu. El transductor auditiu (middle 

& inner ear) està molt a prop del cervell per tal que es puguin processar, el més ràpid 

possible, els senyals neuronals que provenen de la còclea i també es puguin generar 

respostes més ràpidament. A més a més, d’aquesta manera l’oïda mitjana queda més 

protegida de l’exterior. 
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El lòbul té la func ió de captar l’energia del medi i la seva forma proporciona una 

directivitat que permet captar millor el so provinent d’enfront (els més freqüents).  

Un cop el senyal penetra al lòbul, és transmès pel canal auditiu fins a l’”ear drum”. El 

senyal s’amplifica en la banda mitja, dels 2 als 5kHz (hi ha ressonància als 4kHz). És 

per aquest motiu que la resposta freqüencial de l’oïda presenta més sensibilitat en 

aquestes freqüències [veure il·lustració 2.5.-1]. 

Seguidament intervé l’oïda mitjana, la qual condiciona el senyal: iguala la impedància 

del medi exterior (pressió del medi) amb el fluid de l’oïda interna, i hi intervé una 

transformació de l’amplitud i el ràtio de l’àrea des de l’”ear drum” a la finestra oval 

(oval window). 

 

2.4.L’oïda interna com a transductor: FFT real 
 

Tots sabem que Fourier va dir i demostrar que qualsevol senyal pot ser obtingut a partir 

de senyals sinusoïdals. Doncs bé, la funció de l’oïda interna és descompondre un senyal 

que li prové de l’exterior en components freqüencials. Com hem dit, l’oïda té una 

interpretació logarítmica, és a dir, que té més resolució  en freqüències baixes que en 

altes. El procés, matemàticament, és fer la transformada de Fourier i després fer un 

escalat segons la fórmula de barks [2] en l’eix de les freqüències. 

En termes generals, quan un senyal arriba a l’oïda interna, al llarg de la seva propagació 

per la membrana basilar, es produeixen petites ressonàncies a determinades cel·les que 

estan repartides al llarg de la membrana. Observem les ressonàncies que es produeixen 

en el cas del senyal compost per sinusoides de 400Hz, 1600Hz i 6400Hz que es mostra 

en la il·lustració 2.4.-1 [7]. 

Si féssim la FFT (Fast Fourier Transform) del senyal de la figura, matemàticament 

obtindríem valors per a les freqüències de 400Hz, 1600Hz i 6400Hz. 

La manera com l’ oïda detecta les components espectrals d’un senyal és degut al fet que, 

com sabem, cada freqüència té una longitud d’ona diferent (l=v.t [m], on v és la 

velocitat del so, v=333+(T·0,6)m/s [14] (on T és la temperatura en graus centígrads ºC) 

en l’aire i t és el període del senyal, és a dir, la seva freqüència, doncs f=1/t [Hz]). El 

senyal que entra a la membrana basilar no és el mateix que el de l’exterior, ja que com 

hem dit, aquest senyal pateix unes transformacions a l’oïda mitjana. 
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Il·lustració 2.4.-1: ressonància a la finestra oval produïda per sinusoides de 400Hz, 1600Hz, i 
6400Hz. L’eix vertical és l’amplitud i l’horitzontal la distància en mm de la finestra oval, que 

representa les freqüències. 
 
Suposem un senyal de 100Hz a 20ºC, l=345/100=3.45m, resultat impossible perquè  el 

canal de l’orella no és tan gran. 

El canal ressonador és com es veu en la il·lustració 2.4.-2 [2]. 

 
Il·lustració 2.4.-2: representació de la membrana basilar juntament amb les parts que l’envolten 

(helicotrema, finestra oval i round window) i on ressonaria cada una de les freqüències de què està 
compost el senyal d’entrada (sinusoide de 500Hz+2kHz+8kHz) 

 

Les freqüències baixes tenen una longitud d’ona gran i, per tant, l’espai ressonador ha 

de ser més gran (part propera a l’helicotrema) que el que necessita una freqüència alta 

(proper a la finestra oval) amb una longitud d’ona petita. 

Com podem veure en la il·lustració 2.4.-2, si tenim un senyal amb unes components 

freqüencials de 500Hz, 2000Hz i 8000Hz a cada una d’aquestes freqüències li correspon 

una longitud d’ona i cada freqüència ressonarà en una part concreta de l’oïda interna. Al 

lloc on ressoni s’activaran les cel·les corresponents d’aquest lloc determinat i cada cel·la 

enviarà el seu senyal neuronal cap al cervell. 

Aquesta idea de ressonador la farem servir en l’apartat 3.2.4 per detectar el tempo d’una 

cançó. 
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Vegem ara el procés físic, pas a pas, que es duu a terme a l’oïda interna per 

descompondre un senyal amb tots els òrgans que hi intervenen: 

L’oïda interna té forma d’espiral i està incrustada en un os molt dur. Està banyada d’un 

fluid i consisteix en diferents canals. Entre aquests canals hi trobem la membrana basilar 

(basilar membrane). 

Les vibracions de la finestra oval (oval window) es transmeten a la membrana basilar a 

través dels fluids. Com que aquests fluids i l’os no es poden comprimir es produeix un 

desplaçament de la finestra oval i fa que aquesta s’equalitzi. L’equalització ocorre a 

través de la membrana basilar i la finestra rodona (round window). 

Aquestes vibracions produeixen un desplaçament vertical al llarg de la membrana 

basilar, la qual es mou amb l’ona que es propaga pel seu interior des de la finestra oval 

fins l’helicotrema. Aquest senyal entra amb una amplitud petita que adquireix un màxim 

en algun punt de la membrana (allí on ressona) i desapareix ràpidament. Per a altes 

freqüències, el màxim (la ressonància) es produeix al costat de la finestra oval (allí on el 

canal és més estret, per ressonar amb longituds d’ona petita) i per les baixes freqüències, 

al costat de l’helicotrema (on el canal és més ample, longituds d’ona grans). Això vol 

dir que les diferents freqüències del senyal exciten diferents parts (cel·les) de la 

membrana basilar. Al llarg de tota la membrana basilar es duu a terme el procés de 

transformar aquest desplaçament en un senyal que podrà ser processat pel sistema 

nerviós. Aquest procés és el mateix a cada una de les cel·les. El resultat final es podria 

interpretar com una matriu que el cervell rep a través de 30000 fibres nervioses i 

després les processa (on les files representen el temps i les columnes l’energia del 

senyal que es produeix a cada una de les cel·les excitades). Cada una de les fibres conté 

part de la informació espectral del senyal. 

El processament del senyal al cervell passa a diferents nivells. Hi ha un intercanvi 

d’informació entre el que ha arribat de cada una de les orelles per obtenir la localització 

del so [veure 2.9.]. Això es duu a  terme a les parts baixes del cervell. A les parts altes hi 

ha diferents cel·les sensorials que responen a les diferències de senyal que hi ha entre les 

dues orelles: unes responen als retards, altres a la diferència d’amplitud, unes altres a 

tons modulats en freqüència i unes darreres a variacions d’amplitud. 

Per últim, un complex i ràpid processament del senyal es duu a terme al sistema nerviós 

fins que s’obté una resposta (o sensació o estímul). Alguns d’aquests processos han 

estat investigats des de molt a prop i se’n té molta informació. Altres encara estan per 

descobrir. 
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2.5.Resposta freqüencial de l’oïda 
 

La resposta freqüencial (la funció de transferència) de l’oïda és la que es mostra en la 

il·lustració 2.5.-1 [7]. 

 
Il·lustració 2.5.-1: Resposta freqüencial de l’oïda humana. L’eix vertical és amplitud, en SPL, i 

l’horitzontal el rang freqüencial de l’oïda, de 20-20kHz 
 

Els SPL (Sound Pressure Level) són les unitats amb què es mesura la pressió acústica 

que incideix en l’oïda. La referència són 20µPa. El rang de l’oïda són 120dB SPL. Per 

fer-nos-en una idea, el soroll del carrer pot oscil·lar entre 60 i 70dB SPL, en una ciutat 

els 80dB SPL, en una discoteca o amb els auriculars d’orella a un volum alt es pot 

arribar a 110dB SPL. El llindar màxim estaria entre els 130dB i els 150dB SPL. Un 

reactor nuclear pot arribar als 130dB SPL, la qual cosa podria comportar la pèrdua 

d’oïda. 

El rang freqüencial típic de l’oïda humana està entre els 20Hz i els 20000Hz. Amb 

l’edat, aquest rang disminueix i es considera que només les persones joves poden arribar 

a sentir freqüències tan altes. Les adultes solen arribar pels volts dels 16000Hz-

17000Hz. Com més gran és la persona menor es aquest rang. 
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La conseqüència de disminuir el rang és que la discriminació de freqüències és menor 

(s’eliminen harmònics del senyal) i el cervell rep menys components espectrals del 

senyal, fet que li’n dificulta la interpretació. 

Com podem apreciar a la il·lustració 2.5.-1, el rang de freqüències al qual és més 

sensible l’oïda és al rang de les freqüències mitges (les compreses entre 1kHz i 5kHz), 

rang en què es troba la parla humana. Les freqüències menors a f<1kHz (en segons 

quins sistemes les menors a 0.5kHz) es consideren baixes i les majors a f>5kHz (segons 

el sistema serà una altra freqüència, però estarà pels volts d’aquest valor) són les 

considerades altes. Si tenim en compte que una persona és capaç d’escoltar un rang 

d’entre 20Hz i 20000Hz podem dividir les octaves en les 3 bandes esmentades. La 

banda de greus abraça unes 4 octaves, la mitjana unes 3 octaves i les altres 3 la banda 

alta. 

Si ara considerem un cas real la pèrdua d’oïda significa la pèrdua d’octaves en la banda 

alta i, per tant, una disminució de la resolució espectral. 

La pèrdua d’oïda també comporta una disminució de la detecció espacial, una reducció 

de la resolució temporal (dificultat en discriminar sons en un entorn sorollós) i una 

disminució del loudness (amplificació lineal no suficient). 

 

2.6.Paràmetres de la oïda 
 

Els paràmetres de què està formada l’oïda es divideixen en tres grups: 

- físics 

- anatòmics i fisiològics 

- psicològics 

Tots ells formen els paràmetres psicoacústics de l’oïda [11]. La taula pretén d’establir 

una relació quantitativa entre les variables físiques i les psíquiques. Vegem-ne unes 

propietats (en parelles) de cada una: 
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Físiques Psicològiques 

So Sensació auditiva 

Intensitat Loudness 

Freqüència Pitch 

Distribució espectral Timbre 

Característiques temporals Ritme 

 

Entre les característiques psíquiques podem trobar variables objectives i subjectives: 

Objectives Subjectives 

Detecció de l’estímul Estimació del loudness 

Pitch 

Qualitat del so 

Discriminació de freqüències 

Introspecció (anàlisi del so) 

 

2.7.Paràmetres psicoacústics 

2.7.1.Loudness 

Paràmetre que descriu de forma quantitativa la sensació percebuda d’un senyal. Està 

caracteritzat per l’N i mesurat en sones [7]. 

Per un correcte càlcul cal tenir en compte diferents paràmetres: 

 - freqüència i amplitud : l’oïda humana presenta una resposta en freqüència al 

rang ent re 2 i 4kHz i esdevé menys sensible a la resta de freqüències, especialment a les 

baixes, on la resposta de l’oïda depèn de l’amplitud del senyal. 

 
Il·lustració 2.7.-1: corbes del loudness per a diferents pressions en dB SPL 
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Als anys 50 es va arribar a l’acord que un to d’1kHz de 40 dB SPL fos la referència per 

mesurar el loudness, essent un senyal d’aquestes característiques 1 sones. Per tant, un 

senyal que es percep com a una amplitud doble a l’anterior tindrà 2 sones. Així com 

l’escala per mesurar l’amplitud d’un senyal és proporcional a la pressió, l’escala de 

loudness és proporcional a la sensació. 

Cal afegir que la percepció del loudness també depèn de l’ample de banda del senyal. 

Un broadband signal (senyal d’ample de banda gran) és percebut més fort que no pas un 

narrowband signal (senyal d’un ample de banda estret), malgrat la seva pressió sobre 

l’oïda sigui la mateixa (en dB SPL). 

 

- Banda crítica: l’oïda interna resol l’equalització del so amb l’ajuda d’uns 

filtres, l’ample de banda dels quals se’ls ha anomenat critical bandwidth (ample de 

banda crític). Per f<500Hz li correspon un ample de banda absolut de 100Hz (veure 

il·lustració 2.7.-2) i aproximadament un 20% d’ample de banda relatiu per f>500Hz.  

Mantenir un ràtio del 23% al rang entre f>500Hz i 3 octaves per sobre és una bona 

aproximació per la banda crítica del filtre.  

La dependència del ràtio de la banda crítica i l’ample de banda crític ve donat per 

l’equació 2.7.-1. La Taula 3 mostra els amples de banda per cada freqüència central i les 

bandes crítiques. Els amples de banda per cada freqüència central es calculen segons 

l’equació 2.7.-2. 

 
Equació 2.7.-1 : equació per passar de freqüències en Hz (f) a barks (z(f)). Les freqüències abarquen 

tot l’espectre audible humà, des de 20Hz fins 20kHz. 
 

 
Il·lustració 2.7.-2: corba banda freqüència-banda crítica 
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Equació 2.7.-2 : obtenció de l’ample de banda dels canals de cada barks a partir de les freqüències 

centrals de la taula 3. 
 

 - emmascarament espectral i temporal [veure apartat 2.8.]  

 

2.7.2.Sharpness 

El sharpness és una indicació del balanç espectral d’un senyal entre baixes i altes 

freqüències. La referència és un senyal estret (narrowband signal) centrat a 1kHz amb 

ample de banda crític amb una amplitud de 60dB SPL. Aquest senyal produeix 1 acum 

= 10 deciacums [7]. 

Un exemple d’aquest fenomen és quan estem a fora d’un local musical, les parets del 

qual fan de filtre passa baixes i es produeix un desequilibri espectral a la membrana 

basilar. Aquest efecte produït durant molta estona seguida pot causar mal de cap. Amb 

un passa altes es produeix el mateix efecte. 

Els acum es mesuren segons l’equació 2.7.-3. 

 
Equació 2.7.-3 : equació del S=sharpness per calcular els acum a partir de N=loudness total i  

g(z)=factor que depèn del ràtio de l’ample de banda 
 

2.7.3.Tonality (pitch Strength) 

Uns tons purs audibles continguts en un broadband noise (soroll d’ample de banda 

complert) poden experimentar una reducció del seu pitch strength (la tonalitat del to). 

La referència del pitch strength és un to pur de 1kHz de 60 dB, el pitch strength del qual 

serà del 100% [7]. 

2.7.4.Fluctuation strength 

És la percepció quantitativa per a les modulacions en amplitud de baixes freqüències. 

Quan la modulació és menor als 20Hz l’oïda ho notifica. La màxima sensibilitat és per a 
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freqüències modulades en amplitud a 4Hz (tal com passa amb les alarmes). La 

referència es basa en tenir un senyal de 1kHz modulat en amplitud a una freqüència de 

4Hz, amb una pressió de 60 dB SPL. Aquest senyal mesurarà 1 vacil=100centivacil. 

Vegem com es calcula a través de l’equació 2.7.-4 [7]. 

 
Equació 2.7.-4 : càlcul del F=fluctuation strength a partit de la f=freqüència i ∆L=profunditat 

d’emmascarament (variació temporal de l’emmascarament temporal). 
 

2.7.5.Roughness 
Malgrat la sensació del roughness és semblant al fluctuation strength, no és el mateix. 

L’oïda no és sensible a variacions de freqüències molt baixes (entre 1 i 70Hz), però sí 

que és capaç de detectar envolvents temporals de menys de 20Hz. Les modulacions 

ràpides s’anomenen “warble”, “twitter” o “buzz”. L’oïda és molt sensible a les 

modulacions altes, al voltant dels 70Hz. 

El senyal de referència per calcular el roughness és un to pur de 1kHz modulat amb una 

amplitud del 100% a 70Hz i una pressió de 60 dB. El corresponent roughness és un R = 

1 asper = 100 centiasper [7]. 

Vegem com es calcula en l’equació 2.7.-5. 

 
Equació 2.7.-5 : càlcul del roughness, a partir de R=1 asper per una sinusoide d’1kHz modulada en 
amplitud a 70Hz i de pressió 60dB , c=factor de normalització per ajustar, k=factor de correlació, 

m=terme de fluctuacions d’envolvent, g(z)=com en el shar pness, funció d’eixampl ament, que depèn 
de l’ample de banda, ri’=cg(zi)(mi)2 [asper/barks] 

 

En la il·lustració 2.7.-4 podem veure com es produeix el roughness a mesura que la 

freqüència modulada creix (eix horitzontal). 



 16 

 
Il·lustració 2.7.-4: gràfica modulació en freqüència-roughness 

 

Quadre resum sobre els 5 paràmetres psicoacústics. 

Paràmetre Descripció Definició Acrònim Unitat Normalitzat en 

Loudness 
Bandes crítiques, 

emmascarament espectral i 
temporal 

To de 1kHz, 40dB=1sone. 
Relació lineal entre el valor en 

sones i la percepció del 
loudness 

N sones sones 

Sharpness 
Balanç espectral entre 

baixes i altes freqüències 

Soroll a la banda crítica amb 
un to centrat a 1kHz i 60dB=1 

acum=1sharp 
S Acum deciacums  

Roughness Modulacions ràpides d’un 
loudness especificat 

to de 1kHz de 60dB, modulat 
al 100% a 70Hz=1 asper 

R Asper centiasper 

Fluctuation 
strength 

Modulacions lentes d’un 
loudness especificat 

To de 1kHz de 60dB modulat 
al 100% a 4Hz=1vacil=1 

fluctuació 
F Vacil centivacil 

Pitch 
strength 

Distinció d’un to pur entre 
un soroll complex 

To de 1kHz de 60dB=100% AdT % % 

Taula 1: taula resum dels 5 paràmetres psicoacústics esmentats, amb la seva descripció, definició, 
acrònim, unitat de mesura i unitat normalitzada 

 

2.8.Emmascarament (masking) 
 

Existeixen dos tipus d’emmascarament: el temporal i el freqüencial [2][7]. 

L’emmascarament temporal és el fenomen que explica l’adaptació de la membrana 

basilar en funció del temps a canvis bruscs de pressions [il·lustració 2.8.-4]. Quan l’oïda 

no està sotmesa a cap pressió triga un certs temps en adaptar-se a la nova pressió 

acústica i equalitzar-se i el mateix succeeix pel cas contrari, trigant uns 200ms. Durant 

aquests períodes, alguns sons d’amplitud inferior al llindar crític poden no percebre’s. 

L’emmascarament freqüencial, en canvi, és el fenomen que explica la no percepció d’un 

so degut a la presència d’un altre d’una intensitat o ample de banda superior proper a la 
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banda crítica. Es presenten 3 situacions d’emmascarament simultani i 2 propietats de 

l’emmascarament. 

- Noise-Masking-Tone (un soroll emmascara un to): un soroll d’un ample de 

banda d’1 bark emmascara un to pur en la mateixa banda crítica la relació d’amplituds 

dels quals està per sota del llindar predictible de la membrana basilar. A aquest llindar 

se l’anomena SMR (Signal to mask ratio). SMR varia segons la relació d’amples de 

banda dels dos senyals. En diferents estudis s’ha demostrat que aquest llindar és d’uns   

-4dB [il·lustració 2.8.-1]. Cal tenir en compte que els factors temporals també afecten a 

l’emmascarament simultani. 

- Tone-Masking-Noise (un to emmascara un soroll): un to pur al centre d’una 

banda crítica emmascara un soroll de qualsevol ample de banda subcrític. 

L’espectrograma del soroll mostrarà menor energia de la real, la qual depèn de l’energia  

del to emmascarador. La relació de potències també s’anomena SMR. La diferència més 

petita entre la intensitat del to emmascarador i la intensitat del soroll emmascarat ocorre 

quan la freqüència de l’emmascarador és propera a la freqüència central del soroll. El 

llindar mínim està pels volts dels +21<SMR<+28dB [il·lustració 2.8.-2]. En el TNM, tal 

i com ocorre amb l’NMT, l’energia emmascaradora decreix com més centrat estigui el 

senyal emmascarat de l’emmascarador. 

- Noise-Masking-Noise: un soroll d’un ample de banda estret emmascara un altre 

soroll del mateix ample de banda. Aquest cas és molt complicat caracteritzar- lo com un 

NMT o un TNM perquè els dos sorolls es confonen en fase. 

- Asimetria de l’emmascarament: el llindar mínim per a la relació SMR és diferent 

segons si ens trobem en el cas TNM o bé NMT [il·lustració 2.8.-1 i il·lustració 2.8.-2]. 

- La propagació de l’emmascarament: tenint en compte els 3 tipus 

d’emmascaraments possibles, quan un senyal emmascarador està centrat en una de les 

bandes crítiques podem predir quin seria l’efecte emmascarador en altres bandes 

crítiques pel que fa al llindar mínim SMR. Sovint aquest efecte es pot modelar segons 

una funció triangular de propagació [il·lustració 2.8.-3] amb uns salts d’entre +25dB i -

10dB, tot calculant-ho amb l’equació 2.8.-1. 

 
Il·lustració 2.8.-4: corba d’estabilització de la pressió acústica a la membrana basilar 
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2)474.0(15.17)474.0(5.781.15)( ++−++=  

Equació 2.8.-1: equació per calcular SMR en altres bandes crítiques a partir del coneixe ment en 
una d’elles. x són unitats en Barks i SFdB(x) és expressat en dB. 

 

 
Il·lustració 2.8.-1:  

 
Il·lustració 2.8.-2:  

 

 
Il·lustració 2.8.-3:  

 

2.9.Per què tenim dues orelles? 
 

El fet que les dues orelles estiguin separades una distància concreta (uns 20cm) permet 

que puguem localitzar el so en l’espai amb força precisió. 

Es poden donar dos fenòmens: 

- diferència temporal interaural [11]: el so presenta una diferència de fase entre 

les dues orelles per un senyal a una distància x de nosaltres, degut que la distància de 

cada orella a la font sonora no és la mateixa (una orella està a una distància x i l’altra a 

x+dx). 
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Il·lustració 2.9.-1: distància x de l’objecte a cada una de les orelles, amb una diferència de dx entre 

elles  
 

- diferència d’amplitud  interaural [11]: la intensitat del senyal no és la mateixa 

per a cada una de les orelles. 

 
Il·lustració 2.9.-2: diferència de l’amplitud del so que arriba a cada una de les orelles. En la figura 

el so prové de l’esquerra. Per tant l’amplitud serà major en l’esquerra que en la dreta. 
 

Si té lloc una diferència de pressió per un mateix so entre les dues orelles es produeix 

l’efecte binaural diòtic. Si la pressió és la mateixa, però el balanç espectral no és pla, es 

produirà l’efecte binaural dicòtic, ja que el lòbul de l’oïda externa fa de passa baixes per 

a sons provinents del nostre darrere. Amb aquesta informació el cervell és capaç de 

situar les fonts sonores en algun punt en l’espai. 

Cal comentar també el cas en què hi ha rebots a les parets. Suposarem que el so prové 

de dues fonts sonores iguals en llocs diferents. El retard que es produeix entre els dos 

sons es pot modelar de la següent manera [il·lustració 2.9.-3]: 

- el retard és delay<10ms: hi ha confusió sobre els dos sons, però s’assumeix que 

és el mateix (el so resultant és la suma dels dos). 

- el retard està entre 10<delay<50ms: els dos sons es mesclen, però som capaços 

de detectar que és el mateix so i alhora podem discriminar quin és el més fort 

dels dos. 

- el retard és delay>50ms: és la frontera de l’eco. Detectem dos sons diferents i els 

localitzem en zones de l’espai diferents. 

 

Fixem-nos que 50ms equival a estar en la situació de la il·lustració 2.9.-4, és a dir, tenir 

la paret a 8’5m de nosaltres. 
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Il·lustració 2.9.-3: senyal directe i senyal rebotat que arriba a cada una de les orelles. 

 

Podem comprovar que si la velocitat del so és v=340m/s i el so rebotat que prové de la 

paret del nostre davant ens arriba amb un retard superior a t>50ms, la distància mínima 

a la qual es podrà trobar aquesta paret perquè hi hagi eco és l=v*t=340*0.05=17m. És a 

dir, que un so que ens arriba amb un retard de més del 5% de la velocitat del so és 

considerat eco. 

 
Il·lustració 2.9.-4: distància que recorre el so entre que surt de la boca (font sonora) fins que arriba 
al receptor. Si aquesta distància és superior a la indicada es percep un eco. Si és menor es percep 

reverberació. 
 

El ratpenat, per exemple, envia sons coneguts i en comprova el retard, la fase i 

l’amplitud quan els rep per fer-se una idea de com és l’espai que l’envolta. 

 

2.10.Comparativa entre les percepcions de l’oïda i de la vista 
 

Si fem una anàlisi comparativa entre l’oïda i la vista ens adonem que mentre l’oïda és 

capaç d’abastar un rang de freqüències de 10 octaves, la vista només n’abasta una. La 

discriminació de timbres diferents dins d’un senyal es fa de forma molt semblant a com 

ho fa la vista. 

L’emmascarament  als dos òrgans també es produeix de diferent manera. Un exemple  és 

el fet que mentre la vista triga uns 20 minuts en adaptar-se a un canvi brusc d’intensitat 

lumínica l’oïda triga només 200ms per un canvi brusc d’intensitat sonora [11]. 
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3 Sistema psicoacústic 
 

3.1.Mètodes matemàtics aplicats a la psicoacústica pel 
processat de senyals d’àudio. 
 

3.1.1.Teoria de l’anàlisi de senyals musicals amb Fourier 
 

Els sons de la naturalesa són variables i continus en el temps. Per tal de poder- los tractar 

i implementar en el meu model, hauré d’utilitzar algunes eines matemàtiques de 

processat del senyal. L’eina principal serà la Transformada de Fourier. 

La Transformada de Fourier F(ω) d’un senyal f(x) continu es descriu d’aquesta manera: 

 
Equació 3.1.-1 : transformada de Fourier F(w) a partir d’f(x). 

 
La seva representació en funció del temps s’anomena espectrograma. 

Un cop tenim F(ω) podem obtenir, mitjançant la següent fórmula, el cepstrum d’un so:  

 
Equació 3.1.-2 : obtenció de la funció x (cepstrum) a partir de fer el logaritme natural a la magnitud 

de la transformada de Fourier. 
 
El cepstrum, per definició, és el procés de calcular el logaritme natural de la potència 

espectral d’un senyal i després fer la IFT (Antitransformada de Fourier). El resultat és 

una representació  en funció del temps. L’aplicació més habitual és la separació de la 

freqüència glotal amb la freqüència de ressonància de les cordes vocals. És a dir, ens 

permet determinar quina és la distància, en temps, entre dos sons iguals o semblants. 

L’exemple més clar és un eco. Per provar l’efecte, podem generar un senyal i repetir- lo 

amb un retard de 10ms respecte el so original, el cepstrum obtingut tindrà un pic en 

t=10ms. 
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Si quan tenim feta la TF escalem l’eix de les freqüències amb la fórmula de barks 

[equació 2.7.-1] obtenim la representació psicoacústica de l’orella, ja que, com hem 

comentat a l’apartat 2, l’orella percep el so en forma logarítmica i no lineal. La 

il·lustració 3.1.-2 és un exemple d’un espectrograma en barks. 

Com que l'única manera de representar senyals amb l’ordinador és mitjançant  un senyal 

discret, no puc obtenir gràfiques de senyals continus, però sí de senyals discrets. 

Si volguéssim transformar un senyal en un conjunt de bits per poder ser processats per 

un ordinador caldria, abans, discretitzar aquest senyal. En aquest procés entren diferents 

formes de digitalització d’un senyal: tipus de mostreig, resolució, freqüència de 

mostreig, etc. 

El mostreig ideal el podem escriure de la següent manera. Suposem el següent senyal 

x(t) el qual el mostregem cada T segons [il·lustració 3.1.-1] mitjançant el sistema de la 

il·lustració 3.1.-2 

 
Il·lustració 3.1.-1: representació temps -aplitud d’un senyal x(t) i com cada T temps prenem una 

mostra de l’amplitud de la funció en aquell instant de temps  
 

 
Il·lustració 3.1.-2: el senyat x(t) és multiplicat per la funció d(t) cada T segons, i el resultat és el 

senyal discret xm(t). n ? [1,2,3,...] 
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Equació 3.1.-3 : equació matemàtica per calcular xm(t) (senyal discret de sortida) a partir de x(t) 
(senyal continu d’entrada i δ(t) (funció delta). T és el període de mostreig. La freqüència de 
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Equació 3.1.-5: càlcul de Cn 
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Equació 3.1.-6: transformada de Fourier de xm(t), on el resultat és la suma de diferents freqüències 
X(w) desplaçades una distància en freqüència segons w0 i dividides per T. 

 

Per fer l’anàlisi del model i extreure el tempo d’una cançó jo uso senyals PCM (Pulse 

Code Modulation) amb una freqüència de mostreig de fs=44100Hz i una resolució de 

b=16 bits (qualitat CD). Amb 16 bits de resolució aconsegueixo una SNR=96dB. 

 

SNR (dB) = 4.77 + 6·b – 10·log(Px/x2
max) = 6·b = 6·16 = 96 dB 

Si xmax=A [V]  i ][
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Equació 3.1.-7: equació per calcular la relació senyal a soroll d’un senyal digital a partir de 
l’amplitud del senyal. Aquest soroll de SNR és el mateix que presenta un senyal digitalitzat amb 

“qualitat CD”. 
 

Les mateixes operacions que podem fer amb senyals continus es poden fer amb senyals 

discrets, però les característiques d’aquestes transformacions són diferents. 

Si prenem ara un senyal discret i en volem fer la Transformada de Fourier aplicarem la 

Transformada de Fourier Discreta (FFT). 

 
Equació 3.1.-8 : FFT d’un senyal x(j) discret 

 
Per a la detecció del tempo de les cançons a partir de l’algoritme de l’Scheirer [1] el que 

cal és crear un banc de filtres específic ajustat als senyals musicals. 
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El banc de filtres té com a objectiu filtrar un senyal per uns canals de freqüències i 

ample de banda coneguts i obtenir una matriu de #mostres x #canals on cada columna N 

contindrà el senyal d’entrada filtrat pel canal N. 

Un cop tenim feta la FFT [equació 3.1.-8] ja podrem adoptar les característiques de la 

Transformada de Fourier [equació 3.1.-1] en senyals continus i generar amb l’ordinador 

un cepstrum [cepstrum 3.1.-1], un espectrograma en freqüència [espectrograma 3.1.-1] o 

bé un espectrograma escalat en barks [espectrograma 3.1.-2]. 

 

3.1.2.Interpretació d’una partitura musical a partir d’un Espectrograma 
 

Vegem com podem fer un espectrograma a partir d’un senyal digital donat. 

Toquem el “Pas doble de Sant Joan” [veure Partitura 1] al piano i l’enregistrem a 

l’ordinador amb un micròfon de baixa impedància amb sortida balancejada per evitar 

distorsions i soroll. Fixem-nos que el senyal que entra pel micròfon és continu, però al 

passar per la tarja de so de l’ordinador es discretitza (digitalitza) a una freqüència de 

fs=fm=44100Hz i b=16bits. Aquesta peça musical és monofònica i el ritme és un 2/4, un 

pas doble. 

Podem observar que el ritme és a base de corxeres, negres i blanques. A l’interpretar- la 

al piano s’ha tocat a una octava inferior a la que està escrita en la partitura per poder 

apreciar millor els parcials alhora de fer l’espectrograma. Per tant, la nota més greu del 

senyal enregistrat és un sol2 i la més aguda un re3. 

 
Partitura 1: partitura escanejada del repertori dels grallers dels Castellers Xics de Granollers. Està 
escrita en clau de sol i armadura (tonalitat) de do major. La nota més greu és un sol3, la dominant 

de la tònica, i la més aguda un re4 (la dominant de la dominant). 
 

Per tal de fer un espectrograma d’un senyal digital cal fer enfinestraments del senyal i 

calcular la FFT per cada una de les finestres. Cada finestra del senyal està filtrada per 

una finestra hamming. Aquesta finestra es calcula segons l’equació 3.1.-9. Si volem 
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suavitzar la representació li podem aplicar un overlapping (solapament entre finestres) 

[veure annex 8.2.]. En l’espectrograma 3.1.-1 s’hi ha aplicat un overlapping del 50%. 
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Equació 3.1.-9: equació de la finestra hamming, on n és el #de mostra i M la mida de la finestra [14] 
 

Espectrograma 3.1.-1: espectrograma de la cançó “Pas doble de Sant Joan” escalat freqüències. 
L’eix vertical són les freqüències, des de 1Hz fins a 11025 Hz. L’eix horitzontal és el temps, des de 0 

a 26.30 segons. L’eix z és l’amplitud del senyal. 
 
 
Com que coneixem la partitura podem afirmar que l’espectrograma 3.1.-1 correspon a la 

Partitura 1 pel que fa a l’evolució en temps. Amb aquesta representació, però, no tenim 

prou resolució freqüencial per saber quines notes s’han tocat. 

Si volem veure quins moviments es produirien a la membrana basilar mentre sonés la 

cançó només cal escalar l’espectrograma 3.1.-1 segons la fórmula de barks [veure 

equació 2.7.-1] i obtenim l’espectrograma 3.1.-2. Amb aquesta representació podem 

apreciar una millor resolució en greus i fins i tot observar, amb més claredat, quines 

freqüències són la fonamental i quines els harmònics corresponents a la fonamental.  

L’algoritme emprat per fer les simulacions és el de l’Annex 8.3.1.  

Tinguem en compte que els senyals que entren a l’oïda són continus i amb una resolució 

freqüencial infinita, però els senyals neuronals que arriben al cervell no tenen resolució 

freqüencial infinita, sinó que el senyal que entra per l’orella es desglossa, com dèiem a 

l’apartat 2.2., en 30000 nervis auditius. L’oïda, per tant, és un banc de filtres compost 

per 30000 canals. 
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Espectrograma 3.1.-2: espectrograma de la cançó “Pas doble de Sant Joan” escalat en barks (eix 
vertical, des de 1 fins a 25 barks). L’eix horitzontal és el temps en segons, des de 0 fins a 26.30s. 

 
Per poder obtenir en Matlab un model psicoacústic de l’oïda cal que ens creem un banc 

de filtres basat en el model psicoacústic que s’ajusti a les nostres necessitats. 

El banc de filtres psicoacústic que s’ha creat per fer l’experiment de l’extracció del 

tempo d’una cançó consisteix en crear canals corresponents a 6 de les escales musicals 

que més s’usen en un piano i en la música en general. S’ha modelat 6*12-1=71 canals, 

des del la#1 (116Hz) fins al la7 (7040Hz). Hi ha un canal per a freqüències f<110Hz i 

un canal per a f>7040Hz. Evidentment es pot ampliar a les 10 escales disponibles, per 

filtrar freqüències centrals (o fonamentals) fora dels marges esmentats, però no és 

necessari per l’objectiu del treball. Les cançons que s’utilitzaran per a fer l’algoritme 

tenen unes freqüències centrals que estan dins del rang especificat. 

El procediment a seguir és el següent. Primer de tot filtrarem el senyal original per cada 

un dels canals del banc de filtres psicoacústic i observarem la sortida de cada un dels 

filtres en cada instant de temps. 

Vegem com queda el nostre espectrograma  de la primera frase de la cançó del “Pas 

doble de Sant Joan” després de tot aquest procés.  

Si observem la línia que marquen les fonamentals podem llegir la partitura i es veu 

clarament que entre el si2 i el do3 hi ha mig to (només un canal de separació entre elles) 

i per la resta de notes hi ha un to (2 canals) tan a la banda superior com a la inferior. 

Si suposem que no coneixem la partitura i volem extreure- la a partir de l’espectrograma, 

ampliarem la resolució en l’eix horitzontal per poder- la llegir. Fem un exemple amb les 

4 primeres notes i veurem com d’aquesta manera som capaços de saber quines notes han 

sonat. Observem l’espectrograma 3.1.-4. 

Si sabem una mica de música, llegint la partitura sabrem que la primera nota és una 

negra sol3 (un sol2 en el cas de la cançó tocada al piano). La segona és un la3 i és 

corxera (dura la meitat d’una negra), la tercera és un si3 i és corxera i la 4a és un do4 i 
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és una negra. Amb aquesta informació també sabrem que la distància entre el sol3 i el 

la3 en domini freqüencial són dos semitons (dos canals de diferència); hi ha la mateixa 

distància entre el la3 i el si3 i una distància de semitò entre el si3 i el do4. 

 

 
Espectrograma 3.1.-3: representació temps -canals del meu banc de filtres psicoacústic. L’eix 

vertical són els canals (els números apareixen deformats, però van des de l’1 al 73) i l’eix 
horitzontal és el temps en mostres. T=mostres/fm [s] 

 
 

 
Espectrograma 3.1.-4: representació temps -canals del banc de filtres per a les 4 primeres notes de la 

cançó de la partitura 1. El temps va des de 0 a 54498/fm=2.47s. Per raons desconegudes, a 
l’executar la comanda pcolor del Matlab, els números dels eixos surten distorsionats. Però podem 

apreciar com l’eix vertical va des del canal 1 al 73. 
 
Observant bé l’espectrograma 3.1.-4 veurem que la primera nota (la freqüència 

fonamental) té una amplitud màxima en el canal 11 (f=207.65 Hz), el qual correspon al 

sol2. La segona nota (la2) té un màxim en dos canals més amunt, és a dir, al 13, la 

tercera nota al 15 i la quarta al 16. 
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Si ens seguim fixant també veurem un pic, en la primera nota, en el canal 11+12=23, és 

a dir, el seu primer harmònic (2f), el sol3 (1 octava=12canals). El seu segon harmònic 

correspon al canal 11+12+7=30 (3f). El tercer harmònic correspon al canal 

11+12+12=35 (4f) i així successivament. El mateix per la resta de notes amb les 

mateixes distribucions d’harmònics. 

Si escrivim un algoritme perquè ens calculi el tempo de la cançó [veure gràfica Tempo 

3.1.-1] ja estem preparats per a calcular la fase entre notes amb l’equació 3.1.-10. 

Seguidament podem escriure un algoritme que ens escrigui la partitura a partir de les 

dades que ja tenim. Aquesta informació es podria codificar en llenguatge  MIDI 

(Musical Instrument Digital Interface) i amb l’ajuda d’un sintetitzador podríem 

reescriure la partitura a més de donar-li la comanda perquè un instrument la interpretés, 

d’aquesta manera la podríem escoltar. Un programa exemplar és el Propellerhead 

Reason [19]. 

]/[2 srad
T

tt
w n 






 −

= π  

Equació 3.1.-10: equació per calcular la fase d’una mostra. tn és el beat següent previst (la durada 
del beat és una negre en aquest cas),  t és el temps actual i T és el tempo de la cançó (la durada 

d’una negra) 
 

Aquest procés és l’extracció de partitures mitjançant l’organització freqüencial de les 

notes Temperada [veure apartat 8.1.]. Si uséssim la Zarlino (per a violins) hauríem de 

fer un banc de filtres ajustat al model Zarlino [veure apartat 8.1.]. Aquesta extracció 

habitualment es codifica en llenguatge MIDI. 

Com que el llenguatge MIDI no és un objectiu del treball no s’ha entrat en aquest 

procés més a fons del que s’exposa aquí. 

L’algoritme que es proposa per detectar les notes que han sonat en cada instant de 

temps, tenint en compte que la nota més forta en amplitud és la fonamental, és el que es 

descriu a continuació. 

Primer calculem el tempo de la cançó executant l’algoritme de l’Scheirer [apartat 3.2.4]. 

Aquest ens dóna com a resultat un tempo de 78.23 BPM (0.7669 de període, temps de 

durada d’una negra). 

Com que en aquest cas sabem que la nota més curta és una corxera, es faran finestres de 

la mida d’una corxera (L=0.7669/2). Si no se sabés s’hauria de fer la finestra més petita, 

de la mida d’una semicorxera o submúltiple. 
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Gràfica Tempo 3.1.-1: càlcul del tempo de la cançó Pas doble de Sant Joan mitjançant l’algoritme 
descrit en l’apartat 3.2. La gràfica superior em dóna l’energia en funció del retard del filtre 

ressonador. La inferior em marca on hi ha hagut el màxim valor de ressonància, i per tant el tempo 
de la cançó. El tempo detectat per la gràfica de baix és de T=0.7669s, el canal ressonador 114. 

 
Les comandes executades es troben en l’Annex 8.3.2. 

D’aquesta manera, la matriu “posi” ens donaria quin canal s’ha activat per cada 

finestra. Si considerem el ràtio d’atenuació que pateix la nota més aguda en el temps 

d’una corxera i fixem el llindar d’atenuació en aquest valor, podem filtrar les notes que 

tinguin un valor inferior. 

D’aquesta manera obtindrem una matriu on només hi haurà valors per cada vegada que 

s’hagi tocat una nota. Com que sabem que cada finestra (posi(i,:)) és una corxera, si 

detectem dos pics en dos finestres consecutives vol dir que són corxeres. Si hi ha una 

distància de dos finestres és una negra, i si és de 4 serà una blanca. Com que sabem quin 

canal s’ha activat en cada finestra ja tenim la nota que ha sonat a cada instant de temps 

i, per tant, ja tenim la partitura. 

Aquest algoritme, si hagués de servir per un cas genèric, hauria de tenir en compte: 

- diferents distribucions freqüencials 

- contemplació de finestres compatibles amb semicorxeres i tresets (3*4=12, mida 

de la finestra tf=1/12, on la mida de referència és la negra, el ritme de la cançó). 

 

3.1.2.Cepstrum 
 

Com seria la gràfica del cepstrum d’un senyal al qual se li aplica un eco de 

retard=200ms? Anem a fer-ho [10][12]. 
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El senyal original: un click generat pel sintetitzador MIDI Propellerhead Reason [19]. 

L’algoritme que genera la gràfica cepstrum 3.1.-1 és el de l’Annex 8.3.3. 

Vegem la representació en domini temporal del click [waveform 3.1.-1]: 

Fent ús del programa Cool Edit Pro 2.0 [6], apliquem un eco al senyal original de 

delay=200ms, a un volum del 68% respecte l’original, una caiguda d’amplitud del 51% 

i sense cap tipus de filtratge freqüencial [quadre diàleg 3.1.-1]. 

La representació en temps del senyal amb l’eco és la que es mostra en waveform 3.1.-2. 

Si ara executem la comanda “cepstrum” del Matlab haurem de veure un segon pic en 

t=200ms [cepstrum 3.1.-1]. 

L’algoritme emprat és a l’Annex 8.3.4. 

 
Waveform 3.1.-1: representació de la forma d’ona del senyal de click que usaré. 

 

 
Waveform 3.1.-2: representació temps -amplitud del senyal de click aplicant-hi l’eco de t=200ms. 
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Quadre Diàleg 3.1.-1: quadre de comandes del programa Cool Edit per donar -li els paràmetres que 

l’usuari desitja per generar l’eco del senyal seleccionat. 
 

 
Cepstrum 3.1.-1: representació del cepstrum. En t=200ms tenim un pic, que és al corresponent al 

delay de l’eco. El fitxer original era de durada 2·delay. 
 

3.2.Descripció del sistema que detecta el tempo d’un senyal 
musical mitjançant el tractament psicoacústic de l’apartat 2. 
 

Un cop sabem fer un banc de filtres és moment de plantejar-se diverses opcions: 

- Quin ample de banda ha de tenir cada canal? 

- Quina distribució de freqüències es tria? Logarítmica o lineal? 
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En aquest treball es plantegen tres respostes possibles a les qüestions plantejades: 

- banc de filtres de l’Scheirer [1], logarítmic i de 6 canals 

- banc de filtres de l’Spanias [2], ideal per a la compressió de sons, com l’mp3. 

És logarítmic i empra 25 canals (els mateixos que barks) 

- banc de filtres psicoacústic, el banc de filtres dissenyat segons la distribució 

freqüencial Temperada [veure 3.2.3.], és logarítmic i usa 73 canals. 

Amb aquestes dades podem fer una anàlisi comparativa sobre els diferents resultats que 

s’obtindran d’executar l’algoritme ressonador de l’Scheirer [il·lustració 3.2.-5] amb 

cada un dels bancs de filtres proposats. Aquests resultats estan analitzats en l’apartat 5. 

 

3.2.1.Banc de filtres de l’Scheirer 

El model del Scheirer proposa un banc de filtres compost per 6 filtres el·líptics d’ordre 

6, de 3dB de ripple i 40dB d’atenuació a la banda stopband i amb els següents amples 

de banda: 

Filtre 1 Filtre 2 Filtre 3 Filtre 4 Filtre 5 Filtre 6 

0-200Hz 200-400Hz 400-800Hz 800-1600Hz 1600-3200Hz 3200Hz-8  

Taula 2: amples de banda de cada un dels filtres emprats pel banc de filtres de l’Scheirer 
 
La resposta en freqüència del banc de filtres és la que es veu en la il·lustració 3.2.-1. 

L’algoritme usat en Matlab per fer aquest banc de filtres és el de l’Annex 8.3.5. 

 
Il·lustració 3.2.-1: representacions de la funció de transferència de cada un dels filtres el·líptics. La 
gràfica de dalt mostra la funció de transferència del filtre 1, 3 i 5, i la gràfica de baix la dels filtres 

2, 4 i 6. L’eix vertical és la resposta del filtre en dB i l’horitzontal és la freqüència en Hz. 
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3.2.2.Banc de filtres de l’Spanias 
 

L’altre banc de filtres és el proposat per l’Spanias, basat en el model psicoacústic de 

l’oïda. Com es comenta en l’apartat 2.8., quan es produeix emmascarament hi ha un 

rang de bandes crítiques (critical band) en funció de la freqüència, que és el descrit per 

la fórmula de barks [equació 2.7.-1]. La representació d’aquest model són 25 canals. 

Aquest model també és ideal per a la compressió d’àudio. 

L’equació per calcular l’ample de banda de cada filtre a partir d’una freqüència central 

fc és l’equació 2.7.-2. La taula resultant és la Taula 3. 

 
Taula 3: tenim els 25 canals, amb la freqüència central corresponent, i amb un ample de banda 

calculat a partir de l’equació 2.7.-2.  Lles columnes són | #filtre | freqüència centr al (Hz) | ample de 
banda (Hz) |. 

 

Els filtres usats en aquest cas són butterworth d’ordre 6. La funció de transferència ideal 

del banc és la representada en la il·lustració 3.2.-2 (suposant filtres ideals, és a dir, filtres 

d’ordre infinit). La funció de transferència real de cada un dels filtres butterworth 

d’ordre 6 és la representada en la il·lustració 3.2.-3. 

L’algoritme emprat per simular la il·lustració 3.2.-3 és el de l’Annex 8.3.6. 

 

3.2.3.Banc de filtres psicoacústic 
 

La darrera proposta és fer un banc de filtres amb la distribució freqüencial Temperada 

[annex 8.1.] tal com es mostra en la Taula 4. 

La resposta freqüencial dels filtres del banc és la que es mostra en la il·lustració 3.2.-4. 

L’algoritme emprat per calcular les freqüències centrals de cada filtre i el seu ample de 

banda i dibuixar la resposta dels filtres és el de l’Annex 8.3.7. 
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Il·lustr ació 3.2.-2: Resposta freqüencial ideal del banc de filtres de l’Spanias, l’eix vertical és la 

resposta del filtre normalitzada, i l’horitzontal és la freqüència en Hz 
 
 
 
 

 Passa baix Escala 1 escala 2 Escala 3 Escala 4 Escala 5 Escala 6 Passa alt 

La#  116.5 233.1 466.2 932.3 1864.7 3729.3 7040.0 

Si  123.5 246.9 493.9 987.8 1975.5 3951.1  

Do  130.8 261.6 523.3 1046.5 2093.0 4186.0  

Do#  138.6 277.2 554.4 1108.7 2217.5 4434.9  

Re  146.8 293.7 587.3 1174.7 2349.3 4698.6  

Re#  155.6 311.1 622.3 1244.5 2489.0 4978.0  

Mi  164.8 329.6 659.3 1318.5 2637.0 5274.0  

Fa  174.6 349.2 698.5 1396.9 2793.8 5587.7  

Fa#  185.0 370.0 740.0 1480.0 2960.0 5919.9  

Sol  196.0 392.0 784.0 1568.0 3136.0 6271.9  

Sol#  207.7 415.3 830.6 1661.2 3322.4 6644.9  

la 110.0 220.0 440.0 880.0 1760.0 3520.0 7040.0  

Taula 4: freqüència central fi de cada una de les notes del banc de filtres.  L’ample de banda per a 
cada freqüència fi és (fi-1+fi)/2 a (fi+fi+1)/2 Hz. Pel filtre passabaixes considerem que l’ample de 

banda és de 110Hz i pel passa altes és des de 7040 fins a 22050Hz, per tant BW=22050-
7040=15010Hz. Per la resta de filtres l’ample de banda és variable segons la freqüència de treball. 

El filtre més precís que es necessita per l’experiment és el segon, que té un ample de banda de 
(123.5+116.5)/2-(110+116.5)/2=6.75Hz. es pot veure que aquest ample de banda és molt estret i els 

filtres han de ser pràcticament ideals. Per tant, han de ser filtres d’un ordre considerable. 
Els filtres són butterworth d’or dre 6. 
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Il·lustració 3.2.-3: resposta freqüencial de cada un dels filtres que componen el banc de filtres de 

l’Spanias. L’eix vertical és la resposta del filtre H(w) normalitzada, i l’horitzontal és la freqüència 
normalitzada en pi radians. 

La gràfica 1,1 és el canal 1, la 1,2 és el canal 2, ... la 2,1 és el canal 5, ... i la 6,4 són els canals 24 i 25 
sobreposats (degut al seu gran ample de banda). La freqüència de tall de cada canal és a -3dB. 

NOTA: degut a la baixa resolució de la imatge algunes corbes es mostren deformades. 
 
 
 

 
Il·lustració 3.2.-4: representació de la funció de transferència del banc de filtres psicoacústic. La 

freqüència de tall de cada un dels filtres és a -3dB (Hn(w)=0.7). L’eix vertical Hn(w) és la magnitud 
de la resposta dels filtres normalitzada. L’eix horitzontal és la freqüència normalitzada en pi 

radians. 
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3.2.4.Filtre Ressonador 
 

Un cop tenim els bancs de filtres, ara és qüestió de seguir el model de l’Scheirer per 

extreure el tempo d’un senyal o cançó que volem analitzar. 

 
Il·lustració 3.2.-5: esquema del procés a seguir per extreure el tempo “Tempo Output” d’un senyal 

d’entrada “Sound Input”. 
 
Tots els senyals d’entrada (Sound Input) són senyals digitals PCM (Pulse Code 

Modulation) en format *.wav a fm=44100Hz, b=16 bits i mono. Aquests senyals 

d’entrada seran filtrats pel banc de filtres que desitgem i seguidament tindrà lloc 

l’algoritme de la il·lustració 3.2.-5. 

La funció que s’usa per filtrar un senyal donat és la funció filter. 

Per a cada un dels bancs de filtres es crea una matriu de FB=#CanalsFilterBanc x 

#SamplesDelSenyalInput. Cada una de les files de la matriu FB(#canals,:) contindrà el 

senyal d’entrada filtrat pel filtre corresponent. 

Ara cal fer uns processos amb cada un dels canals del banc de filtres. 

Com bé es veu en l’algoritme de l’Scheirer, el següent pas després de filtrar el senyal 

pel banc de filtres corresponent, és extreure l’envolvent del senyal. Per extreure 

l’envolvent, primer rectificarem el senyal i després el convolucionarem amb una finestra 

half-hanning de 200ms [waveform 3.2.-1] (si treballéssim en domini freqüencial 

multiplicaríem la finestra half-hanning pel nostre senyal). La finestra té una 

discontinuïtat en t=0 i després decau suaument des de 0 fins a 200ms. Aquesta finestra 
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té una característica de passa baixes amb freqüència de tall 10Hz (referent a l’envolvent 

de l’espectre, no al senyal), amb una resposta de -15dB i una atenuació de 6dB/octava 

[1]. 

L’algoritme és el de l’Annex 8.3.8. 

 
Waveform 3.2.-1: forma que presenta la finestra half-hanning de 200ms. En t=0 la finestra val 1. en 

t=200ms val 0. 
 

Seguidament fem la derivada de cada una de les files de la matriu FBp amb la comanda 

diff. 

Ara apliquem el rectificador de mitja ona, que és agafar només els valors positius de la 

matriu FBm. 

En la il·lustració 3.2.-6 veiem les transformacions que pateix el senyal d’entrada (4 

click) mentre va passant pels diferents blocs de l’algoritme.  

Cada canal (o fila) de la matriu FBm ara s’ha de fer passar per un filtre ressonador. 

A grans trets, la idea del filtre ressonador és sumar el senyal d’entrada amb ell mateix 

però amb un retard T conegut, de manera que quan el retard coincideixi amb el tempo K 

del senyal d’entrada xt el resultat d’aquesta suma donarà un valor més alt que en la resta 

de retards. Si després calculem l’energia de cada un dels canals del filtre ressonador 

obtindrem una gràfica on ens apareixerà per quin retard l’energia és més gran. Si 

aquesta energia se suma amb la sortida respectiva de cada un dels canals del filtre 

psicoacústic obtindrem una gràfica que ens mostrarà per a quin retard hi ha major 

energia i, per tant, quin és el tempo predit per aquest senyal. 

Vegem teòricament com ha de ser aquest filtre ressonant segons l’Scheirer i quines 

propietats té [veure equació 3.2.-1]. 

Per cada T/K tindrem ressonància. Per tant, el filtre ressonador respondrà més 

enèrgicament amb un retard de període T que amb un altre. Com que hi haurà 
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ressonàncies cada T/K prendrem el valor del tempo al menor valor de T [1]. Això ho 

comprovarem en l’apartat 5.1. 

La gràfica de la sortida del filtre ressonant presenta un pendent negatiu (decadent com 

més gran és el període T) degut que la funció de transferència del filtre ressonador és 
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α  i presenta un màxim quan α·e-jwT  s’aproxima a 1. Com que α es 

calcula per a cada un dels filtres ressonadors α·e-jwT  s’acostarà al seu màxim com més 

petit sigui el període T. Per tant, és lògic el pendent que obtenim en la sortida del filtre 

ressonador. Per poder tenir un resultat correcte cal filtrar aquest senyal per la funció 

“detrend” de Matlab. La funció “detrend” el que fa és compensar la sortida del filtre 

ressonador. Aquesta sortida presenta un pendent p lineal i, per tant, es pot aplicar la 

funció “detrend” per obtenir un pendent p=0. El motiu pel qual el pendent és lineal i no 

exponencial és perquè α és exponencial i depèn de T, que també és exponencial. 

yt=α·yt-T+(1-α)·xt, 

Equació 3.2.-1: equació del filtre ressonant. t és el número de mostra i α és un paràmetre que es 
calcula per cada un dels canals del filtre ressonant. α=0.5t/T, t és un valor que s’ajusta entre 1.5 i 2s 

per a obtenir resultats semblants a la percepció de l'oïda humana. Aquest terme s’usa per què 
l’algoritme s’ajusti a variacions de ritme del senyal. És a dir que si la cançó es constant en ritme, el 
paràmetre t=1.5s serà l’indicat, però en música clàssica, per exemple, que el ritme varia sovint, no 

obtindrem uns resultats precisos si no usem t=2s 
 

 
Il·lustració 3.2.-6: el plot 1,1 és la representació temps -amplitud del senyal d’entrada que són 4 

clicks, el plot 2,1 és la rectificació del plot 1,1. el plot 3,1 és l’envolvent del plot 2,1. i el plot 4,1 és el 
senyal un cop ha passat pel rectificador de mitja ona. Els eixos verticals és amplitud, i els 

horitzontals és temps en segons (les dues primeres) i en mostres (les dues últimes) 
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El retard T és un vector de 150 valors espaiats logarítmicament en períodes d’entre 1s i 

1/3s [waveform 3.2.-2]. 

 
Waveform 3.2.-2: funció canal-valor del període. Aquesta és la forma que presenta la corba T. 

 

L’algoritme del filtre ressonador és el de l’Annex 8.3.9. 

En l’apartat 4.2. s’hi mostren els resultats per a les cançons analitzades per cada un dels 

bancs de filtres. 

Les modificacions que hi haurà en l’algoritme per ser ajustat a cada un dels bancs de 

filtres són les següents: 

- Variació del nombre de canals del banc de filtres. 

- Variacions en el tipus de filtre segons el banc de filtres emprat. 

- Freqüències diferents per a cada un dels filtres. 

- Variació de la llargada del senyal d’entrada. 

 

Analitzarem 5 cançons de dos estils ben diversos, dance-house i pop-rock [veure 4.1.], 

triades a l’atzar a partir del criteri que cada una d’elles ha de ser una cançó fàcilment 

detectable per l’oïda humana (per poder fer comparacions de resultats). 
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4 Resultats 
 

4.1.Càlcul del tempo manualment 
 

Les cançons que s’han triat per fer l’experiment són les següents: 

# 
cançó 

Títol de la cançó Tempo detectat 
manualment (s) 

Tempo detectat 
manualment (bpm) 

1 Benny Benassi – Satisfaction (trance) 0,468 128 

2 Alan Braxe – Running (house) 0,437 137 

3 Monika Kruse – Latin lovers (tecno-house) 0,435 138 

4 The Chemical Brothers – Hey girl, hey boy (tecno) 0,452 132 

5 Jason Navins – It’s like that (house) 0,468 128 

6 The Rasmus – In the shadows (rock) 0,564 106 

7 El Canto Del Loco – La madre de José (pop-rock) 0,594 101 

8 The Offspring – Hit That (rock) 0,465 129 

9 Rob Zombie – Dragula (rock) 0,482 124 

10 Mago de Öz – La costa del silencio (rock) 0,442 135 

Taula 5: taula on es mostren les cançons que s’analitzaran, amb el seu número, el seu tempo 
detectat manualment en temps t[s] i bpm [60/t] 

 
El ritme de cada cançó s’ha calculat amb el programa Cool Edit Pro 2.0 [6] calculant la 

distància en temps entre beats o cops de ritme (part seleccionada de waveform 4.1.-2) a 

partir de l’envolvent del senyal [waveform 4.1.-1]. 

En aquest cas el període calculat és de 0.468025±0.000001s ˜ 0.470s. 

Cal tenir en compte que la resolució màxima (error) del banc de filtres ressonador és de 

e= ± 0.0025 i la mínima és de e= ± 0.0073. En el cas de la cançó que s’està analitzant 

l’error és d’aproximadament e= ± 0.0035. El període resultant hauria de ser 0.4679, amb 

probabilitat que també fos 0.4714. 

 

4.2.Càlcul del tempo segons el sistema 
 

Simulem totes les cançons amb cada un dels 3 bancs de filtres, obtenim l’energia del 

filtre ressonador, creem la gràfica de les energies i calculem el tempo del senyal. A cada 

gràfica, el plot superior correspon a l’energia del filtre ressonant i l’inferior al tempo 
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detectat. El número de cada cel·la representa el número de cançó que s’està 

representant. 

 

Waveform 4.1.-1: representació te mps-amplitud, on s’hi pot apreciar, visualment, l’envolvent del 
baix del senyal. 

 
 

 
Waveform 4.1.-2: ampliació d’un fragment de la waveform 4.1.-1 per poder veure quin és el temps 
entre beats, donat per la distància seleccionada. La imatge està amb efecte negatiu per un menor 

consum de tinta. 
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4.2.1.Banc de filtres de l’Scheirer (6 canals). 
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Taula 4.2.-1: taula de les gràfiques del tempo amb el banc de filtres de l’Scheirer. 

 

4.2.2.Banc de filtres de l’Spanias (25 canals). 
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Taula 4.2.-2: taula de les gràfiques del tempo amb el banc de filtres de l’Spanias. 
 

4.2.3.Banc de filtres psicoacústic (73 canals). 
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Taula 4.2.-3: taula de les gràfiques del tempo amb el banc de filtres psicoacústic. 
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La Taula 6 mostra el tempo detectat pels tres bancs de filtres. Obtenim el mateix resultat 

amb cada un d’ells. La diferència rau en l’energia de la sortida del ressonador de cada 

banc de filtres i que es conté en la variable energia. 

La Taula 7 mostra per quin banc de filtres hi ha hagut més i menys energia per a cada 

una de les cançons analitzades. 

 

# 
cançó 

Títol de la cançó Tempo detectat 
manualment (s) 

Tempo detectat 
pel sistema (s) 

Error absolut 
(%) 

1 Benny Benassi – Satisfaction (trance) 0,468 0.9289/0.4644 0.77 

2 Alan Braxe – Running (house) 0,437 0.8757/0.4378 0.18 

3 Monika Kruse – Latin lovers (tecno-house) 0,435 0.8693/0.4346 0.09 

4 The Chemical Brothers – Hey girl, hey boy (tecno) 0,452 0.8953/0.4476 0.97 

5 Jason Navins – It’s like that (house) 0,468 0.9289/0.4644 0.77 

6 The Rasmus – In the shadows (rock) 0,564 0.5668 0.49 

7 El Canto Del Loco – La madre de José (pop-rock) 0,594 0.5924 0.26 

8 The Offspring – Hit That (rock) 0,465 0.9086/0.4543 2.30 

9 Rob Zombie – Dragula (rock) 0,482 0.9567/0.4784 0.74 

10 Mago de Öz – La costa del silencio (rock) 0,442 0.8953/0.4476 1.26 

Taula 6: taula de resultats amb els 3 bancs de filtres. Casualment el tempo detectat pel sistema és el 
mateix en els tres casos, però les gràfiques de l’energia no són les mateixes. També hi ha la columna 

amb l’error absolut entre el tempo detectat per a mi i el sistema. Els errors de les cançons amb 
bases rítmiques electròniques són inferiors a l’1%. Els errors més grans pertanyen a cançons sense 

base rítmica electrònica, on l’error més gran detectat és del 2.3%. 
 

 

# 
cançó 

Energia banc de 6 
canals  (Scheirer) 

Energia banc de 25 
canals  (Spanias) 

Energia banc de 73 
canals  (psicoacústic) 

Banc amb més 
energia (canals) 

Banc amb menys 
energia (canals) 

1 2.1378 3.3225 2.7134 25 6 

2 1.4598 2.1033 1.9254 25 6 

3 1.7350 2.4908 2.4051 25 6 

4 2.5982 3.7751 3.7537 25 6 

5 2.7457 3.6941 3.6533 25 6 

6 2.8608 3.7142 3.9905 73 6 

7 2.4973 3.5862 3.9068 73 6 

8 2.7273 3.8054 4.2149 73 6 

9 1.2029 1.6217 1.5743 25 6 

10 1.0648 1.4959 1.6245 73 6 

Taula 7: taula de les energies obtingudes per cada cançó amb cada banc de filtres 
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5 Conclusions 
 

5.1.Conclusions del sistema 
 

A partir de les dades de les taules 6 i 7 es poden extreure diferents conclusions. Resulta 

que el banc que sempre acumula menys energia és el banc de l’Scheirer, el de 6 canals. 

En quant al banc que acumula més energia, el 60% de les vegades és el de l’Spanias (25 

canals) i el 40%, el psicoacústic (de 73 canals). Després de l’audició de les 10 cançons  i 

coneixent com han estat programades les seves bases rítmiques, observem com el banc 

de l’Spanias és el que acumula més energia quan la cançó té una base rítmica 

programada electrònicament (ritme molt precís). Per a la resta de cançons hi ha 

variacions de ritme apreciables, ja que són tocades per músics tot i tenir una ajuda 

electrònica en la percussió, com la #6 i la #8. Com que l’energia final és directament 

proporcional al nombre de canals del banc de filtres, és obvi que el de l’Scheirer sigui el 

que suma menys energia. Pel que fa als altres dos bancs, pel mateix raonament hauria de 

ser el banc de filtres psicoacústic el que sumés més energia, però resulta que això només 

es compleix en els casos en què les cançons no tenen una base rítmica constant. El 

motiu ve donat pel fet que si el tempo no és constant hi ha més canals del filtre 

ressonador que entren en ressonància i més canals que aporten energia. Si el tempo és 

constant, hi ha menys canals que aporten energia, però aquesta és molt més gran en els 

canals en què hi ha ressonància; és a dir, que amb tempo constant l’energia al canal de 

ressonància és major que no pas si el tempo no és constant.  

Es dóna el cas, doncs, que el banc de filtres psicoacústic és més adient per a cançons 

sense base rítmica constant i el de l’Spanias per a cançons amb base rítmica constant. 

En quant als resultats del tempo es pot dir que els resultats són molt satisfactoris. 

L’error màxim detectat és del 2.3%, que pertany a la cançó #8. Si calculem l’error en 

canals que cometem en aquesta cançó és de 0.011/0.0034=3.23 à 4 canals. Aquest 

error en BPM és 60(0.4543-1)-60(0.465-1)=3 BPM. 

Es pot considerar que aquest error és prou petit com perquè l’oïda humana no detecti la 

diferència. 

Les cançons que hem analitzat segueixen el patró musical forta- feble (compàs 4/4), de 

manera que hi ha major ressonància entre forta-forta que entre forta-feble. Degut a la 
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resolució del filtre ressonador per les cançons amb període entre forta-feble t<0.5s 

visualitzarem el major pic en la distància forta- forta. En les cançons amb un temps de 

compàs t>0.5s només visualitzarem la distància forta-feble degut que la distància forta-

forta és t>2*0.5s (supera el rang del ressonador). 

És per aquest motiu que per interpretar correctament els resultats cal una preescolta de 

la cançó per determinar-ne el ritme i comprovar si entre la distància forta- forta entren 1, 

2, 3 o més negres, entenent que la distància forta- forta és la distància de negres en 

compassos 1/4, de blanques en compassos 2/4 i 4/4, distància de blanca en punt per 

compassos 3/4, etc.  

El programa Visual DM [16] contempla l’opció que el tempo detectat no sigui el temps 

de ritme, sinó un submúltiple i l’usuari, a partir de la seva experiència auditiva sobre la 

cançó, té l’opció d’ajustar- lo a la meitat o al doble [veure 5.2.]. 

Vegem a quines conclusions arribem si prenem patrons de compassos com 1/4, 2/4, 3/4 

i 4/4. Per un compàs 2/4 o 4/4 els resultats són pràcticament els mateixos. 

Abans recordem que com comentàvem en l’apartat 3.2.4 tindrem ressonància cada T/K. 

Analitzem 4 click iguals separats a una distància de t=0.45s cada un i que compleixen el 

patró forta- forta (compàs 1/4). El pic més ressonant és aquell que correspon a la 

distància t. El seu submúltiple conté menor energia degut que el valor d’α és menor per 

a períodes grans. El sistema em dóna, per tant, el temps de compàs correctament. Veure 

gràfica 5.1.-1. 

Fem el mateix però amb el patró forta- feble. Veure gràfica 5.1.-2. El pic més gran en 

aquest cas és la distància forta- forta, es a dir 2t. 

Seguidament prenem el mateix patró però amb un període t=0.6s. Veure gràfica 5.1.-3. 

Com era d’esperar, només veiem un sol pic en t. 

I per últim, generem un patró forta- feble-feble (compàs 3/4), en què la distància entre 

click és de t=0.15s. Veure gràfica 5.1.-4. El major pic correspon a 3t=0.45s. El segon 

pic més fort correspon al seu submúltiple t=0.90s. Els pics en t=0.6s i t=0.75s 

corresponen a les notes febles que hi ha entre fortes.  

Si es vol trobar realment el temps de ritme de cada una de les cançons cal que es vagi 

més enllà de l’algoritme de l’Scheirer. 

Per aconseguir-ho s’ha utilitzat una sèrie de tècniques de processat del senyal per tal que 

la sortida del sistema ara no sigui la distància en temps que s’obtenia entre pics forta-

forta, sinó que sigui el temps de negra, és a dir, el ritme de la cançó (període rítmic). 
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Gràfica 5.1.-1: representació de 4 click a distància t=0.45s, corresponent al patró forta-forta 

 
Gràfica 5.1.-2: representació de 4 click a distància t=0.45s, corresponent al patró forta-feble 

 
Gràfica 5.1.-3: representació de 4 click a distància t=0.6s, corresponent al patró forta-feble 

 
Gràfica 5.1.-4: representació de 6 click a distància t=0.15s, corresponent al patr ó forta-feble-feble 

 

L’algoritme emprat és el següent. Primer cal reduir el soroll de la sortida dels filtres 

ressonadors amb la funció “wden”, que està basat en Wavelet [17]. 

Després cal trobar tots els pics que es detecten i eliminar aquells que no superin el 

llindar del 40% respecte el valor màxim.  
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I per últim només cal eliminar aquells períodes meitat que ens apareixen amb un marge 

de tolerància del 10%. El codi en Matlab és a l’Annex 8.3.10. 

Per visualitzar-ho amb un exemple, vegem en la il·lustració 5.1.-1 quin és ara el tempo 

detectat per  la cançó #3 tot aplicant l’algoritme.  

El tempo detectat per a cada cançó amb el darrer algoritme és el de la Taula 8 

També volem demostrar que cal tota la cançó per calcular correctament el tempo i que 

no n’hi ha prou amb un petit fragment, vegem quins són els resultats que ens dóna el 

sistema si només prenem el primer 2.5% de cada una de les cançons. 

A la conclusió que arribem, tot coneixent les cançons, és que els inicis d’aquestes 

segueixen un patró clarament forta-forta en el període detectat, excepte la #4, la #8 i la 

#9. Per tant és lògic que el tempo detectat ara sigui el temps de compàs. L’excepció és 

per a la cançó #9, perquè el patró és forta- feble en aquest cas i a la gràfica d’energies hi 

ha un pic major entre forta- feble que entre forta- forta. 

Fixem-nos que, quan analitzem tota la cançó, la gràfica d’energies ens dóna el pic en la 

distància forta- forta degut que és el patró dominant al llarg de la cançó. 

 

 
Il·lustració 5.1.-1: el subplot 1 ens dóna la gràfica de les energies, el subplot 2 ens dóna el tempo 

detectat a partir de la gràfica de les energies. El subplot 3 és la sortida del ressonador (subplot 1) un 
cop l’hem filtrat i eliminat els pics despreciables. El subplot 4 és el període del ritme detectat per a 

la cançó un cop eliminats els submúltiples del pic amb període més petit. 



 52 

 

# 
cançó 

Títol de la cançó Tempo detectat pel 
sistema amb filtre (s) 

Tempo detectat pel 
sistema sense filtrat (s) 

1 Benny Benassi – Satisfaction (trance) 0,4714 0.9289/0.4644 

2 Alan Braxe – Running (house) 0,4411 0.8757/0.4378 

3 Monika Kruse – Latin lovers (tecno-house) 0,4411 0.8693/0.4346 

4 The Chemical Brothers – Hey girl, hey boy (tecno) 0.4477 0.8953/0.4476 

5 Jason Navins – It’s like that (house) 0,4714 0.9289/0.4644 

6 The Rasmus – In the shadows (rock) 0,5626 0.5668 

7 El Canto Del Loco – La madre de José (pop-rock) 0,5924 0.5924 

8 The Offspring – Hit That (rock) 0.4611 0.9086/0.4543 

9 Rob Zombie – Dragula (rock) 0,4749 0.9567/0.4784 

10 Mago de Öz – La costa del silencio (rock) 0,8953 0.8953/0.4476 

Taula 8: resultats de les cançons abans i després de passar pel filtre de la sortida del ressonador. 
 

# 
cançó 

Títol de la cançó Tempo detectat 
pel sistema amb 
el 2.5% (s) 

Tempo detectat pel 
sistema amb la 
totalitat de la cançó (s) 

1 Benny Benassi – Satisfaction (trance) 0,4679 0.9289/0.4644 

2 Alan Braxe – Running (house) 0,4379 0.8757/0.4378 

3 Monika Kruse – Latin lovers (tecno-house) 0,4347 0.8693/0.4346 

4 The Chemical Brothers – Hey girl, hey boy (tecno) 0,8888/0.4444 0.8953/0.4476 

5 Jason Navins – It’s like that (house) 0,4714 0.9289/0.4644 

6 The Rasmus – In the shadows (rock) 0,5668 0.5668 

7 El Canto Del Loco – La madre de José (pop-rock) 0,5150 0.5924 

8 The Offspring – Hit That (rock) 0,9086/0.4543 0.9086/0.4543 

9 Rob Zombie – Dragula (rock) 0,4784 0.9567/0.4784 

10 Mago de Öz – La costa del silencio (rock) 0,4577 0.8953/0.4476 

Taula 9: taula de resultats prenent només el 2.5% primer de cada una de les cançons i usant el banc 
de filtres original, el de l’Scheirer. També hi ha la comparació amb el tempo detectat amb tota la 

cançó. 
 

5.2.Comparativa del tempo amb els programes Visual Disco Mix 
i BPM Studio 
 

El programa Visual Disco Mix [16] contempla el fet que el tempo detectat pugui ser 

múltiple del ritme real. És un programa preparat per mesclar cançons a partir del 

coneixement del seu tempo i fase i lligar- les com ho faria un discjòquei. 

El Visual DM analitza les cançons mitjançant la transformada Wavelet, com l’Armand 

[17]. El resultat és un histograma de barres, on el tempo és la barra de més amplitud  
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[il·lustració 5.2.-1]. L’usuari té l’opció, mitjançant l’escolta prèvia de la cançó, de dir- li 

al programa si el tempo estimat és el correcte o bé és múltiple.  

En la Taula 10 es mostren els tempos detectats per cada un dels sistemes i en la Taula 

11 els seus errors. Aquests errors són molt petits i, per tant, podem considerar que els 

tres sistemes són igualment fiables. 

La memòria i temps que necessiten els sistemes basats en Wavelet són molt menors que 

no pas els que necessita el sistema ressonador. Malgrat això, el darrer sistema és apte 

pel beat tracking en temps real i detectar fases que li permeten ajustar-se a les variacions 

de ritme. 

# 
cançó 

Tempo detectat 
manualment (s) 

Tempo detectat pel 
nostre sistema (s) 

Tempo detectat pel 
sistema de l’Armand(s) 

Tempo detectat 
pel Visual DM(s) 

1 0,468 0.9289/0.4644 0.9375/0.4687 0.468 

2 0,437 0.8757/0.4378 0.4316 0.437 

3 0,435 0.8693/0.4346 0.4285 0.434 

4 0,452 0.8953/0.4476 0.4477 0.448 

5 0,468 0.9289/0.4644 0.9375/0.4687 0.465 

6 0,564 0.5668 0.5607 0.566 

7 0,594 0.5924 0.5769 0.594 

8 0,465 0.9086/0.4543 0.4511 0.453 

9 0,482 0.9567/0.4783 0.4838 0.479 

10 0,442 0.8953/0.4476 0.4477 0.447 

Taula 10: taula comparativa de tots els resultats obtinguts: manualment, el meu sistema, el sistema 
de l’Armand, el programa informàtic Visual DM 

 
# 

cançó 
Tempo detectat 
manualment (s) 

Error del nostre 
sistema (%) 

Error del sistema de 
l’Armand (%) 

Error del Visual 
DM (%) 

1 0,468 0.77 0.14 0 

2 0,437 0.18 1.23 0 

3 0,435 0.09 1.49 0.22 

4 0,452 0.97 0.95 0.88 

5 0,468 0.77 0.15 0.64 

6 0,564 0.49 0.58 0.35 

7 0,594 0.26 2.87 0 

8 0,465 2.30 2.98 2.58 

9 0,482 0.74 0.37 0.62 

10 0,442 1.26 1.28 1.13 

Taula 11: taula comparativa dels errors comesos pels diferents sistemes (el de l’Scheirer, el de 
l’Armand, el programa informàtic Visual DM) comparat amb la detecció del tempo feta 

manualment. 
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Il·lustració 5.2.-1: aspecte que presenta el programa informàtic per a mescles de cançons a nivell 
professional Visual Disco Mix en la detecció del tempo de cançons. 
 

En la il·lustració 5.2.-2 observem l’aparença que té el programa Visual DM en mode 

execució. 

Il·lustració 5.2.-2: aparença que mostra el programa informàtic Visual DM amb l’efecte negatiu per 
l’estalvi de tinta i millor resolució dels colors sobre negre. 
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El panell del mig són els reproductors (canal 1 i canal 2) que són iguals. Ens mostren la 

durada de la cançó, el nom, la posició de reproducció, una representació del senyal en 

funció del temps, un espectrograma, el beat tracking estimat a partir del tempo en BPM, 

el pitch i algunes funcions de configuració. Entre els dos reproductors hi ha el 

mesurador de fase que es mou entre -0.5 i 0.5. 

Quan al programa se li diu que funcioni en mode automàtic (auto-pilot), l’usuari li ha de 

dir en quin moment ha d’entrar la següent cançó a través del play i el programa 

mantindrà la fase entre cançons a 0 per tal que les dues cançons estiguin en tot moment 

en fase (en el moment de fer la foto he provocat un desfasament perquè es veiés com 

varia la fase i de seguida el programa ha tornat a posar les cançons en fase). En l’argot 

dels discjòquei es diria que estan quadrades.  

Un altre programa conegut és el BPM Studio d’Alcatech [18]. 

 
Il·lustració 5.2.-3:aparença que mostra el programa informàtic BPM Studio Pro. La fotografia està 
filtrada pel la funció “negatiu” per estalviar tinta i poder apreciar millor els colors del programa. 
 
Aquest presenta una aparença molt semblant al Visual DM. Interiorment incorpora un 

detector de BPM en temps real. No té l’opció d’auto-pilot ni calcula fases. En el 

moment de la foto de la il·lustració 5.2.-3 es pot veure com les dues cançons van a igual 

BPM malgrat la posició del pitch és diferent. 
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6 Treball futur 
 

 

Un altre objectiu realitzable que es deriva d’aquest treball és aconseguir una transcripció 

a MIDI a partir de les components espectrals d’un senyal, del seu ritme i la seva fase. 

En l’apartat 3.1.2 s’ha explicat com interpretar un espectrograma i com obtenir la 

informació per poder ser codificada en MIDI. Podria incorporar la detecció del patró 

musical, però l’usuari, al final, sempre hauria de revisar que sigui correcte per poder 

extreure correctament la fase. Doncs no és el mateix un compàs binari 6/8 que un 

compàs ternari 3/4, malgrat que els dos puguin confondre’s pel seu patró aparent forta-

feble-feble. Aquest darrer patró correspon al compàs 3/4, però un 6/8 respon al patró 

forta- feble-feble-forta’-feble-feble. 

Tot això només seria aplicable en melodies monofòniques. Alguns mòbils ja incorporen 

sistemes complexes de reconeixement  de veu, i, a més, són capaços de transcriure a 

MIDI una melodia que l’usuari li canti. 

Per anar més enllà, seria molt interessant poder fer transcripcions de melodies 

polifòniques a MIDI, on cada instrument tingués la seva representació amb la fase i 

tempo dins de cada un dels canals MIDI que formarien la partitura polifònica. 

Si es volgués fer un anàlisi polifònic caldria fer uns canvis en l’algoritme descrit. La 

principal diferència és que el sistema hauria de detectar els diferents timbres d’un 

mateix senyal i separar-los per canals. Cada canal seria un instrument. A partir d’aquí 

caldria aplicar l’algoritme de l’apartat 3.2. a cada canal per extreure el tempo i la fase. 

La implementació d’aquest algoritme i la d’una transcripció polifònica d’un senyal pot 

ser objectiu del treball fi de carrera del segon cicle d’Enginyeria de Telecomunicacions. 

L’aplicació d’aquest sistema en temps real podria ser força revolucionari. Doncs 

imaginem que  anem a un concert i el gravem. Mentre estem escoltant el concert 

podríem obtenir la partitura de cada un dels instruments que sonen amb un retard d’un 

compàs com a mínim i analitzar, en temps real, el que estan interpretant els músics. He 

parlat amb alguns músics/pianistes i seria d’especial interès per a ells un instrument com 

aquest per poder transcriure partitures polifòniques. 
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8 Annexos 
 

8.1.Ordenació freqüencial de les notes musicals (cultura 
europea) 
 

Al llarg dels anys, l’afinació dels instruments ha passat per diferents etapes. 

Actualment, i en la cultura musical europea, considerem que un semitò equival a 

1,05946 (2^(1/12)). Està elevat a 1/12 degut que considerem que una octava té 12 

semitons. D’aquesta organització de les freqüències se’n diu Temperada. 

Si partim d’una nota de referència, el la3, a 440Hz, podem calcular les freqüències 

posteriors (les següents notes al la3) amb l’equació anterior. 

 

... 

la3=440*2^0/12=440Hz (la tònica) 

la#3=440*2^1/12=466.16Hz (el primer semitò després del la3) 

si3=440*2^2/12=493.88Hz (el segon semitò després del la3) 

... 

mi4=440*2^7/12=659.25Hz à 660Hz=440*3/2 (la dominant del la3, una 5a justa)  

... 

sol#4=440*2^11/12=830.61Hz (l’onzè semitò després del la3) 

la4=440*2^12/12=440*2=880Hz (la 1a octava aguda del la3). 

... 

 

D’aquesta manera obtenim les freqüències d’una escala. 

 

Per obtenir les freqüències d’altres escales n’hi ha prou amb agafar octaves de la nota de 

referència. És a dir, si volem calcular un mi6, cal que prenguem el mi4=660Hz i com 

que 6-4=2 vol dir que el mi6 està dues octaves per sobre del mi4, és a dir, 

mi6=660*2^2=2640 aproximadament. I el mateix per calcular els equivalents baixos. 

És d’aquesta manera com s’ha implementat el banc de filtres psicoacústic del model de 

l’apartat (3). He partit des del la#1 (116Hz) al la7 (7040Hz). En total 6 octaves. 
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Algunes tendències del segle XX tendeixen al microtonalisme, és a dir, distàncies més 

petites que el semitò. Cal tenir-ho en compte alhora de fer el banc de filtres. Però parlant 

d’afinació estàndard cal tenir en compte que n’hi ha 3 tipus: 

- Pitagòric: es basa en la consecució de quintes justes (do-sol-re- la-mi-si- fa#-do# etc).  

- Zarlino: diferència entre tons majors/menors i semitons cromàtics/diatònics.  

- Temperat: subdivisió de la octava en 12 semitons iguals. 

  

El sistema de Pitàgoras es va deixar d’utilitzar. 

El de Zarlino s’utilitza en instruments com el violí (segons el to en què estan es pot 

afinar una nota més baixa  o més alta, és a dir, la distància entre el do# al sol o do# al re 

és més alt que el re bemoll al sol o el do bemoll al re, per exemple).  

El sistema temperat és el que utilitza el piano. 

  

Vegem ara la imatge que presenta un programa fet amb un full de càlcul que ens calcula 

directament la freqüència que volem (dins del sistema Temperat, en aquest cas) 

 

 
Il·lustració 8.1.-1:programa en Excel per calcular les freqüències de les notes musicals de 
l’ordenació Temperada.  
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8.2.Overlapping 
 

La finalitat de l’overlapping és suavitzar un senyal quan es fan enfinestraments [13]. Si 

l’overlapping és del 0%, cada una de les finestres conté una informació diferent de les 

altres. Si l’overlapping és del 50%, el primer 50% de la segona finestra conté l’últim 

50% de dades de la primera finestra, la tercera finestra, conté l’últim 50% de dades de la 

segona finestra, i així successivament fins a tenir enfinestrat tot un senyal. 

Vegem l’efecte de fer un overlapping a un senyal que està modulat a 1Hz (eix 

horitzontal) i que oscil·la entre 1Hz i 20kHz (eix vertical). 

 

Espectrograma del senyal sense 

overlapping: 

 
Espectrograma 8.2.-1: Espectrograma de 

finestres de 1024 mostres i sense overlapping 
d’un senyal que oscil·la entre 1 Hz i 20kHz 

modulat en 1Hz 
 

Espectrograma del senyal amb un 

overlapping del 50%: 

 
Espectrograma 8.2.-2: Espectrograma de 

finestres de 1024 mostres i amb overlapping 
del 50% d’un senyal que oscil·la entre 1Hz i 

20kHz modulat en 1Hz 

Espectrograma del senyal amb un overlapping del 90%: 

 
Espectrograma 8.2.-3: Espectrograma de finestres de 1024 mostres i amb overlapping del 90% 

d’un senyal que oscil·la entre 1Hz i 20kHz modulat en 1Hz 
 
Podem veure clarament com el darrer espectrograma és més fi que no pas el primer. 
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8.3.Algoritmes de les simulacions amb Matlab 
 

En cada un dels algoritmes, les comandes en Matlab apareixen en color marró i els 

comentaris pertinents a cada comanda en color verd.  

 

8.3.1. 
%Per filtrar una finestra del senyal per una finestra hamming, en domini temporal, només 

cal multiplicar les dues finestres. Si ho féssim en freqüència (després de la FFT) 

hauríem de fer la convolució. 

[z,fm,nbits]=wavread('pasdoblesantjoan'); %extrec un senyal wav PCM, i el programa em 

retorna la seva freqüència de mostreig fm i 

em crea una matriu z de #mostres x canals del 

senyal. Com que és mono, la matriu només 

tindrà una sola %columna. També em retorna 

els bits %de resolució nbits=16, però no faré 

servir aquesta variable. 

N=length(z); %longitud del senyal en mostres. El temps és 

N/fm 

nmw=1024;     %mida de la finestra en mostres 

L=N/nmw;     %nombre de finestres. 

overlapping=.5;    %mida de l'overlapping: 50%. 

M=L*(1/overlapping);    %nombre finestres amb overlapping. 

for j=1:nmw 

    H(j,1)=0.54-0.46*cos(2*Pi*j/nmw-1); 

end %Calculo una finestra Hamming de la %mida de 

les finestres del senyal nmw=1024 mostres. 

 

%Aplico l’overlapping al senyal i el filtro 

(multiplico) amb la finestra hamming que he 

generat.  

for i=1:M-(1/overlapping-1) 

    Z(:,i)=z(((nmw*(i-1))/(1/overlapping))+1:((nmw*(i-1))/(1/overlapping))+nmw,1); 

    for k=1:nmw 

        W(k,i)=H(k,1)*Z(k,i); 

    end 

     %faig la FFT de cada finestra 

    F(:,i)=fft(W(:,i)); 

    A(:,i)=abs(F(1:nmw/2,i));  %calculo la magnitud de la FFT, calculant  

end      %el valor absolut. 

fprevi=(1:fm/(2*nmw/2):fm/2);f=transpose(fprevi); 

for g=1:nmw/2    %passo les freqüències a barks 

    fbark(g,1)=(13*atan(0.00076*f(g,1))+3.5*atan((f(g,1)/7500)^2)); 

end 

eixx=(nmw/2/fm:nmw/2/fm:(N-nmw/2)/fm); 

     %creo els pcolor (espectrograma); 

subplot(2,1,1);pcolor(eixx,f,A); shading flat;colormap(pink); 

subplot(2,1,2);pcolor(eixx,fbark,A);shading flat;colormap(pink); 
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8.3.2. 
N=size(z/L); %N és el nombre de finestres,L el mida de la 

finestra, i z el vector que conté el senyal. 

for i=1:N 

M(i)=max(z((i-1)*N+1:i*N)); %M conté el valor màxim de cada finestra 

 calculo a quin canal pertany el %valor màxim 

[valor,posicio]=M(i) 

posi(i,i)=(valor,posicio); %la matriu posi conté quina nota ha 

end %sonat en cada finestra i amb quina força 

posi = posi.*(posi>llindar); %eliminem els valors per sota del llindar 

 

8.3.3. 
[z,fm]=wavread('clickm');  %genero vector del senyal PCM 

long=size(z);    %calculo longitud de z 

t=linspace(0,long(1)/fm,long(1)); %genero long punts per representar %el temps 

en l’eix x 

plot(t,z);xlabel('temps en segons');ylabel('amplitud'); 

 

8.3.4. 
[z,fm]=wavread('clickm'); 

long=size(z); 

t=linspace(0,long/fm,long); 

cepstrum=rceps(z); %rceps és la comanda de matlab que et calcula el 

cepstrum real d’un senyal z %donat 

plot(t,cepstrum);xlabel('temps en segons');ylabel('amplitud'); 

 

8.3.5. 
N_FILTRES=6;  %Nombre de canals del banc de filtre 

Nfiltre=3;   %# ordre del filtre passabanda: 3*2=6. 

fm=44100; %freqüència de mostreig del fitxer WAV-PCM a %analitzar 

MAX=fm/2; %#freqüència màxima del senyal del fitxer a %analitzar. Aquesta 

freqüència és la freqüència de %Nyquist: fm=2fmax 

 

%la funció ellip ens dóna els pols i zeros del filtre que volem fer. El primer paràmetre 

és l’ordre del filtre. El segon és el ripple en dB. El tercer l’atenuació a banda 

stopband. I el quart és la freqüència o freqüències de tall dels filtres 

passabaixes/passa-altes i passabanda, respectivament la variable filt(6,Nfiltre*2+1,2) 

només emmagatzema els pols i zeros de cada un dels canals. 

 

    [N_z,D_z]=ellip(Nfiltre*2,3,40,200/MAX);  

    filt(1,:,1)=N_z;filt(1,:,2)=D_z; 

    [N_z,D_z]=ellip(Nfiltre,3,40,[200/MAX 400/MAX]); 

    filt(2,:,1)=N_z;filt(2,:,2)=D_z; 

    [N_z,D_z]=ellip(Nfiltre,3,40,[400/MAX 800/MAX]); 

    filt(3,:,1)=N_z;filt(3,:,2)=D_z; 

    [N_z,D_z]=ellip(Nfiltre,3,40,[800/MAX 1600/MAX]); 

    filt(4,:,1)=N_z;filt(4,:,2)=D_z;         

    [N_z,D_z]=ellip(Nfiltre,3,40,[1600/MAX 3200/MAX]); 
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    filt(5,:,1)=N_z;filt(5,:,2)=D_z;         

    [N_z,D_z]=ellip(6,3,40,3200/MAX,'high'); 

    filt(6,:,1)=N_z;filt(6,:,2)=D_z;         

 

8.3.6. 
MAX=22050;   %freqüència màxima del senyal 

N=6; %en els filtres butterworth, per tenir un pendent infinit, cal un 

ordre de filtre infinit. En el meu cas, busco que sigui un pendent 

el més gran possible però sense que es degradi la corba, degut al 

petit ample de banda dels filtre. Després de vàries provés la 

conclusió ha estat que per filtres amb un ordre menys a 12 la 

corba compleix les especificacions exigides sense degradar-se 

f=[50,150,250,350,450,570,700,840,1000,1175,1370,1600,1850,2150,2500,2900,3400,4000,4800

,5800,7000,8500,10500,13500,19500]; 

%freqüències centrals del filtre en Hz, corresponents a la taula 

del banc de filtres de l’Spanias 

w=linspace(0,pi,100); %em crea 100 posicions equiespaiades entre 0 i pi. Recordo que les 

freqüències dels filtres estan normalitzades en pi. 

[wnb]=[1/MAX 100/MAX ; 100/MAX 200/MAX ; 200/MAX 300/MAX ; 300/MAX 400/MAX ; 400/MAX 

510/MAX ; 510/MAX 630/MAX ; 630/MAX 770/MAX ; 770/MAX 920/MAX ; 920/MAX 1080/MAX ; 

1080/MAX 1270/MAX ; 1270/MAX 1480/MAX ; 1480/MAX 1720/MAX ; 1720/MAX 2000/MAX ; 2000/MAX 

2320/MAX ; 2320/MAX 2700/MAX ; 2700/MAX 3150/MAX ; 3150/MAX 3700/MAX ; 3700/MAX 4400/MAX 

; 4400/MAX 5300/MAX ; 5300/MAX 6400/MAX ; 6400/MAX 7700/MAX ; 7700/MAX 9500/MAX ; 

9500/MAX 12000/MAX ; 12000/MAX 15500/MAX ; 15500/MAX 21999/MAX]; 

% array amb els amples de banda de cada un dels filtres. Cada columna i conté l’ample de 

banda del filtre i del banc de filtres. 

%la funció butter ens retorna els pols i zeros del filtre que volem fer. 

%la funció freqz ens calcula la funció de transferència dels pols i zeros que li passem 

al llarg d’una dimensió, en aquest cas w  

for i=1:25     %inici del for 

    [N_zb,D_zb]=butter(N,wnb(i,:));  %calculo els pols i zeros 

    Hb=freqz(N_zb,D_zb,w);   %calculo H(w) de cada filtre 

    H(i,:)=abs(Hb)/max(Hb);   %normalitzo H(w) 

end      %final del for 

   %dibuixo els plots de la resposta de cada filtre 

subplot(6,4,1);plot(w/pi,abs(H(1,:))); 

subplot(6,4,2);plot(w/pi,abs(H(2,:)));  

... 

subplot(6,4,24);plot(w/pi,abs(H(24,:))); hold on; plot(w/pi,abs(H(25,:))); 

 

8.3.7. 
N_FILTRES=73;  %nombre de canals del banc psicoacústic 

Nfiltre=3;   %ordre del filtre passabanda: 3*2=6 

MAX=22050;   %freqüència màxima del senyal, fm=44100Hz 

midahanning=fm*2/5;eixhanning=midahanning/fm; finhann=hanning(midahanning);  

finhann=finhann(midahanning/2:midahanning);Nh=length(finhann);Nc=N+Nh; 

%càlcul de les freqüències a partir de la nota de referència: la3=440Hz 

for i=1:12 not(i,1)=(2^(i/12)*440); end 

for i=1:12 
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notes(i,1)=not(i)/4;notes(i+12,1)=not(i)/2;notes(i+24,1)=not(i);notes(i+36,1)=not

(i)*2;notes(i+48,1)=not(i)*4;notes(i+60,1)=not(i)*8; end 

    %calculo els ample de bandes de cada filtre 

filtre(1,:)=[(110/MAX+notes(1)/MAX)/2 (notes(1)/MAX+notes(2)/MAX)/2]; 

for j=1:(N_FILTRES-3) 

filtre(j+1,:)=[(notes(j)/MAX+notes(j+1)/MAX)/2 (notes(j+1)/MAX+notes(j+2)/MAX)/2]; 

end 

% Calculo H(w) de cada filtre amb en el cas de %l’Spanias 

[N_z,D_z]=butter(6,114/MAX);  %filtre passa baixes 

FB(:,1)= freqz(N_z,D_z,fm/2,fm); %resposta freqüencial del filtre 

for i=1:(N_FILTRES-2) [N_z,D_z]=butter(Nfiltre,filtre(i,:)); 

FB(:,i+1)= freqz(N_z,D_z,fm/2,fm); end 

[N_z,D_z]=butter(6,6842/MAX,'high');%filtre passa baixes 

FB(:,N_FILTRES)= freqz(N_z,D_z,fm/2,fm); 

 

8.3.8. 
midahanning=fm*2/5;    %200ms correspon a 1/5 part de fm. 

eixhanning=midahanning/fm; 

finhann=hanning(midahanning);         %faig finestra hanning 

finhann=finhann(midahanning/2:midahanning);       %agafo nomes la mitja %ona de la dreta 

plot(linspace(0,200),finhann');xlabel('milisegons');     

 %extracció de l’envolvent 

    FB = abs(FB);   %rectifiquem el senyal 

    FBp = conv2(FB,finhann);    %convolucionem el senyal amb %la finestra half-hanning. 

Ara el nombre de samples/fila és size(SenyalInput)+ 

midahanning-1). La matriu resultant és FBp. 

FBm = diff(FBp);   %FBm té un sampler menys per fila que FBp 

FBm = FBm.*(FBm>0);  %els valors <0 es fan 0. 

 

8.3.9. 
T=logspace(log10(1),log10(1/3),150); %generació del vector T 

for fb=1:N_FILTRES %faig un for per als N_FILTRES, que %depèn del banc de filtres 

que usi 

X=FBm(:,fb); %X val la sortida de cada canal de %FBm 

for k=1:150 %nombre de períodes de %ressonància 

alfa=0.5^(1.5/T(k)); %calculo α per cada canal del filtre ressonant. 

Escullo t=1.5s perquè no estic analitzant el senyal en temps 

real, per tant no s’ha d’adaptar a cap variació de ritme en el 

temps. 

        for n=1:N    %N=# mostres del senyal. 

            Y(n+fm)=(alfa*Y((n+fm)-floor(T(k)*fm))+(1-alfa)*X(n)); 

        end  %la funció floor em retorna el %sencer del 

producte 

        energia2=mean(Y.^2);  %calculo l’energia del canal 

        energia(k,fb)=energia2; %guardo l’energia del canal 

    end 

end 

sumatori=(sum(energia,2));  %sumo les energies per a cada %canal del filtre ressonant 
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sumatori=detrend(sumatori);  %filtro “sumatori” amb la funció detrend eliminar 

el pendent de la sortida del ressonador 

[valor, posicio] = max(sumatori);  %obtinc quin canal del filtre ressonant ha obtingut 

el màxim, i per tant el tempo del senyal. 

posi=zeros(1,150);posi(posicio)=1; %faig 1 el valor del filtre ressonant per dibuixar 

la gràfica 

subplot(2,1,1);plot(T,sumatori);xlabel('energia total'); 

subplot(2,1,2);plot(T,posi);xlabel('tempo out'); 

  %dibuixo els plots del resultat 

 

8.3.10. 
rfiltrat=wden(sumatori,'sqtwolog','h','one',3,'db4'); 

sumato=zeros(size(rfiltrat));n=2; 

    while(n<length(sumato)) 

        if(rfiltrat(n-1)<rfiltrat(n)&&rfiltrat(n+1)<rfiltrat(n)) 

            sumato(n)=max(rfiltrat(n));n=n+1; 

        else n=n+1;sumato(n)=0;  

        end end 

sumato = sumato.*(sumato>0.4*max(sumato)); 
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Aquest treball té com a objectiu la detecció del tempo i de la fase de senyals acústics polifònics 

complexes mitjançant un algoritme dissenyat per l’Scheirer que es composa de 6 filtres passa banda i un 

banc ressonador. Aquest algoritme, per tal que em donés el temps de ritme de les cançons analitzades, ha 

estat ampliat. El sistema de l’Scheirer permet la predicció de bits futurs (beat tracking) i analitza el ritme 

d’una cançó en temps real. Aquest treball es proposa fer l’a lgoritme ressonador amb dos bancs de filtres 

més basats en el model psicoacústic de l’oïda i es comparen els resultats obtinguts, per verificar-ne la 

seva fiabilitat, amb un sistema basat en Wavelet i amb un programa informàtic musical d’ús comercial. 

També s’han estudiat tots els fenòmens psicoacústics necessaris per a la implementació del sistema en 

Matlab. Finalment, s’ha plantejat com es podria extreure una partitura musical a partir de l’espectrograma 

d’un senyal monofònic filtrat per un banc de filtres psicoacústic que ha estat adaptat a l’ordenació 

freqüencial Temperada per un futur enregistrament en format MIDI. 

 

This project wants to analyze the tempo and the signal phase of arbitrary polyphonic complex sounds by 

using Scheirer algorithm, which uses 6 band pass filters and banks of parallel comb filters. This algorithm 

has been widened to get the rhythm of the songs at the output of the resonant filter bank. The Scheirer’s 

system can be used predictably to guess when beats will occur in the future (beat tracking) and analyze 

the rhythm of the songs in realtime. There have been added two more frequency filter banks based on the 

psychoacoustics model of the ear to the resonant filter bank. The results have been compared to verify 

their accuracy with the outputs of a Wavelet system which predicts the tempo and a mixing music 

program. The necessary psychoacoustics phenomenon to implement a model with Matlab has been 

studied. Finally, this project suggests how can we extract the notes of a score by using a spectrogram of a 

monophonic signal which has been filtered in a frequency filter bank. This psychoacoustic frequency 

filter bank has been adapted by using the Tempered center frequencies and bandwidth because the result 

could be the input of a MIDI system. 

 

Este trabajo tiene como objetivo hacer la detección del tempo y de la fase de señales acústicas polifónicas 

complejas a través de un algoritmo diseñado por Scheirer, el cual se compone de 6 filtros pasa banda y un 

banco resonador. Con el fin de que el algoritmo me diera el periodo rítmico de las canciones analizadas, 

éste ha sido ampliado. El algoritmo permite la predicción de bits futuros (beat tracking) y también analiza 

el ritmo de una canción en tiempo real. Este trabajo se propone hacer el algoritmo resonador con dos 

bancos de filtros más basados en el modelo psicoacústico del oído y se comparan los resultados obtenidos 

con un sistema basado en Wavelet y un programa informático musical usado comercialmente. También se 

estudian todos los fenómenos psicoacústicos que son necesarios para la implementación del sistema en 

Matlab. Finalmente, se ha planteado como extraer una partitura musical a partir del espectrograma de una 

señal monofónica filtrada por un banco de filtros psicoacústico, el cual ha sido adaptado a la ordenación 

frecuencial Temperada para poderse enregistrar, en un futuro, a formato MIDI. 

 

 

 

 


