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Aquest projecte parteix del treball realitzat per Xavier Serra i l’Institut Universitari de
l’Audiovisal de la Universitat Pompeu Fabra, sobre una tècnica d’anàlisi, transformació
i síntesi de sons mitjançant models espectrals (SMS, Spectral Modeling Synthesis),
implementada en un software programat en llenguatge C per a la plataforma UNIX.
Aquesta tècnica, basada en la STFT (Short Time Fourier Transform), consisteix
a suposar que els sons estan formats per un component determinista i un estocàstic. El
determinista és representat per una sèrie de sinusoides descrites per les seves
envolupants d’amplitud, freqüència i fase al llarg del temps. L’estocàstic és representat
per una sèrie d’envolupants d’amplitud espectral que funcionen com un filtre a temps
variant excitat per soroll blanc. Aquestes representacions permeten obtenir un so
sintetitzat amb les característiques perceptuals del so original i, al mateix temps,
transformar-lo fàcilment.
En aquest projecte s’han millorat certs aspectes d’aquesta tècnica i s’ha programat un
software en C++ que la implementa, amb una estructura modular de classes amb
herències que serveix de base per construir moltes aplicacions diferents que treballin
amb SMS. Els aspectes de la tècnica que s’han millorat són principalment la síntesi
conjunta de la part determinista i l’estocàstica amb una sola IFFT, la conservació de
fases en la part residual sense perdre la possibilitat d’aplicar-li filtres freqüencials que
variïn amb el temps, la possibilitat de realitzar transformacions amb interpolació
parabòlica de la freqüència, la transposició amb conservació de la forma espectral, i la
correcció harmònica en el cas de sons harmònics amb un stretch elevat. Quant a la
implementació, s’ha dissenyat un nou format de fitxer basat en una estructura d’arbre
organitzada en chunks, que va més enllà de les possibilitats actuals del software SMS
i és fàcilment expandible.
S’ha dissenyat i implementat en Visual C++ una interfície basada en finestres per
controlar els diferents processos d’anàlisi, transformació i síntesi, i mostrar les
representacions dels diferents tipus de dades implicats en ells. Això representa un gran
salt qualitatiu per al desenvolupament de la tècnica SMS, ja que permet una interacció
entre l’usuari i els processos molt més còmoda i fàcil. No pretén ser un programa
comercial sinó un entorn de treball i experimentació.
Encara queden moltes coses per fer, que segurament en un futur pròxim seran realitat.
Algunes d’elles serien aconseguir un procés d’anàlisi/síntesi a temps real, dissenyar un
sintetitzador d’instruments i de veu, i implementar aplicacions específiques per al
doblatge.
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Capítol 1
1.

Introducció

Motivacions i metodologia
En un principi, el meu objectiu era dissenyar una tècnica per poder extreure la partitura
musical d’un fragment gravat, començant amb un sol instrument i seguint amb duets
i tercets. Les circumstàncies em van portar a conèixer en Xavier Serra, director de la
fundació Phonos i responsable de recerca de l'Institut Universitari de l'Audiovisual (IUA)
de la UPF. Em va aconsellar seguir un curset que impartia ell mateix sobre la tècnica SMS
(Spectral Modeling Synthesis) a l’IUA i després decidir què volia fer. Vaig seguir el seu
consell i, una vegada acabat el curs, vaig adonar-me que m’interessava molt la metodologia
de treball de la tècnica SMS i que li faltava una cosa molt important per avançar: una
interfície gràfica. Aquí és on va començar a prendre forma aquest projecte.
Jo he estat des de molt petit lligat al món de la música. Vaig seguir la carrera de piano fins
a sisè i vaig aprendre solfeig i harmonia. A més, he seguit un curs de composició
i contrapunt. Als quinze anys vaig començar a tocar amb un grup de música, molt basada en
teclats, i d’un estil inicialment de rock que va anar derivant després cap al jazz i la bossa
nova. També m’he passat moltes hores a casa component amb sintetitzadors. Sempre m’ha
fascinat la idea de tenir un sintetitzador que pugui sonar igual que una cadena de música, és
a dir, que pugui tocar la partitura d’una peça clàssica, per exemple, i que soni igual de real
que la mateixa peça gravada per una orquestra i escoltada en un CD. A part, la idea de
poder crear sons nous, instruments virtuals, que tinguin la naturalitat dels instruments
acústics, allò que els fa únics, sempre m’ha captivat. És per això que he intentat aprofundir
en la tècnica SMS i aconseguir transformacions i sons amb la màxima qualitat.
El primer pas per començar el projecte va ser aprendre les bases de la tècnica SMS. Una
vegada iniciat en ella, l’única manera de treballar-hi era mitjançant uns programes escrits
en C per a UNIX basats en la línia de comandes i sense cap mena de representació gràfica.
Això els feia incòmodes i més difícils d’utilitzar. Vaig començar a idear, sempre aconsellat
per en Xavier, una interfície basada en finestres per al sistema operatiu windows 95. Per
programar vaig escollir el llenguatge Visual C++, perquè tenia grans possibilitats gràfiques,
em permetia treballar amb estructures de classes i generava programes molt optimitzats en
velocitat. En aquell moment no en sabia gairebé gens de C++, així que vaig haver
d’aprendre’n al mateix temps que programava. Abans de començar pròpiament la interfície
gràfica havia d’implementar tot el codi base de SMS. En un primer moment vaig fer els
canvis necessaris al codi original en C per poder-lo compilar per a la plataforma PC.
Després, de mica en mica, vaig anar encapsulant en diferents classes les diverses funcions
que hi havia, i també establint relacions d’herència i privatitzant les variables pròpies de
cada classe. Una vegada em funcionava, vaig començar a dissenyar l’entorn de control per
mostrar les representacions de les dades implicades en els processos d’anàlisi,
transformació i síntesi de sons. I a poc a poc vaig anar construint les classes per poder fer
zooms, marcar escales sobre els eixos i sincronitzar línies horitzontals i verticals sobre els
diferents gràfics.
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Al mateix temps que treballava en la interfície gràfica, també anava incorporant millores
a les classes bàsiques de SMS. Una part d’aquestes eren millores de la tècnica SMS i, l’altra
part, optimitzacions en velocitat. Més endavant, em vaig adonar que aquest codi mantenia
moltes característiques del codi original en C, i que no aprofitava gaire bé les possibilitats
de C++. Això em va portar a rescriure’l totalment, ja pensant en C++.
A mesura que el programa anava agafant consistència, hi va haver gent que el va començar
a utilitzar per experimentar i per compondre. La possibilitat de poder interaccionar amb els
processos SMS d’una manera gràfica suposava un gran salt qualitatiu per a l’usuari.
Permetia accedir molt més còmodament a les dades i, a més, oferia la possibilitat de
millorar l’anàlisi i la síntesi observant en les representacions les coses que no s’havien fet
prou bé.

El treball
En el segon capítol hi ha una breu explicació dels principals algorismes de síntesi que
existeixen actualment, fixant-nos en les diferències que hi ha entre ells i en les possibilitats
que ofereixen.
En el tercer, s’aprofundeix concretament en la tècnica SMS basada en models espectrals.
S’explica en què es basa i es descriuen els passos per analitzar, transformar i sintetitzar un
so.
A continuació, en el capítol quatre, es descriu l’estructura de classes en C++ amb què s’ha
implementat la tècnica SMS. Es mostra com s’han organitzat les operacions en diversos
grups de classes i les relacions d’herència que s’han establert.
En el capítol cinc s’expliquen les millores que s’han realitzat a la tècnica SMS i el nou
format de fitxer de dades, basat en chunks, que s’ha implementat.
Finalment, al capítol sis es parla de la interfície gràfica. Primer s’explica com es poden
representar els diferents tipus de dades amb què es treballa, i després com s’han organitzat
en diversos espais de treball els processos SMS.

ANTECEDENTS

Capítol 2
2.

Introducció a la síntesi de senyals sonors

2.1 Introducció
En aquest capítol veurem els principals algoritmes per sintetitzar senyals sonors (Roads,
Pope, Piccialli i De Poli, 1997). Es poden dividir en dos grans grups:
Algorismes de síntesi directa

Sampling
Síntesi additiva
Síntesi granular
Síntesi subtractiva
Síntesi amb transformacions no lineals

Algorismes amb models físics

Explicarem breument en què es basa cadascun, fixant-nos en els seus avantatges
i inconvenients. En el capítol següent, entrarem amb més detall en la tècnica que s’ha
utilitzat en aquest treball: Spectral Modeling Synthesis (SMS), desenvolupada per Xavier
Serra i Julius Smith a la universitat de Stanford, California (Serra, 1989).

2.2 Algorismes clàssics de síntesi directa
2.2.1

Sampling

Consisteix a reproduir un so prèviament gravat, ja sigui analògicament o digitalment. Tot
i ser un mètode simple, té un ús molt estès actualment. En música cada dia és més corrent
l’ús dels samplers, equips digitals que guarden moltes mostres de diferents sons gravats.
Per sintetitzar un so només cal reproduir-ne directament un del repertori.
La possibilitat de transformacions és força limitada. La més comuna és la variació del
sampling rate (velocitat de mostreig), que suposa una variació de la durada del so lligada
a una variació del pitch i del timbre. Si es varia poc el sampling rate i el pitch no canvia
més d’uns pocs semitons, no es nota gairebé la variació de timbre. Així doncs, es poden
gravar unes quantes notes de la tessitura de l’instrument que es vol imitar, i reproduir totes
les notes que falten aplicant aquesta transformació. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir
el volum de dades que cal guardar.
Quant a la implementació, cal parlar de la simplicitat computacional i la limitació de
memòria. Per reduir la memòria necessària, es fan servir tècniques de looping en les parts
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Figura 2.1: representació gràfica de la forma d’ona de la veu d’una dona cantant Tres cosas hay en la vida

estables dels sons, a més d’enregistrar només unes poques notes, tal com s’ha explicat
anteriorment.

2.2.2 Síntesi additiva
Consisteix a mesclar moltes sinusoides elementals, cadascuna amb la seva envolupant
d’amplitud i freqüència (Serra, 1989). La idea en què es basa aquest algorisme no és nova,
ja que ha estat usada durant segles en els orgues: els tubs produeixen sons relativament
simples que, combinats entre ells, contribueixen a enriquir l’espectre sonor i dotar-lo de
més força.
L’energia espectral d’un so harmònic es concentra en unes poques freqüències discretes,
anomenades parcials. Cadascun d’aquests parcials correspon a un senyal sinusoïdal, amb
una amplitud i una freqüència que no són constants sinó que varien al llarg del temps.
L’envolupant d’amplitud és molt important per poder caracteritzar el timbre. Per exemple,
parcials que són negligibles en una part estable poden ser significatius en la fase transitòria
inicial (atac). Per altra banda, la variació en freqüència de cada parcial sol ser lenta. Si els
paràmetres de control es determinen durant l’anàlisi de sons naturals, aleshores aquesta
tècnica de síntesi es apropiada per imitar els sons originals. A més, la síntesi additiva també
és capaç de reproduir sons inharmònics i aperiòdics, sempre que la seva energia espectral
estigui concentrada aproximadament en freqüències discretes (línies espectrals).
La síntesi additiva requereix un gran volum de dades per a cada nota, dividit en dues
funcions de control (l’amplitud i la freqüència instantànies) amb una evolució diferent per
a diverses durades, intensitats i afinacions del so considerat. La possibilitat de
transformacions és molt gran, ja que es pot modificar independentment l’amplitud o la
freqüència de qualsevol parcial, i controlar per separat variacions de pitch, de timbre o de

2.2 Algorismes clàssics de síntesi directa
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temps. A més, es poden mesclar o interpolar les freqüències i les amplituds de sons
diferents, i obtenir un nou so amb característiques dels dos inicials.

2.2.3 Síntesi granular
Consisteix a ajuntar un darrere l’altre petits fragments de so de pocs mil· lisegons anomenats
grans. La idea és semblant a la de la síntesi additiva, ja que les dues tècniques construeixen
sons complexos a partir de sons simples. Hi ha dues grans aproximacions: per una banda, la
basada en sons mostrejats i, per l’altra, la basada en síntesi abstracta.
Basada en sons mostrejats
El so és dividit en fragments sobreposats i enfinestrat. Aquest procés s’anomena timegranulation i és molt similar al procés de reproducció de vídeo: una ràpida seqüència
d’imatges estàtiques produeix sensació de moviment. Canviant l’ordre i la velocitat dels
fragments enfinestrats s’aconsegueix una gran varietat d’efectes.
Una variació d’aquest mètode consisteix a analitzar cada fragment enfinestrat i resintetitzarlo amb un mètode anomenat overlap and add (OLA). En aquest cas el que importa és
l’alineament dels grans, per evitar discontinuïtats de fase, que provoquen sons
desagradables (Serra, 1989).
Basada en síntesi abstracta
Els grans estan constituïts per formes d’ona arbitràries amb una envolupant d’amplitud de
campana gaussiana. El tipus més important de síntesi granular abstracta distribueix grans
irregularment en el pla temps-freqüència en forma de núvols (Roads, 1978, 1991). Per
exemple, una distribució aleatòria de grans en una regió dins de l’espai freqüènciaamplitud-temps resulta en un núvol sonor que varia en el temps. És fàcil relacionar aquest
tipus de síntesi granular amb la tècnica dels mosaics, en què els grans són tessel· les
monocromàtiques i la seva juxtaposició produeix imatges complexes.

2.2.4 Síntesi subtractiva
Alguns algorismes de síntesi es basen en una estructura retroalimentada formada per
diversos blocs de procés, on alguns generen senyals i altres els transformen. En el cas de
transformacions lineals, aquesta tècnica s’anomena síntesi subtractiva. Consisteix a filtrar
en freqüència fonts sonores riques espectralment, de manera que la sortida és el producte de
l’espectre del senyal d’entrada per la resposta en freqüència del filtre.
Si el filtre és estàtic, les característiques temporals del senyal d’entrada es mantindran. Si,
en canvi, els coeficients del filtre varien amb el temps, la seva resposta en freqüència canvia
i, en conseqüència, la sortida serà la combinació de variacions temporals de l’entrada i del
filtre. Aquesta tècnica és adequada per implementar filtres amb variacions lentes i ràpides.
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La síntesi subtractiva no requereix una periodicitat del senyal d’entrada. Per tant, pot
resultar útil per generar sons no afinats, com els de percussió, prenent com a font sonora
sorolls amb un espectre continu (no discret).
Si coneixem les característiques del so d’entrada, és possible estimar els paràmetres tant de
la font com del filtre. El procediment més comú és linear predictive coding (LPC).
Assumeix dos tipus d’entrada (un tren d’impulsos o soroll blanc) que passen a través d’un
filtre recursiu (Markel i Gray 1976), com es pot veure a la figura 2.2. Analitzant breus
segments seqüencials del so es poden extreure els paràmetres del filtre LPC. Aleshores es
pot jugar amb la font per produir efectes interessants. Per exemple, si la font és un tren
d’impulsos i augmentem la seva freqüència, el pitch augmentarà sense variar la posició dels
formants. Una altra possibilitat seria aplicar els paràmetres del filtre a una altra font, per
exemple, a una orquestra gravada, per obtenir l’efecte d’una orquestra que parla. Aquesta
última tècnica s’anomena cross-synthesis.
període de
pitch

control
d’amplitud

tren d’impulsos

commutador
de font

filtre variant

forma
d’ona

soroll aleatori

control
d’amplitud
Figura 2.2: Diagrama de blocs simplificat d’un model LPC

Amb transformacions lineals també es poden aconseguir efectes de reverberació o delay. En
aquest cas el filtre és caracteritzat per retards constants que es poden interpretar com a ecos,
reverberacions (Moorer 1979) o repeticions periòdiques del senyal d’entrada (Karplus
i Strong 1983; Jaffe i Smith 1983).

2.2.5 Síntesi amb transformacions no lineals
La síntesi amb transformacions no lineals deriva de la teoria de la modulació aplicada a la
música (Arfib, 1979). A diferència de les transformacions lineals explicades a l’apartat
anterior (v. § 2.2.4), les no lineals poden canviar les components freqüencials de l’entrada.
Aquest tipus de síntesi està caracteritzat principalment per dos efectes: enriquiment
i desplaçament de l’espectre. El primer efecte es produeix per la distorsió no lineal del
senyal i permet, per exemple, controlar la brillantor d’un so. El segon efecte és a causa de
la multiplicació per una sinusoide, que mou l’espectre al voltant del senyal portador
i n’altera la relació harmònica. Aquesta possibilitat és molt interessant per a aplicacions
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musicals. Partint de simples sinusoides es poden crear sons harmònics i inharmònics,
combinant aquests filtres no lineals.
L’algorisme més important és el de modulació de freqüència (FM). Va ser desenvolupada
inicialment per Chowning (Chowning, 1973) i actualment és una tècnica de síntesi molt
utilitzada en aplicacions musicals. El mòdul bàsic de FM respon al següent algorisme:

s ( n ) = a ( n ) sin (2πf c n + φ(n ) )

(1.1)

on φ(n ) és el senyal d’entrada i f c la freqüència portadora. Quan f c = 0 , es produeix una
distorsió no lineal del senyal d’entrada i, per tant, l’espectre és enriquit. Si en canvi f c ≠ 0 ,
l’expressió 1.1 resulta en una modulació circular d’una sinusoide pel senyal distorsionat
i l’espectre queda desplaçat un valor igual a f c .
L’ample de banda al voltant de f c depèn de l’amplitud i de l’ample de banda del senyal
d’entrada. En el cas més bàsic, el senyal d’entrada és una sinusoide amb una freqüència f m
i a la sortida trobem un espectre discret amb freqüències f c ± kf m . Per tant, es pot controlar
el grau d’inharmonicitat del senyal a partir de la relació entre f c i f m . La variació de
l’ample de banda del senyal de sortida produeix un efecte semblant al de la síntesi
subtractiva.
Es poden combinar diversos mòduls d’aquest tipus i obtenir així espectres més rics i un
gran marge de possibilitats de transformació. És un mètode que serveix per produir molts
tipus de sons diferents. Però de moment encara no s’ha trobat un algorisme precís per
obtenir els paràmetres d’un model FM a partir de l’anàlisi d’un so donat, i molts d’aquests
paràmetres no tenen una interpretació intuïtiva.
Els principals atractius d’aquest tipus de síntesi són poder controlar amb pocs paràmetres
les variacions tímbriques i un baix cost computacional. Malgrat no ser ideal per simular
sons naturals, ofereix un ample repertori de sons sintètics originals que tenen molt interès
per a la música actual (Chowning i Bristow, 1986).

2.3 Algorismes amb models físics
La síntesi per models físics busca una descripció matemàtica dels mecanismes físics de
producció d’un so, en lloc d’intentar modelar el so directament (Adrien, 1991) (Florens i
Cadoz, 1991). Aquest fet ofereix als músics eines més directes per aconseguir sons
tradicionals i variar-los.
Les característiques més interessants d’aquesta tècnica són dues principalment. La primera
és que el timbre ve determinat més aviat pel model que pels paràmetres de control. I la
segona és que hi ha una relació directa entre la reacció de l’instrument físic de referència
a una certa acció i la del model. Idealment els músics haurien de tenir la mateixa interacció
amb el model físic que amb l’instrument real, és a dir, que els paràmetres de control haurien
de tenir un significat físic per al músic (Cadoz, Luciani i Florens, 1984).
La síntesi amb models físics se sol implementar en dos passos. El primer consisteix
a determinar el model matemàtic que descriu els aspectes essencials del mecanisme de
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producció de so en l’instrument de referència. Aquest model matemàtic està dividit en
diversos blocs interconnectats, on cada bloc té associada una descripció analògica. El segon
pas és la inevitable discretització del model analògic, per poder-ne fer una simulació digital.

Capítol 3
3.

La tècnica SMS

3.1 Introducció
SMS són les sigles de Spectral Modeling Synthesis. L’objectiu d’aquesta tècnica és el de
modelar els sons com a sinusoides estables (parcials) més soroll (la component residual).
En el procediment d’anàlisi es detecten els parcials estudiant com varien en el temps els
pics de l’espectre freqüencial i es representen com a sinusoides. Aleshores aquests parcials
es resten del so original i s’obté la component residual, que es representa com a soroll blanc
passat per un filtre que varia al llarg del temps. Per tant, el procediment de síntesi és una
combinació de síntesi additiva per als parcials i síntesi subtractiva per a la part residual
(Serra, 1989).
Aquesta tècnica tant es pot fer servir per generar sons com per transformar sons
existents. En el primer cas en general es pretén modelar un instrument o una família
tímbrica. Per aconseguir-ho s’han d’analitzar diferents notes i transicions de l’instrument
i construir una base de dades que el caracteritzi, a partir de la qual es poden sintetitzar nous
sons. En canvi, en el segon cas, el que es pretén és manipular un so donat i entraria dins
l’àmbit del processament del so.

3.2 La transformada curta de Fourier
Com veurem a continuació, en el procés d’anàlisi s’agafen fragments del so i s’enfinestren,
abans de calcular la informació espectral de cada fragment. Així es construeix una sèrie de
fotogrames del so a partir dels quals en el procés de síntesi es podrà reconstruir el so
original i transformar-lo. La tècnica a través de la qual es realitza tot això és la
transformada curta de Fourier (STFT, Short Time Fourier Transform) (Allen, 1977; Allen
i Rabiner, 1977). No és d’interès per a aquest treball entrar en tots els detalls sobre la
transformada, així que es donaran per suposades una sèrie de propietats.
A la pràctica, els sons musicals són no periòdics i la seva forma d’ona canvia amb el temps.
Per poder avaluar les seves característiques se’n calculen successives transformades curtes
de Fourier fent avançar una finestra curta al llarg del so (Figura 3.1). Aquesta operació es
pot expressar de la següent manera:
N −1

X l ( k ) = ∑ ω(n ) x ( n + lH )e − jωk n

(3.1)

n =0

on X l (k ) és la transformada discreta de Fourier, és a dir, l’espectre, de la seqüència
ω( n ) x ( n + lH ) , amb 0 ≤ n ≤ N − 1 . ω(n ) és la finestra que determina el fragment del so
x (n ) que s’analitza al frame l . H representa el nombre de mostres que avança la finestra
ω(n ) a cada frame. Aquesta descomposició del so rep el nom en anglès d’overlap-add
decomposition (Allen i Rabiner, 1977). La finestra, a més de determinar la part del so
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(a)

(b)

(c)
Figura 3.1: exemple de transformada curta de Fourier (STFT). Es veuen les magnituds
i fases de l’espectre de tres fragments enfinestrats (a, b i c) d’un so d’oboè. La finestra
utilitzada ha estat una Blackmann-Harris de 70 dB i de 701 mostres. La ratlla vertical
en el gràfic del so mostra la posició del centre de la finestra. És fàcil de veure com
apareixen clarament els harmònics a mesura que el centre de la finestra va recorrent
l’atac de la nota.

que s’ha de processar també converteix l’espectre de freqüència en una funció suavitzada, i
permet trobar qualsevol pic encara que no estigui centrat en una de les mostres discretes de
l’espectre.

25

3.3 El procés d’anàlisi

Es pot recuperar l’ona original a partir dels espectres successius que s’han obtingut fent ús
de la inversa de la STFT. Aquesta reconstrucció s’expressa amb la fórmula següent:
L −1
1
s (n ) = ∑ Desp lH , n 
l =0
K

K −1

∑ X ( k )e
k =0

l

jωk m





(3.2)

on X l (k ) representa l’espectre al frame l , i m = 0,1,Κ , K − 1 és l’índex de temps dins del
frame. La funció Desp realitza un desplaçament del fragment de so obtingut amb la inversa
curta de Fourier al frame l .

si
n<S
 0

Desp S , n [x(m)] =  x(n − S ) si S ≤ n ≤ S + K

si n ≥ S + K
 0

(3.3)

El resultat és el so original multiplicat per la suma de les finestres usades en el procés
d’anàlisi. Si suposem que el so ocupa L frames,
L −1

s ( n ) = x ( n )∑ ω(n − lH )

(3.4)

l =0

Per tant, si les finestres sumades amb un desplaçament H donen una seqüència
aproximadament constant amb valor 1, el resultat obtingut serà el so original.

3.3 El procés d’anàlisi
El procés d’anàlisi està basat en frames, és a dir, que es computa un frame darrere l’altre.
En la figura 3.2 es pot veure un diagrama de blocs d’aquest procés. En primer lloc
s’enfinestra el so que es vol analitzar i s’obté el seu espectre mitjançant l’algorisme de la
transformada ràpida de Fourier (FFT). De l’espectre se’n detecten tots els pics1, que
serviran per detectar el pitch2 si es tracta d’un so harmònic. D’aquests pics s’agafen els
que es consideren parcials i es deixen els que es consideren soroll, a través de l’algorisme
de continuació de pics. Aquest algorisme, a més, incorpora els pics escollits a les
trajectòries corresponents3. En el cas d’un so harmònic, la finestra d’anàlisi es va adaptant
al pitch detectat, de manera que si el pitch augmenta la finestra serà més gran i, al contrari,
si el pitch disminueix, la finestra serà més petita. Això permet obtenir la resolució en
freqüència necessària a cada frame per poder detectar els pics, encara que el so analitzat
sigui una melodia i el pitch canviï molt. Quan s’han incorporat els pics a les trajectòries, es
1

La detecció dels pics es fa amb una interpolació parabòlica agafant les magnituds en dB d’un màxim
i dels dos bins laterals.
2
S’utilitza un algorisme basat en les diferències ponderades entre els pics mesurats i la sèrie harmònica
ideal (Maher i Beauchamp, 1994).
3
El procés és simple: per a cada trajectòria s’escull el pic de freqüència i magnitud més pròximes. Però
s’ha de tenir en compte que dues trajectòries poden escollir el mateix pic (peak conflict). Aleshores s’ha
de triar a quina trajectòria s’ajusta més bé el pic, i es pot buscar un altre pic per a l’altra trajectòria. En el
cas d’un so harmònic, les trajectòries s’ajusten a unes guies que a cada frame es recalculen segons
el pitch que s’ha trobat i la freqüència del pic que s’ha agafat al frame anterior.
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Figura 3.2: diagrama de blocs del procés d’anàlisi

fa una síntesi additiva del frame, tenint en compte la fase4, i es resta del so original en el
domini temporal. Idealment, si els parcials corresponen a la part determinista del so,
després de fer la resta, s’hauria d’obtenir la part sorollosa5 d’aquest. Del residu se’n calcula,
a través de la FFT, l’envolupant de magnitud espectral que es desglossa en una constant
(l’energia) i una sèrie de coeficients.
És important tenir en compte el compromís entre resolució en freqüència i en temps. Per
calcular els parcials és important tenir una bona resolució en freqüència, ja que s’han de
detectar els pics amb molta exactitud. Per això fa falta una finestra gran. En canvi, per
obtenir el residu és necessària una bona resolució temporal -ja que l’espectre varia
ràpidament- i, per tant, una finestra petita. Això es pot solucionar de la següent manera: per
detectar els parcials es fa servir una finestra prou gran per detectar els pics. Aleshores
per síntesi additiva s’obté la part determinista que es resta del so original. En teoria, quan es
resten els parcials, el residu mantindrà totes les variacions temporals ràpides del so original.
Aquí és on caldrà una gran resolució temporal i, per tant, una finestra petita per calcular-ne
l’espectre. A més, el frame rate haurà de ser elevat. Però no cal que coincideixin el frame
rate per trobar els parcials i el frame rate per calcular el residu. D’aquesta manera es poden
combinar una finestra gran i una finestra petita, per obtenir una gran resolució freqüencial
i temporal en cada situació.

3.4 El procés de síntesi
Per sintetitzar el so es parteix de les dades obtingudes en l’anàlisi (figura 3.3). Aquestes
dades estan dividides en dos grups: els parcials i el residu. Dels parcials s’han guardat les
4

És molt important conservar la fase perquè la part determinista s’ha de restar del so original. Si no es
conservés la fase, per exemple podria passar que la sinusoide que es restés i la sinusoide present en el
so original tinguessin una fase oposada, que resultaria en una emfasització de la sinusoide original, tot
el contrari del que es pretén.
5
La part sorollosa seria, per exemple, el so produït pel martell del piano quan s’ataca una nota o el
fregament de l’arc d’un violí amb la corda. Si el so no s’hagués gravat en una situació òptima, la part
sorollosa també comprendria la reverberació de la sala o el soroll de fons.
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3.4 El procés de síntesi
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Figura 3.3: diagrama de blocs del procés de síntesi

magnituds, les freqüències i, opcionalment, les fases. En canvi, del residu s’ha guardat la
magnitud estocàstica i la forma espectral (coeficients estocàstics) de cada frame. Els
parcials se sintetitzen mitjançant síntesi additiva. Això es pot fer tant en el domini temporal
com en el domini freqüencial6. En la implementació d’en Xavier Serra s’ha optat per fer-ho
en el domini freqüencial, omplint l’espectre del frame i realitzant una transformació
inversa ràpida de Fourier (IFFT). En aquest procés és necessari un frame rate constant7
i una superposició de finestres que doni aproximadament una seqüència constant igual a la
unitat8.
Pel que fa al residu, es modela com a soroll blanc amb les característiques de freqüència
i amplitud de l’envolupant espectral calculada en l’anàlisi. A la pràctica, la manera més
fàcil i flexible de generar el senyal estocàstic és a través de la IFFT de l’envolupant
espectral9 i, com en la síntesi del component determinista, superposant els senyals dels
diferents frames (overlap-add). És un tipus de síntesi subtractiva (v. § 2.2.4).
Finalment, se sumen els components determinista i estocàstic i s’obté el so sintetitzat. Si no
s’han aplicat cap mena de transformacions, en principi, el so hauria de ser molt similar
a l’original. Les transformacions que es poden aplicar són molt diverses. Es té un control
6

En cas de fer-ho en domini freqüencial es perd flexibilitat respecte a la implementació tradicional amb un
banc d’oscil· ladors (domini temporal), ja que no es té control sobre la freqüència i magnitud instantànies,
però es guanya molt en velocitat. El motiu és que en freqüència, una sinusoide és una funció de tipus
sinc, de la qual només cal calcular les mostres del lòbul principal amb l’apropiada magnitud, freqüència
i fase (sempre que s’agafi una finestra que concentri quasi tota l’energia en el lòbul principal). En el buffer
de l’espectre s’hi van afegint les sincs de tots els parcials i finalment s’aplica una IFFT. El so s’obté
després d’un procés d’overlap-add (v. § 3.2).
7
S’ha agafat un frame rate de 345,53125 perquè s’ha escollit una finestra que ocupa 256 mostres i, per
tant, una distància entre centres de finestres de 128 mostres, que equival a 0,002902494331066 segons
(sampling rate de 44.100 Hz). Aquest frame rate és prou elevat per poder sintetitzar transicions temporals
molt ràpides.
8
En realitat això no és necessari. Com que interessa que el lòbul principal de la transformada de la
finestra ocupi les menys mostres possibles i la major part de l’energia, s’escull una finestra BlackmanHarris 92 dB. Però aquesta finestra no se superposa perfectament a una constant en el domini temporal.
Per solucionar-ho, una vegada s’ha aplicat la IFFT, es desfà l’efecte de la finestra dividint per ella en el
domini temporal i s’aplica una finestra triangular abans del procés de superposició (Rodet i Depalle, 1992).
9
Com que l’envolupant espectral (coeficients estocàstics) només té informació de magnitud, aleshores la
fase es genera aleatòriament, com correspon a un soroll blanc. Però l’espectre que s’obté així no està
enfinestrat. Per tant s’ha d’enfinestrar en freqüència, és a dir, s’ha de convolucionar amb la transformada
de la finestra (sinc) i després aplicar la IFFT.

28

independent de la magnitud i la freqüència de cada un dels parcials i també de cada un dels
coeficients estocàstics. Així és possible allargar o escurçar la durada del so, variar el pitch
conservant la forma espectral, desplaçar l’espectre, estirar els parcials, aplicar filtres
freqüencials, afegir vibrato a l’amplitud o a la freqüència, combinar magnituds i
freqüències de diferents sons analitzats (cross-synthesis) (Serra, 1994), afegir efectes de
reverberació, etc.
A la figura 3.4 es pot veure la interfície gràfica realitzada per l’autor d’aquest projecte
basada en la tècnica SMS desenvolupada per Xavier Serra. S’hi pot veure l’anàlisi d’un A4
d’oboè. A la part superior, la finestra de l’esquerra mostra la forma d’ona original. Al
centre hi ha un fragment de la forma d’ona del residu10 i a la dreta es pot veure l’evolució
del pitch. A sota hi ha dibuixades les trajectòries dels parcials (horitzontal=temps,
vertical=freqüència) que es pot veure que segueixen aproximadament una sèrie harmònica.
Més avall s’hi troba el gràfic de l’espectre de la part residual, on s’indica la magnitud amb
el color (horitzontal=temps, vertical=freqüència). Finalment a la part de sota hi ha dibuixat
l’espectre de la STFT centrada a l’atac de la nota, on es poden distingir els diferents pics,
petits quadradets que marquen la posició dels parcials, l’envolupant espectral del residu i
les fases.

Figura 3.4: interfície gràfica per SMS

10

Es veu clarament que la forma d’ona és aperiòdica, tal com s’esperava.

EL TREBALL REALITZAT

Capítol 4
Modularització de l’entorn de control

4.

4.1 Introducció
Quan es va iniciar aquest projecte, hi havia un software SMS programat per en Xavier Serra
en llenguatge C. Aquest software consistia en un main i moltes funcions. El primer pas va
ser traduir-lo a C++, un llenguatge orientat a objectes. Per tant, va caldre construir diverses
classes que agrupessin les funcions i treballessin amb les seves pròpies dades, a més de
dissenyar una estructura de classes en forma d’arbre, amb múltiples herències. El primer
pas va ser distingir els diferents processos que calia implementar i dissenyar per a cada un
d’ells els mòduls (classes) necessaris. En aquest capítol veurem quins són aquests processos
i l’estructura modular que s’ha decidit implementar en C++.
L’avantatge de treballar amb una estructura modular és que es poden dissenyar una sèrie de
processos que serviran de base per a moltes aplicacions diferents. El que es pretén és
construir l’estructura per analitzar, transformar i sintetitzar sons, i a partir d’aquesta, poder
desenvolupar moltes aplicacions diferents que facin ús de la tècnica SMS.
Cal dir que s’ha buscat una màxima portabilitat dels mòduls a diferents plataformes. Per
això s’ha optat per C++ amb l’especificació ANSI. Per tant, es pot compilar el mateix codi
en PC, UNIX, SGI, etc.

4.2 Estructura general de classes
En aquest apartat veurem com podem descompondre en classes totes les operacions que
intervenen en l’anàlisi, transformació i síntesi de sons mitjançant la tècnica SMS. En la
figura 4.1 podem observar agrupades les principals operacions que fan falta.
Operacions espectrals
FFT

IFFT

convolucions
espectrals

Operacions de l’anàlisi
Detecció de pics

Continuació de pics

Detecció d’envolupant
d’amplitud del residu

Operacions de la síntesi
Detecció de pitch

Substracció dels
parcials del so original

Síntesi additiva
dels parcials en
domini temporal

Transformacions musicals
Síntesi dels parcials

Síntesi del residu

Generació de
finestres
Conversions d’unitats
lineals a dB i viceversa

Operacions d’entrada/sortida

Operacions d’un frame
Operacions d’un track
copiar
frame
s

interpolar
frames

afegir frames

llegir frames

esborrarframes

gravar fitxer SMS

gravar fitxer de so

gravar fitxer d’score

llegir fitxer SMS

llegir fitxer de so

llegir fitxer d’score

Figura 4.1: principals grups d’operacions en SMS
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I en la figura 4.2 trobem la proposta d’estructura de classes que implementen totes aquestes
operacions, més detallades, amb els enllaços d’herència corresponents i agrupades en
classes referents al frame, al track, a operacions espectrals, a l’anàlisi, a la síntesi
i a l’entrada i sortida de fitxers.

el frame

Operacions espectrals

CSMSFrame
•
•
•
•
•
•

CSpectrum

Coneix l’estructura de dades d’un frame
Reservar memòria
Alliberar memòria
Copiar frames
Interpolar frames
Convertir magnituds lineals a dB i viceversa

• FFT, IFFT d’una seqüència complexa
• FFT, IFFT d’una seqüència real
• Convertir magnituds lineals a dB i
viceversa

CSpectralAnalysis

el track

•
•
•
•
•

CSMSTrack
deriva de CSMSFrame
Sap la duració del track i el tipus
Afegir frame
Esborrar frame
Llegir el frame d’un moment determinat

CSpectralSynthesis
deriva de CSpectrum
Omplir l’espectre dels parcials
Omplir l’espectre del residu
Calcular l’envolupant de magnitud de l’espectre del residu
Desfer l’efecte de la finestra Blackman-Harris 92 dB i
aplicar triangular
• Superposar els fragments enfinestrats
•
•
•
•

Anàlisi

CSMSAnalysis
•
•
•
•
•
•
•

deriva de CSMSFrame i CSpectralAnalysis
Detecció de pics de l’espectre
Detecció de pitch a partir dels pics de l’espectre
Continuació de pics
Clean de les trajectòries
Síntesi additiva dels parcials en domini temporal
Subtracció dels parcials del so original
Anàlisi del residu

CAnalParams
• Inicialitzar els paràmetres d’anàlisi
• Establir el valor d’un paràmetre d’anàlisi
• Llegir el valor d’un paràmetre d’anàlisi

CSMSSynthesis

Síntesi

•
•
•
•

deriva de CSpectrum
Generar Blackman-Harris exacta
Generar Blackman-Harris de 62, 70, 74 i 92 dB
Generar finestra Hamming
Calcular l’espectre complex d’una seqüència enfinestrada
Calcular l’espectre de magnitud d’una seqüència enfinestrada

•
•
•
•
•
•
•
•

deriva de CSMSFrame i CSpectralSynthesis
Transformacions d’amplitud dels parcials i del residu
Transformacions de freqüència dels parcials
Modulació d’amplitud dels parcials i del residu
Modulació de freqüència dels parcials
TimeStretching
Cross-synthesis
Sintetitzar un frame
Sintetitzar un track

Entrada / sortida
CSMSIO
• gravar fitxer SMS amb els parcials i el residu
• llegir fitxer SMS amb els parcials i el residu

CSynthParams
• Inicialitzar els paràmetres de síntesi
• Establir el valor d’un paràmetre de síntesi
• Llegir el valor d’un paràmetre de síntesi

CSoundIO
• gravar fitxer de so
• llegir fitxer de so

CScoreIO
• gravar fitxer score amb els events de la síntesi
• llegir fitxer score amb els events de la síntesi

Figura 4.2: proposta d’estructura de classes per a SMS

4.3 El frame
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En els propers apartats estudiarem detalladament totes aquestes classes, observant la seva
definició i explicant les operacions que implementen, una per una. Començarem per
l’estructura més bàsica, el frame (§ 4.3), i després parlarem del track (§ 4.4), que no és més
que un conjunt de frames que modelen un so. A continuació, trobarem les classes que
implementen operacions amb l’espectre, transformades directes i inverses de Fourier,
i generació de finestres (§ 4.5). Després esmentarem les classes d’entrada i sortida, és a dir,
que graven i llegeixen d’un fitxer (§ 4.6). I finalment ens centrarem en les classes que fan
l’anàlisi (§ 4.7), la síntesi (§ 4.8) i controlen els paràmetres corresponents.

4.3 El frame
Recordem que tant els processos d’anàlisi com de síntesi treballen amb frames. Per tant,
aquesta és l’estructura bàsica amb la qual es treballarà. A continuació es descriurà aquesta
estructura i la classe associada a ella.
4.3.1

L’estructura d’un frame

L’estructura en C++ que guarda les dades tant dels parcials com del residu en un frame és
la del quadre 4.1. Rep el nom de T_Frame.
En primer lloc tenim la variable TimeTag, que guarda el temps on comença el frame. Després
hi ha la secció de les dades dels parcials (sine data), que emmagatzema les freqüències,
magnituds i fases dels diversos parcials11. La variable nSines indica el nombre de parcials del
frame i SineType quines dades s’han guardat dels parcials. Finalment trobem la secció de les
dades espectrals (spectral data), on es guarden les envolupants espectrals i opcionalment
les fases. La variable SpecSize indica el nombre de dades de l’envolupant i SpecType si es
guarden només les amplituds o també les fases. AproxType indica amb quin tipus
d’aproximació s’han calculat els valors de les amplituds12.
typedef struct T_Frame {
T_Time TimeTag; // begin time of the frame
// sine data
T_Size nSines; // number of sines in the frame
T_Type SineType; // type of sine data
T_Data *pSinFreq; // pointer to [nSines] sine frequency
T_Data *pSinMag; // pointer to [nSines] sine magnitude
T_Data *pSinPhase; // pointer to [nSines] sine phase
T_Data *pSinParabolicFreq; // pointer to [nSines] sine parabolic interpolation frequency
// spectral data
T_Size SpecSize; // size of spectral data
T_Type SpecType; // type of spectral data
T_Type AproxType; // type of envelope aproximation
T_Data *pSpecMag; // pointer to [SpecSize] spectral magnitude
T_Data *pSpecPhase; // pointer to [SpecSize] spectral magnitude
} T_Frame;
Quadre 4.1

11

La variable pSinParabolicFreq guarda les freqüències just al mig del frame anterior i l’actual, i s’utilitza
per fer la interpolació parabòlica de freqüència (v. § 4.4).
12
De moment només treballa amb el tipus d’aproximació lineal.
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4.3.2 La classe SMSFrame
La classe més bàsica és la que treballa amb l’estructura d’un frame. Sap guardar-lo en
memòria (AllocateFrame), esborrar-lo (FreeFrame) i copiar-lo (CopyFrame), que serien les operacions
més bàsiques que es podrien fer amb un frame. A més, sap interpolar les dades entre dos
frames (InterpolateFrame), que es una operació més complicada, ja que implica treballar amb
diferents tipus de dades a interpolar. Finalment, té les eines matemàtiques per convertir
unitats lineals a logarítmiques (ToDb) i viceversa (ToMag). Es pot veure la seva definició al
quadre 4.2.
class CSMSFrame
{
// member operations
Quadre 1

public:

int AllocateFrame(T_Frame *pFrame,T_Size nSines,T_Type SineType,T_Size SpecSize,T_Type SpecType);
int FreeFrame(T_Frame *pFrame);
int CopyFrame(T_Frame *pInFrame,T_Frame *pOutFrame,T_Type type = Frame_ALL);
int InterpolateFrame(T_Frame *pInFrame1,T_Frame *pInFrame2,T_Frame *pOutFrame,T_Type What,
T_Data Factor,T_Intp_type Type);
T_Data ToDb(T_Data Mag,T_Data Threshold);
T_Data ToMag(T_Data Mag,T_Data Threshold);
};
Quadre 4.2

4.4 El track

13

Un track és un conjunt de frames que modelen un so. El track guarda tota la seqüència de
frames, ordenats en temps, i sap quant dura el so. Al quadre 4.3 podem veure la definició
de la classe CSMSTrack. Deriva de CSMSFrame, ja que treballa amb frames. En primer lloc
trobem el constructor (CSMSTrack) i el destructor (~CSMSTrack), que són les funcions
encarregades d’inicialitzar les dades i esborrar la memòria quan es destrueixi el track.
A continuació hi ha definides les variables internes de la classe. Són el nombre de frames
(nFrames), un punter als frames del track (pFrameArray), la durada del so (Duration) i el tipus (Type),
que pot ser harmònic o inharmònic. Finalment trobem els diferents procediments
de la classe, que permeten afegir nous frames (AddFrame), esborrar-los (DeleteFrame
i DeleteFramesBetweenTimes), recuperar-los14 (GetFrameAtTime), establir la durada del so (SetDuration)
i definir el tipus15 (SetType).

13

Es podria anomenar perfectament pista d’à udio.
Quan en el procés de síntesi es vulgui recuperar la informació d’un frame no es demanarà segons
l’índex del frame dins de l’array, sinó segons el temps. Per tant, si es demana el frame que correspon a un
determinat moment i, mirant a l’array, aquest moment es troba entre dos frames, la classe CSMSTrack haurà
d’interpolar-los.
15
Un track pot ser harmònic o inharmònic. És important saber-ho, ja que la manera d’interpolar dos
frames canvia molt si es tracta d’un so harmònic (cada parcial correspon a un harmònic, ordenats en
freqüència) o inharmònic (els parcials no estan ordenats en freqüència).
14

4.5 Operacions espectrals
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class CSMSTrack :CSMSFrame
{
// constructor and destructor
public:
CSMSTrack();
~CSMSTrack();
// member variables
public:
T_Int nFrames;
T_FrameArray *pFrameArray;
T_Time Duration;
T_Type Type;
// member procedures
public:
T_Error AddFrame(T_Frame *pFrame);
T_Error GetFrameAtTime(T_Time Time,T_Frame *pFrame,T_Type What = Frame_ALL);
T_Error DeleteFrame(T_Int nFrame);
T_Error DeleteFramesBetweenTimes(T_Time Time1,T_Time Time2);
T_Error SetDuration(T_Data NewDuration);
T_Error SetType(T_Type TrackType);
};
Quadre 4.3

4.5 Operacions espectrals
4.5.1

Operacions de més baix nivell

Els processos d’anàlisi i síntesi estan molt lligats a la transformada curta de Fourier
(v. § 3.2). La classe CSpectrum és l’encarregada de proporcionar les eines de més baix nivell
per fer aquestes transformacions. Al quadre 4.4 podem veure’n la definició.
El primer que trobem és el constructor (CSpectrum), que inicialitza unes taules per optimitzar
el càlcul de la FFT, i el destructor (~CSpectrum), que n’allibera la memòria. Les variables són
precisament aquestes taules (SinusTable, CosinusTable, powertwo). Finalment trobem els
procediments de la classe. El primer és four1, que realitza una FFT o IFFT d’una seqüència
de nombres complexos, i el segon és realft, que també fa una FFT o IFFT, però d’una
seqüència de nombres reals16. Després tenim dos procediments per passar d’unitats lineals
a logarítmiques (ToDb) i viceversa (ToMag).
class CSpectrum
{
// constructor and destructor
public:
CSpectrum();
~CSpectrum();
// member variables
private:
double *SinusTable[14];
double *CosinusTable[14];
int powertwo[14];
// member procedures
public:
void four1(float *data, int nn, int isign);
void realft(float *data, int n, int isign);
T_Data ToDb(T_Data Mag,T_Data Threshold);
T_Data ToMag(T_Data Mag,T_Data Threshold);
};
Quadre 4.4

16

Com que les dades amb què es treballa són mostres d’una forma d’ona (seqüència de nombres reals),
és molt important tenir la funció realft, perquè n’optimitza la FFT i la IFFT.
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4.5.2 Operacions pel procés d’anàlisi
En el procés d’anàlisi (v. § 3.3) s’han d’enfinestrar fragments de les mostres sonores. La
classe CSpectralAnalysis proporciona les eines per calcular diferents tipus de finestres. A més
també permet calcular les magnituds i fases de l’espectre d’aquests fragments. En podem
veure la definició al quadre 4.5.
La classe CSpectralAnalysis deriva de CSpectrum. Primer de tot trobem el constructor (CSpcctralAnalysis)
i el destructor (~CSpectralAnalysis). La variable pWindowSpec és un punter a l’última finestra
utilitzada en l’anàlisi17. A continuació, ja en els procediments, trobem cinc tipus de finestres
BlackmanHarris i la finestra Hamming. L’operació que calcula la finestra és GetWindow.
Finalment, DoSpectrum retorna l’espectre de magnituds i fases d’una forma d’ona, i MagSpectrum
retorna només l’espectre de magnituds.
class CSpectralAnalysis:public CSpectrum
{
// constructor and destructor
public:
CSpectralAnalysis();
~CSpectralAnalysis();
// member variables
T_Data *pWindowSpec;
// member procedures
public:
void BlackmanHarris62(T_Size Size,T_Data *pWindow);
void BlackmanHarris70(T_Size Size,T_Data *pWindow);
void BlackmanHarris74(T_Size Size,T_Data *pWindow);
void BlackmanHarris92(T_Size Size,T_Data *pWindow);
void BlackmanHarris(T_Size Size,T_Data *pWindow);
void Hamming(T_Size Size,T_Data *pWindow);
void GetWindow(T_Size Size,T_Type Type,T_Data *pWindow);
T_Error DoSpectrum(T_WaveData *pWaveform,T_Size WindowSize,T_Type WindowType,
T_Data MagThreshold,T_Data **ppMagSpectrum,T_Data **ppPhaseSpectrum,
T_Size *pSpecSize);
void MagSpectrum(T_Data *pWaveform,T_Data *pWindow,T_Size WindowSize,T_Data *pMagSpectrum,
T_Size FftSize);
};
Quadre 4.5

4.5.3 Operacions pel procés de síntesi
En el procés de síntesi (v. § 3.4), se sintetitzen per una banda els parcials (síntesi additiva)
i, per l’altra, el residu (síntesi subtractiva). Per tant, faran falta dos procediments de síntesi
i un procediment que realitzi la superposició de finestres (overlap). Podem veure la
definició de la classe CSpectralSynthesis al quadre 4.6.
La classe CSpectralSynthesis deriva de CSpectrum. El primer que trobem és el constructor
(CSpectralSynthesis) i el destructor (~CSpectralSynthesis). A continuació es defineixen el procediment
que omple l’espectre amb les dades dels parcials (SineFillSpectrum) i el que omple l’espectre
amb les dades del residu (SpecFillSpectrum). NoiseEnv calcula la forma espectral (magnituds) del
residu, a partir dels coeficients estocàstics. Finalment WindowingOverlap realitza la superposició
de finestres.

17

Sovint durant l’anàlisi s’utilitza la mateixa finestra en diversos frames consecutius. Per optimitzar els
càlculs, es guarda l’última finestra utilitzada, per no haver-la de tornar a calcular.

4.7 L’anàlisi
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class CSpectralSynthesis:public CSpectrum
{
// constructor and destructor
public:
CSpectralSynthesis();
~CSpectralSynthesis();
// member procedures
public:
T_Error SineFillSpectrum(T_Frame *pFrame,T_Data *pFftBuffer,T_Int SamplingRate,
T_Data MagThreshold,T_Frame *pPreviousFrame);
T_Error SpecFillSpectrum(T_Frame *pFrame,T_Data *pFftBuffer,T_Int SamplingRate,
T_Int OriginalSamplingRate);
T_Error NoiseEnv(T_Data *pEnvelope,T_Size sizeEnv,T_Data *pMagSpec,T_Size sizeMagSpec);
T_Error WindowingOverlap(T_Data *pFftBuffer);
};
Quadre 4.6

4.6 Entrada i sortida amb fitxers
Hi ha tres tipus de dades que s’han de gravar en fitxers. Són els sons (.snd, .wav), els
resultats de les anàlisis (.sms) i els paràmetres de síntesi (score, .sco). CSoundIO és la classe
que s’encarrega de llegir i gravar fitxers de sons. CSMSIO és la que llegeix i grava fitxers
.sms, és a dir, fitxers que contenen les dades dels parcials i del residu obtinguts en l’anàlisi.
En el capítol 5 hi ha una descripció detallada del format utilitzat. Finalment, CScoreIO
s’encarrega de gravar i recuperar fitxers amb l’score (partitura) de síntesi. Aquest fitxer de
text conté una sèrie de paràmetres de síntesi de diferents anàlisis, amb la qual cosa, permet
sintetitzar diverses notes i formar melodies o efectes.

4.7 L’anàlisi
La classe CAnalParams conté tots els paràmetres d’anàlisi d’un so i sap quin és el seu valor per
defecte. Cada vegada que es vol analitzar un so, primer es crea aquesta classe i s’omplen els
paràmetres. Aleshores, per analitzar, s’envia aquesta classe a la que pròpiament analitza
(CSMSAnalysis).
4.7.1

L’objecte paràmetres d’anàlisi

Al quadre 4.7 hi ha la definició de la classe CAnalParams. En el constructor (CAnalParams)
s’inicialitzen els paràmetres per defecte. Les variables són primer el frame rate (FrameRate), la
posició inicial en el so (BeginPos) i la posició final (EndPos). Després hi ha els noms dels fitxers
implicats en l’ànalisi (pInputSoundFile, pOutputSineFile, pOutputResFile i pOutputSmsFile), i un punter a les
envolupants de la resta de paràmetres (pEnvArray) d’anàlisi. Finalment trobem els
procediments de la classe. DefaultParams inicialitza els paràmetres al seu valor per defecte.
GetEnvelope, Get i GetFileName retornen els valors dels paràmetres i Set i SetFileName els estableixen.
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class CAnalParams
{
// constructor and destructor
public:
CAnalParams();
~CAnalParams();
// member variables
protected:
T_Data FrameRate; // frame rate of analysis
T_Data BeginPos; // begin position of the sound to be analyzed
T_Data EndPos; // end position of the sound to be analyzed
char pInputSoundFile[250]; // sound to analyze
char pOutputSineFile[250]; // sinusoidal file
char pOutputResFile[250]; // residual file
char pOutputSmsFile[250]; // output sms file
CEnvelope *pEnvArray[ nEnvAnalParams ];
// member procedures
public:
T_Error DefaultParams();
T_Error GetEnvelope(T_Id ParamId,CEnvelope **ppEnvelope);
T_Data Get(T_Id ParamId,T_Data Pos=0);
T_Error GetFileName(T_Id ParamId,char **ppFileName);
T_Error Set(T_Id ParamId,float Value,float Pos=SET_CONSTANT);
T_Error SetFileName(T_Id ParamId,char *pFileName);
};
Quadre 4.7

4.7.2 La classe d’anàlisi
La classe que realitza l’anàlisi és CSMSAnalysis. En podem veure la definició simplificada al
quadre 4.8. Deriva de CSpectralAnalysis i CSMSFrame, per poder treballar amb els frames, calcular
magnituds i fases dels fragments enfinestrats i generar els diferents tipus de finestres. Al
procediment Analyze se li passa l’objecte de paràmetres d’anàlisi (pAnalParams) i retorna el track
amb els frames que resulten de l’anàlisi (ppSmsTrack). Per tant, aquest procediment és
l’encarregat d’analitzar el so. Altres procediments, cridats tots per Analyze, són GetPeaks, que
calcula els pics d’un espectre; PeakContinuation, que incorpora els pics a les trajectòries
corresponents; CleanTrajectories, que omple petits buits en les trajectòries i esborra les que són
class CSMSAnalysis : public CSpectralAnalysis, public CSMSFrame
{
// constructor and destructor
public:
CSMSAnalysis();
~CSMSAnalysis();
// member variables
protected:
CAnalParams *pAnalParams;
CSMSTrack *pSmsTrack;
// member procedures
public:
T_Error Analyze(CAnalParams *pAnalysisParameters,CSMSTrack **ppSmsTrack);
protected:
// peak detection and continuation
T_Error GetPeaks(T_Int CurrentFrame,T_Data *pMag,T_Data *pPhase,T_Size SpecSize);
T_Error PeakContinuation(T_Size& nGuides,T_Int CurrentFrame);
// cleaning
T_Error CleanTrajectories();
// pitch detection
T_Error Pitch_Continuation(T_Size nComputedFrames);
T_Error Pitch_Detection(T_Int CurrentFrame,T_Pitch *pPitch,T_Data LastPitch);
// residual analysis
T_Error Residual_Analysis();
};
Quadre 4.8
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molt curtes; Pitch_Detection, que detecta el pitch a partir dels pics d’un espectre; Pitch_Continuation,
que suavitza la funció de pitch i decideix si el pitch detectat és bo, i Residual_Analysis, que resta
els parcials del so original i obté el residu.

4.7.3 Diagrama de blocs del procés d’anàlisi
A continuació podem veure el diagrama de blocs del procés d’anàlisi i totes les classes que
hi intervenen.
fitxer de so

paràmetres d’anàlisi

CSoundIO

CAnalParams

CSMSAnalysis
CSMSFrame

CSpectralAnalysis
CSpectrum

frames
CSMSTrack
track
CSMSIO

fitxer SMS

Com a entrades tenim, per una banda, el so que es vol analitzar i, per l’altra, els paràmetres
d’anàlisi. La classe CSMSAnalysis processa aquestes dues entrades i a la sortida dóna un track
(CSMSTrack), que es grava en un fitxer a través de la classe CSMSIO.

4.8 La síntesi
La classe CsynthParams conté tots els paràmetres de síntesi d’un track i sap quin és el seu valor
per defecte. Cada vegada que es vol sintetitzar un so, primer es crea aquesta classe
i s’omplen els paràmetres. Després s’envia aquesta classe a CSMSSynthesis, la que pròpiament
sintetitza.
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4.8.1

La classe paràmetres de síntesi

La classe que guarda els paràmetres de síntesi i sap quin és el seu valor per defecte,
s’anomena CsynthParams. La seva definició és molt semblant a la de CAnalParams. La podem
veure al quadre 4.9.
class CSynthParams
{
// constructor and destructor
public:
CSynthParams();
~CSynthParams();
// member variables
protected:
char pOutputSoundFile[250];
char pInputSmsFile[250];
char pInputSmsHybridFile[250];
T_Data SamplingRate;
T_Data BeginEventTime;
T_Data BeginSelectionTime;
T_Data EndSelectionTime;
T_Data HybBeginSelectionTime;
T_Data HybEndSelectionTime;
BOOL Hybridize;
BOOL SameSpectralEnv;
BOOL Mask;
CEnvelope *pEnvArray[ nEnvSynParams ];
// member procedures
public:
T_Error DefaultParams();
T_Data Get(T_Id ParamId,T_Data Pos=0);
T_Error GetEnvelope(T_Id ParamId,CEnvelope **ppEnvelope);
T_Error GetFileName(T_Id ParamId,char **ppFileName);
T_Error Set(T_Id ParamId,float Value,float Pos = SET_CONSTANT);
T_Error SetFileName(T_Id ParamId,char *pFileName);
};
Quadre 4.8

El constructor (CSynthParams) inicialitza els paràmetres al seu valor per defecte. Les variables
es divideixen en les que són envolupants (poden canviar al llarg de la síntesi) i les que no
ho són (pOutputSoundFile, pInputSmsFile, pInputSmsHybridFile, SamplingRate, BeginEventTime, BeginSelectionTime,
EndSelectionTime, HybBeginSelectionTime, HybEndSelectionTime, Hybridize, Mask). Els procediments són
exactament els mateixos que els de la classe CAnalParams (v. § 4.6.1).

4.8.2 La classe de síntesi
és la classe que s’encarrega de sintetitzar un frame o un track. Al quadre 4.9
podem veure’n la definició simplificada.

CSMSSynthesis

Aquesta classe deriva de CSpectralSynthesis, ja que ha de sintetitzar parcials (síntesi
additiva), sintetitzar residus (síntesi subtractiva) i superposar finestres (overlap). El
procediment que sintetitza un track és SynthTrack. Se li passen els paràmetres de síntesi
(pSynthParams) i el track que es vol sintetitzar. En cas de voler fer una cross-synthesis, és a dir,
barrejar informació de dos tracks, també se li passa un segon track, pSMSHybridTrack. Per
sintetitzar només un frame, trobem la funció SynthFrameSpectrum. Després trobem els
procediments per realitzar transformacions. Transform realitza canvis de pitch, modificacions
d’amplitud i freqüència de parcials, filtres freqüencials, canvis sobre l’envolupant del
residu, etc. Modulate és el procediment que afegeix vibrato tant a la magnitud com a la
freqüència dels parcials i del residu. Hybridize interpola dos tracks diferents. Finalment
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class CSMSSynthesis: public CSpectralSynthesis, public CSMSFrame
{
// constructor and destructor
public:
CSMSSynthesis();
~CSMSSynthesis();
// member variables
protected:
CSynthParams *pSynthParams;
// track pointers
CSMSTrack *pTrack;
CSMSTrack *pHybridTrack;
// member procedures
public:
T_Error SynthTrack(CSynthParams *pSynthParams,CSMSTrack *pSMSTrack,
CSMSTrack *pSMSHybridTrack = NULL);
T_Error SynthFrameSpectrum(T_Data *pFftBuffer);
T_Error Transform(T_Frame *pFrame,T_Data Pos);
T_Error Modulate(T_Frame *pFrame,T_Data Pos);
T_Error Hybridize(T_Frame *pFrame,T_Frame *pHybridFrame,T_Data Pos);
T_Error TimeStretching(T_Frame *pPreviousFrame,T_Frame *pCurrentFrame,T_Time Duration,
CEnvelope *pTimeStretching,T_Data SynthSR);
};
Quadre 4.9

la funció TimeStretching allarga o escurça la durada del so. Totes aquestes transformacions no
són processos que es realitzen un darrere l’altre, sinó que són simultanis. Per cada frame
que es sintetitza d’un track, s’apliquen totes elles.

4.8.3 Diagrama de blocs del procés de síntesi
A continuació trobem el diagrama de blocs del procés de síntesi.
fitxer SMS

fitxer SCORE

CSMSIO

CScoreIO

track

event

CSMSTrack

CSynthParams
paràmetres de síntesi

frames

CSMSSynthesis
CSMSFrame

CSpectralSynthesis
CSpectrum

mostres
CSoundIO

fitxer de so
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La classe que sintetitza és CSMSSynthesis. Com a entrades té el fitxer SMS i els paràmetres de
síntesi. El fitxer SMS es llegeix amb la classe CSMSIO, que retorna un track (CSMSTrack), el
qual va enviant els frames a CSMSSynthesis. En canvi, els paràmetres de síntesi (CSynthParams)
s’obtenen d’un fitxer text (score) amb els diferents events, és a dir, els diferents paràmetres
de síntesi que s’aplicaran a diferents sons analitzats.
Dins de la classe CSMSSynthesis es fan totes les transformacions que calgui als frames.
Finalment, a la sortida tenim la seqüència de mostres, fruit de la síntesi dels frames i la
superposició de finestres. A través de la classe CSoundIO es graven en un fitxer de so.

4.9 Conclusions
Inicialment, el programa que implementava la tècnica SMS estava escrit en C i consistia en
un main i moltes funcions. En aquest capítol hem vist una proposta per organitzar en
classes C++ totes les operacions que intervenen en l’anàlisi, transformació i síntesi de sons
utilitzant aquesta tècnica. S’ha estructurat bàsicament en sis grups de classes:
•
•
•
•
•
•

El frame (CSMSFrame)
El track (CSMSTrack)
Operacions espectrals (CSpectrum, CSpectralAnalysis, CSpectralSynthesis)
L’anàlisi (CSMSAnalysis, CAnalParams)
La síntesi (CSMSSynthesis, CSynthParams)
Operacions d’entrada / sortida (CSMSIO, CSoundIO, CScoreIO)

Aquesta estructura ha de servir de base per poder desenvolupar fàcilment diferents
aplicacions que utilitzin la tècnica SMS. Un exemple d’aplicació que s’ha construït sobre
aquesta base és la interfície gràfica explicada al capítol 6.

Capítol 5
5.

Millores a la tècnica i al software SMS

5.1 Introducció
Una part important d’aquest projecte ha estat la millora del software existent desenvolupat
per Xavier Serra i escrit en llenguatge C. El primer pas ha estat rescriure’l totalment en
C++, un llenguatge orientat a objectes, i dissenyar una estructura modular (v. § 4) que
serveixi de base per a moltes aplicacions diferents. A més, també s’ha buscat una
optimització en velocitat -ja que és important obtenir una síntesi a temps real- sobretot
mitjançant la síntesi dels parcials i la part residual amb una sola IFFT. S’han millorat també
certs aspectes de la tècnica SMS descrita al capítol 3, afegint transformacions amb
interpolació parabòlica de freqüència, la possibilitat de guardar les fases del residu sense
perdre la capacitat d’aplicar-li filtres freqüencials, i una millora a la detecció d’harmònics
en cas d’existir un estirament dels parcials (per exemple, en el cas del piano). També s’han
corregit diversos errors presents en el software inicial.

5.2 Optimització: una sola IFFT en la síntesi
La principal aportació per optimitzar el software existent ha estat implementar la síntesi de
sons amb una sola transformada inversa ràpida de Fourier (IFFT). És molt important que la
síntesi es pugui realitzar a temps real, ja que això permet implementar un sintetitzador
musical que, per exemple, interpreti les notes tocades amb un teclat mut o una partitura.
Recordem que en la síntesi hi ha dos tipus de dades molt ben diferenciats. El primer és la
informació dels parcials, que requereix una síntesi additiva, i el segon és la part residual,
que requereix una síntesi subtractiva. A continuació veurem detalladament com se sintetitza
cadascun d’ells.

5.2.1

Síntesi de parcials

La síntesi és un procés que es basa en frames. Per sintetitzar un sol frame mitjançant la
IFFT, cal omplir primer la informació espectral. Recordem que un frame correspon a un
fragment enfinestrat del so i que, per tant, una sinusoide en domini temporal es converteix
en domini freqüencial en la convolució de la transformada de la finestra i la transformada
de la sinusoide (Harris, 1978). Vegem detalladament aquest procés. Partim d’una sinusoide
complexa de la forma

x (n ) = Ae jω x n

(5.1)

on A és l’amplitud i ω x és la freqüència en radians. Si s’enfinestra multiplicant-la per una
seqüència ω (n ) de M mostres, la seva transformada serà
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X (ω ) =
=

+∞

∑ x(n)ω (n)e

n = −∞
+∞

∑ Ae

n = −∞
M
−1
2

=A

jω x n

ω (n )e − jωn

∑ ω (n )e

n=−

− jωn

− j ( ω −ω x ) n

M
2

= AW (ω − ω x )

(5.2)

on W (ω ) és la transformada de la finestra. És a dir, que en domini freqüencial, la sinusoide
equival a la transformada de la finestra centrada a la freqüència de la sinusoide i escalada
a la seva magnitud. S’ha buscat una finestra que tingui la major part de la seva energia en el
lòbul principal i que aquest sigui el més estret possible. L’opció escollida ha estat una
Blackman-Harris 92 dB (Nuttall, 1981). El seu lòbul principal té una amplada de gairebé
nou mostres i el seu primer lòbul secundari es troba 92,01 dB per sota del principal
(figura 5.1).

Figura 5.1: transformada de la finestra Blackman-Harris 92 dB

Per cada parcial que es vulgui sintetitzar, n’hi ha prou amb afegir a l’espectre nou mostres
del lòbul principal, centrat en la freqüència del parcial. Per tant, com més parcials hi hagi,
més temps de càlcul serà necessari. És important tenir en compte que a baixes i altes
freqüències s’hauran de considerar les dues deltes de la sinusoide i la periodicitat de
l’espectre, ja que se sumaran les mostres de dos lòbuls (figura 5.2). Per optimitzar-ho, es
guarden en una taula en memòria les mostres del lòbul principal de la finestra.
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Ae jθ

Ae − jθ

Ae − jθ

Ae jθ

radians

radians

0

0
zona de l’espectre a omplir

a) sinusoide de freqüència baixa
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0

0
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b) sinusoide de freqüència mitja
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π

0

Ae − jθ

Ae jθ

Ae − jθ

π
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c) sinusoide de freqüència alta
Figura 5.2: resultat de la convolució d’una sinusoide amb la transformada de la finestra d’anàlisi. En el
cas baixa freqüència s’ha de considerar l’efecte de les deltes de freqüència positiva i negativa. A mitges
freqüències només s’ha de considerar la delta de freqüència positiva. I a altes freqüències s’han de
considerar dues deltes, ja que l’espectre és periòdic amb període 2ð. Notar que només s’ha d’omplir
l’espectre entre 0 i ð, ja que la transformada d’una seqüència de nombre reals és hermítica, i això ho
tenen en compte les funcions implementades en el programa que realitzen la transformada de Fourier.
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Una vegada s’han afegit a l’espectre tots els parcials, s’aplica una IFFT i s’obté el fragment
de so enfinestrat. El problema és que les finestres Blackman-Harris no sumen una constant,
i, per tant, en superposar les finestres (overlap) no s’obtindrà el so sintetitzat. Per
solucionar-ho, es desfà primer l’efecte d’aquesta finestra i després s’aplica una finestra
triangular, que sí que se superposa perfectament a una constant. Finalment, després de tot
aquest procés, s’obtindria el so sintetitzat corresponent als parcials.

5.2.2 Síntesi de la part residual
Igual que en la síntesi dels parcials, primer s’ha d’omplir l’espectre del frame. En aquest
cas, disposem d’una sèrie de coeficients que representen l’envolupant de l’espectre de
magnitud, però no s’han guardat les fases. Com que es modela el residu com a soroll blanc
filtrat, les fases es poden generar aleatòriament. Però el que s’obté és l’espectre del frame
sense enfinestrar. Per poder afegir aquest espectre al dels parcials i realitzar només una
IFFT, cal que sigui enfinestrat. Aleshores s’ha de convolucionar en domini freqüencial amb
la transformada de la finestra Blackman-Harris 92 dB, ja que una multiplicació en domini
temporal equival a una convolució en domini freqüencial18. És a dir que el preu que s’ha de
pagar per realitzar una sola IFFT és una convolució en domini freqüencial.

5.2.3 Diagrama de blocs de la síntesi conjunta de parcials i residu
A la figura 5.3 podem veure un diagrama de blocs de la síntesi de parcials i residu amb una
sola IFFT. Observem que en la síntesi de parcials, tal com s’ha explicat anteriorment, s’ha
de convolucionar cada parcial amb una transformada de la finestra Blackman-Harris 92 dB.
En canvi, en la síntesi del residu, s’ha de convolucionar tot l’espectre construït a partir de
l’envolupant d’amplitud. Després només resta aplicar la IFFT, dividir per la BlackmanHarris i multiplicar per una finestra triangular, per poder fer la superposició dels frames.
Parcials
magnitud

freqüència

*

fase

convolució per cada
parcial

Transformada
de la finestra
Blackman-Harris
92 dB

+
*

IFFT

desfer efecte de
la finestra
Blackman-Harris
92 dB i aplicar
finestra

convolució
de tot l’espectre

envolupant de

Residu
figura 5.3: diagrama de blocs de la síntesi conjunta de parcials i residu

18

Aquí també cal anar amb compte amb les baixes i les altes freqüències.

So sintetitzat
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5.2.4 Implementació del codi de la síntesi
Podem veure a la figura 5.4 un diagrama amb les funcions que intervenen en la síntesi
conjunta de parcials i residu. La funció principal és SynthTrack que crida primer FillFrameSpectrum
per omplir l’espectre amb el residu (SpecFillSpectrum) i els parcials (SineFillSpectrum), i després
SynthFrameSpectrum per realitzar la IFFT (realft) i la superposició de finestres (WindowingOverlap).
CSpectralSynthesis::SpecFillSpectrum
Residu

CSpectralSynthesis::FillFrameSpectrum

omplir l’espectre

CSpectralSynthesis::SineFillSpectrum
Parcials

CSMSSynthesis::SynthTrack

sintetitzar un track

CSpectrum::realft
IFFT

CSMSSynthesis::SynthFrameSpectrum

sintetitzar un frame

CSpectralSynthesis::WindowingOverlap
dividir per la Blackman-Harris 92 dB i
multiplicar per triangular

Figura 5.4: estructura de les funcions que intervenen en la síntesi

Al quadre 5.1 trobem la funció FillFrameSpectrum, que omple l’espectre amb les dades
corresponents al residu (SpecFillSpectrum) i als parcials (SineFillSpectrum).
T_Error CSMSSynthesis::FillFrameSpectrum(T_Frame *pFrame,T_Data *pFftBuffer,T_Int SamplingRate,
T_Data MagThreshold,T_Int OriginalSamplingRate,T_Frame *pPreviousFrame)
{
// fill spectral data spectrum
if (pFrame->SpecSize>0)
CSpectralSynthesis::SpecFillSpectrum(pFrame,pFftBuffer,SamplingRate,OriginalSamplingRate);
// fill sine spectrum
if (pFrame->nSines>0)
CSpectralSynthesis::SineFillSpectrum(pFrame,pFftBuffer,SamplingRate,MagThreshold,pPreviousFrame);
return OK;
}
Quadre 5.1

Un cop l’espectre ja està omplert, només cal realitzar la IFFT i la superposició de finestres.
El quadre 5.2 mostra la funció SynthFrameSpectrum, que crida primer la funció que fa la IFFT
(realft) i després la que fa la superposició (WindowingOverlap).
T_Error CSMSSynthesis::SynthFrameSpectrum(T_Data *pFftBuffer)
{
// IFFT
CSpectrum::realft(pFftBuffer-1,SIZE_SYNTH_FRAME,-1);
// zero-phase windowing, undo blackman-harris and apply triangular
CSpectralSynthesis::WindowingOverlap(pFftBuffer);
return OK;
}
Quadre 5.2
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Al quadre 5.3 podem observar detalladament el procés d’omplir l’espectre amb la
informació dels parcials. Primer de tot es calcula la fase del parcial i a continuació les
mostres del lòbul principal, mitjançant una taula. Finalment s’omple l’espectre.
for (i = 0; i < pFrame->nSines; i++) // do this for all partials
{
if (pPreviousFrame->pSinMag[i]==0)
NewFreq = TRUE; // it’s a birth
else
NewFreq = FALSE;
if ( ((Mag = pFrame->pSinMag[i]) > 0) && ((Freq = pFrame->pSinFreq[i]) < HalfSamplingRate) )
{
// calculate the partial’s phase
if (WithPhase) // the frame has phase data
Phase = pFrame->pSinPhase[i];
else // the frame hasn't phase data
{
if (NewFreq) // it's a birth, so calculate random phase
Tmp = TWO_PI * ((rand() - HALF_MAX) / HALF_MAX);
else
Tmp = pPreviousFrame->pSinPhase[i] +
PI*(pPreviousFrame->pSinFreq[i]+Freq)/SamplingRate*SIZE_SYNTH_FRAME;
}
// calculate the main lobe complex values
PeakMag = CSpectrum::ToMag (Mag, MagThreshold);
Loc = SIZE_SYNTH_FFT * Freq / SamplingRate;
iFirstBin = (int) Loc - 3;
BinRemainder = Loc - floor (Loc);
Sin = sin(-Phase); // for real part
Cos = cos(-Phase); // for imaginary part
fIndex = (1.0 - BinRemainder);
Index=(int)(0.5 + fIndex*512.0);
Mg=PeakMag*pSincTab[Index];
MagSin[0]=Mg*Sin;
Mg=PeakMag*pSincTab[Index+512]; MagSin[1]=Mg*Sin;
Mg=PeakMag*pSincTab[Index+1024]; MagSin[2]=Mg*Sin;
Mg=PeakMag*pSincTab[Index+1536]; MagSin[3]=Mg*Sin;
Mg=PeakMag*pSincTab[Index+2048]; MagSin[4]=Mg*Sin;
Mg=PeakMag*pSincTab[Index+2560]; MagSin[5]=Mg*Sin;
Mg=PeakMag*pSincTab[Index+3072]; MagSin[6]=Mg*Sin;
if (Index+3584>=4096) // the table has 4096 values
{
MagSin[7]=0; MagCos[7]=0;
}
else
{
Mg=PeakMag*pSincTab[Index+3584]; MagSin[7]=Mg*Sin;
}

MagCos[0]=Mg*Cos;
MagCos[1]=Mg*Cos;
MagCos[2]=Mg*Cos;
MagCos[3]=Mg*Cos;
MagCos[4]=Mg*Cos;
MagCos[5]=Mg*Cos;
MagCos[6]=Mg*Cos;

MagCos[7]=Mg*Cos;

// fill the spectrum
// pFFftBuffer[2n] = real part of complex value
// pFFftBuffer[2n+1] = imaginary part of complex value
for (k = 0, l = iFirstBin; k <=nBins; k++, l++)
{
if (l > 0 && l < SIZE_SYNTH_FRAME)
{
pFftBuffer[l*2] += MagCos[k]; pFftBuffer[l*2+1] += MagSin[k];
}
else if (l < 0)
{
b = abs(l);
pFftBuffer[b*2] += MagCos[k]; pFftBuffer[b*2+1] -= MagSin[k];
}
else if (l == 0)
pFftBuffer[0] += MagCos[k]+MagCos[k]; // real part of F0
else if (l > SIZE_SYNTH_FRAME)
{
b = SIZE_SYNTH_FRAME - (l - SIZE_SYNTH_FRAME);
pFftBuffer[b*2] += MagCos[k];
pFftBuffer[b*2+1] -= MagSin[k];
}
else if (l == SIZE_SYNTH_FRAME)
pFftBuffer[1] += MagCos[k]+MagCos[k]; // real part of FN
}
}
}
Quadre 5.3

5.2 Optimització: una sola IFFT en la síntesi
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Quant al residu, al quadre 5.4 podem veure com es convoluciona l’envolupant de magnitud
amb la transformada de la finestra Blackman-Harris 92 dB, havent calculat prèviament les
fases aleatòries del soroll blanc19.
// calculate the amplitude envelope
NoiseEnv(pFrame->pSpecMag,nSegmentsUsed,pMagSpectrum,sizeSpectrum);
// calculate the phases
if (count % (SIZE_SYNTH_FRAME) == 0)
{
// generate random phases only once every SIZE_SYNTH_FRAME counts
pPhaseSpectrum[0]=0;
for (i = 1; i < SIZE_SYNTH_FRAME; i++)
pPhaseSpectrum[i] = TWO_PI * ((rand() - HALF_MAX)/ HALF_MAX) /2.0;
}
else
{
// shift random phases
float Phase=pPhaseSpectrum[1];
memmove(&pPhaseSpectrum[1],&pPhaseSpectrum[2],(SIZE_SYNTH_FRAME-2)*sizeof(float));
pPhaseSpectrum[SIZE_SYNTH_FRAME-1]=Phase;
}
// convolution with main lobe
for (i=0;i<=SIZE_SYNTH_FRAME;i++)
{
Sin=sin(-pPhaseSpectrum[i]);
Cos=cos(-pPhaseSpectrum[i]);
CurrentMag=pMagSpectrum[i];
Mag=CurrentMag*pSincTab[512];
Mag=CurrentMag*pSincTab[1024];
Mag=CurrentMag*pSincTab[1536];
Mag=CurrentMag*pSincTab[2048];

MagSin[0]=Mag*Sin; MagCos[0]=Mag*Cos;
MagSin[1]=Mag*Sin; MagCos[1]=Mag*Cos;
MagSin[2]=Mag*Sin; MagCos[2]=Mag*Cos;
MagSin[3]=Mag*Sin; MagCos[3]=Mag*Cos;
MagSin[4]=MagSin[2]; MagCos[4]=MagCos[2];
MagSin[5]=MagSin[1]; MagCos[5]=MagCos[1];
MagSin[6]=MagSin[0]; MagCos[6]=MagCos[0];

// fill the spectrum
for (k = 0, l = 2*i-6; k <= 6; k++, l+=2)
{
if (l > 0 && l < SIZE_SYNTH_FFT)
{
pFftBuffer[l] += MagCos[k]; pFftBuffer[l+1] += MagSin[k];
}
else if (l < 0)
{
if (i > 0)
{
b = abs(l);
pFftBuffer[b] += MagCos[k]; pFftBuffer[b+1] -= MagSin[k];
}
}
else if (l == 0)
if (k != 3)
pFftBuffer[0] += MagCos[k]+MagCos[k]; // real part of F0
else
pFftBuffer[0] += MagCos[k];
else if (l > SIZE_SYNTH_FFT)
{
if (i < SIZE_SYNTH_FRAME)
{
b = SIZE_SYNTH_FFT - (l - SIZE_SYNTH_FFT);
pFftBuffer[b] += MagCos[k]; pFftBuffer[b+1] -= MagSin[k];
}
}
else if (l == SIZE_SYNTH_FFT)
if (k != 3)
pFftBuffer[1] += MagCos[k]+MagCos[k]; // real part of FN
else
pFftBuffer[1] += MagCos[k];
}
}
Quadre 5.4

19

Per optimitzar el càlcul de les fases aleatòries, s’ha construït una taula amb 256 fases aleatòries que es
van corrent frame a frame. L’efecte és el mateix que calcular-les de nou cada vegada. Però per evitar una
possible periodicitat es recalculen cada 256 frames.
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5.3 Conservació de fases en la part residual
Per molts sons, la part residual obtinguda després d’haver efectuat l’anàlisi no es correspon
amb un model estocàstic. Si s’intenta sintetitzar, mitjançant la síntesi subtractiva, com
a soroll blanc filtrat amb l’envolupant d’amplitud de cada frame, el resultat s’allunya molt
de l’original. Això fa que es perdi qualitat. Per altra banda, sovint aquest residu no canvia
gaire per a diferents notes d’un instrument. Per exemple, en un clarinet, el residu seria el so
produït per l’aire en passar per la llengüeta i és semblant per a moltes notes diferents. De
cara a voler sintetitzar-lo, pot ser interessant conservar les fases del residu, amb la qual cosa
aquest no s’altera, i transformar només els parcials. Així es mantindria aquesta naturalitat
que dóna el residu al so (per tant, la qualitat del so), però alhora també es mantindria tota la
flexibilitat de transformació dels parcials. Un altre exemple seria en el cas del piano, on el
residu és una barreja del cop del martell i de la ressonància de la caixa i les altres cordes.
El fet de conservar les fases del residu, equival a no modificar-lo, ja que primer s’enfinestra
el so residual, després se’n fa una FFT, després una IFFT i finalment es desfà l’efecte de la
finestra.
Un problema de conservar les fases és que no es pot aplicar cap transformació al residu,
cosa que sí es podia fer sense conservar-les. En canvi, un avantatge és que no cal
convolucionar-lo amb el lòbul principal de la finestra20, el que suposa un augment en
velocitat de síntesi. Si es volgués aplicar filtres freqüencials al residu amb fases, primer
caldria deconvolucionar-lo amb la transformada de la finestra Blackman-Harris 92 dB
(només el lòbul principal), després retocar-ne les amplituds sense modificar les fases
i finalment tornar a convolucionar-lo. L’efecte en velocitat seria una anàlisi més lenta21, ja
que s’ha de deconvolucionar l’espectre del residu, però no variaria la velocitat de síntesi
respecte la del residu sense fases. D’aquesta manera, per exemple, es podria aplicar un
efecte tipus wow al residu.

5.3.1

Deconvolució de la part residual

La deconvolució és el procés invers a la convolució. Amb la convolució, l’espectre se
suavitza, ja que la finestra va corrent al llarg de les mostres. En canvi, amb la deconvolució
l’espectre es torna abrupte: per exemple, la sinc de la finestra centrada en la freqüència d’un
parcial es converteix en una delta22. Tal com s’ha vist anteriorment, el lòbul principal de la
finestra Blackman-Harris 92 dB ocupa quasi nou mostres. Si se centra el lòbul en un bin de
l’espectre, les nou mostres es queden en set, ja que la primera i la última són negligibles
(figura 5.5).

· · ·

0,6805436

·

0,1969059

·

1

0,01627875

20

Figura 5.5

0,6805436

·

0,1969059

·

0,01627875

El motiu és que ja està convolucionat, perquè és l’espectre del so residual enfinestrat.
Sempre i quan es decidís realitzar la deconvolució durant l’anàlisi i no durant la síntesi.
22
Només en el cas que la freqüència estigui centrada en un bin de l’espectre.

21

5.3 Conservació de fases en la part residual
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L’equació de la convolució discreta és la següent:
Ld

X c (k ) =

∑ X (k − n )W (n )

(5.3)

n = − Le

on W (k ) és la transformada de la finestra, X (k ) l’espectre del so sense enfinestrar, Le la
longitud de la banda esquerra de la transformada de la finestra i Ld la longitud de la banda
dreta23. X c (k ) és l’espectre convolucionat.
En la deconvolució partim de X c (k ) i volem obtenir X (k ) . Considerem que a cada bin hi
ha centrada una transformada de la finestra i, per tant, el lòbul principal. Com que de cada
lòbul només cal agafar set coeficients (figura 5.5), en un bin hi intervenen també set lòbuls.

f0

f1

f2

f3

f4

f5

f6

Figura 5.6

Podem veure a la figura 5.6 que en el bin de freqüència f3 hi intervenen tres lòbuls per la
dreta (f4, f5, f6), tres per l’esquerra (f2, f1, f0) i també el centrat a f3. Per fer la deconvolució,
hauríem de desfer l’efecte dels lòbuls, és a dir, assignar a cada bin només el valor del lòbul
centrat en ell. Per aconseguir-ho podem escriure un sistema d’equacions, on les incògnites
seran els valors del màxim de cada lòbul (els valors de X (k ) ) i les dades les mostres de
X c (k ) i del lòbul de la transformada de la finestra Blackman-Harris 92 dB.
En la síntesi es treballa amb un frame rate constant de 345,53125 i una mida de finestra de
256 mostres reals. Per tant, l’espectre tindrà 129 mostres complexes24 per a les freqüències
compreses entre 0 Hz i 22.050 Hz25, és a dir, 129 mostres de l’amplitud i 129 mostres de la
fase. Com que l’espectre és complex, el sistema d’equacions estarà format per 258
incògnites: 129 per als nombres reals i 129 per als imaginaris26. En cada equació només hi
intervindran set bins, és a dir, set incògnites, i el valor del bin de X c (k ) .

23

La longitud de la banda esquerra i dreta determinen la zona on es concentra quasi tota l’energia de la
transformada de la finestra. És útil que siguin el màxim de petites per guanyar velocitat de càlcul, però no
massa per poder aproximar bé la convolució.
24
Seran 129 mostres si comptem les mostres a freqüències F0 i a FN, és a dir, N+1 mostres. Cal tenir en
compte, però, que tant F0 com FN són nombres reals, és a dir, que en total hi ha 129 dades reals i 127
dades imaginàries (que poden ser diferents de zero).
25
Suposant que se sintetitza a 44.100 mostres per segon.
26
En realitat són 129 incògnites reals (F0 ... FN) i 127 incògnites imaginàries (F1 ... FN-1), ja que els valors
complexos a F0 i a FN són reals, és a dir, amb valor imaginari zero. El motiu és que la transformada de
Fourier d’una seqüència de nombres reals és hermítica.
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En el cas de la figura 5.6, l’equació que correspondria al bin de freqüència
següent

f3

0.01627875 X (k0 ) + 0.1969059 X ( k1 ) + 0.6805436 X (k 2 ) +
X ( k3 ) + 0.6805436 X (k 4 ) + 0.1969059 X ( k5 ) + 0.01627875 X ( k6 ) = X c (k 3 )

seria la

(5.4)

on les incògnites són els valors complexos de X (k ) i les dades els valors de X c (k ) , també
complexos.
En el quadre 5.5 podem veure el codi amb què es construeixen les matrius dels sistemes
d’equacions, anomenades pRealMatrix (pels nombres reals) i pImagMatrix (pels nombres
imaginaris).
T_Int i,k,kk,l,ll;
T_Data temp,w,d;
T_Data pSinc[4];
// init main lobe values
pSinc[0]=0.01627875;
pSinc[1]=0.1969059;
pSinc[2]=0.6805436;
pSinc[3]=1.0;
// construct equations with real values
pRealMatrix = new CSquareMatrix(SIZE_SYNTH_FRAME+1); // real matrix
for(i=0; i<SIZE_SYNTH_FRAME+1; i++) // row
for(kk=-3;kk<=3;kk++) // column (7 values)
{
l=abs(i+kk);
if (l>SIZE_SYNTH_FRAME)
l=SIZE_SYNTH_FRAME-(l-SIZE_SYNTH_FRAME);
ll=abs(kk);
w=pSinc[3-ll];
pRealMatrix->GetValue(i,l,&temp);
pRealMatrix->SetValue(i,l,temp+w);
}
// construct equations with imaginary values
pImagMatrix = new CSquareMatrix(SIZE_SYNTH_FRAME+1); // imaginary matrix
for(i=0;i<SIZE_SYNTH_FRAME+1;i++) // row
for(kk=-3;kk<=3;kk++) // column (7 values)
{
l=abs(i+kk);
if (l>SIZE_SYNTH_FRAME)
l=SIZE_SYNTH_FRAME-(l-SIZE_SYNTH_FRAME);
ll=abs(kk);
w=pSinc[3-ll];
pImagMatrix->GetValue(i,l,&temp);
if ((i+kk >= 0) && (i+kk <= SIZE_SYNTH_FRAME))
pImagMatrix->SetValue(i,l,temp+w);
else
if ((i+kk < 0) || (i+kk > SIZE_SYNTH_FRAME))
pImagMatrix->SetValue(i,l,temp-w); // spectrum boundaries
}
Quadre 5.5

Com que l’espectre d’una seqüència de nombres reals presenta una simetria hermítica, cal
considerar diverses propietats:
•
•

La mostra de freqüència zero (bin 0) i la mostra de freqüència màxima (bin 129) són
nombres reals
Els lòbuls de freqüència negativa i els de freqüència positiva tenen el mateix valor
real però canviat de signe el valor imaginari.
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5.3 Conservació de fases en la part residual

Per tant, quan es calculi l’efecte dels lòbuls de freqüència negativa, s’ha de sumar el valor
real del lòbul de freqüència simètrica positiva, i restar el valor imaginari (quadre 5.5).
Aleshores només cal saber els valors dels lòbuls de freqüències positives.
El sistema d’equacions resultant seria el de la figura 5.7.
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Figura 5.7: Sistema d’equacions per resoldre la deconvolució

En la figura 5.8 podem veure com ha quedat el diagrama de blocs del procés d’anàlisi, on
després de fer la subtracció, hi ha dos camins possibles. Un és el del residu estocàstic,
on només es guarda una envolupant de l’amplitud espectral. L’altre és el del residu en què
es guarda la informació de l’amplitud i de la fase de l’espectre deconvolucionat.
I en la figura 5.9 podem veure el diagrama de blocs del procés de síntesi, amb les
modificacions corresponents a la part residual. Hi ha dos possibles camins. El primer és el
del residu estocàstic que se sintetitza mitjançant un procés de síntesi subtractiva. I el segon,
el del residu deconvolucionat, on s’apliquen filtres freqüencials a la magnitud i es
convoluciona el resultat amb la transformada de la finestra Blackman-Harris 92 dB.
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A continuació es realitza una IFFT, es divideix la seqüència per la finestra i es multiplica
per una finestra triangular. Finalment, només cal sumar el resultat a la component
determinista.
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Figura 5.8: diagrama de blocs del procés d’anàlisi
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Figura 5.9: diagrama de blocs del procés de síntesi

5.3.2 Filtres freqüencials
Una vegada resolt el sistema, s’han trobat els valors complexos aproximats de X (k ) , és a
dir, de l’espectre deconvolucionat. En aquest moment es poden aplicar filtres freqüencials

5.4 Transformacions amb interpolació parabòlica de la freqüència
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alterant l’amplitud dels bins27. Si el filtre freqüencial és constant, per exemple, un filtre de
pas baix a 500 Hz, aleshores no es canvien les característiques temporals del residu. En
canvi, si el filtre és variant, els efectes que es poden aconseguir són molt diversos.
Fàcilment es poden implementar reverberacions, multiplicant per la resposta impulsional,
o emular veus parlades o cantades.
5.4 Transformacions amb interpolació parabòlica de la freqüència
Si d’una anàlisi dels parcials d’un so ens quedem només amb la informació de magnitud
i freqüència, en la síntesi es considerarà que la freqüència varia linealment. Així doncs, les
fases que es generaran no coincidiran amb les que tenia originalment el so, tot i no aplicar
cap transformació abans de sintetitzar. Per molts sons aquesta linealització de les
freqüències no es nota quan s’escolta, però per veus cantades i parlades sí que sol notar-se.
Sembla que aquestes veus es robotitzin. Pel contrari, si de l’anàlisi en conservem les fases,
aleshores en la síntesi les fases generades coincidiran exactament amb les del so i no es
perdrà qualitat. Si es vol transformar el so les fases no es poden mantenir. Cal, per tant,
trobar alguna manera de preservar la informació de les fases. En un article de Kelly Fitz
i Lippold Haken publicat al Computer Music Journal, es parla del programa Lemur, que
treballa amb models sinusoidals (Litz, Haken, 1997). Per guardar la informació de les fases,
ells proposen utilitzar l’algorisme de McAulay i Quatieri per a l’aproximació parabòlica de
la freqüència. Si a partir d’aquest algorisme es calcula la freqüència al punt mig entre dos
frames, després la fase es pot calcular a partir de les freqüències del pic del frame anterior,
del frame actual i del punt mig. Així es pot conservar la fase del so original, transformar-lo
i mantenir aproximadament el comportament en freqüència dels parcials. L’article només
en parla sense entrar en cap descripció matemàtica del procés a seguir. L’autor d’aquest
treball ha volgut aplicar aquesta idea al software SMS. A continuació veurem el procés que
s’ha seguit.
5.4.1

Aproximació parabòlica de la freqüència dels parcials

Les dades d’un parcial que obtenim de l’anàlisi de dos frames consecutius són
la freqüència, la magnitud i la fase dels dos pics consecutius. Anomenem f l , Al i ϕ l la
freqüència, la magnitud i la fase al frame l . L’amplitud instantània s’obté fàcilment
mitjançant interpolació lineal,

A( k ) = Al − 1 +

Al − Al − 1
k
T

(5.5)

on T és la distància en mostres entre dos frames consecutius i k és la variable discreta, que
varia entre 0 i T . Si s’aproxima la freqüència amb un polinomi de segon grau, la fase
instantània quedarà aproximada per un polinomi de tercer grau28. Aleshores podem escriure
la fórmula de la fase instantània, en domini discret,
θ (k ) =

2 π fk + ϕ

= ϕ l −1 +
27

2 π f l − 1k + α k 2 + β k 3

(5.6)

Evidentment, caldrà multiplicar pel mateix valor el nombre real i el nombre imaginari associat a cada
bin, és a dir, simplement canviar el mòdul del nombre complex.
28
El motiu és que la freqüència és la derivada de la fase instantània dividida per 2 π .
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on α i β són els dos coeficients que cal determinar a partir de les condicions de contorn.
McAulay i Quatieri van resoldre els valors dels dos coeficients (McAulay i Quatieri, 1986).
El resultat és

3
2π
(ϕ l − ϕ l − 1 − 2π f l − 1T + 2π M ) −
( f l − fl − 1 )
2
T
T
2
2π
( fl − fl − 1 )
β = − 3 (ϕ l − ϕ l − 1 − 2π f l − 1T + 2π M ) +
T
T
α =

(5.7)

Això dóna moltes funcions d’interpolació depenent del valor de M , de les quals escollim
la més suau triant el valor enter de M més pròxim a x , on x val

x=

1
[ϕ l − 1 + 2 π f l − 1T − ϕ l + π T (ϕ l − ϕ l − 1 )]
2π

(5.8)

5.4.2 Càlcul de la freqüència i la fase en funció del valor de la freqüència

al punt mig
Volem calcular la freqüència que hi hauria just entre els dos frames en cas de considerar
l’aproximació parabòlica. A la figura 5.10 podem veure un gràfic on es representa el
comportament freqüencial d’un hipotètic parcial i l’aproximació parabòlica calculada.

Fl

X

F

l−

1
2

X
Fl − 1

X

0
Frame l − 1

T

T
2

Frame l

Figura 5.10: aproximació parabòlica de freqüència

L’equació de la fase instantània ha quedat expressada mitjançant un polinomi de tercer grau
(equació 5.6). Aleshores, la freqüència instantània serà el polinomi de segon grau

f (k ) = f l − 1 +

αk
π

+

3β k 2
2π

(5.9)
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5.4 Transformacions amb interpolació parabòlica de la freqüència

Per calcular la freqüència discreta just al punt mig entre els dos frames, només hem de
substituir k per

T
2
f

l−

T
αT
3β T 2
+
f ( ) = f l−1 +
2
2π
8π

=

1
2

(5.10)

I si en lloc de freqüències relatives al sampling rate29 volem freqüències absolutes ( F ),
haurem de multiplicar a banda i banda pel sampling rate ( FSR )

f


αT
3β T 2 
 FSR

+
F
=
f
+
1 SR
 l −1
l−
2π
8π 

2

F

l−

1
2

=

α FSR T

Fl −1 +

2π

(5.11)

3β FSRT 2
+
8π

Utilitzant la condició de contorn al frame l ,

Fl = F (T ) = Fl − 1 +

α FSR T
π

+

3β FSR T 2
2π

(5.12)

i l’equació 5.11, podem calcular els valors de α i β en funció de Fl − 1 , F

l−

α =

π

FSRT


 4F 1 −

l−

2

4π
β = −
3FSRT 2

1
2

i Fl .



3Fl − 1 − Fl 



 2F 1 −

l−

2

Fl −1 − Fl

(5.13)






Substituint aquests valors a les equacions 5.6 i 5.9 obtenim la fase instantània i la
freqüència en funció de Fl − 1 , F 1 i Fl .
l−

θ (k ) = ϕ l −1

F (k ) = Fl − 1

2
2π Fl −1 k
πk
+
+
FSR
FSR T

k
+
T


 4F 1 −

l−

2

2


 4F 1 −

l−

2

3Fl −1 − Fl


−



3Fl − 1 − Fl
2k 2
T2


−




 2F 1 −

l−

2

4π k 3
3FSRT 2


 2F 1 −

l−

2

Fl −1 − Fl








Fl − 1 − Fl 


(5.14)

Finalment, si en lloc de dependre de k volem que depenguin de la posició relativa entre els
dos frames ( Loc ), on quan Loc fos 0 estiguéssim al frame l − 1 i quan Loc fos 1
estiguéssim al frame l ,

Loc =
obtindríem, ja simplificat

29

f

és una funció periòdica amb període 1.

k
T

(5.15)
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φ ( Loc ) = ϕ l − 1 +

F ( Loc) = Fl −1


π TLoc 
 2 Fl − 1 +  4 F 1 −
l−
FSR 
2



+  4F 1 −

l−

2

3Fl −1 − Fl




4
3Fl −1 − Fl  Loc −  2 F 1 − Fl − Fl − 1  Loc 2 
3  l− 2





 Loc −




2 2 F 1 −
l−

2

Fl


2
− Fl − 1  Loc



(5.16)

L’expressió de la fase quan Loc val 1 (just al frame l ) queda encara molt més simplificada
φ ( Loc ) = ϕ l − 1 +

πT 
 Fl − 1 +
3FSR 

4F

1
l−
2

+



Fl 

(5.17)



5.4.3 Transformacions
Per poder transformar un so analitzat aproximant el comportament en freqüència dels
parcials amb un polinomi de segon grau, només cal aplicar els canvis freqüencials també
a la freqüència Fl −1 / 2 . Així modificarem tota la trajectòria parabòlica de la freqüència, i no
només els valors a Fl − 1 i Fl , com passava en l’aproximació lineal. D’aquesta manera
s’aconsegueix mantenir aquella qualitat que s’obté conservant les fases i que es nota
sobretot amb les veus cantades o parlades. Per exemple, si es vol transposar un fragment
sonor, només cal multiplicar les tres freqüències, Fl − 1 , Fl −1 / 2 i Fl , per la constant de
transposició (figura 5.11 a). O si es vol allargar o escurçar la durada del so, només cal
separar o ajuntar en el temps les tres freqüències (figura 5.11 b).
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Figura 5.11: Transformacions amb aproximació parabòlica de la freqüència
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5.5 Transposició conservant la forma espectral

5.5 Transposició conservant la forma espectral
Si es vol transposar un so simplement multiplicant la freqüència dels parcials per una
constant, llavors també es modifica la forma espectral. El motiu és que l’envolupant
d’amplitud està determinada per les amplituds dels parcials, i si els movem l’estem
modificant, i per tant, canviant el timbre. En el cas de veus, aquesta transposició afecta el
timbre de manera que la veu transposada cap amunt tendeix a semblar la veu d’un barrufet.
Per evitar aquest efecte, cal canviar l’amplitud dels parcials resseguint la forma espectral
original. A la figura 5.12 podem veure gràficament com s’aplica una transposició d’una
octava modificant la forma espectral i conservant-la.
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Figura 5.12: Transposició d’una octava cap amunt

La manera més senzilla de transposar un so conservant la forma espectral és calcular en
primer terme l’envolupant espectral aproximant-la linealment a partir de la magnitud i la
freqüència dels parcials. Evidentment, quan es transposa se sobrepassen els límits de
l’envolupant tant per sobre (si s’augmenta la freqüència) com per sota (si es disminueix la
freqüència). Per resoldre-ho hi ha dues opcions:
•
•

considerar zeros fora de la zona determinada pels parcials.
intentar aproximar la tendència.

Si es consideren zeros, quan la transposició sigui negativa30 tots els parcials que quedin per
sota de la freqüència del primer parcial original tindran una amplitud nul· la. Això provocarà
que el so quedi distorsionat. Per exemple, en una veu, aquesta semblaria que canviés el
timbre i, si el canvi fos molt gran, se sentiria un filet de veu. En aquests casos és millor
aproximar la tendència o, si més no, mantenir el valor de magnitud del primer parcial. En
30

Una transposició es considera negativa si es disminueix la freqüència.
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canvi, si la transposició és positiva, és més pràctic considerar amplitud zero per a tots els
parcials que quedin per sobre de l’envolupant original.
En el cas de veus el fet de conservar la forma espectral no garanteix conservar el timbre. El
motiu és que els formants es mouen segons la freqüència del so i aquí estem suposant que
són estàtics. Però aquest defecte és menys acusat que si no es conserva la forma espectral.
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Hi ha casos en què conservar la forma espectral és pitjor que modificar-la. Per exemple, en
el cas d’una nota de clarinet. En aquest instrument els harmònics imparells tenen una
amplitud molt més baixa que els parells. Per tant, si s’intenta resseguir l’envolupant
espectral quan es transposa, el timbre canviarà molt perquè no es conservarà aquesta
característica pròpia de l’instrument (figura 5.13).

Figura 5.13: Transposició d’un so de clarinet conservant la forma espectral

5.6 Correcció harmònica
En certs sons harmònics els parcials no són exactament múltiples de la fonamental, sinó
que hi ha un estirament en freqüència. L’exemple més típic és el del piano, on a causa del
gruix de les cordes els modes de vibració més alts es desplacen cap amunt en freqüència31.
Durant l’anàlisi del so, les guies que serveixen per detectar els pics i incorporar-los a les
trajectòries corresponents (v. § 3.3), s’agafen com a múltiples de la fonamental detectada, si
es tracta d’un so harmònic. Això provoca que, en presència d’un estirament (stretch), els
harmònics no es puguin detectar bé (figura 5.14), ja que no es troben on l’algorisme
d’anàlisi espera trobar-los.

31

i

Una expressió aproximada de la inharmonia és

A una

constant amb valor

longitud ( L ) de la corda.

A=

π

I n = 1 + (n 2 − 1) A , on n

és el número d’harmònic

3 4

r E
8TL2

que depèn del radi ( r ), l’elasticitat ( E ), la tensió ( T ) i la
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freqüència
DETECCIÓ DELS PICS
Marge de
l’harmònic 10

____
harmònic 7

Marge de
l’harmònic 9

Harmònic 9

Marge de
l’harmònic 8

harmònic 6

Marge de
l’harmònic 7

Harmònic 8
____

harmònic 5

Marge de
l’harmònic 6
Marge de
l’harmònic 5

harmònic 4

Marge de
l’harmònic 4

Harmònic 6

Harmònic 5
____

harmònic 3
Marge de
l’harmònic 3

Harmònic 3
harmònic 2

Marge de
l’harmònic 2

Harmònic 2

Marge de
l’harmònic 1

harmònic 1

Harmònic 1

Marge de la
fonamental

fonamental

Fonamental

temps
Figura 5.14: Detecció dels harmònics en cas d’un stretch elevat

Una possible manera de corregir aquest error és estudiar prèviament el comportament
d’aquest estirament i incorporar-lo a l’algorisme. Però això provocaria que l’algorisme
necessités saber quin instrument es vol analitzar o, fins i tot, quin model de l’instrument
i quina nota. Segurament que la detecció seria molt bona, però exigiria una extensa base de
dades si hagués de ser prou versàtil.
Una altra possible manera de solucionar-ho és considerar una certa correcció a mesura que
es van trobant els diferents harmònics. El procés seria anar detectant els parcials,
començant per la fonamental i seguint amb els harmònics en ordre creixent, i guardar-ne la
desviació respecte a la freqüència on s’esperava que es trobessin. Cada vegada que s’ha de
detectar un nou harmònic es té en compte aquesta desviació, de manera que si els
harmònics es van separant, llavors aquesta desviació es va fent gran i es poden detectar bé
tots ells. La desviació mitjana es calcula ponderant les desviacions de cada harmònic amb la
seva magnitud. En la implementació en C++ aquesta correcció harmònica depèn de dos
paràmetres d’anàlisi:
•
•

HarmonicCorrection:

determina amb quin grau s’aplica la correcció. El seu valor pot
variar entre 0 (no es corregeix) i 1 (es corregeix).
HarmonicCorrectionSize: determina quants harmònics es tenen en compte en el moment de
calcular la desviació mitjana que s’ha d’aplicar a la detecció del nou harmònic. Per
exemple, si val 2, per a cada harmònic nou que es vol trobar es mira la desviació
mitjana dels dos harmònics anteriors.
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...
Detecció del pitch

n=0
Detecció de l’harmònic n
Càlcul de la desviació mitjana
n− 1

Correcció
harmònica?

sí

∆n =

∑

∆k
k = n − Size − 1
n −1

Magnitud k

∑ Magnitud k

k = n − Size − 1

no

Guian = Pitch ( n + 1)

Guian = Pitch ( n + 1) + ∆ n Correction

Detecció del pic corresponent a

Guian

n= n+1

no

S’han trobat
tots els
harmònics

sí

...
Figura 5.15: Diagrama de blocs del procés de detecció dels harmònics

En la figura 5.15 podem veure un esquema on es mostra la correcció harmònica en la
detecció del pic corresponent a la trajectòria de l’harmònic n 32. La variable Pitch és el
pitch detectat en aquest frame a partir dels pics espectrals. Magnitud n és la magnitud del
pic associat a l’harmònic n , i ∆ n és la desviació en freqüència d’aquest mateix pic

32

S’ha suposat que en la generació de la guia només es té en compte la contribució de la fonamental,
a part de la correcció harmònica. En realitat, en els paràmetres d’anàlisi es pot especificar també amb
quin grau contribueix la freqüència del pic trobat en el frame anterior.
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respecte a la freqüència on s’esperava trobar-lo33. Size correspon a la variable
HarmonicCorrectionSize i Correction a HarmonicCorrection. ∆ n és la desviació mitjana dels n
harmònics anteriors al que es vol detectar. Finalment, Guian és la freqüència de la guia de
l’harmònic n , és a dir, la freqüència que determinarà la zona on es buscarà el pic
corresponent a l’harmònic n .
Podem veure en el quadre 5.5 la implementació en codi C++ de l’algorisme de correcció
harmònica.
// harmonic correction
T_Data HarmCorrec = pAnalParams->Get(Anl_HarmonicCorrection,Position);
if (pAnalParams->Get(Anl_SineModel,Position) == Sine_model_HARMONIC)
if (HarmCorrec > 0)
{
T_Data AverageCorrection = 0,SumFreqMag = 0,SumMag = 0;
int k,FirstGuide;
FirstGuide = MAX(i-pAnalParams->Get(Anl_HarmonicCorrectionSize,Position), 0);
for(k=FirstGuide; k<i; k++)
if (pGuide[k].PeakChosen >= 0)
{
T_Data Mag = pFrame[CurrentFrame].pPeak[pGuide[k].PeakChosen].Mag;
T_Data Freq = pFrame[CurrentFrame].pPeak[pGuide[k].PeakChosen].Freq;
SumFreqMag += (Freq - pFrame[CurrentFrame].Pitch*(k+1)) * Mag;
SumMag += Mag;
}
if (SumMag > 0)
AverageCorrection = SumFreqMag / SumMag;
pGuide[i].GuideFreq += AverageCorrection * HarmCorrec; // add average frequency deviation
}
Quadre 5.5

5.7 Nou format de fitxer de dades
En el programa original d’en Xavier Serra, el format de fitxer de dades obtingudes de
l’anàlisi estava estructurat en dos grans blocs:
• Capçalera (SMSHeader). Conté bàsicament les dades sobre el tipus de so, el frame rate,
l’amplitud a 0 dB (MagThreshold) i el nombre de frames, de parcials i de coeficients
estocàstics. A més, opcionalment pot contenir un text on es descriuen els paràmetres
usats en l’anàlisi.
• Les dades dels parcials i del residu organitzades en frames, un darrere l’altre.
Aquesta estructura és poc flexible. Per això és interessant plantejar un nou format de dades
que no només suporti totes les característiques de la tècnica SMS actual, sinó que vagi més
enllà i serveixi de base per a futures evolucions de la tècnica. A més, també és important
que el format es pugui utilitzar en aplicacions amb streams i, per tant, programes que
treballin a temps real amb xarxes informàtiques.
S’ha decidit desenvolupar un format de dades compatible amb Spectral Description
Interface Format (SDIF), una proposta de format estàndard iniciada per Xavier Rodet
(IRCAM) i Adrian Freed (CNMAT). A continuació veurem en què es basa SDIF i després
el format compatible adoptat per treballar amb SMS.
33

∆n =

Freqüència n − Fonamental ( n + 1)
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5.7.1

El format SDIF

Bàsicament és un format que serveix per emmagatzemar i transmetre descripcions
espectrals. La interpretació que fa de descripcions espectrals és molt àmplia i no està
limitada només a sons. Per exemple, es pot referir a STFT, phase vocoder, tracks McAulayQuatieri, pics amb les dades de freqüència/fase/amplitud, soroll, pitch, filtres ressonants,
coeficients LPC, formants, envolupants espectrals, sons samplejats, etc.
En SDIF la portabilitat és molt important. Per facilitar-la es parteix dels següents
estàndards:
•
•
•
•

Les dades en coma flotant estan en format IEEE 754.
Les cadenes de caràcters acaben amb el caràcter nul i són ASCII.
Els streams contenen una marca per identificar-se com a tals.
Les dades es transmeten en Big-endian.

Es un format basat en chunks, és a dir, en una estructura d’arbre i parteix de l’estàndard
IFF. Podem veure a la figura 5.16 com s’estructura el chunk principal.
SDIF chunk
32 bits
32 bits

ID ‘FORM’
Size

32 bits

ID ‘SDIF’

... bits

Els frames SDIF

Identificador principal
Mida en bytes del chunk SDIF
sense incloure ‘FORM’ ni Size
Identificador del chunk SDIF

SDIF frame
32 bits
32 bits

ID ‘....’
Size

64 bits
64 bits

TimeTag
ID ‘....’

... bits

Identificador del tipus de frame
Mida en bytes del frame SDIF
sense incloure ‘....’ ni Size
Valor del temps associat al frame
Identificador de les diferents
sèries de dades

Les dades del frame

Figura 5.16: estructura del chunk SDIF

5.7.2 El format SMS
El format SMS permet incloure la informació espectral d’un sol so i també diferents nivells
d’abstracció de l’espectre, que poden ser útils per a una gran varietat d’aplicacions que van
des de la codificació d’àudio d’alta qualitat fins a la síntesi a partir de bancs de sons.
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Les seves principals característiques són les següents:
•
•
•
•
•
•

Integració de representacions espectrals complementàries amb diversos nivells
d’abstracció.
Suport de representacions espectrals orientades cap a la transformació de sons.
Pot representar tant un sol so com una família tímbrica sencera.
Representació basada en frames amb frame rate variable i suport per tracks
paral· lels34.
Útil per a codificació d’àudio d’alta qualitat.
Compatible amb el format SDIF.

L’estructura del fitxer segueix l’estàndard EA IFF 1985. La principal idea és organitzar les
dades en chunks, és a dir, en una estructura modular. Seguint aquest estàndard, tots els
chunks comencen amb una capçalera fixa, que conté un identificador de 32 bits i la mida en
bytes del chunk, seguida de les dades específiques de cada tipus de chunk. Podem veure a la
figura 5.17 l’estructura en arbre d’un fitxer genèric SMS i la relació entre els diferents
mòduls que s’hi poden trobar.

SDIF chunk

Generic chunk

Bank chunk

Info chunk

Frame chunk

Info chunk

Info chunk

Generic track chunk

Instrument chunk
Info chunk

Note chunk
Info chunk

Loop chunk
Note track chunk
Info chunk

Relevant point chunk
Note subtrack chunk

Envelope chunk
Figura 5.17: estructura d’un fitxer SMS
34

Per tracks paral· lels s’entén dos o més tracks amb frame rate independent que representen dades
complementàries d’un mateix so.
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el chunk SDIF

•

32 bits
32 bits
• 32 bits
• ... bits
•

el chunk Generic

•

32 bits
32 bits
• 32 bits
• 16 bits

•

és el principal chunk del fitxer SMS. Conté tots els altres chunks
i només n’hi pot haver un.
ID ‘FORM’
Size
ID ‘SDIF’
?

identificador principal
mida en bytes del chunk, excloent els primers 64 bits
identificador del tipus de chunk
chunks fills

conté informació espectral genèrica i un o més tracks. És útil per
a aplicacions de codificació/descodificació de qualsevol tipus de so.
ID ‘1GEN’
Size
GenericID
Type

identificador del tipus de chunk
mida en bytes del chunk, excloent els primers 64 bits
identificador d’aquest Generic
nombre de canals:
(1) mono: un track
(2) stereo: dos tracks
(3) quadraphonic: quatre tracks

• ... bits

?

el chunk Generic track

•
•
•
•
•

•

32 bits
32 bits
16 bits
32 bits
32 bits
... bits

el chunk Note

•

32 bits
32 bits
• 16 bits

•

chunks fills

conté un track d’informació espectral genèrica. Sempre és fill
d’un chunk Generic.

ID ‘1GTK’
Size
TrackID
MagnitudeThreshold
SpectralRange
?

identificador del tipus de chunk
mida en bytes del chunk, excloent els primers 64 bits
identificador dels frames d’aquest track
amplitud que correspon a 0 dB
mà xima freqüència analitzada
chunks fills

és útil per construir col· leccions de notes d’una família tímbrica. La
característica unificadora per a tots els tracks que conté és el pitch, en
cas d’un so harmònic.
ID ‘1NOT’
Size
DefaultMagnitudeThreshold

identificador del tipus de chunk
mida en bytes del chunk, excloent els primers 64 bits

amplitud que correspon a 0 dB. S’agafa aquesta en
cas que els tracks que conté no n’especifiquin cap

•

16 bits

NoteType

tipus de nota:
(1) pitched: so harmònic
(2) unpitched: so inharmònic

•

32 bits

• ... bits

optionally Pitch
?

valor del pitch en Hz
chunks fills

5.7 Nou format de fitxer de dades

el chunk Note track

•

32 bits
32 bits
• 16 bits

•
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conté un o més subtracks corresponents a una nota. Sempre és un
fill del chunk Note.
ID ‘1NTK’
Size
Type

identificador del tipus de chunk
mida en bytes del chunk, excloent els primers 64 bits
s’han considerat 5 tipus diferents de tracks de
nota, amb 5 subtipus més cadascun:
(1-5) whole note: el track conté una nota sencera
(6-10) attack: el track conté l’atac d’una nota
(11-15) steady state: el track conté la part estable d’una nota
(16-20) release: el track conté el release d’una nota
(21-25) articulation: el track conté l’articulació entre dues notes

•

16 bits
• 16 bits

Amplitude
DecompositionType

amplitud de la nota, en dB.
una nota es pot descomposar en diversos subtracks
complementaris:
(1) OneSubtrack: un sol subtrack
(2) TwoSubtracks: dos subtracks, cadascun amb diferents
dades espectrals i sense restriccions.
(3) SineSpec: dos subtracks, un amb parcials i l’altre amb
residu. És útil per tenir frame rates independents en el
component determinista i el residual.
(4) SineSine: dos subtracks, tots dos amb informació de
sinusoides. És útil quan es vol modelar el residu amb
sinusoides.
(5) SineSineSpec: tres subtracks, dos amb informació de
sinusoides i un amb informació espectral. És útil per
separar harmònics i subharmònics mantenint el residu.
(6) SineSineSine: tres subtracks, tots tres amb informació de
sinusoides.

• ... bits

?

el chunk Note subtrack

•

32 bits
32 bits
• 16 bits
• 32 bits

•

chunks fills

conté la informació d’un subtrack d’una nota. Sempre és un fill
del chunk Note track.

ID ‘1NST’
Size
TrackID
AmplitudeContribution

identificador del tipus de chunk
mida en bytes del chunk, excloent els primers 64 bits
identificador dels frames d’aquest subtrack
percentatge de contribució d’aquest subtrack a
l’amplitud de la nota. Es fa servir per normalitzar la
magnitud de les dades.

•

32 bits

SinePercentage

percentatge d’amplitud de la component sinusoidal
respecte a l’amplitud total

•
•

32 bits
32 bits

• ... bits

MagnitudeThreshold
SpectralRange
?

amplitud que correspon a 0 dB
mà xima freqüència analitzada
chunks fills
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el chunk Envelope

•

32 bits
• 32 bits
• 16 bits

es fa servir per guardar atributs d’alt nivell d’un so. Pot ser fill dels
chunks Instrument, Note, Note track, Note subtrack i Generic track.
Inclou informació que s’ha abstret de les dades espectrals i que s’ha
d’afegir durant la síntesi per recuperar el so original. Aquestes
envolupants afegeixen molta flexibilitat i control a la síntesi perquè es
poden manipular abans d’afegir-les a la informació dels frames.
ID ‘1ENV’
Size
Type

identificador del tipus de chunk
mida en bytes del chunk, excloent els primers 64 bits
s’han considerat els següents tipus d’envolupant:
(1) Spectral envelope of sines
(2) Spectral envelope of residual spectra
(3) Pitch envelope
(4) Amplitude envelope of sines
(5) Amplitude envelope of residual spectra
(6) Tremolo frequency envelope
(7) Tremolo amplitude envelope
(8) Vibrato frequency envelope
(9) Vibrato amplitude envelope
(10) Articulation amplitude envelope of sines
(11) Articulation amplitude envelope of residual spectra
(12) Articulation pitch envelope
(13-15) Spectral tilt envelope

•

16 bits

Format

format de l’envolupant. S’han considerat 4 casos
(1) constant: un sol valor
(2) xy: parells de valors (x,y)
(3) xym: parells de valors (x,y) i pendent
(4) y: envolupant amb valors equiespaiats.

•

... bits

el chunk Loop

•

32 bits
• 32 bits
• 16 bits

Data

dades de l’envolupant

es fa servir per comprimir les dades. Quan diversos frames són
similars, podem especificar un bucle per repetir un frame (o una
seqüència de frames) diverses vegades.
ID ‘1LOO’
Size
Type

identificador del tipus de chunk
mida en bytes del chunk, excloent els primers 64 bits
format del loop. De moment només s’ha considerat
el cas de repetir un frame:
(1) RepeatFrame

•

... bits

Data

el chunk Relevant point

•

32 bits
• 32 bits
• 16 bits

dades del loop

es fa servir per determinar àrees o punts d’un track que poden
ser adequades per manipular-lo.

ID ‘1REP’
Size
Type

identificador del tipus de chunk
mida en bytes del chunk, excloent els primers 64 bits
s’han considerat quatre tipus de punts:
(1)
(2)
(3)
(4)

•

... bits

Data

AttackBegin: inici de l’atac d’una nota
SteadyStateBegin: inici de la part estable d’una nota
ReleaseBegin: inici del release d’una nota
ReleaseEnd: final d’una nota

dades del loop

5.7 Nou format de fitxer de dades

el chunk Frame

•

32 bits
32 bits
• 32 bits

•
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conté la informació de les dades espectrals d’un frame d’un
track. Pot guardar diverses representacions espectrals: STFT,
sinusoides, sinusoides i residu. Les dades són normalitzades
a partir de les dades globals i les envolupants associades al track.
ID ‘1FRM’
Size
TrackID

identificador del tipus de chunk
mida en bytes del chunk, excloent els primers 64 bits
identificador del track. Tots els frames d’un track han
de tenir el mateix ID

•

64 bits

TimeTag

temps d’inici, en segons, del frame. La duració del
frame ve determinada per la diferència entre els
TimeTag d’aquest frame i del següent, a menys que
s’hagi definit un loop que afecti aquest frame

•

32 bits

nSines

nombre de sinusoides. Si és zero, aleshores no hi
haurà més dades per les sinusoides

•

16 bits

optionally SineType

tipus d’informació sobre sinusoides:

SINUSOIDES

(1) ID: es guarda una taula amb els naixements i les morts
(2) ID_PHASE: es guarda la taula i a més les fases
(3) PHASE: només es guarden les fases

•

nSines· 32

•

nSines· 32

bits optionally SineFreq
freqüències de les sinusoides (Hz) en ordre creixent
bits optionally SineMag
magnituds les sinusoides (dB)
• nSines· 32 bits optionally SineParabolicFreq freqüències just al mig de dos frames consecutius,
resultants de la interpolació parabòlica
•

32 bits

nombre de trajectòries que neixen en aquest frame

•

nBirths· 32

identificador de les trajectòries que neixen

•

optionally nBirths
bits optionally BirthsID
nBirths· 32 bits optionally BirthsPos
32 bits
optionally nDeaths
nBirths· 32 bits optionally DeathsID
nBirths· 32 bits optionally DeathsPos

•

32 bits

•
•
•

SpecSize

posició en el frame de les freqüències que neixen
nombre de trajectòries que moren en aquest frame
identificador de les trajectòries que moren
posició en el frame de les freqüències que moren

mida de la informació espectral. Si és zero,
aleshores no hi haurà més dades per a l’espectre

ESPECTRE

•

16 bits

optionally SpecType

tipus d’informació espectral
(1) NoApproximation: es guarda l ‘espectre amb fases
(2) Approximation: es guarda l’envolupant de magnitud

•

32 bits

optionally ApproxType tipus d’aproximació de l’envolupant de
magnitud:
(1) linear: aproximació lineal en dB
(2) spline: aproximació spline en dB
(3) logarithmic: aproximació pseudologarítmica en dB

•

SpecSize· 32

bits optionally SpecMag

magnituds de l’espectre o la seva aproximació (dB)

•

SpecSize· 32

bits optionally SpecPhase

fases de l’espectre, en radians
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el chunk Instrument

el chunk Bank

el chunk Info

•

32 bits
32 bits
• ... bits

•

conté la informació necessària per generar els sons d’un instrument.
Per exemple, pot contenir diverses notes analitzades, diferents
articulacions, envolupants tímbriques globals, informació dels
diferents registres de l’instrument, de la seva tessitura, etc. Aquest
chunk encara no s’ha definit.

conté un conjunt d’instruments. Encara no s’ha definit.

conté un text d’informació. Pot ser fill del chunk principal (SDIF) o dels
chunks Bank, Instrument, Note, Note track, Note subtrack i Generic.
ID ‘1INF’
Size
Data

identificador del tipus de chunk
mida en bytes del chunk, excloent els primers 64 bits
la informació s’organitza en format text a partir d’una
sèrie de paraules clau:
Title, Author, Description, Copyright, CreationTime, Software,
Disclaimer, Source, Comment, ...

Com es pot veure en la descripció dels diferents chunks, aquest format va més enllà de les
possibilitats actuals del programa SMS. Ens podem fixar que permet treballar amb molts
tipus de dades espectrals complementàries (STFT, sinusoides, sinusoides amb fase,
residu aproximat, residu deconvolucionat) per a un mateix track i que permet, a més,
separar-lo en diversos subtracks amb un frame rate independent. Això facilita unes
possibilitats de control molt més grans. Per exemple, tenir un frame rate baix per a les
sinusoides i alt per al residu35, o controlar per separat els harmònics, els subharmònics i el
residu. El fet de poder abstreure molts tipus d’envolupants de la informació espectral
també contribueix enormement a un control més flexible de la síntesi, i a agrupar la
informació espectral de sons de la mateixa família tímbrica. Això permet definir
instruments i bancs d’instruments. D’aquesta manera el fitxer no es limita a ser l’anàlisi
d’un so, com passava a abans, sinó que pot ser l’anàlisi d’un so, l’anàlisi d’una nota, un
instrument, un conjunt d’instruments o tot mesclat. També s’afegeixen els conceptes de
loop i relevant point, eines útils per comprimir dades i per establir regions o punts
importants per sintetitzar o modificar els sons.
L’estructura en arbre facilita molt l’ampliació del format, ja sigui modificant un chunk36
o afegint-ne de nous. Per tant, fàcilment es pot adaptar a futurs canvis o millores del
programa o la tècnica.

35
36

Recordem que les sinusoides (parcials) varien lentament en freqüència.
El fet de modificar un chunk no requereix retocar gaire codi de la classe CSMSIO.
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5.8 Conclusions
En aquest capítol s’han explicat diverses millores a la tècnica i al software SMS. En primer
lloc, s’ha vist una manera d’optimitzar la velocitat del procés de síntesi mitjançant la síntesi
conjunta de parcials i residu amb una sola IFFT. A continuació, s’ha mostrat com es pot
conservar la fase del residu sense perdre la possibilitat d’aplicar-li filtres freqüencials que
variïn amb el temps. Després s’ha explicat la manera d’aproximar el comportament
freqüencial dels parcials mitjançant una aproximació parabòlica, i com transformar el so en
aquest cas. Aquesta tècnica permet guanyar molt en qualitat, sobretot en les veus humanes.
Una altra millora important ha estat la possibilitat de transposar la part determinista d’un so
conservant la forma espectral, que en molts casos equival a conservar aproximadament el
timbre del so. També s’ha buscat un mètode per aconseguir detectar correctament els
harmònics en el cas d’existir un stretch elevat, com es pot trobar en els sons del piano.
Finalment, s’ha descrit un nou format de fitxer per guardar les dades dels resultats de les
anàlisis, però que va més enllà de les actuals possibilitats de la implementació de la tècnica
SMS i preveu futurs avenços, com pot ser per exemple disposar d’instruments.
Tots aquests canvis s’han implementat en el codi de les classes SMS, i han suposat un salt
qualitatiu important de cara a futures aplicacions i experimentacions amb aquesta tècnica.

Capítol 6
6.

Interfície gràfica

6.1 Introducció
La síntesi per models espectrals (SMS) és una eina potent per a l’anàlisi, transformació
i síntesi de sons. La part de l’anàlisi és un procés complex que requereix coneixement de les
tècniques de processament del senyal implicades, i certa experiència pràctica amb el
sistema per aconseguir els millors resultats. La part de transformació i de síntesi és més
intuïtiva musicalment, però ofereix tantes possibilitats que també requereix certa
experiència pràctica. En un principi, el software SMS corria en màquines Unix i només
incloïa la possibilitat de passar els paràmetres als diferents programes mitjançant la línia de
comandes o un fitxer text. Això encara el feia més difícil d’usar, especialment en situacions
on es volia generar sons musicals. A més, amb les úniques dades que es podia interaccionar
eren taules de nombres, ja que el programa d’anàlisi només generava un fitxer .sms amb les
dades de freqüència, magnitud, fase dels parcials i coeficients i magnitud del residu. Per
tant, si es volia saber què passava en un fragment mal analitzat només hi havia l’opció
d’escoltar atentament la síntesi o estudiar les sèries de nombres.
Per millorar aquesta situació ha estat necessari construir un entorn de control gràfic per
a SMS, amb el qual es pugui experimentar fàcilment i fer música. El primer pas és pensar
com ha de funcionar aquest entorn. Fa falta representar gràficament tots els tipus de dades
implicats en els diversos processos i poder interaccionar amb ells. És important tenir la
possibilitat de realitzar zooms dels diferents gràfics, per poder observar els petits detalls.
A més, la interfície no s’ha de limitar a mostrar un sol gràfic sinó que n’ha de mostrar
diversos simultàniament, per poder controlar tots els passos dels diversos processos
globalment. Idealment s’hauria de poder editar aquests gràfics, esborrar o modificar les
dades que contenen amb el mouse. El fet de presentar diversos gràfics alhora podria conduir
a construir una interfície estàtica, on els gràfics es distribuïssin en finestres fixes. Per ò
a vegades és útil observar només uns gràfics i amagar els altres. Això ha conduït
a dissenyar una estructura de finestres flexible, que pugui mostrar un o més gràfics
simultàniament, i que automàticament es reorganitzi quan s’elimini o s’afegeixi un nou
gràfic. Com que aquests gràfics estan associats a un o més processos en concret que no són
simultanis, s’ha considerat útil dividir-los en workspaces, és a dir, espais de treball on
concorri un procés particular. Per exemple, es pot tenir un workspace per a l’anàlisi d’un so
i un altre per a la síntesi d’aquest mateix so, i passar d’un a l’altre mitjançant un menú de
l’entorn de control; així els canvis que es facin en l’anàlisi es veuran reflectits
automàticament en la síntesi i en els gràfics d’aquesta.
També és important dissenyar uns menús per als paràmetres d’anàlisi, transformació
i síntesi que siguin entenedors, i organitzar els paràmetres en diverses àrees conceptuals.
A més, cal tenir molt accessibles els paràmetres que se solen usar i separar els que es
considerin avançats. I si aquests menús són agradables gràficament molt millor.
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Per implementar tota aquesta interfície s’ha d’escollir un llenguatge orientat a objectes que
tingui grans capacitats gràfiques. S’ha escollit programar en Visual C++ per a la plataforma
PC. En un futur també es planteja l’opció de passar-ho a UNIX o Mac.
En aquest capítol veurem detalladament com s’ha desenvolupat aquesta interfície i els
conceptes que hi han intervingut.

6.2 El llenguatge Visual C++
És un llenguatge de programació en C++ amb un entorn de disseny integrat basat en
finestres. Té moltes eines visuals, és a dir, destinades a aplicacions basades en finestres
i gràfics. Dissenyar i modificar menús, cursors, icones i bitmaps és extremadament senzill.
I incorporar-los a un programa també és molt fàcil. A més, tot això es realitza en un sol
entorn anomenat Developer Studio, creat per Microsoft (McGregor, 1996)
(Cullens [et. al.], 1996).
Disposa d’una completa llibreria C++ destinada a crear fàcilment i d’una manera intuïtiva
aplicacions basades en finestres. S’anomena Microsoft Foundacion Class (MFC). Entre
altres coses, s’encarrega de gestionar tot l’entorn de finestres i menús, de controlar tots els
missatges tant de sistema com de control (mouse, teclat, ...) i implementar fàcilment una
resposta del programa als missatges. Podríem dir que actua d’interfície entre el programa
i les API del windows. Si no fos per les MFC, programar directament les API seria una
feina molt més llarga i monòtona, ja que hi ha molt codi repetitiu que s’hauria d’escriure
per controlar les finestres i els missatges.
Si s’escriu un programa amb la llibreria MFC, aleshores és fàcilment portable a altres
plataformes. Les plataformes que poden compilar en codi natiu a partir de MFC són PC,
PowerPC, Macintosh, Alpha AXP i UNIX.

6.3 Representació gràfica de diferents tipus de dades
Abans de començar a parlar de l’entorn basat en finestres que permet treballar amb els
diferents processos SMS, primer veurem quins tipus de dades cal representar gràficament
i com s’ha fet.
6.3.1

Sons

La representació d’un so consisteix a dibuixar la seva forma d’ona. Els sons mostrejats amb
què treballa l’ordinador no són més que una seqüència de nombres enters. En el cas d’una
resolució de 16 bits, aquests nombres poden variar entre − 216 i 216 − 1 . Amb les targes de
so disponibles en el PC normalment la màxima freqüència de mostreig és de 44.100 Hz.
Això suposa que a cada segon d’un so li corresponen 44.100 mostres. Quan es vol dibuixar
la forma d’ona, sovint no es té prou resolució per poder representar totes les mostres del so
i llavors s’ha de fer un zoom out. Per tant, en una línia vertical de la finestra s’han de
representar diverses mostres. Normalment s’opta per unir mitjançant una recta el valor
de la mostra més gran i la més petita, considerant el signe37. Podem veure aquesta operació
37

És a dir, -2 serà més petit que 1.
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màxim

màxim
màxim

màxim
màxim

mínim

mínim

mínim
mínim
mínim

Figura 6.1: representació gràfica d’un so en cas de zoom out

en la figura 6.1. Es pot apreciar que el fet de quedar-se amb el valor més alt i el més baix
equival aproximadament a resseguir les envolupants positiva i negativa de la forma d’ona.
Normalment en l’eix horitzontal s’hi representa el temps i, en el vertical, el valor de les
mostres. En la figura 6.2a podem veure la representació amb zoom out de la forma d’ona
d’una nota A4 de tible i, en la figura 6.2b, una altra representació d’un petit fragment del
mateix so. A l’esquerra tenim la numeració de l’eix vertical, que varia entre –1 i +1. En
canvi, a sota trobem el temps, en segons.

a) representació amb zoom out

b) representació sense zoom out
Figura 6.2: representació d’una nota A4 de tible
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6.3.2 Parcials (sinusoides)
La representació dels parcials trobats durant l’anàlisi d’un so es fa segons dos eixos. En
l’eix horitzontal s’hi representa el temps i, en el vertical, la freqüència. El que interessa
representar és les trajectòries dels parcials, és a dir, com evolucionen en el temps. Cada
parcial equival a una sinusoide amb un valor de magnitud, freqüència i fase. La magnitud es
representa segons el color38, variant de blau a vermell en ordre creixent. En canvi, la
freqüència es representa segons la posició en l’eix vertical. La fase s’omet, ja que no es
considera important dibuixar-la. Cal recordar que els processos SMS estan basats en frames
i, per tant, només es tenen dades en certs moments. Si només representéssim els parcials en
el centre de les finestres de l’anàlisi, obtindríem sèries de punts. Però cada parcial
representa una sinusoide contínua que varia lentament en freqüència. Per tant, és lògic unir
els punts de cada frame i dibuixar trajectòries. De moment es dibuixen linealment, però
seria bo dibuixar l’aproximació parabòlica que s’obté quan es guarden les fases (v. § 5.4).
Podem veure a la figura 6.3 una representació dels parcials trobats en l’anàlisi d’una veu
cantant tres cosas hay en la vida. De fet, només es mostra l’última paraula vida.
Verticalment, la freqüència varia entre 0 Hz i 13 KHz aproximadament. Horitzontalment, el
temps varia entre 2 i 3,2 segons aproximadament. En aquest exemple podem veure
clarament que els gràfics mostren visualment moltes característiques del so. Mirant les
freqüències mitges s’aprecia com són força erràtiques just en pronunciar les consonants
v i d. En canvi, són molt estables en cantar les vocals i i a. En la vocal a s’observa molt bé
el vibrato en freqüència que fa la cantant, que és molt més acusat en els harmònics alts39.
També és fàcil notar que la vocal i té una fonamental més aguda que la vocal a, ja que els
seus harmònics estan més separats. Amb els colors, tot i que no es pot apreciar en la figura
impresa, també es distingeixen els formants de les vocals.

v

i

d

a

Figura 6.3: parcials de la veu d’una dona cantant vida
38

El treball està imprès en blanc i negre, i per tant no es poden apreciar els colors.
És normal, ja que una petita variació en la fonamental esdevé gran en els harmònics superiors. Per
exemple, si la fonamental varia 10 Hz, llavors l’harmònic 49 varia 500 Hz.
39

77

6.3 Representació gràfica de diferents tipus de dades

6.3.3 STFT (Short Time Fourier Transform)
Per representar l’espectre d’una seqüència curta d’un so és important destacar el
comportament de la magnitud segons la freqüència, ja que això donarà una idea ràpida de
quins components freqüencials presenta el so. Sempre es representa la transformada d’un
fragment del so enfinestrat; per tant, l’espectre del so estarà convolucionat per la
transformada de la finestra. Això vol dir que en els fragments harmònics, on és interessant
poder veure els pics dels harmònics, aquests no seran deltes sinó lòbuls de la transformada
de la finestra (v. § 5.2.1) i es podran veure en l’espectre discret resultant de la FFT encara
que no estiguin centrats exactament en un bin. S’ha decidit representar la freqüència en
l’eix horitzontal i la magnitud en el vertical, i simplement unir linealment els punts que
resulten de la STFT. Si la seqüència és prou llarga o s’aplica un factor elevat de zero
padding40, es tindrà prou resolució com perquè no s’apreciïn les rectes que uneixen les
diferents mostres. És important representar les magnituds amb dB, ja que el seu marge
dinàmic és gran i pot superar els 100 dB.
També pot resultar interessant representar les fases, ja que en els sons harmònics aquestes
són aproximadament constants al voltant dels pics. En aquest cas s’ha de remarcar que les
fases varien només entre 0 i 2 π radians41. Ajuntar els valors de les mostres de la fase amb
una línea recta pot comportar un petit problema quan es troba consecutivament una mostra
pròxima a 0 i una altra a 2 π , ja que no se sap si entremig la fase ha pujat o ha baixat. La
radians
2ð

radians
2ð

0

freqüència

radians
0

freqüència

2ð

0

freqüència

Figura 6.4: dues maneres diferents d’interpretar el comportament de la fase

40

Recordar que la tècnica de zero padding no és més que afegir zeros a la seqüència de mostres del so, i
que el seu efecte en l’espectre és simplement augmentar la resolució.
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solució més lògica és triar el camí més curt. Així, en el cas de la figura 6.4 el camí més curt
seria el de la segona interpretació, la que considera que la fase baixa.
Sovint quan es representa la fase no es consideren només els valors entre 0 i 2 π , és a dir,
un sol període de la fase, sinó que es dibuixen valors en dos o més períodes perquè la
funció de la fase no passi molts cops abruptament de 0 a 2 π i viceversa. La forma final de
la funció de la fase depèn de quants períodes es representin i de la manera com es resolguin
els salts entre les mostres (figura 6.5).
radians
2ð

radians
2ð
0

freqüència

radians
4ð
0

freqüència

2ð

0

-2ð

freqüència

Figura 6.5: representació de la fase en un o més períodes

En la interfície s’ha optat per representar la fase en tres períodes i intentar fer sempre els
salts més petits entre les mostres. A més, com que normalment es tenen força mostres, s’ha
decidit per criteris visuals no unir les mostres de les fases, sinó simplement marcar-les com

0 radians és equivalent a la fase de 2 π radians, ja que sin( ϕ ) = sin (ϕ + 2 π )
cos(ϕ ) = cos(ϕ + 2π ) , és a dir, que sinus i cosinus són funcions periòdiques amb període 2 π .

41

i

La fase de
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a punts. I, en el cas d’existir un zoom in, dibuixar les mostres amb una línia recta
horitzontal que s’allargui els píxels que calgui.
Finalment, podem veure a la figura 6.6 la representació que fa la interfície gràfica de la
STFT d’un fragment d’una nota d’oboè. La finestra utilitzada ha estat la Blackman-Harris
60 dB. La llargada de la finestra ha estat de 701 mostres, però la FFT s’ha augmentat
a 2.048 mostres mitjançant zero padding. Per calcular les magnituds en dB s’han establert
els 0 dB a l’amplitud de 0,3. S’ha aplicat un zoom horitzontal i les freqüències que es
mostren varien entre 0 Hz i aproximadament 10 KHz.

Figura 6.6: representació gràfica de la magnitud i la fase de l’espectre d’una STFT

6.3.4 El residu
En el residu que resulta de sostreure els parcials al so analitzat, l’important és l’envolupant
de magnitud i com evoluciona al llarg del temps. Per tant hi intervenen tres variables:
temps, freqüència i magnitud. Es podria optar per una representació en tres dimensions,
però resulta més pràctica (i no menys eficaç) una representació en dos dimensions, el temps
horitzontalment i la freqüència verticalment, mostrant la magnitud mitjançant el color.
Evidentment, cada línia vertical del gràfic correspondrà a un frame de l’anàlisi. En aquest
cas no és interessant dibuixar la fase. Com que de l’envolupant d’amplitud només se’n
tenen mostres discretes és apropiat representar-les amb blocs. Així, la finestra del residu
s’omplirà amb rectangles42 que variaran de color sense deixar cap espai buit. Per raons
estètiques s’ha optat per representar amb color negre l’absència de magnitud, i anar passant
de blau a vermell a mesura que aquesta augmenta.
Podem veure a la figura 6.7 la representació gràfica del residu obtingut en l’anàlisi de
la melodia cantada tres cosas hay en la vida. Els tres núvols que s’observen corresponen
a la consonant s, repetida tres vegades, que té l’energia concentrada a mitges freqüències (al
voltant de 7 Khz). Podem comprovar que s’ha extret quasibé la resta de vocals
42

Seran rectangles o quadrats segons si coincideixen els factors de zoom vertical i horitzontal que
s’apliquin.
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i consonants. Si es tractés d’una frase parlada el residu no quedaria tan net, ja que quan es
canta sobretot es dóna èmfasi als sons vocàlics, que són molt harmònics.

Figura 6.7: representació del residu obtingut en l’anàlisi d’una melodia

6.3.5 Representació mixta de parcials, residu i STFT
Durant l’anàlisi és molt útil poder veure en un mateix gràfic els parcials, el residu
i l’espectre de la STFT. Els parcials sempre han de coincidir amb un pic de l’espectre de
magnitud43 i, per tant, en la representació es veurà quins pics s’han incorporat a les
trajectòries dels parcials i quins no. Aquesta informació serà essencial per comprovar
i millorar l’algorisme d’anàlisi. S’ha optat per marcar els parcials com a quadradets
vermells sobre la representació de la STFT (v. § 6.3.3). Evidentment, la STFT s’ha de
realitzar amb la mateixa seqüència del so, finestra i magnitude threshold que s’ha fet en
l’anàlisi per a cada frame, per tal que coincideixin exactament els parcials amb els pics de
l’espectre de magnitud. També és molt interessant poder veure com es mouen els parcials
d’un frame a l’altre. Per això s’ha optat per animar-los a mesura que s’avança en el so44,
unint amb una línia recta la posició que ocupava el parcial al frame anterior amb la posició
actual (figura 6.8). Com es pot observar en la figura, l’espectre no canvia fins que s’arriba
al següent frame.

frame k

frame k+1

Figura 6.8: animació dels parcials sobre l’espectre de magnitud
43

Sempre que no s’hagi aplicat un cleaning als parcials, és a dir, que no s’hagin omplert els drop outs
curts en les trajectòries.
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Pel que fa al residu, es representa la seva envolupant d’amplitud amb color blau sobreposat
a l’espectre de magnitud de la STFT. Així es pot veure la relació entre un i altre, si s’han
extret tots els pics, si l’energia del residu és menor que la de l’espectre original. Si
l’envolupant del residu s’ha aproximat amb pocs coeficients, la seva representació serà un
conjunt de rectes que uneixen els punts dels coeficients i només donaran idea de les zones
on es concentra l’energia. En canvi, si s’han calculat molts coeficients, l’envolupant tindrà
més resolució i es podrà apreciar bé la forma espectral.
Podem veure a la figura 6.9 la representació gràfica en el cas de l’atac d’una nota A4 de
tible. Observem tres instants consecutius, passant d’un frame al següent. En la figura
superior, ens trobem al frame inicial, i veiem que els parcials coincideixen amb els pics de
magnitud de l’espectre. En l’anàlisi s’han buscat només uns quants parcials, i per això en
l’extrem dret de la finestra no es veuen quadradets sobre els pics. S’observa que el residu té
una energia en general 20 dB per sota dels pics. A continuació, trobem la representació
d’un moment entremig dels dos frames, on l’únic que canvia és la posició dels parcials, que

Figura 6.9: representació mixta de parcials, residu i STFT, amb animació dels parcials

44

Com es veurà més endavant, per escollir en quin moment es realitza la STFT i, per tant, en quin frame,
es marca la posició desitjada en el gràfic del so.
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marquen la trajectòria lineal que segueixen amb una recta de color rosa. S’observa que hi
ha un parcial que puja verticalment, perquè no ha trobat un pic en aquest frame però sí en el
següent. Finalment, trobem la representació del segon frame, on els parcials tornen
a coincidir amb els pics i tant l’espectre com el residu han canviat.

6.3.6 El pitch
Per representar el pitch, disposem de dos tipus de dades. Un és el valor en Hz del pitch que
s’ha detectat durant l’anàlisi a cada frame. L’altre és l’error que s’ha trobat en l’algorisme
de detecció de pitch. Aquest error indica quina confiança mereix el pitch detectat, de
manera que si l’error és més petit que 2 quasi segur que s’ha trobat el valor correcte. S’ha
optat per representar-los conjuntament en el mateix gràfic de dos dimensions. En l’eix
horitzontal es representa el temps i en el vertical la freqüència. L’error es representa,
convenientment escalat, sense indicar-ne el valor. El que interessa és la informació visual
que dóna conjuntament amb la funció de pitch. Això ho podem veure en el gràfic de la
figura 6.9, on es mostra la melodia cantada tres cosas hay en la vida. Amb el pitch podem
anar resseguint la corba melòdica fàcilment, notant on puja i on baixa. La funció de l’error
marca clarament les consonants -sobretot les s, la v i la d-, i en les vocals té un valor molt
baix –sobretot en la a final-. A més, el vibrato de la a final de vida també queda molt ben
representat.

tres

cosas

hay

en

la

vida

Figura 6.9: representació del pitch amb l’error corresponent
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6.4 La finestra principal
La interfície gràfica de SMS està estructurada de la mateixa manera que la majoria
d’aplicacions de Windows. Trobem a la part de dalt la barra del títol (SMS graphical
environment), amb els botons de minimitzar, maximitzar i acabar, i la icona del programa.

icona

minimitzar

nom de l’aplicació

acabar

maximitzar

Just a sota, hi ha la barra de menús, que canvia segons la finestra filla que estigui activada,

la barra d’icones que activen diferents operacions,

obrir fitxer

tallar
copiar

gravar fitxer

imprimir

enganxar

zoom all

zoom in

ajuda

zoom out

zoom in
vertical

zoom
paràmetres
gravar
escollir quines
l’espai
de la STFT
window
finestres es mostraran
de treball
mostrar
tancar l’espai
organitzar
zoom samples la STFT
de treball
l’espai de treball
in sound

zoom in
horitzontal

zoom out zoom out
vertical horitzontal

i el control que permet escollir quin espai de treball es vol visualitzar.

Finalment, a la part inferior trobem la barra que mostra informació de la posició exacta del
punter del mouse sobre una finestra.

Podem veure com queda la finestra principal sencera a la figura 6.10.

Figura 6.10: Finestra principal de la interfície gràfica de SMS
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6.5 Espais de treball (Workspace)
En SMS trobem principalment dos processos: l’anàlisi (v. § 3.3) i la síntesi (v. § 3.4). Cada
procés parteix d’unes entrades, que opera, i dóna unes sortides. Per poder controlar aquests
processos globalment es fa necessari disposar d’un espai de treball on es mostrin
gràficament les entrades i les sortides, i s’accedeixi còmodament als paràmetres de control.
A vegades interessa observar només alguns dels gràfics involucrats en un procés; per tant,
s’ha establert un mecanisme que controla automàticament totes les finestres, de manera que
si se n’afegeix o se n’elimina una aleshores les finestres es reorganitzen sense intervenció
de l’usuari.
Una altra característica important que hauria de tenir l’espai de treball és la sincronització
entre finestres. Això s’ha implementat mitjançant línies verticals i horitzontals que es
mouen en totes les finestres simultàniament quan amb el mouse se’n mou alguna.
Evidentment s’han de sincronitzar tenint en compte la magnitud que representen. Per
exemple, si en una finestra la freqüència és l’eix horitzontal i en una altra el vertical, la línia
horitzontal de la primera finestra estarà sincronitzada amb la vertical de la segona.
A continuació descriurem els espais de treball associats a l’anàlisi i a la síntesi.
6.5.1
6.5.1.1

Workspace d’anàlisi
Distribució de finestres

Recordem quines dades intervenen en l’anàlisi (v. § 3.3 i § 4.6). Es parteix d’un so i d’uns
paràmetres d’anàlisi, i es genera un fitxer .sms amb els parcials, el residu i el pitch, en cas
de ser harmònic. Per tant, de moment, si es volguessin visualitzar totes les dades faria falta
mostrar la forma d’ona del so d’entrada, les trajectòries dels parcials, l’envolupant de
magnitud espectral del residu i el pitch. A més, es podria afegir la finestra de la forma d’ona
del residu i de la representació mixta de STFT, parcials i residu. Això suma sis finestres. La
distribució escollida és la de la figura 6.11.
forma d’ona del so
original

forma d’ona del
residu

Pitch

trajectòries dels parcials

envolupant de magnitud del residu

representació mixta de parcials, residu i STFT
Figura 6.11: distribució de les finestres en el workspace d’anàlisi

I a la figura 6.12 podem veure un exemple real amb totes les finestres. És l’espai de treball
del procés d’anàlisi d’una nota A3 d’un oboè.
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Figura 6.12: workspace d’anàlisi d’una nota d’oboè

6.5.1.2

Paràmetres d’anàlisi

Podem veure a la figura 6.13 el diàleg amb les diferents opcions per als paràmetres del
procés d’anàlisi. Els paràmetres es divideixen en dos blocs:
•

•

Sinusoidal component, que conté els paràmetres que afecten els parcials
(sinusoides). Dins d’aquest bloc, es mantenen els paràmetres que són vàlids per
qualsevol so, i canvien els que són propis d’un so harmònic o inharmònic. Els que
es mantenen són el nombre de parcials, la màxima freqüència analitzada, el llindar
de magnitud (0 dB), el cleaning, guardar o prescindir de les fases, direcció de
l’anàlisi, tipus de finestra i l’opció de crear un fitxer de so amb els parcials
sintetitzats. Els propis d’un so harmònic són els del pitch (lowest, default,
highest), el tipus de so (frase, nota estable, pitch exacte) i la mida de la finestra
mesurada en nombre de períodes. En canvi, els propis d’un so inharmònic són la
freqüència més baixa i el nombre de mostres de la finestra d’anàlisi. A més, també
hi ha una sèrie de paràmetres que es consideren avançats.
Residual component, que conté els paràmetres que afecten el residu. Per al cas d’un
residu aproximat, trobem el nombre de coeficients per a l’envolupant d’amplitud,
un filtre de pas alt i l’opció de crear un fitxer de so amb el residu sintetitzat. Quan
tenim el residu sense aproximar, l’únic que canvia és que desapareix l’opció del
nombre de coeficients.
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Figura 6.13: distribució dels paràmetres d’anàlisi

A més, com a paràmetres generals, trobem el frame rate, la selecció de la part del so que
es vol analitzar (temps inicial, temps final) i el nom del fitxer .sms de sortida.

6.5.2 Workspace de síntesi
6.5.2.1

Distribució de finestres

En la síntesi (v. § 3.4 i § 4.7) partim d’un fitxer .sms amb les dades obtingudes de l’anàlisi
i obtenim el fitxer del so sintetitzat. Per tant, s’hauria de mostrar una finestra amb els
parcials, una altra amb el residu i finalment una amb el so sintetitzat. També pot resultar
interessant mostrar el so original, per poder-lo escoltar i comparar amb el sintetitzat. Això
equival a quatre finestres. S’hi poden afegir, a més, dues finestres amb la STFT del so
original i del sintetitzat, amb tipus de finestra independent. La distribució que s’ha escollit
és la de la figura 6.14.
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So sintetitzat

trajectòries dels parcials

envolupant de magnitud del residu
STFT
del so original

STFT
del so sintetitzat

Figura 6.14: distribució de les finestres en el workspace de síntesi

I a la figura 6.15 tenim un exemple real on trobem totes les finestres del procés de síntesi de
l’anàlisi de la melodia cantada tres cosas hay en la vida.

Figura 6.15: workspace de síntesi de la melodia tres cosas hay en la vida
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6.5.2.2 Paràmetres de transformacions
Les transformacions que es poden fer als parcials i al residu són molt diverses. En la
interfície s’han dividit en quatre grups, dins del menú de transformacions:
•
•

•

•
•

Transformacions d’amplitud: canvis en l’amplitud dels parcials i de l’envolupant
del residu. Tant poden ser canvis en l’eix del temps com en l’eix de la freqüència.
Transformacions de freqüència: canvis en la freqüència dels parcials. Aquí
trobem transposició amb l’opció de conservar la forma espectral (v. § 5.5),
estirament de parcials, filtres de pas baix, de pas alt o de pas de banda.
Modulacions: tant en l’amplitud com en la freqüència dels parcials, i en l’amplitud
del residu. Es pot controlar independentment l’amplitud i la freqüència de la
modulació.
Time stretching: allargar o escurçar el so.
Hibridació: combinació de la magnitud i freqüència dels parcials i del residu de
dues anàlisis diferents. És el que s’anomena cross-synthesis.

Tots aquests paràmetres són envolupants, és a dir, que varien al llarg del temps o de la
freqüència. Els podem veure a la figura 6.16.

Figura 6.16: paràmetres de transfomació
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6.5.2.3 Paràmetres de síntesi
Finalment, trobem els paràmetres de síntesi (figura 6.17). Primer tenim el sampling rate del
so sintetitzat. Normalment serà 44100 Hz. Després hi ha el tipus de síntesi, que pot ser
només parcials, només residu o tot mesclat. Time és el temps en blanc que s’afegeix al
principi del so sintetitzat. TimeOffset indica en quina posició es comença a sintetitzar
el fitxer .sms. Duration equival a la durada del fitxer SMS que se sintetitza. I a sota trobem
el nom del fitxer de so sintetitzat.

Figura 6.17: paràmetres de síntesi

6.6 Conclusions
En aquest capítol hem vist els criteris que s’han utilitzat per dissenyar una interfície gràfica
que treballi amb la tècnica SMS (v. § 3).
Primer s’ha explicat de quina manera es podien representar tots els tipus de dades implicats
en els processos d’anàlisi, síntesi i transformació de sons amb aquesta tècnica, qüestió molt
important perquè precisament amb un entorn gràfic de control es pretén disposar d’eines
visuals que ràpidament i amb facilitat mostrin el que està passant. Hem vist en cada cas
concret com es podia interpretar la representació gràfica, per exemple per distingir el
vibrato, el pitch i les vocals i les consonants d’una melodia cantada a partir de les
trajectòries dels parcials. Ha estat molt important, de cara a poder visualitzar els gràfics,
disposar d’eines de zoom, tant horitzontal com vertical, per poder contemplar els petits
detalls, que sovint són molt importants.
A més, també s’ha explicat una manera d’ordenar els gràfics segons els processos a què
pertanyen. Amb aquesta idea s’han establert dos espais de treball (workspace) que agrupen,
per una banda, les representacions i els paràmetres que afecten l’anàlisi d’un so, i per
l’altra, els que afecten la síntesi i transformació de les dades extretes de l’anàlisi. Amb
aquests workspaces és molt fàcil controlar el procés globalment i veure com es podria
millorar. I també l’entorn gràfic permet amagar representacions per poder veure només les
necessàries, tot automàticament.

CONCLUSIONS

Capítol 7
7.

Conclusions

En aquest treball s’ha partit d’una tècnica d’anàlisi, transformació i síntesi de sons (SMS)
(v. § 3) i d’un software escrit en C per UNIX que la implementava. Aquesta tècnica
consisteix bàsicament en tres parts:
•

Anàlisi:
És un procés basat en l’algorisme de la STFT (Short Time Fourier Transform).
Agafa un so i en va enfinestrant petits fragments successivament (frames), dels
quals calculant la FFT n’obté l’espectre. D’aquest se’n detecten els pics, que
correspondran als harmònics en cas d’un so harmònic, i s’incorporen a unes
trajectòries, a través d’un algorisme de continuació de pics. Aleshores aquestes
trajectòries es resten del so original i s’obté un residu, que en un cas ideal es podria
modelar com a soroll blanc filtrat, del qual només es guarda l’envolupant
d’amplitud espectral o la seva aproximació lineal (coeficients).

•

Transformació:
Les trajectòries de pics (parcials) trobades a l’anàlisi conserven la informació de
freqüència, amplitud i, opcionalment, fase, dels pics a cada frame. En canvi, els
coeficients del residu que modelen la forma espectral de cada frame, només
conserven el valor de l’amplitud. Aquests valors es poden alterar independentment,
de manera que s’aconsegueixen transformacions molt diverses. Per exemple, es pot
transposar el so conservant la forma espectral si es vol, desplaçar l’espectre, estirar
els parcials (stretch), aplicar filtres freqüencials (de pas baix, de pas alt, de pas de
banda, etc.), afegir vibrato a l’amplitud o a la freqüència dels parcials, combinar
magnituds i freqüències de diferents sons (cross-synthesis), afegir fàcilment
reverberacions, etc.

•

Síntesi:
En aquest procés s’agafen les dades dels parcials i se sintetitzen mitjançant síntesi
additiva en el domini espectral. Amb els coeficients del residu, en canvi, se’n fa una
síntesi subtractiva, ja que es considera el residu com a soroll blanc filtrat.

Aquest treball ha consistit bàsicament en tres parts molt diferenciades: millorar certes parts
de la tècnica SMS, dissenyar una estructura de classes en C++ que la implementi, i realitzar
una interfície gràfica que controli els diferents processos i en representi les dades.

Millores a la tècnica i al software SMS
S’ha optimitzat la síntesi ajuntant en una sola IFFT (v. § 5.2) la síntesi dels parcials i del
residu. Bàsicament ha consistit a generar la informació espectral dels dos tipus de dades
a partir de convolucions amb el lòbul principal de la transformada de la finestra de síntesi
(Blackman-Harris 92 dB). Per als parcials, cadascun s’ha de convolucionar amb el lòbul
principal. En canvi, per al residu, primer es genera l’envolupant d’amplitud de tot l’espectre
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i després es convoluciona aquest amb la transformada de la finestra. D’aquesta manera es
guanya força en velocitat, i queda una síntesi més compacta.
Pel que fa al residu, s’ha vist que en molts casos el model estocàstic de soroll blanc filtrat
no és adequat. Llavors s’ha optat per afegir l’opció de conservar la fase del residu
(v. § 5.3) i no només l’amplitud. El problema és que llavors no es poden aplicar
transformacions i es perd flexibilitat, però es guanya molta qualitat. Per poder fer algunes
transformacions, es deconvoluciona durant l’anàlisi la informació espectral del residu amb
la transformada de la finestra, s’apliquen filtres freqüencials, i es torna a convolucionar en
la síntesi.
Una altra millora ha estat la de considerar l’aproximació parabòlica de freqüència
(v. § 5.4) per als parcials. Partint de les equacions de McAulay i Quatieri, s’ha aconseguit
preservar la fase del so original guardant les freqüències de cada frame i la que correspon al
punt mig entre dos frames si es considera la interpolació parabòlica de freqüència. Si
llavors es vol aplicar alguna transformació als parcials conservant el comportament
parabòlic en freqüència, només cal variar el valor de la freqüència a cada frame i al punt
mig entre dos frames. Aquest procediment permet guanyar molta qualitat sobretot en veus
cantades.
També s’ha afegit l’opció de transposar conservant la forma espectral (v. § 5.5). És un
procediment de transformació relativament senzill que consisteix a variar el pitch dels
parcials, simplement multiplicant-ne la freqüència, i calculant-ne l’amplitud a partir de
l’envolupant espectral de cada frame. Un exemple en què s’aprecia molt clarament la
millora que representa és en el cas de transposar una veu: en lloc de sonar com un barrufet,
conserva aproximadament el timbre.
A més, s’ha implementat també un algorisme de correcció harmònica (v. § 5.6) que
permet calcular correctament els harmònics en el cas d’existir un estirament pronunciat en
el so original. Un cas molt típic en que passa això és el del piano, on a causa del gruix de
les cordes els harmònics aguts cada vegada es van separant més.
S’ha dissenyat també un nou format de fitxer (v. § 5.7), compatible amb la proposta SDIF,
que es basa en una estructura d’arbre organitzada en chunks, fàcilment ampliable, i que va
més enllà de les actuals possibilitats de SMS.
Totes aquestes millores de la tècnica SMS s’han implementat en una sèrie de classes en
C++ (v. § 4), que són una base per a moltes possibles aplicacions que facin ús d’aquesta
tècnica. L’estructura modular de classes agrupa les diferents operacions de la tècnica
i estableix relacions d’herència que faciliten la creació de noves classes i noves
aplicacions. Principalment s’han agrupat en operacions del frame (CSMSFrame), del track
(CSMSTrack), de l’espectre (CSpectrum, CSpectralAnalysis, CSpectralSynthesis), de l’anàlisi (CSMSAnalysis,
CAnalParams), de la síntesi (CSMSSynthesis, CSynthParams) i d’entrada/sortida (CSMSIO, CsoundIO,
CScoreIO).

Interfície gràfica
Una part important d’aquest projecte ha estat el disseny i implementació d’un entorn gràfic
(v. § 6) que controli els diferents processos SMS. El pas qualitatiu que va d’una línia de
comandes i sèries de nombres a un entorn de finestres amb representacions gràfiques és
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enorme. Permet observar els resultats del procés ràpidament i extreure’n conclusions per
millorar-lo. En l’anàlisi, per exemple, es poden visualitzar les trajectòries dels parcials, les
envolupants d’amplitud del residu, la funció de pitch, l’error en la detecció de pitch, la
variació d’amplitud dels parcials, la forma d’ona del so original i del residu, els pics
conjuntament amb l’espectre, etc. I tot en un mateix espai de treball, és a dir, tot de cop a la
pantalla. El concepte d’espai de treball també suposa un pas endavant, ja que permet
controlar globalment un procés a través de la representació dels resultats i dels diàlegs de
paràmetres. És a dir, que amb la interfície gràfica és molt més fàcil i còmode accedir a la
tècnica SMS i treballar-hi.

Un salt qualitatiu
La creació de la interfície gràfica i la millora de la tècnica SMS ha suposat un pas important
per al seu desenvolupament. Primer perquè s’ha portat a una plataforma de hardware molt
extensa (PC), on molta gent podrà accedir-hi i fins i tot treballar-hi a casa. I després perquè
amb la interfície s’ha aconseguit una interacció molt més còmoda, fàcil i ràpida amb la
tècnica. També és important remarcar que no pretén ser un programa comercial sinó un
entorn de treball i experimentació. De fet, actualment hi ha molta gent que l’utilitza per fer
treballs experimentals o per compondre. A més, en el Curs de Composició i Informàtica
Musical de l’IUA (Institut Universitari de l’Audiovisual) es fa servir en les classes.

Un treball obert
El treball realitzat no està tancat. Queden moltes coses per fer encara. Per exemple, seria
molt interessant aconseguir una anàlisi i una síntesi a temps real, que permetria obtenir
resultats immediats i obriria les portes a moltes aplicacions noves (efectes sobre la veu d’un
locutor, implementació d’un sintetitzador, etc.). També es podria adaptar molt més a les
característiques de la veu cantada o parlada per poder canviar el timbre o construir un
sintetitzador de veu. Hi ha moltes possibilitats que encara no estan explorades o prou
treballades. Per exemple, una direcció que comença a investigar-se a l’IUA és la creació
d’un sintetitzador musical (Serra, Bonada, Herrera i Loureiro, 1997) i també la d’un
sintetitzador de veu. Una altra línia d’investigació és la de generar interpretacions musicals
expressives a partir de fragments gravats sense expressivitat (Arcos, López de Mántaras
i Serra, 1997).
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