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Introducció

En aquest mòdul fem referència a tot allò relacionat amb el disseny
d'interacció mitjançant el so. Gràcies a dispositius de captura d'àudio com els
micròfons, avui dia incorporats a gairebé tots els aparells electrònics de comunicació i oci (telèfons, ordinadors, videoconsoles), podem dissenyar interaccions persona-ordinador senzilles i efectives, amb el canal de la nostra pròpia
veu com a interactuador, o mitjançant l'anàlisi de qualsevol altra font sonora
(instruments musicals, so ambient, etc.).
Pensem, per exemple, en sistemes d'il·luminació domòtica que permeten
l'activació de la llum mitjançant dues picades de mà seguides; en sistemes de
visualització musical que permeten la generació automàtica d'imatges a partir
de l'anàlisi freqüencial de la música, o en sistemes d'anàlisi del soroll ambient
per tal de detectar-ne el nivell de contaminació acústica.
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Objectius

1. Repassar conceptes fonamentals de la física ondulatòria, com la freqüència
i l'amplitud.
2. Sedimentar els conceptes i característiques fonamentals de l'àudio digital.
3. Aprendre els algorismes més importants relacionats amb l'anàlisi d'àudio.
4. Estudiar les eines existents per a la captura del so i la seva posterior digitalització.
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1. Conceptes teòrics

1.1. Freqüència

La freqüència del so fa referència a la quantitat de vegades que vibra
l'aire que transmet aquest so en un segon. La unitat de mesura de la freqüència són els hertzs (Hz). La mesura de l'ona pot començar en qualsevol punt de la mateixa.

Per a que l'ésser humà pugui escoltar un determinat so, la seva freqüència ha
d'estar compresa entre els 20 i els 20.000 Hz. La majoria de sistemes de captació
convencional no superen aquest rang de freqüències.
Els sons que percebem com a aguts tenen una freqüència major que els sons
greus. La freqüència dels tons aguts oscil·la entre els 2.000 i els 8.000 Hz mentre que els greus varien entre els 20 i els 250 Hz. Els tons mitjos tenen una
freqüència d'oscil·lació d'entre 500 i 1.000 Hz.
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1.2. Freqüència i tons musicals

Font: Wikipedia (cc).

En la notació musical occidental, es pren com a referència la freqüència de
440hz, que és assignada a la nota A4 (La de la 4a. octava). Entre una nota i
la seva octava superior, que és del doble de freqüència, hi ha 12 subdivisions
o semitons.
La ràtio numèrica entre les freqüències de dos semitons successius és exactament l'arrel dotzena de 2 (un factor aproximadament de 1.05946).
Aquest sistema de subdivisió de l'escala musical en 12 tons s'anomena temperament�igual i, tot i que és el sistema d'afinació més estès en la música occidental, no és l'únic existent i poden construir-se sistemes de divisió infinits
d'una escala musical, amb distintes ràtios de freqüència entre notes correlatives i nombre de subdivisions.
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1.3. Amplitud

L'amplitud d'una ona sonora és el grau de moviment de les molècules
d'aire en l'ona, i correspon a la intensitat de l'expansió i compressió
atmosfèrica que l'acompanyen. Com més elevada és l'amplitud de l'ona,
més intensament colpegen les molècules el timpà i més� fort és el so
percebut.

L'amplitud d'una ona sonora pot expressar-se en unitats absolutes mesurant
la distància de desplaçament de les molècules de l'aire, o la diferència de pressió atmosfèrica entre la compressió i l'expansió. Habitualment ens referirem
a l'amplitud d'una ona sonora emprant la seva mesura en db (decibels), tot i
que també podem trobar-hi referències en pascals i mil·libars.
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1.4. Senyals complexos: harmònics

La majoria d'oscil·ladors, incloent-hi la veu humana, un violí o una estrella
Cefeida, són més o menys periòdics i estan formats per harmònics.
La majoria d'oscil·ladors passius, com les cordes d'una guitarra, la membrana
d'un timbal o una campana, oscil·len de manera natural a diferents freqüències
simultànies conegudes com a parcials. Quan l'oscil·lador és llarg i prim, com
una corda de guitarra o la columna d'aire en una trompeta, la majoria dels
parcials són múltiples sencers de la freqüència fonamental; aquests parcials els
anomenem harmònics.

Els harmònics són les diferents freqüències presents en el moviment d'un
oscil·lador, múltiples íntegres de la freqüència fonamental.
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Els parcials amb freqüències que no són múltiples sencers de la freqüència fonamental s'anomenen inharmònics, i generalment són percebuts com desagradables. El so de les campanes, per exemple, conté molts inharmònics.
Percepció de l'oïda humana
L'oïda humana no percep els harmònics com a notes separades. De fet, una nota musical
formada per moltes freqüències harmònicament relacionades és percebuda com un so
únic, la qualitat o timbre del qual és el resultat de l'amplitud relativa de cadascuna de les
freqüències harmòniques. El so d'una nota de piano, per exemple, està format per una
combinació complexa d'harmònics, tot i que el nostre cervell interpreta com a definitori
de l'altura tonal només l'harmònic fonamental. La resta d'harmònics presents en el so
del piano contribueixen al seu caràcter tímbric, fent-nos percebre el seu so característic,
diferenciable tímbricament del so de la guitarra, per exemple.

1.5. Monofonia/Polifonia
Hem de tenir molt en compte, a l'hora de plantejar el disseny de la nostra
interacció, si anem a treballar amb senyals polifònics o monofònics. Un senyal monofònic està format d'un únic harmònic fonamental (la veu humana,
o una trompeta) i és molt més senzill d'analitzar (a nivell de to pur o pitch,
com veurem més endavant) que un senyal polifònic, que està compost per un
conjunt de sons simultanis a distintes freqüències (una orquestra simfònica,
acords de piano, remor del carrer).
Així i tot, com veurem més endavant, l'anàlisi de senyals mitjançant FFT ens
pot oferir informació molt útil fins i tot en el cas de senyals d'àudio polifònic.

Les característiques més importants del so són la freqüència (nombre
d'oscil·lacions per segon, mesurada en Hz), i l'amplitud (intensitat de
l'ona sonora, mesurada en db). A més, tots els sons estan formats per
un nombre de freqüències que es produeixen simultàniament a la fonamental, que anomenem harmònics o inharmònics, depenent de si
les seves freqüències són múltiples sencers o no de la freqüència fonamental, i que aporten a cada so el seu caràcter tímbric.

1.6. ADC-DAC

ADC-DAC: conversors analògic-digital/digital-analògic.
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Dins el domini digital les dades s'emmagatzemen en format binari i amb una
resolució determinada per les capacitats de memòria i poder de computació
dels processadors. De la mateixa manera que una imatge s'emmagatzema com
una matriu d'un nombre finit de píxels, una ona sonora s'emmagatzema i es
processa com una llista finita de valors d'amplitud en el temps.
La conversió de les vibracions sonores del món real, de "resolució infinita",
en valors digitals comprensibles per un microprocessador es fan gràcies a un
conjunt de components i microcontroladors electrònics anomenats Conversors�analògic-digital (ADC: analog-digital converters).
A través de transductors electroacústics (micròfons) es converteixen les vibracions en dades d'àudio analògic (canvis de voltatge) i els ADC s'encarreguen
de traduir aquests valors de voltatge en senyals binaris processables pels ordinadors.
En el cas invers, dels Conversors�digital-analògic (DAC: digital-analog converters), es converteixen dades digitals en valors de voltatge que, quan són aplicats
a un sistema d'amplificador i altaveus, provoquen el moviment de les membranes dels altaveus, que a la seva vegada provoquen el moviment de l'aire en
freqüències audibles.
1.7. SampleRate
Freqüència de mostreig

La freqüència�de�mostreig, normalment mesurada en Hz (valors per
segon), és la resolució dins el domini temporal de què es compon una
determinada mostra d'àudio.

Com més alt és el SamplingRate, més valors d'amplitud per segon tindrà la
mostra, i per tant més resolució. Per a donar-ne diversos exemples, l'SR d'una
música comercial distribuïda en CD o MP3 sol ser de 44.100 hz; l'SR de la línia
de telefonia fixa és d'11.000 Hz, i les gravacions professionals d'àudio en estudi
es poden arribar a fer a 192.000 Hz.
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1.8. BitDepth

BitDepth: profunditat de bits.

Cadascun dels valors d'amplitud (volum) d'una mostra d'àudio s'entrega amb
un nombre entre -1 i 1, essent 0 el valor neutre. Estem parlant, doncs, de
nombres decimals.
Depenent de la profunditat de bits, aquests nombres decimals entre -1 i 1 seran
més o menys precisos.
L'estàndard actual està fixat en 16bits per a les gravacions d'àudio en CD o
MP3, tot i que encara trobem àudio a 8 bits en les videoconsoles portàtils i
petits dispositius electrònics. Les gravacions d'àudio professional solen fer-se
a 24 o 32 bits.

La profunditat de bits, doncs, defineix la resolució dels nombres decimals dels valors d'amplitud d'una ona sonora.
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2. Les eines

2.1. Microfonia
L'eina bàsica del disseny d'interaccions mitjançant el so és el micròfon.

El micròfon és un transductor electroacústic. La seva funció és la de
traduir les vibracions degudes a la pressió acústica exercida sobre la seva
càpsula per les ones sonores en energia elèctrica, la qual cosa permet
gravar sons de qualsevol lloc o element.

De micròfons en podem trobar de diferents formes i sistemes d'operació, dels
quals ens fixarem en tres: direccionals, omnidireccionals i per contacte.
1)�Direccionals
Els micròfons unidireccionals o direccionals són aquells micròfons molt sensibles a una única adreça i relativament sords a les restants. El seu principal
inconvenient és que no donen una resposta constant: són més direccionals
si es tracta de freqüències altes (aguts) que si són de baixes (greus), ja que la
direccionalitat del so, com de tot tipus d'ones (ja siguin mecàniques o electromagnètiques), depèn de la seva freqüència. El seu principal avantatge és que
permet una captació localitzada del so. Normalment, s'utilitzen acoblats a girafes de so.
2)�Omnidireccionals
Els micròfons omnidireccionals tenen un diagrama polar de 360° (la circumferència completa).
Els micros omnidireccionals tenen una resposta de sensibilitat constant, cosa
que significa que capten tots els sons independentment de la direcció des d'on
arribin.
El seu principal inconvenient és que, en captar-ho tot, capten tant el que volem com el que no: soroll de l'entorn, reflexions acústiques, etc.
3)�De�contacte
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Prenen el so en estar en contacte físic amb l'instrument. S'utilitzen també com
a sensor per a disparar un so d'un mòdul o sampler a través d'un MIDI disparador o trigger.
2.2. Targetes de so
Aquests sistemes de microfonia, en el cas d'estar dissenyant un sistema interactiu basat en programari, s'han de connectar a un ordinador per tal de
processar-ne els sons recollits. Per a connectar un micròfon a l'ordinador farem servir una targeta�d'àudio. Gairebé tots els ordinadors actuals porten targetes d'àudio integrades, i solen incorporar un simple connector minijack de
3,5 mm.
La majoria de sistemes de microfonia professional es connecten a traves del
sistema XLR, molt més estable i lliure de sorolls, per la qual cosa recomanem
que, en el cas de necessitar dades sonores netes i fiables per al nostre disseny
interactiu, es facin servir targetes d'àudio externes amb entrades i sortides amb
connectors balancejats i de gran format.
2.3. Fonts sonores
Una decisió important quan dissenyem una interacció basada en àudio és quina serà la font sonora que desencadenarà les accions dissenyades: la veu humana, un instrument musical, picar de mans...
Segons quina sigui aquesta font, haurem de triar quin és el sistema tècnic més
adient: micròfons de contacte, direccionals, sense fil...
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3. Dissenyant interaccions amb so

A continuació enumerarem algunes de les tècniques que ens permeten interpretar dades per tal de generar reaccions interactives amb el so. Com sabeu
una part important del disseny d'una interacció és escollir quina informació es
recull, com s'analitza i com es defineixen reaccions al respecte. En aquest apartat descriurem diverses formes d'analitzar el so obtingut. Es a partir d'aquestes
tècniques que podreu pensar posteriorment en reaccions, ja siguin en pantalla
o via actuadors físics (llums, motors, pistons, etc.).
3.1. Anàlisi d'amplitud
Mitjançant l'anàlisi del volum aparent d'una mostra de so podem dissenyar
tot un seguit d'interaccions senzilles.
Hem vist que, estrictament, l'amplitud d'una mostra d'àudio canvia moltes
vegades en un petit fragment de temps (l'ona sonora audible mes "lenta" té
una freqüència de 20 cicles per segon). Això ens podria portar a la conclusió
que, en realitat, l'amplitud d'una mostra canvia tantes vegades per segon que
és impossible treure'n una informació útil de cara al disseny d'interacció.

1)�Seguidors�d'envolvent
Per tal de superar aquesta dificultat, s'acostuma a utilitzar una tècnica de "suavitzat" de l'ona sonora que permet extreure'n les dades d'amplitud aparent.
Aquest tècnica és coneguda com a seguiment� de� l'envolvent (envelope following), i a través de la definició dels valors d'atac i caiguda de la corba d'anàlisi
podem obtenir un mostreig suavitzat dels valors d'amplitud de l'ona sonora.
Normalment les envolvents es poden ajustar mitjançant 4 paràmetres: atac,
caiguda, sostingut, extinció (ADSR: attack, decay, sustain, release). Definint els
temps de cadascun d'aquests paràmetres, podem generar envolvents de tot
tipus (l'envolvent d'amplitud d'una nota de piano, per exemple, tindria un
atac molt ràpid, una caiguda i sostingut molt breus, i una extinció bastant
extensa).
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A partir d'aquestes dades que ens ofereix la corba d'envelope (vegeu imatge),
podem començar a dissenyar interaccions basades en el volum del so.
2)�Definició�de�llindars
Potser el disseny d'interacció més popular es basa en la definició d'un llindar
d'amplitud (amplitude treshold), definit en db (decibels), a partir del qual es
dispara un esdeveniment o event.
Posem per cas que definim un llindar alt i obliguem els usuaris del nostre disseny interactiu a emetre un so ben alt (cridant, per exemple) per tal que es dispari una acció
determinada (diferent d'un event audiovisual, engegar un llum, moure un motor, etc.).

3)�Càlcul�estadístic
No obstant això, a partir de l'anàlisi estadístic i l'ús de les matemàtiques en general, podem arribar a dissenyar interaccions complexes que tinguin en compte factors com el nivell de canvi del volum al llarg del temps.
A través d'algorismes de programació podríem definir una interacció basada en el nombre de cops que es pica de mans; en la progressió d'amplituds (in crescendo o in decrescendo); o en la freqüència de variació d'amplituds en el temps, per posar-ne només alguns
exemples.

Exemple
Per a mesurar l'expressivitat
d'un instrument musical, per
exemple, o detectar alteracions sobtades de l'espai sonor.
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3.2. Anàlisi de freqüència
Un algorisme de detecció de to pur o pitch s'encarrega d'estimar el to o la freqüència fonamental d'un senyal quasi periòdic o virtualment periòdic, provinent d'una gravació digital.
Hi ha dos mètodes populars de seguiment o tracking de pitch, el ZCD (detecció
d'encreuaments per zero) en el domini del temps, i l'altre mitjançant FFT (fast
fourier transforms) dins el domini de la freqüència.
El ZCD és un algorisme molt lleuger que consumeix pocs recursos i que pot ser
implementat en la majoria de sistemes (fins i tot en Arduino) amb capacitat
limitada de processat de senyals. No obstant això, el ZCD funciona raonablement bé en situacions com l'anàlisi de tons telefònics (DTMF) o en qualsevol
altra situació d'anàlisi de senyals sintètics i periòdics, però no és gaire fiable
quan el senyal a analitzar és molt complex o ric en harmònics, com ara senyals
d'àudio polifònic o processament de la parla.
L'anàlisi per FFT és molt fiable i robust, tot i que és molt exigent quant a càrrega
de processador i no tots els dispositius estan preparats per a fer tasques d'FFT
en temps real.
1)�ZCD
L'algorisme d'encreuament per zero es basa en la detecció de l'encreuament del
senyal pel punt d'amplitud zero i el càlcul del temps entre dos encreuaments
successius. Aquesta mesura del temps entre els successius encreuaments per
zero ens dóna una dada fiable de la freqüència de l'ona sonora, que podem
aïllar de la manera següent:

Temps entre zeros (en segons) = T
Freqüència en hertzs = F
F= (1/T)*2

Anàlisi d'àudio
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2)�FFT
L'anàlisi freqüencial a través de FFT (transformades ràpides de Fourier) és molt
versàtil i ens pot donar una gran quantitat de dades útils en el context del
disseny d'interaccions. Grosso modo, el mètode de Fourier es basa en la reducció d'un fragment (window) del senyal als seus components sinusoïdals, per tal
de facilitar-ne l'anàlisi matemàtica. Un cop feta aquesta reducció sinusoïdal,
l'algorisme dóna informació sobre les diferents freqüències presents en el senyal i els seus valors d'amplitud.
Aquest mètode, per tant, és capaç de, a més de donar-nos informació sobre el
to fonamental d'un senyal d'àudio monofònic (una trompeta, per exemple),
facilitar una relació d'energia per a cada banda de freqüències dins l'espectre
sonor.
Mitjançant aquesta informació sobre cada banda de l'espectre, podem dissenyar un algorisme d'interacció sonora que mesuri l'amplitud de tres bandes
freqüencials (greus, mitjos i aguts, per exemple) i assignar diferents esdeveniments interactius a l'energia present en cadascuna de les bandes.
De la mateixa manera que amb l'anàlisi d'amplitud, aplicant algorismes matemàtics sobre el senyal obtingut després de l'anàlisi podríem dissenyar interaccions més complexes: detecció d'escales o patrons musicals, reconeixement de
bandes de formants (fonemes), o detecció d'estats d'ànims de la parla posant
en relació freqüències, amplituds i la seva evolució en el temps...

Exemple
Un algorisme com aquest podria ser efectiu en una situació
de visualització musical, per
exemple.
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4. Més enllà. Recursos i bibliografia específica

4.1. Altres estratègies d'anàlisi
Reconeixement de la parla: http://en.Wikipedia.org/wiki/Speech_recognition
4.2. Música visual
Al llarg de la història de l'art podríem trobar nombroses analogies entre música
i arts visuals, a través d'artistes que incorporen un cert sentit sinestèsic a les
seves obres, treballant en l'anàlisi i la generació de pintures o de música que
evoquen conceptes o sensacions extravisuals o extramusicals. Casos d'artistes
visuals com Wassily Kandinsky són representatius d'aquesta corrent, i representen una analogia clara amb els mètodes moderns de visualització�sonora,
executada a través d'algorismes d'anàlisi d'àudio.
En aquesta línia, recomanem que consulteu l'obra d'artistes com Oskar Fischinger, Norman McLaren o Walter Ruttman, ja que el seu treball té molt a
veure amb el contingut d'aquest modul, i ofereix un punt de vista original al
voltant de l'anàlisi i la comprensió de la música com a portadora de valors
extramusicals.
http://en.Wikipedia.org/wiki/Visual_music
4.3. Institucions i centres de recerca
IRCAM: http://www.ircam.fr
MTG: http://mtg.upf.edu/
4.4. Eines especialitzades de programari
SuperCollider: http://www.audiosynth.com/
Chuck: http://chuck.cs.princeton.edu/
Csound: http://www.csounds.com/
PureData: http://puredata.info/
MaxMSP: http://cycling74.com/
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Reaktor: http://www.native-instruments.com/
4.5. Bibliografia i recursos en línia
Miller pucket, The Theory and Technique of Electronic Music
http://crca.ucsd.edu/~msp/techniques.htm
http://es.Wikipedia.org/wiki/Transformada_r%C3%A1pida_de_Fourier
http://en.Wikipedia.org/wiki/Pitch_detection_algorithm
http://en.Wikipedia.org/wiki/Envelope_detector
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