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1- Introducció

Aquest projecte consisteix en crear una màquina capaç de convertir una ona de llum de 

l'espectre visible (un color) en una ona de so (una nota), amb la qual es pugui crear una 

seqüència de setze notes que es vagi repetint.

La idea de realitzar aquest treball va sortir de diferents llocs, i va ser un procés que va 

passar per diverses etapes abans d'adoptar la forma que actualment té.

Durant les vacances d'estiu del 2011, un cop vaig acabar quart d'ESO, vaig tenir la sort de 

ser seleccionat per passar quinze dies a Les Planes de Son, en un programa que pretén 

formar joves investigadors. Allà dalt vaig poder parlar amb científics de primera línia, i amb 

altra gent que compartia les meves inquietuds. Va ser també durant aquesta estada que 

vaig començar a perfilar aquest projecte. En un principi havia de ser només per continuar  

al programa (ens feien fer un article científic durant tot l'estiu) però vaig decidir, també, 

d'utilitzar-lo com a treball de recerca per l'Institut, ja que penso que dóna per molt.

Durant l'estada a Les Planes de Son, tenia clar que volia fer un article relacionat amb la  

tecnologia, però també amb la química, que era el que principalment feia allà dalt. La idea 

de crear un instrument que convertís el color en so va sorgir un vespre en un bar d'aquí a 

Banyoles. Conversant amb el meu pare, músic a estones lliures, vaig decidir d'elaborar 

aquest projecte.

La idea original que tenia era la de crear una màquina que, al detectar un cert colorant,  

sonés (la idea era fer servir colorants líquids naturals com els que havia utilitzat a l'estada:  

antocianines, curcumina, clorofil·la, B-carotens...) però posteriorment vaig veure que era 

molt  difícil  portar  a  terme  un  anàlisi  químic  de  les  substàncies,  el  material  i  els 

components necessaris (i  els coneixements) no estaven al meu abast, de manera que 

vaig decidir que detectés el color dels colorants líquids, però vaig decidir ampliar-ho a 

qualsevol objecte amb color. La màquina tindria setze sensors RGB, i al cim de cadascun 

es col·locaria una mostra d'un color, i després la màquina reproduiria amb un so els colors 

que detectessin els sensors RGB. La teoria és molt bonica,  però a l'hora de fer la llista de  
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components vaig veure que els sensors RGB de qualitat (els que tenen més sensibilitat) 

costaven força diners i el pressupost s'anava de mare. De manera que vaig fer el plànol 

de la màquina tal i com és ara (amb algunes petites diferències a causa d'actualitzacions i  

millores recents), amb un sol sensor i setze botons per col·locar les notes.

Després de pensar diversos noms vaig decidir batejar la màquina amb el de Chromachine 

(Chroma = color, machine = màquina).

La  creació  del  prototip  de  la  Chromachine  va  tardar  tot  un  estiu,  tant  per  muntar  el  

hardware com per elaborar el software i els algorismes de conversió d'ones. Primer vaig 

fer un esquema en paper de la màquina i vaig esbossar la primera idea del codi. Més 

endavant vaig provar cada part de la màquina i cada part de codi (sensor, metrònom, 

algorismes conversió, etc) per separat, així es redueix el risc d'error i el temps en trobar-lo  

si  en  sorgeix  algun.  Finalment,  un  cop  totes  les  parts  funcionaven  correctament  per 

separat, vaig ensamblar-les totes per crear el prototip tal i com és actualment, encara que 

posteriorment s'han realitzat algunes millores.

Els objectius del treball són, doncs:

1-  Crear  una  màquina  capaç  de  convertir  el  color  en  so  sense  usar  un  codi  

completament arbitrari.

2- Crear una màquina senzilla i pràctica d'utilitzar.

3- Ampliar els meus coneixements de matemàtiques i física desarrollant algorismes 

i posar en pràctica tot el que he anat aprenent de tecnologia, programació i Arduino 

(C++, entorn virtual d'Arduino, creació de circuits...)
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2- Antecedents històrics

Isaac Newton, físic i matemàtic anglès que visqué entre el 1643 i el 1727 va ser el primer  

en estudiar el fenomen de l'espectre visible i donar-ne una explicació.  Amb l'ajuda d'un 

prisma va aconseguir descompondre un feix de llum blanca i va aconseguir els colors de 

l'espectre  visible.  Gràcies  a  això  va  descobrir  que  la  llum  blanca  està  formada  per  

diferents colors, els de l'arc de Sant Martí. Newton va pensar que la llum estava formada 

per partícules (encara que ell no va fer servir aquest terme) anomenades “corpuscles”, i 

va publicar tots els seus treballs sobre llum en el seu llibre  Òptica, i  que va ser criticat 

pels defensors de la teoria ondulatòria,  entre els que cal destacar Robert Hooke (1635-

1703),  el  pare  de  la  teoria  ondulatòria. Posteriorment,  gràcies  a  les  aportacions  de 

diversos físics i investigadors, entre ells Erwin Schrödinger (1887-1961), W. K. Heisenberg 

(1901-1976), J. Clerk Maxwell (1831-1879), Albert Einstein i Max Planck (1858-1947) es 

va demostrar que la llum es comporta com una ona i com una partícula al mateix temps.

Per altra banda, l'acústica es va originar amb Pitàgores, a l'antiga Grècia, però no va ser  

fins al s. XVI que es van fer avenços realment importants en la matèria gràcies a Galileo 

Galilei  (1564-1642) i Marin Marsenne (1588-1648). Galileo Galilei, astrònom, matemàtic i 

físic italià, va ser un dels primers a entendre el fenomen de la freqüència del so. Va ser 

dels primers en dir que el so no era més que una vibració que es transmet en l'aire. Per  

altra banda, Marin Marsenne, teòleg, matemàtic i físic francès va mesurar per primer cop  

al 1640 la velocitat del so en l'aire, a partir d'estudiar el temps de retorn de l'eco. Isaac 

Newton també va treballar en el tema, i va calcular la velocitat de propagació del so a 

través d'un cos sòlid. Al segle XVIII, una de les figures més importants en el camp de la 

acústica va ser Hermann von Helmholtz (1821-1894), físic i filòsof alemany. Destaca per 

haver  inventat  el  ressonador  de  Helmholtz,  màquina que es  pot  considerar  el  primer 

instrument musical electrònic de la història, malgrat que ell el va construir amb finalitats 

científiques d'anàlisi de sons i freqüències i no pas per la seva aplicació musical. Aquest 

artefacte tenia la peculiaritat que podia absorbir un cert rang de freqüències i amplificar-

les de manera que l'usuari fos capaç d'estudiar-les. Totes les teories sobre acústica van 

ser unificades per John William Strut (1842-1919), físic i profesor britànic i Premi Nobel de 
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Física al 1904. Aquests avenços en el camp de l'acústica i en la comprensió de les ones 

van suposar una millora en el món de les comunicacions (i per descomptat en el món de 

la música), com per exemple la invenció del telègraf per part de Carl Friederich Gauss 

(1777-1855)  i  Wilhelm  Edward  Weber  (1804-1891),  o  la  ràdio  gràcies  a  Nikola  Tesla 

(1856-1943).

Isaac  Newton  creia  que  existia  una  relació  entre  la  música  i  el  color.  Quan  va 

descompondre el feix de llum blanca a través del prisma va veure que sortien set colors,  

que és el mateix nombre de notes de l'escala.

Els  primers  intents  de  barrejar  el  so  amb  color  van  començar  probablement  amb  el 

professor Louis-Bertrand Castel,  matemàtic francès nascut al  1688 i  mort  el  1757. Va 

intentar  construir  un  Orgue  de  color,  malgrat  que  no  va  tenir  èxit.  El  seu  deixeble 

Schiffermüller (1727-1806) va continuar amb el seu projecte, però la major part dels seus 

treballs es van perdre a la revolució d'Àustria del 1848. No obstant, hi va haver més gent 

que intentà construir un orgue de color, cada cop més avançat. Wallace Rimington va 

millorar l'original de Louis-Bertrand Castel, i Thomas Willfred va fer una versió molt més 

avançada, que batejà com a Clavilux.

Un dels principals problemes, però, era establir un criteri per relacionar els colors amb les 

notes. Pintors com Vasily Kandinsky van intentar profunditzar en aquest assumpte, però 

no es va trobar una solució al problema. Amb l'arribada dels ordinadors, es va començar a 

treballar molt amb la síntesi entre so i imatge. Alguns artistes com John Whitney o Toshio 

Iwai han elaborat programes per tal de barrejar la imatge i el so.

Però de moment cap artista no ha establert una autèntica relació entre els dos conceptes 

d'una manera no-arbitrària i amb una certa metodologia científica.
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3- Les Ones

3.1- Propietats i característiques generals de les ones

Quan parlem d'ones, en física, ens referim a una pertorbació que es propaga per l'espai,  

que transporta energia però no matèria. Es pot propagar per l'aire, per l'aigua o qualsevol 

líquid, i fins i tot pel buit. Les ones poden ser de dos tipus: mecàniques si necessiten un 

medi per propagar-se, o electromagnètiques si no en necessiten cap.

Segons com es propaguin les ones en l'espai les podem qualificar en tres tipus:

-Unidimensionals: es propaguen en una sola dimensió, de forma lineal. Un exemple poden 

ser les molles de joguina.

-Bidimensionals: es propaguen en dues dimensions, en un pla. Un exemple poden ser les 

ones que es formen sobre la superfície d'un llac quan hi tirem un objecte.

-Tridimensionals: es propaguen en totes direccions. Un exemple seria el so.

Segons la direcció de l'oscil·lació de les partícules les ones poden ser:

-Longitudinals: quan la direcció de l'oscil·lació és igual  a la direcció de propagació de 

l'ona.

-Transversals: quan la direcció d'oscil·lació de les partícules és perpendicular a la direcció 

de propagació de l'ona.
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Una ona consta de varis elements:

-Longitud d'ona (  λ  ):   la distància entre dos punts de l'ona en el mateix estat d'oscil·lació. Es 

mesura en metres (m).

-Velocitat de fase (v): velocitat en què es propaga l'ona. Es calcula en metres per segon 

(m/s).

-Període (T): temps que tarda l'ona a anar d'un punt de màxima amplitud al següent. Es 

calcula en segons (s).

-Freqüència (f): vegades que es repeteix l'oscil·lació per unitat de temps. Es calcula en 

Hertz (Hz).

Per tal de poder fer càlculs amb ones, les fòrmules que més s'utilitzen són les següents:

λ=v ·T

λ=
v
f

T=
1
f

3.2- Ones electromagnètiques  La llum–

Entenem per llum aquell tipus de radiació electromagnètica que pot ser captada per l'ull  

humà. La llum està formada per un tipus de partícules anomenades fotons.

L'espectre electromagnètic inclou totes les longituds d'ona (i, per tant, quantitat d'energia) 

que pot adoptar la llum. La longitud d'ona que els humans som capaços de captar és  
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només una petita part de tot l'espectre electromagnètic. L'anomenem espectre visible, i va 

de 400 nm (violeta) a 700 nm (vermell)  aproximadament,  que són 8x1014 i  4x1014 Hz 

respectivament. Per sota els 400 nm tenim les radiacions més perilloses (ultraviolades, 

rajos X...) i per sobre els 700 les menys energètiques i, per tant, menys perilloses (ràdio,  

microones, infrarojos, etc).

La velocitat de la llum, en un principi, es creia que era infinita. La primera medició amb èxit 

de la velocitat de la llum la va fer Ole Christensen Romer (1644-1710), astrònom danés, al 

1676.  Actualment sabem que en el buit és d'aproximadament 3x108 m/s.

3.3- Ones mecàniques  El so–

El so és una ona mecànica i, com a tal, necessita un medi per propagar-se, normalment 

l'aire.

La velocitat de propagació del so en l'aire, a temperatura ambient, és d'aproximadament 

340 m/s. Quan el so es propaga a través de l'aigua o d'un líquid similar, té una velocitat  

superior, de 1480 m/s i a través d'un sòlid com l'acer és de 5960 m/s

El rang de freqüències que l'orella humana és capaç de captar va de 20 Hz fins a 20 KHz 

de mitjana. És un rang relativament limitat, tenint en compte que hi ha animals capaços de 

sentir ultrasons (per sobre els 20KHz) i infrasons (per sota els 20Hz).

El rang de freqüències que sol ser més utilitzat en el món musical va de 27,5 Hz a 4180 

Hz.
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4- Arduino, C++ i hardware/software lliure

Ja des de molt abans de començar el projecte de la Chromachine, havia començat a fer 

pràctiques de programació i també amb Arduino, la placa mare d'aquest sequenciador 

cromàtic. És per això que, tant bon punt vaig començar a idear el projecte i a pensar en  

els materials, vaig tenir clar que havia de fer servir Arduino.

I ho vaig fer per diverses raons. La primera és una qüestió pràctica: Arduino és una placa 

barata, pràctica, robusta i fàcil de programar, i té un entorn de programació que facilita la  

tasca d'elaborar el codi i també el compilar i carregar-li el programa per USB.

La segona raó és més ideològica i de principis. Sóc un defensor del software lliure i de la 

llibertat en temes de programari. El software lliure és aquell tipus de programari que, a  

causa de la seva llicència (normalment CopyLeft, encara que hi ha variants) permet que 

l'usuari pugui gaudir-ne lliurement, gratuïtament, pugui accedir al codi del software, veure 

com està fet  i  no només això,  sinó que pugui  modificar-lo  per  fer  una aportació  a la  

comunitat. També és lliure de distribuir aquest software entre els seus amics, familiars, o 

per Internet, sempre i quan respecti el nom de l'autor original, les condicions de la seva  

llicència i sigui de forma gratuïta. Hi ha molts exemples de programes utilitzats pel gran 

públic i per grans empreses que són software lliure (Open Office, The Gimp, Inkscape, 

Firefox, Blender, Code::Blocks), de manera que el software lliure no es queda només en 

petits grups d'usuaris. A més, com que tothom hi pot col·laborar, els programes amb una 

comunitat d'usuaris més gran són capaces de solucionar errors del codi més sovint, treure 

més versions i,  a la llarga, fer evolucionar el  programa més ràpidament que si  fos de 

software privatiu.

La  idea  del  hardware  lliure,  com  Arduino,  és  molt  semblant.  Tothom  pot  accedir 

gratuïtament als dissenys i esquemàtiques d'un component de harware lliure, de manera 

que tothom és lliure  de  recrear-la  i  modificar-la.  No obstant,  la  casa Arduino ven les 

plaques ja fetes, perquè no tothom té els coneixements i/o els mitjans per fabricar-la.  

També és una manera de continuar finançant el projecte.
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És per  això  que  vaig  triar  Arduino  com a placa  pel  meu  projecte,  concretament  una 

Arduino Mega 2560, la més gran i amb més pins que actualment té la casa Arduino.

Durant l'estiu també vaig aprofitar per fer un curset accelerat de C++, ja que el llenguatge 

que utilitza Arduino és una variant d'aquest que simplifica moltes coses, sinó s'haurien de 

fer centenars de línies de codi per configurar els pins, entrades i sortides, els sensors... 

L'entorn Arduino ja dóna el més bàsic fet, de manera que l'usuari es pot configurar els pins 

i els sensors amb menys temps i de forma més senzilla.

C++ és un llenguatge de programació orientat a objectes creat al 1980. És una extensió 

del llenguatge C, dels primers que hi va haver cap a la dècada dels 70.

És un dels llenguatges de programació més populars, permet fer tot tipus de software: des 

de  sistemes  operatius  a  aplicacions  tant  de  treball  com  d'entreteniment.  A  més  té  

compilador gratuït, tant per Linux com per altres sistemes operatius.

9
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5- El projecte: Chromachine

La construcció del prototip de la Chromachine va començar amb l'elaboració d'un primer 

disseny sobre paper tant de l'esquema com del codi: quins havien de ser els components, 

com  havien  d'estar  distribuïts, quines  serien  les  funcions  de  la  màquina  i  els  seus 

algorismes de conversió.  Després, es va procedir a dividir el funcionament, les parts i el 

codi  de la  màquina en diversos apartats,  de tal  manera que es poguessin construir  i  

provar per separat. Així es poden detectar i corregir errors que d'altra manera serien molt 

difícils de detectar i/o de solucionar. Un cop les parts van funcionar correctament, es va 

procedir a la seva unió per crear una màquina més gran, la definitiva, i el mateix es va fer  

amb els seus fragments de codi  corresponents.  Un cop fet  això,  es va continuar  fent 

proves  per  tal  de  solucionar  els  petits  problemes  que  sorgien  i  aconseguir  un 

funcionament estable. Últimament s'han fet algunes millores en el codi i en el hardware, 

que consten en aquest document.

5.1-Muntatge

Tot seguit s'especifiquen els components utilitzats, tant a la màquina original com a les 

recents millores. També hi  ha una breu explicació de cada un i,  al  final,  un esquema 

complert de l'última revisió.

-Placa Arduino Mega 2560: com ja s'ha dit, és la placa mare de la màquina. Dirigeix totes 

les seves funcions i processos, i és on s'endolla el conversor de corrent (d'uns 12 volts)  

per donar energia al circuit.

-Sensor RGB Color Pal de Parallax: és el sensor RGB que llegeix el color i dóna el valor 

en Vermell (R), Verd (G) i Blau (B). Després, envia aquest valor a la placa mare.

-16 pulsadors per les notes: representen els setze espais en què l'usuari pot col·locar una 

nota o un silenci. Cada un envia una senyal a la placa mare, si es prem.
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-16 leds per les notes: es col·loquen en sèrie amb els pulsadors anteriors, de manera que 

al prémer-ne un, el LED s'encén i l'usuari està segur que no hi ha hagut cap mal contacte 

en el cablejat i que la senyal s'ha enviat correctament.

-Potenciòmetre: serveix per regular el Tempo de la seqüència. Regula el temps que hi ha 

entre nota i nota.

-LED RGB: és un LED capaç de canviar el seu color. Mostra el valor aproximat en RGB 

que detecta el sensor. El color és només orientatiu, mai serà exacte. És només perquè 

l'usuari tingui la seguretat de que la mostra s'ha col·locat bé i el sensor l'ha pogut llegir  

correctament.

-Polsador de PLAY: quan es prem, envia una senyal a la placa mare i aquesta envia la 

seqüència per MIDI.

-Led PLAY: serveix per assegurar-se que el polsador anterior ha enviat bé la senyal.

-Polsador de STOP: quan es prem, envia una senyal a la placa mare i aquesta atura la 

seqüència.

-LED STOP: serveix per assegurar-se que el polsador anterior ha enviat bé la senyal.

-Polsador de Silenci: esborra el valor que hi ha a l'espai corresponent al polsador de nota 

actualment apretat i hi col·loca un silenci.

-LED Silenci: serveix per assegurar-se que el polsador anterior ha enviat bé la senyal.

-5 LEDs del metrònom: com el seu nom indica, fan de metrònom i es van encenent i 

apagant segons van sonant les notes. Quatre d'ells marquen cada compàs, i el cinquè 

l'inici del bucli de tota la seqüència.

-Cable MIDI: la Chromachine no sona per si sola, sinó que envia la seqüència de notes a 

un sintetitzador extern mitjançant protocol MIDI a través d'aquest cable.
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-Resistència   de    220Ω  :   necessària  pel  cable  MIDI,  s'ha  de  col·locar  en  el  positiu.  No 

obstant, és possible que alguns cables o receptors MIDI ja la portin incorporada.

-Protoboard o placa de prototipat: es fa servir per col·locar tots els components i fer el 

circuit sense necessitat de soldar i dessoldar a cada moment.

-Fils  elèctrics: són  necessaris  per  fer  les  connexions  i  els  ponts.  Se'n  necessita  en 

abundància, i preferentment amb connector M/M si es vol simplificar la feina i fer més 

pràctic el muntatge sobre protoboard.

12
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5.2-Programació

La programació és una part vital de la creació de la màquina. El software diu com s'ha de 

dirigir la informació, com s'han de configurar els pins i el sensor, i què s'ha de fer amb les 

dades que es reben, com s'han d'interpretar, etc.

Per  tal  d'assegurar  que  a  l'hora  de  muntar  la  màquina  definitiva  no  hi  hagués  cap  

problema de software, es va fer el codi de cada part del programa per separat i es va  

provar. Així és més fàcil detectar errors i s'evita haver de revisar moltes línees de codi.

El codi  de la Chromachine està escrit  en Processing, una variant del  C++ que utilitza 

Arduino. Els programes utilitzats van ser un editor de text, el gedit, i arduino-0022, un IDE 

multiplataforma escrit en Java.

En les següents pàgines es pot trobar el codi actual de la Chromachine. S'han modificat  

alguns espais per tal que quedi ben adaptat a la pàgina.

Tot seguit s'expliquen algunes de les funcions més importants del codi.

-Detectar un color -  readcolor

void readcolor() { 

char rByte[9]; 

char dummy[4]; 

delay(20); 

Color90.begin(4800);  // Inicia el led RGB 

Color90.print("= (00 $ m) !");  // Inicia el loop per enviar color 

pinMode(3,INPUT); 

gotcolor = 0; 

while (gotcolor == 0) { 
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rByte[0] = Color90.read(); 

if( rByte[0] == '$' ) { 

gotcolor = 1; 

for(int i=0; i<9; i++) { 

rByte[i] = Color90.read(); 

} 

dummy[0] = rByte[0]; 

dummy[1] = rByte[1]; 

dummy[2] = rByte[2]; 

dummy[3] = 0; 

red = strtol(dummy,NULL,16); 

     

dummy[0] = rByte[3]; 

dummy[1] = rByte[4]; 

dummy[2] = rByte[5]; 

grn = strtol(dummy,NULL,16); 

    

     

dummy[0] = rByte[6]; 

dummy[1] = rByte[7]; 

dummy[2] = rByte[8]; 

blu = strtol(dummy,NULL,16); 

    } 

  } 

} 

La funció readcolor serveix per donar l'ordre al sensor RGB per llegir el color i enviar el 

seu valor  en  Red,  Green i  Blue  a  la  placa  mare.  El  sensor  es  connecta  a  dos pins 

d'Arduino, un input i un output, de manera que es puguin enviar ordres al sensor i, a la  

vegada, rebre la senyal d'aquest.

Aquesta funció fa servir, a més de les ordres amb Processing d'Arduino, uns protocols 

14
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especials per al sensor Color Pal de Parallax que estan especificats en el seu manual.

-Transformar RGB a lambda – rgb2lambda

float RGB2lambda(float R, float G, float B) 

{ 

float color; 

float valor; 

float RGBlambda; 

color = R; 

valor = 1.; 

if (G > color){ 

color = G; 

valor = 2.; 

} 

if (B > color){ 

color = B; 

valor = 3.; 

} 

float RGBnorm [3] = {R/ color, G/ color, B/ color}; 

//Si R és el més gran i: 

if (valor == 1.){ 

if (B > G){//Blau és més gran que verd 

RGBlambda = 380. + RGBnorm[2] * (440.-380.); 

 

} 

else{//Verd és més gran que Blau 

RGBlambda = 705. - RGBnorm[1] * (705. - 580.); 

} 

} 

//Si G és el més gran i: 
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else if (valor == 2.){ 

if (R > B){//Vermell és més gran que Blau 

RGBlambda = 510. + RGBnorm[0] * (580. - 510.); 

} 

else{//Blau és més gran que Vermell 

RGBlambda = 510. - RGBnorm[2] * (510. - 490.); 

} 

} 

else if (valor == 3.){ 

if (G > R){ 

RGBlambda = RGBnorm[1] * (490. - 440.) + 440.; 

} 

else{ 

RGBlambda = 440. - RGBnorm[0] * (440. - 400.); 

} 

} 

return RGBlambda; 

} 

Aquesta funció té com a principal objectiu convertir el valor RGB que ens ha arribat del 

sensor a longitud d'ona, (λ), per tal que es pugui transformar en una nota.

En la  Fig.  3 es  pot  observar  com,  al  llarg de  tot  l'espectre  visible,  van augmentant  i 

disminuint els tres colors RGB de manera aproximada. La línea de color vermell correspon 

a R, la verda a G i la blava a B.

Aquest és el punt de partida de la funció rgb2lambda. Si sabem el color predominant i el 
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següent més gran, podem saber aproximadament a quin punt de la gràfica està i, per tant, 

la seva longitud en nm. Per exemple, el color turquesa seria, aproximadament, R: 0  G: 

255 i B: 162, Green > Blue > Red. Per tant, podem saber que el color que compleix amb 

aquestes característiques és el turquesa, uns 525 nm.

-Transformar lambda a freqüència de so -  lambda2freqso

float lambda2freqso(float resultat){

float Ffinal;

float F; 

float X; 

F = 300000000 / (resultat * pow(10, -9));

X = F/ (pow(10, 13));

Ffinal = (( pow(X , 3) / 100) -750);

return Ffinal;

}

La finalitat d'aquesta funció és la de transformar la longitud d'ona que hem obtingut amb 

rgb2lambda i adaptar-la a freqüència de so. Al no poder fer una conversió directa (les 

longituds d'ona lumínica i sonora són molt diferents) es fan les següents operacions:

Primer es transforma la longitud d'ona o lambda a freqüència (Equació 1). Per f entenem 

la freqüència de l'ona, per c la velocitat d'aquesta i per  λ la longitud de la llum que hem 

obtingut prèviament. La λnm és la longitud en nanòmetres, i la multipliquem per 10 -9 per tal 

de passar-la a unitats del SI (metres).

 

f =
c
λ
=

3·108

λnm ·10−9   Equació 1
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Després es procedeix a adaptar la freqüència obtinguda al rang que normalment se sol 

utilitzar més en música, que va de  27.5 a 4186 Hz aproximadament.  En l'Equació 2 

convertim la freqüència f de la llum a una freqüència x que sigui semblant a la del so, més 

petita, i a l'Equació 3 adaptem aquesta freqüència a l'escala de notes que se sol utilitzar 

més en música. 

x=
f

1013   Equació 2

F final= x3

100 −750   Equació 3 

Com a resultat obtenim Ffinal, que no és res més que el valor de la freqüència del color 

adaptat  al  rang  de  la  freqüència  musical.  Les  freqüències  que  pot  reproduir  la 

Chromachine van aproximadament de 20,5 Hz a 3514,4 Hz.

-Enviar senyal MIDI – noteOn

void noteOn(int cmd, int pitch, int velocity) {          

    

  Serial.write(cmd);      

  Serial.write(pitch);      

  Serial.write(velocity);      

}

En  aquesta  funció  s'entra  el  valor  de  la  nota  (cmd),  el  volum  (pitch)  i  el  temps 

(velocity), en hexadecimal, i s'envia per protocol MIDI cap a un dispositiu extern.
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-Led RGB per mostrar color – color

void color(int redd, int green, int blue){ 

//Vermell 

  if((redd > blue) && (redd > green) && (redd > 100) && (blue < 100) && (green < 

100)){ 

     analogWrite(redPin, 255); 

     analogWrite(greenPin, 0); 

     analogWrite(bluePin, 0); 

  } 

  

//Verd 

  else if((green > blue) && (green > redd) && (green > 100) && (blue < 100) && 

(redd < 100)){ 

     analogWrite(redPin, 0); 

     analogWrite(greenPin, 255); 

     analogWrite(bluePin, 0); 

} 

//Blau 

  else if((blue > green) && (blue > redd) && (blue > 100) && (redd < 100) && 

(green < 100)){ 

     analogWrite(redPin, 0); 

     analogWrite(greenPin, 0); 

     analogWrite(bluePin, 255); 

} 

//Lila pur 

  else if((redd > blue) && (green > blue) && (green > 100) && (redd > 100) && 

(blue < 100)){ 

     analogWrite(redPin, 255); 

     analogWrite(greenPin, 255); 

     analogWrite(bluePin, 0); 

} 

//Rosa 

  else if((redd > blue) && (green > blue) && (green > 100) && (redd > 100) && 
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(blue > 100)){ 

     analogWrite(redPin, 255); 

     analogWrite(greenPin, 255); 

     analogWrite(bluePin, 128); 

} 

//Turquesa 

  else if((green > redd ) && (blue > redd) && (green > 100) && (redd < 100) && 

(blue > 100)){ 

     analogWrite(redPin, 0); 

     analogWrite(greenPin, 255); 

     analogWrite(bluePin, 255); 

} 

//Blau cel 

  else if((green > redd ) && (blue > redd) && (green > 100) && (redd > 100) && 

(blue > 100)){ 

     analogWrite(redPin, 128); 

     analogWrite(greenPin, 255); 

     analogWrite(bluePin, 255); 

} 

//Groc 

  else if((green > blue ) && (blue < redd) && (green > 100) && (redd > 100) && 

(blue < 100)){ 

     analogWrite(redPin, 255); 

     analogWrite(greenPin, 255); 

     analogWrite(bluePin, 0); 

} 

//Pastel 

  else if((green > blue ) && (blue < redd) && (green > 100) && (redd > 100) && 

(blue > 100)){ 

     analogWrite(redPin, 255); 

     analogWrite(greenPin, 255); 

     analogWrite(bluePin, 128); 

} 

//Negre 

else if((green < 50) && (blue < 50) && (redd < 50)){ 
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     analogWrite(redPin, 0); 

     analogWrite(greenPin, 0); 

     analogWrite(bluePin, 0); 

} 

//Sino coincideix amb cap agafa els tres valors i intenta donar el color 

  else{ 

   

     analogWrite(redPin, redd); 

     analogWrite(greenPin, green); 

     analogWrite(bluePin, blue); 

    

  } 

} 

La funció  color serveix per configurar el LED RGB, de tal manera que l'usuari pugui 

saber cap a quina gamma s'ubica el color que detecta en aquell moment el sensor i reduir  

així el risc d'error.

La funció rep els tres valors del sensor RGB (redd,  green i blue. Escrivim la variable 

redd  amb dues “d” perquè ja n'hi ha una altra de nom red). Segons a l'interval en que 

estan,  el  LED mostrarà  un  d'aquests  10  colors:  Vermell,  Verd,  Blau,  Lila  pur,  Rosa, 

Turquesa,  Blau cel, Groc, Pastel o Negre. Com que el  LED no té molta resolució, es fa 

amb  intervals.  No  obstant,  si  la  mostra  del  sensor  no  coincideix  amb  cap  d'aquests 

intervals de color, el LED intentarà donar una aproximació del color amb els tres valors  

que venen del sensor.

-Bucli principal del programa – void loop

La funció principal consta de varies parts:

1-Establir un tempo: en aquest cas hem adjudicat el valor 120 a la variable int tempo, és 

a  dir  120  pulsacions  per  minut. Després,  es  converteix  aquest  tempo,  que  són  les 
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pulsacions per minut, en distància en ms entre nota i nota per quan s'envia la seqüència 

via MIDI:

milisegons=
1000
tempo·4/60

El resultat d'aquesta operació es guarda a la variable float milisegons.

Malgrat que l'usuari no pot canviar aquest valor, s'ha fet així per tal que en un futur es  

pugui utilitzar un potenciòmetre per canviar aquest número manualment.

2-Aproximar  el  valor  obtingut  de  lambda2freqso a  un  valor  de  la  matriu  de  notes. 

Segons el valor que s'hagi obtingut, el programa buscarà la freqüència de la nota que més 

s'aproximi. Després, buscarà l'espai equivalent a la matriu hexadecimal i guardarà el seu 

valor a la variable int envio, que en un principi està declarada com a 0. Per exemple, si el 

valor obtingut de l'aproximació està a l'espai de la matriu float Escala[3] , el programa 

agafarà  el  seu  valor  equivalent  de  la  matriu  hexadecimal  int MIDImatriu[3] i  el 

guardarà a la variable int envio.

3-Adjudicar el valor de  int envio a un dels 16 espais de la matriu  int espais[17], 

segons el polsador que l'usuari hagi premut en aquell moment. La matriu és de 17 espais  

per tal que a l'hora de fer el codi sigui més clar i no haver de començar per 0, que pot 

portar  confusió.  Els  setze  espais  que  s'utilitzen  a  la  matriu  representen  les  setze 

semicorxeres  d'un  compàs  simple  de  4/4,  tal  com  faria  un  seqüenciador  analògic 

convencional. (Fig. 4)

Fig. 4 – Compàs de 4x4. Les imatges de les notes estan extretes de Wikipedia (www.wikipedia.org)
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4-Enviar la seqüència per MIDI. Si el pulsador de “PLAY!” es prem, la placa mare envia, 

via MIDI, la seqüència de valors de la matriu  int espais[17], sense comptar el valor 

espais[0] i amb el temps de la variable int tempo. Si un espai té valor 0, és un silenci. 

A més, s'encenen els LEDs del metrònom. Si en algun moment es prem el botó “STOP”, la 

seqüència s'atura i tot el bucli principal es reinicia.

5.3- Funcionament

L'usuari pot operar amb la Chromachine de la següent manera:

L'usuari escull una mostra de color i la col·loca davant del sensor RGB.

El sensor RGB detecta el color i envia un valor RGB a la placa Arduino, és a dir, diu la 

quantitat de vermell (Red), verd (Green) i blau (Blue) que té aquell color.

Per tal  de reduir els possibles errors,  el  LED RGB actua com una guia del color que 

detecta el sensor, de manera que si la mostra que hem triat no és ben detectada pel  

sensor, ho veurem gràcies al LED RGB.

La placa Arduino transforma aquest valor RGB en una longitud d'ona, i després aquesta 

longitud l'adapta a una certa freqüència de so que correspon a una nota.

Arduino té dues matrius: una de freqüències de notes i l'altra de valors hexadecimals.  A la 

primera es guarden els valors de la freqüència en Hz de les notes, i a la segona els valors 

de  les  notes  en Hexadecimal  (per  tal  que  pugui  ser  enviat  per  MIDI).  Cada  nota  es 

correspon  a  un valor  hexadecimal.  Arduino  aproxima el  valor  obtingut  en  transformar 

longitud de color a freqüència de so a una nota, i  envia el  seu valor corresponent en 

hexadecimal via MIDI a un sintetitzador extern.

Però per tal que soni correctament, primer cal crear una seqüència de notes. A més de les  

matrius que abans hem esmentat, Arduino té una altra matriu buida amb setze espais. 

Cada espai es correspon a un polsador, de manera que quan es prem, Arduino adjudica el 
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valor que en aquell moment detecta el sensor (i per tant la nota) a l'espai corresponent de  

la matriu. Així es pot crear una seqüència de notes, i cada valor es pot canviar o rectificar. 

Finalment,  un  cop estem contents  amb la  seqüència,  polsem el  botó  PLAY i  Arduino 

l'enviarà  via  MIDI  a  un  sintetitzador  extern/instrument  MIDI   on  prèviament  l'haurem 

connectat.  En  qualsevol  moment  podem  aturar  la  seqüència  amb  el  botó  STOP,  o 

desendollant la corrent de la màquina. En aquest últim cas, la seqüència que s'hagi creat 

es perdrà.

En posteriors versions de la Chromachine és possible ajustar el tempo en que sonaran les 

notes fent rodar un potenciòmetre. També cal dir que a l'última versió tots els espais tenen  

adjudicat per defecte un silenci, i és possible “esborrar” una nota adjudicant-hi un silenci.  

Al silenci no li  correspon cap color en el sensor, sinó que s'ha de col·locar prement el  

polsador de silenci i, després, el polsador de l'espai corresponent.
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6- Aplicacions més enllà del món de la música

Més enllà del món de la música, aquest instrument pot servir a invidents i a daltònics per  

identificar colors. Els podrien emprear, per exemple, a l'hora d'anar a comprar per distingir  

la fruita madura de la verda mitjançant un sensor RGB portàtil, o també per comprovar el  

seu  estat,  etc.  En  aquest  invent  ja  s'hi  està  treballant  actualment,  però  la  principal  

diferència és que s'estableix un so a cada color de manera arbitrària. Utilitzant part dels  

algorismes de la Chromachine l'usuari sentiria (en certa manera) “l'autèntic” so de cada 

color, i no el que el programador li ha establert.
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7- Conclusions

L'objectiu  inicial  era  crear  un  instrument  musical  capaç  de  transformar  les  diferents 

freqüències de llum de l'espectre solar en so, de manera no aleatòria i predictible. A la  

vegada  l'instrument  havia  de  ser  pràctic,  fàcil  d'utilitzar  i  senzill  de  reproduir  per  a 

qualsevol persona.

Així  doncs,  tenim  una  màquina  que  transforma  una  mostra  de  color,  que  l'usuari 

introdueix, en un so. Aquesta transformació no es fa de manera aleatòria, sinó seguint una 

sèrie d'operacions i càlculs que ens permeten determinar, amb més o menys exactitud, 

quina és la nota que sortirà.  A la vegada l'instrument és molt  senzill  d'utilitzar,  ja que 

l'usuari només s'ha de limitar a endollar la màquina, endollar el cable MIDI, col·locar la  

mostra i prémer els polsadors dels espais.

A més del resultat obtingut, en un futur es podríen fer múltiples millores, com ara una 

targeta SD per guardar la seqüència o setze sensors RGB en lloc de polsadors per tal de 

poder rebre els valors RGB simultàniament mentre es reprodueix la seqüència. També 

seria interessant incluir un potenciòmetre per controlar el  tempo o, fins i tot, incluir una 

placa de sintetitzador estàndard MIDI per poder ser independent.

Més  enllà  del  món  de  la  música,  aquest  instrument  també  podria  adaptar-se  per  a 

persones invidents, de manera que puguessin identificar el color dels objectes a través del 

so, per posar un exemple.

Aquest  treball  m'ha  aportat  molta  experiència  en  diversos  camps.  Primerament,  uns 

coneixements  de  programació  molt  més  extensos  que  els  que  fins  llavors  tenia,  i  la 

capacitat  d'elaborar programes d'una certa complexitat. També he millorat una mica la 

meva capacitat per fer circuits elèctrics, el meu coneixement sobre les característiques de 

cada component, etc. No és el mateix fer un circuit a classe, que ja saps més o menys 

com han d'anar els LEDs, polsadors, quines han de ser les resistències, etc, que haver de 

fer el circuit tot tu, escollint les peces que més servei faran, i realitzant els càlculs per  

saber  si  el  voltatge  i  les  resistències  seran  suficients.  També  m'ha  permés  dominar 

totalment la placa Arduino, així com interectuar amb sensors i potenciòmetres i configurar 
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pins  d'entrada.  Això  em  pot  servir  molt  de  cara  a  futurs  projectes  de  robòtica  i 

programació.  El mateix puc dir  dels meus coneixements de física sobre ones, que he 

hagut de posar en pràctica més d'un cop, i de les nocions musicals que abans de fer el  

projecte no tenia i de les quals ara ja en tinc una visió general.
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ANNEX
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Codi de la Chromachine

A les següents pàgines està recopilat el codi original de la Chromachine v1.1.  Només 
s'han modificat alguns espais per motius de presentació dins les pàgines d'aquest dossier, 
i s'ha substituït el nom de l'autor pel seu pseudònim.

Si es munta el circuit tal i com s'especifica a l'esquema i es copia, compila i carrega el codi 
a la placa mare, hauria de ser possible crear una altra Chromachine.
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/*CHROMACHINE 1.1 - "Brother Louis" 
Per Ikkarus
idepalau@gmail.com 
Pots utilitzar i modificar aquest codi 
sempre i quan es respecti el nom de l'autor original*/ 

#include <SoftwareSerial.h> //Llibreria per al sensor RGB 

///////////////////PINS SENYAL SENSOR/////////////////// 
                                                      // 
SoftwareSerial Color90(2,3); // rx = 2  tx = 3        // 
                                                      // 
//////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////PINS DELS POLSADORS (TEMPOS)////////////// 
int pin1 = 23;                                        // 
int pin2 = 24;                                        // 
int pin3 = 25;                                        // 
int pin4 = 26;                                        // 
int pin5 = 27;                                        // 
int pin6 = 28;                                        // 
int pin7 = 29;                                        // 
int pin8 = 38;                                        // 
int pin9 = 39;                                        // 
int pin10 = 40;                                       // 
int pin11 = 41;                                       // 
int pin12 = 42;                    // 
int pin13 = 43;                                       // 
int pin14 = 44;                                       // 
int pin15 = 45;                                       // 
int pin16 = 46;                                       // 
//////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////LEDS METRONOM//////////////////////// 
                                                     // 
int Ledbucli = 13;                                   //   
int Ledsemicorx1 = 12;                               // 
int Ledsemicorx2 = 11;                               // 
int Ledsemicorx3 = 10;                               // 
int Ledsemicorx4 = 9;                                // 
                                                     // 
/////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////VALORS RGB SENSOR/////////////////////// 
int red;                                              // 
int grn;                                              // 
int blu;                                              // 
//////////////////////////////////////////////////////// 

int gotcolor = 0; //Variable color sensor 

31



Chromachine – El so de la llum Ikkarus

///////////////////PINS LED RGB///////////////////////// 
int redPin = 30;                                      // 
int greenPin = 31;                                    // 
int bluePin = 32;                                     // 
//////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////PLAY & STOP///////////////////////// 
int PLAY = 33;                                          // 
int STOP =50;                                           // 
////////////////////////////////////////////////////////// 

///////////////VALORS RGB RGB2lambda////////////////////// 
float R;                                                // 
float G;                                                // 
float B;                                                // 
////////////////////////////////////////////////////////// 

float RGB2lambda(float R, float G, float B); //Funció transformar RGB a Lambda 

float lambda2freqso(float resultat); //Funció transformar Lambda a freq. so 

void noteOn(int cmd, int pitch, int velocity); //Funció enviar nota per MIDI 

/////////////MATRIU ESPAIS NOTES/////////////////////////// 
int espais[17] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};    // 
/////////////////////////////////////////////////////////// 

//------------------------------------------------------------------------------
---- 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////CONFIGURACIÓ//////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

void setup() 
{ 
  Serial.begin(31250); // Començar comunicacio MIDI 
  Color90.begin(4800); // Inicialitzar led RGB del sensor 
  

///////CONFIGURACIÓ DELS PINS////////////////////// 
  pinMode(pin1,INPUT);    // 
  pinMode(pin2,INPUT);    // 
  pinMode(pin3,INPUT);    // 
  pinMode(pin4,INPUT);    // 
  pinMode(pin5,INPUT);    // 
  pinMode(pin6,INPUT);    // 
  pinMode(pin7,INPUT);    // 
  pinMode(pin8,INPUT);    // 
  pinMode(pin9,INPUT);    // 
  pinMode(pin10,INPUT);    // 
  pinMode(pin11,INPUT);    // 
  pinMode(pin12,INPUT);    // 
  pinMode(pin13,INPUT);    // 
  pinMode(pin14,INPUT);    // 
  pinMode(pin15,INPUT);  // 
  pinMode(pin16,INPUT);  // 
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    // 
  pinMode(PLAY, INPUT);  // 
  pinMode(STOP, INPUT);  // 
    // 
  pinMode(Ledbucli, OUTPUT);  // 
  pinMode(Ledsemicorx1, OUTPUT);  // 
  pinMode(Ledsemicorx2, OUTPUT);  // 
  pinMode(Ledsemicorx3, OUTPUT);  // 
  pinMode(Ledsemicorx4, OUTPUT);  // 

  // 
/////////////////////////////////////////////////

//////////////////////CONFIGURACIÓ PINS SENSOR///////////////// 
  pinMode(2,INPUT);        // 
  pinMode(3,INPUT);        // 
  digitalWrite(2,HIGH);        // 
  digitalWrite(5,HIGH);        // 

       // 
  pinMode(2,OUTPUT);   // 
  pinMode(3,OUTPUT);              // 
  digitalWrite(2,LOW);               // 
  digitalWrite(3,LOW);               // 

       // 
  pinMode(2,INPUT);        // 
  pinMode(3,INPUT);        // 
         // 
  pinMode(redPin, OUTPUT);        // 
  pinMode(greenPin, OUTPUT);        // 
  pinMode(bluePin, OUTPUT);       // 

       // 
  while( digitalRead(2) != HIGH || digitalRead(3) != HIGH ) {// 
    delay(50);        // 
  }        // 

       // 
       // 

  pinMode(2,OUTPUT);        // 
  pinMode(3,OUTPUT);        // 
  digitalWrite(2,LOW);        // 
  digitalWrite(3,LOW);        // 
  delay(100);             // 

      // 
  pinMode(2,INPUT);        // 
  pinMode(3,OUTPUT);        // 
  delay(100);        // 

       // 
}        // 

       // 
/////////////////////////////////////////////////////////////// 
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//----------------------------------------------------------------------// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////BUCLI PRINCIPAL DEL PROGRAMA/////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

void loop() 
{ 
  
///////////////////////////////////MATRIU FREQ. NOTES//////////////////////////
float Escala[] = {27.5, 29.135, 30.868, 32.703, 34.648, 36.708, 38.891, 41.203, 
43.654, 46.249, 48.999, 51.913, 55., 58.270, 61.735, 65.406, 69.296, 73.416, 
77.782, 82.407, 87.307, 92.499, 97.999, 103.83, 110., 116.54, 
123.47, 130.81, 138.59, 146.83, 155.56, 164.81, 174.61, 185., 196., 207.65, 
220., 233.08, 246.94, 261.6 , 293.67 , 329.63 , 349.23 , 392. , 440. , 493.88, 
523.25, 554.37, 587.33, 622.25, 659.26, 698.46, 739.99, 
783.99, 830.61, 880. , 932.33, 987.77, 1046.5, 1108.7, 1174.7, 1244.5, 1318.5, 
1396.9, 1480., 1568.0, 1661.2, 1760., 1864.7, 1975.5, 2093., 2217.5, 2349.3, 
2489., 2637., 2793.8, 2960., 3136., 3322.4, 3520., 3729.3, 
3951.1, 4186.0}; 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
  
  
/////////////////////////////////MATRIU NOM NOTES///////////////////////////////
char notes[88][4] = {"A0", "A#0", "B0", "C1" , "C#1", "D1", "D#1", "E1", "F1", 
"F#1", "G1", "G#1", "A1", "A#1", "B1", "C2", "C#2", "D2", "D#2", "E2", "F2", 
"F#2", "G2", "G#2", "A2", "A#2", "B2", "C3", "C#3", "D3", 
"D#3", "E3", "F3", "F#3", "G#3", "A3", "A#3", "B3", "C4", "C#4", "D4", "D#4", 
"E4", "F4", "F#4", "G4", "G#4", "A4", "A#4", "B4", "C5", "C#5", "D5", "D#5", 
"E5", "F5", "F#5", "G5", "G#5", "A5", "A#5", "B5", "C6", "C#6", 
"D6", "D#6", "E6", "F6", "F#6", "G#6", "A6", "A#6", "B6", "C7", "C#7", "D7", 
"D#7", "E7", "F7", "F#7", "G7", "G#7", "A7", "A#7", "B7", "C8"}; 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//La matriu del nom de les notes no es fa servir en aquest codi. Esta aqui per
//si en un futur es pot fer servir.
  
  
//////////////////////////MATRIU VALORS MIDI HEXADECIMALS///////////////////////
int MIDImatriu[88] = {0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 
0x1E, 0x1F, 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2A, 0x2B, 
0x2C, 0x2D, 0x2E, 0x2F, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 
0x37, 0x38, 0x39, 0x3A, 0x3B, 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F, 0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 
0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B, 0x4C, 0x4D, 0x4E, 0x4F, 0x50, 
0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57, 0x58, 0x59, 0x5A, 
0x5B, 0x5C, 0x5D, 0x5E, 0x5F, 0x60, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 
0x68, 0x69, 0x6A, 0x6B, 0x6C}; 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  /*El valor del tempo esta fixat en un valor determinat, pero en un futur es 
podria determinar amb el valor d un potenciometre*/ 
  int tempo = 120; //METRONOM: Pulsacions per minut. 
  float milisegons = 1000/(tempo*4/60); /*Distancia en ms entre notes donat 

tempo. */
  float Freq; 
  int i=0; 
  float mitjana; 
  float resultat; 
  float Fso; 
  readcolor(); 
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  color(red, grn, blu); 
  R = red; 
  G = grn; 
  B = blu; 
  int envio = 0; 
  
////////////////////CONVERTIR RGB A LONGITUD ONA//////////// 
  resultat = RGB2lambda(R, G, B);        // 
//////////////////////////////////////////////////////////// 
  
///////////////////CONVERTIR LONGITUD A FREQ. SO//////////// 
  Fso = lambda2freqso(resultat);      // 
  for(i=0; Fso >= Escala[i]; i++){        // 
     /*Busca un valor a la matriu de la Freq. notes que   // 

sigui igual o inferior al valor de Fso*/        // 
}        // 

//////////////////////////////////////////////////////////// 
 

/////////////////////ESCOLLIR UN VALOR///////////////////////////// 
 // 

//Calculem la mitjana dels dos valors entre els que es troba Fso // 
  mitjana = (Escala [i] + Escala [i-1]) / 2;  // 
   // 
/*Si Fso es mes gran que la mitjana, agafa amb el valor mes gran // 
que li correspongui a la matriu hexadecimal*/  // 
  if(Fso >= mitjana){  // 
        envio = MIDImatriu[i];  // 

}  // 
//Sino agafa el valor mes petit.  // 
  else{  // 
         envio = MIDImatriu[i-1]; // 
     // 
  }  // 
   // 
  delay(100);  // 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//Adjudica el valor hex. a un espai, segons el polsador que estigui tancat 

  if(digitalRead(pin1) == HIGH){ 
    
    espais[1] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin2) == HIGH){ 
    
    espais[2] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin3) == HIGH){ 
    
    espais[3] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin4) == HIGH){ 
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    espais[4] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin5) == HIGH){ 
    
    espais[5] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin6) == HIGH){ 
    
    espais[6] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin7) == HIGH){ 
    
    espais[7] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin8) == HIGH){ 
    
    espais[8] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin9) == HIGH){ 
    
    espais[9] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin10) == HIGH){ 
    
    espais[10] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin11) == HIGH){ 
    
    espais[11] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin12) == HIGH){ 
    
    espais[12] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin13) == HIGH){ 
    
    espais[13] = envio; 
    
  } 
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  else if(digitalRead(pin14) == HIGH){ 
     
    espais[14] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin15) == HIGH){ 
    
    espais[15] = envio; 
    
  } 
  
  else if(digitalRead(pin16) == HIGH){ 
    
    espais[16] = envio; 
    
  } 
  
  else{ 
   //Si cap polsador esta tancat, torna a començar!!! 
  } 
  

/////////////////PLAY!///////////////////////// 
if(digitalRead(PLAY) == HIGH){ 
    
    while(digitalRead(STOP) == LOW){ 
    
      
    //1r TEMPS------------------------------ 
    digitalWrite(Ledbucli, HIGH); 
    digitalWrite(Ledsemicorx1, HIGH); 
    if (espais[1] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[1], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[1], 0x00); 
    } 
    digitalWrite(Ledbucli, LOW); 
    digitalWrite(Ledsemicorx1, LOW); 
    delay(milisegons); 
        
    

    digitalWrite(Ledsemicorx2, HIGH); 
    if (espais[2] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[2], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[2], 0x00);  
    } 
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx2, LOW); 
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    digitalWrite(Ledsemicorx3, HIGH); 
    if (espais[3] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[3], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[3], 0x00); 
    } 
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx3, LOW); 

 
 
    
    
    digitalWrite(Ledsemicorx4, HIGH); 
    if (espais[4] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[4], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[4], 0x00); 
    }  
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx4, LOW); 

 
    
    
    
    
    //2n TEMPS------------------------------ 
    digitalWrite(Ledsemicorx1, HIGH); 
    if (espais[5] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[5], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[5], 0x00); 
    } 
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx1, LOW); 
    
 
  
    digitalWrite(Ledsemicorx2, HIGH); 
    if (espais[6] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[6], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[6], 0x00); 
    }  
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx2, LOW); 
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     digitalWrite(Ledsemicorx3, HIGH); 
    if (espais[7] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[7], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[7], 0x00); 
    }  
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx3, LOW); 

 

    
    digitalWrite(Ledsemicorx4, HIGH); 
    if (espais[8] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[8], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[8], 0x00); 
    } 
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx4, LOW); 

 
    
    
    //3r TEMPS--------------------------- 
    digitalWrite(Ledsemicorx1, HIGH); 
    if (espais[9] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[9], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[9], 0x00);  
    } 
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx1, LOW); 

    
    digitalWrite(Ledsemicorx2, HIGH); 
    if (espais[10] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[10], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[10], 0x00);  
    } 
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx2, LOW); 

 

    
    digitalWrite(Ledsemicorx3, HIGH); 
    if (espais[11] == 0){ 
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      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[11], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[11], 0x00);  
    } 
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx3, LOW); 

 

 
    
    digitalWrite(Ledsemicorx4, HIGH); 
    if (espais[12] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[12], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[12], 0x00); 
    } 
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx4, LOW); 

 
    
    //4t TEMPS--------------------------- 
    digitalWrite(Ledsemicorx1, HIGH); 
    if (espais[13] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[13], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[13], 0x00); 
    } 
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx1, LOW); 

 
    
    digitalWrite(Ledsemicorx2, HIGH); 
    if (espais[14] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[14], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[14], 0x00); 
    }  
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx2, LOW); 

 
    

    
    digitalWrite(Ledsemicorx3, HIGH); 
    if (espais[15] == 0){ 
      delay(milisegons); 
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    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[15], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[15], 0x00); 
    }  
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx3, LOW); 

 

    
    digitalWrite(Ledsemicorx4, HIGH); 
    if (espais[16] == 0){ 
      delay(milisegons); 
    } 
    else{ 
    noteOn(0x90, espais[16], 0x45); 
    delay(milisegons); 
    noteOn(0x90, espais[16], 0x00); 
    }  
    delay(milisegons); 
    digitalWrite(Ledsemicorx4, LOW); 

 
    } 
    
  } 

  gotcolor = 0; 
  delay(100); 

} 
////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////FI DEL BUCLI PRINCIPAL///////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////LLEGIR SENSOR RGB I ENVIAR R, G, I B//////////////////// 
void readcolor() { 

char rByte[9]; 
char dummy[4]; 

delay(20); 
Color90.begin(4800);  // Inicia el led RGB 
Color90.print("= (00 $ m) !");  // Inicia el loop per enviar color 
pinMode(3,INPUT); 
gotcolor = 0; 
while (gotcolor == 0) { 

rByte[0] = Color90.read(); 
if( rByte[0] == '$' ) { 

gotcolor = 1; 
for(int i=0; i<9; i++) { 

rByte[i] = Color90.read(); 
} 
dummy[0] = rByte[0]; 
dummy[1] = rByte[1]; 
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dummy[2] = rByte[2]; 
dummy[3] = 0; 

red = strtol(dummy,NULL,16); 
     

dummy[0] = rByte[3]; 
dummy[1] = rByte[4]; 
dummy[2] = rByte[5]; 

grn = strtol(dummy,NULL,16); 
    
     

dummy[0] = rByte[6]; 
dummy[1] = rByte[7]; 
dummy[2] = rByte[8]; 

blu = strtol(dummy,NULL,16); 

    } 
  } 
} 

///////////////////VALOR DE COLOR PER AL LED RGB///////////////////////////////
void color(int redd, int green, int blue){ 

//Vermell 
  if((redd > blue) && (redd > green) && (redd > 100) && (blue < 100) && (green < 
100)){ 
     analogWrite(redPin, 255); 
     analogWrite(greenPin, 0); 
     analogWrite(bluePin, 0); 
  } 
  
//Verd 
  else if((green > blue) && (green > redd) && (green > 100) && (blue < 100) && 
(redd < 100)){ 
     analogWrite(redPin, 0); 
     analogWrite(greenPin, 255); 
     analogWrite(bluePin, 0); 
} 

//Blau 
  else if((blue > green) && (blue > redd) && (blue > 100) && (redd < 100) && 
(green < 100)){ 
     analogWrite(redPin, 0); 
     analogWrite(greenPin, 0); 
     analogWrite(bluePin, 255); 
} 

//Lila pur 

  else if((redd > blue) && (green > blue) && (green > 100) && (redd > 100) && 
(blue < 100)){ 
     analogWrite(redPin, 255); 
     analogWrite(greenPin, 255); 
     analogWrite(bluePin, 0); 
} 
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//Rosa 
  else if((redd > blue) && (green > blue) && (green > 100) && (redd > 100) && 
(blue > 100)){ 
     analogWrite(redPin, 255); 
     analogWrite(greenPin, 255); 
     analogWrite(bluePin, 128); 
} 

//Turquesa 
  else if((green > redd ) && (blue > redd) && (green > 100) && (redd < 100) && 
(blue > 100)){ 
     analogWrite(redPin, 0); 
     analogWrite(greenPin, 255); 
     analogWrite(bluePin, 255); 
} 

//Blau cel 
  else if((green > redd ) && (blue > redd) && (green > 100) && (redd > 100) && 
(blue > 100)){ 
     analogWrite(redPin, 128); 
     analogWrite(greenPin, 255); 
     analogWrite(bluePin, 255); 
} 

//Groc 
  else if((green > blue ) && (blue < redd) && (green > 100) && (redd > 100) && 
(blue < 100)){ 
     analogWrite(redPin, 255); 
     analogWrite(greenPin, 255); 
     analogWrite(bluePin, 0); 
} 

//Pastel 
  else if((green > blue ) && (blue < redd) && (green > 100) && (redd > 100) && 
(blue > 100)){ 
     analogWrite(redPin, 255); 
     analogWrite(greenPin, 255); 
     analogWrite(bluePin, 128); 
} 

//Negre 
else if((green < 50) && (blue < 50) && (redd < 50)){ 
     analogWrite(redPin, 0); 
     analogWrite(greenPin, 0); 
     analogWrite(bluePin, 0); 
} 

//Sino coincideix amb cap agafa els tres valors i intenta donar el color 
  else{ 
   
     analogWrite(redPin, redd); 
     analogWrite(greenPin, green); 
     analogWrite(bluePin, blue); 
    
  } 
} 

////////////////////////TRANSFORMAR RGB A LAMBDA//////////////////////////////// 
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float RGB2lambda(float R, float G, float B) 
{ 

float color; 
float valor; 
float RGBlambda; 

color = R; 
valor = 1.; 

if (G > color){ 
color = G; 
valor = 2.; 

} 

if (B > color){ 
color = B; 
valor = 3.; 

} 

float RGBnorm [3] = {R/ color, G/ color, B/ color}; 

//Si R és el més gran i: 
if (valor == 1.){ 

if (B > G){//Blau és més gran que verd 
RGBlambda = 380. + RGBnorm[2] * (440.-380.); 
 

} 
else{//Verd és més gran que Blau 
RGBlambda = 705. - RGBnorm[1] * (705. - 580.); 
} 

} 

//Si G és el més gran i: 
else if (valor == 2.){ 

if (R > B){//Vermell és més gran que Blau 
RGBlambda = 510. + RGBnorm[0] * (580. - 510.); 

} 
else{//Blau és més gran que Vermell 

RGBlambda = 510. - RGBnorm[2] * (510. - 490.); 
} 

} 
else if (valor == 3.){ 

if (G > R){ 
RGBlambda = RGBnorm[1] * (490. - 440.) + 440.; 

} 
else{ 

RGBlambda = 440. - RGBnorm[0] * (440. - 400.); 
} 

} 

return RGBlambda; 

} 
 
////////////////////TRANSFORMAR LONGITUD D'ONA A FREQ. SO///////////////////////
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float lambda2freqso(float resultat){

float Ffinal;
float F; 
float X; 

F = 300000000 / (resultat * pow(10, -9));
X = F/ (pow(10, 13));
Ffinal = (( pow(X , 3) / 100) -750);

return Ffinal;

}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////ENVIAR NOTA PER MIDI/////////////////////////////////
        // 

void noteOn(int cmd, int pitch, int velocity) {         // 
    //

  Serial.write(cmd);     // 
  Serial.write(pitch);     // 
  Serial.write(velocity);     // 
}         // 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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