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RESUM 
 
El projecte que es presenta pretén desenvolupar un plug-in d'anàlisi d'altres plug-ins. 
Un plug-in és un processador/efecte de so que es pot introduir dins un canal virtual en 
un software de creació i edició d'àudio (Pro Tools, Cubase, Ableton Live,...). 
Cada cop és més fàcil, per a qualsevol que tingui un ordinador, l'accés a eines que abans 
només es podien trobar en entorns professionals. La creació i gravació de música s'ha 
democratitzat de tal manera que qui vulgui pot gravar una cançó amb poc més que un 
micròfon i una targeta de so. Amb tants processadors d'àudio al nostre abast, cada un 
amb les seves característiques particulars, és fàcil perdre la noció del que estem 
introduint a la pista original del baix, de les guitarres, d'una veu, o de qualsevol element 
sonor o musical. 
L'eina que es desenvolupa pretén mostrar a l'usuari què és el que realment està fent 
un plug-in (o cadena de plug-ins) a un senyal particular, de manera que 
pugui comprendre millor el que està escoltant al mateix moment. 
Es desenvolupa un plug-in genèric, que funciona sobre la majoria dels 
softwares comercials, sobre un framework de programació en C++ anomenant JUCE. 
L'eina té diferents components on es pot veure de manera gràfica i directa el canvi 
resultant del processament introduït en temps real.  El plug-in incorpora eines com ara 
un analitzador d'espectre, un visualitzador del canvi en magnitud i fase del senyal o un 
visualitzador del canvi de nivell i de la informació estèreo. A més, algunes de les 
variables podran ser modificades per l'usuari per veure amb més precisió tot el que està 
canviant. 
 
ABSTRACT 
 
It’s getting easier for anyone owning a computer to access to tools that, in the past, 
could only be found in professional environments. The creation and production of sound 
has become more affordable and anybody can produce now an entire record with the 
only help of an audio interface and a microphone. With this amount of plug-ins 
available, everyone with its unique behaviour, it’s often easy to get lost in what we are 
really introducing to our original bass track, our lead voice, the guitars and any sound 
element in our production. 
The tool that has been made stands as a global visualizer of the differences that a 
particular plug-ins chain has introduced to the original track, so the user can see and 
hear in real time what the processors are doing.  
A generic plug-in has been developed using the JUCE framework, a pack of generic 
bases for audio plug-ins in C++ language. The plug-in includes several tools; a 
spectrum analyser, a displayer showing the magnitude and phase differences, a 
waveform display with augmented functionalities and also a stereo field inspector. 
Some of the variables that the program uses can be modified by the user in order to see 
more precisely all the information. 
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CAPÍTOL 1 

1. INTRODUCCIÓ 
1.1 Motivacions i context 
 
Aquests últims anys els ordinadors personals han evolucionat molt ràpidament, les 
prestacions han millorat exponencialment i els preus s’han fet més assequibles pel 
públic general. Aquest fet comporta que eines que abans només és podien veure o 
utilitzar en entorns professionals estiguin ara disponibles al ordinador de casa nostra. La 
tecnologia musical ha crescut en paral·lel i actualment és possible gravar un disc sencer 
amb poc més que un software d’edició d’àudio,un micròfon i una interfície de so, un 
plaer que abans es reservava a estudis de gravació professionals amb equipaments molt 
cars.  
L’estructura dels editors d’àudio digitals o DAW’s (Digital AudioWorkstation) sempre 
permet la inserció de processadors de terceres parts, és a dir, programes aliens al DAW 
que permeten processar el senyal d‘infinites maneres diferents. Aquests processadors 
independents s’anomenen col·loquialment plug-ins, i són una part fonamental de 
l’actual indústria del àudio digital. El número de plug-ins que hi ha actualment al mercat 
seria difícil de definir, cada dia en surten de nous i diferents; equalitzadors, 
processadors de dinàmica, reverberació, delay o distorsions són només una petita part de 
tot el que es pot trobar. Amb aquest mar de possibles modificacions i tractaments pel 
senyal, a vegades és fàcil perdre la perspectiva del que estem afegint o traient a la nostra 
pista original d’àudio, i això ens pot portar més d’un maldecap.  
La idea general d’aquest projecte és la de crear una eina funcional i en forma de plug-in 
que permeti a l’usuari veure de manera gràfica com està canviant un senyal en temps 
real quan es processat pel plug-in o plug-ins que l’usuari vulgui. Com un tester en un 
circuït electrònic, aquesta eina pretén posar llum sobre el món sovint fosc dels plug-ins 
d’àudio.  
 
1.2 JUCE FrameWork 
 
Un plug-in és qualsevol programa informàtic que creï, modifiqui o analitzi d’alguna 
manera un senyal, en el cas que ens pertoca, específicament d’àudio. Particularment ens 
referirem a plug-in durant la resta del document com a un processador de so que treballa 
sobre un editor d’àudio digital o DAW.  
Actualment trobem més d’una de desena de DAWs comercials; Cubase1,ProTools2, 
Ableton Live3, Reason4 o LogicPro5són potser els més emprats, cadascun d’ells amb una 
arquitectura interna de connexió amb els plug-ins i amb un format de plug-in particular. 
                                                 
1http://www.steinberg.net/en/products/cubase 2https://www.avid.com/es/pro-tools 3https://www.ableton.com/ 4https://www.propellerheads.se/reason 5http://www.apple.com/es/logic-pro/ 



 
 

2 
 

Així doncs desenvolupar un plug-in genèric que puguin utilitzar la majoria dels usuaris 
de DAWs esdevé un problema. 
Per sort pels desenvolupadors de plug-ins existeixen els anomenats Frameworks. Un 
Framework és un paquet d’informació que ens fa més fàcil la feina al’hora de 
desenvolupar un programa i ens dóna les bases més fonamentals del tipus de programa 
que volem crear perquè ens despreocupem de la complexitat inherent de les seves 
estructures a nivell més baix. 
El framework escollit per a programar el plug-in que es presenta ésJUCE6®. Aquest 
framework ens permet crear la base d’un plug-in genèric que pot funcionar a la majoria 
dels DAWs, ens dóna eines molt útils en tot el procés de implementació i té una 
comunitat de programadors molt extensa i participativa. Apart, ens permet realitzar tot 
el disseny visual del nostre programa en un editor extern, cosa que ens permet estalviar 
molt de temps. 
JUCE està basat en el llenguatge de programació C++, un llenguatge orientat a objectes 
i que té la fama de no ser apte pel processat en temps real. Tot hi això els resultats 
obtinguts ens demostren el contrari: JUCE s’ha posicionat com una de les millors 
opcions a l’hora de programar plug-ins d’àudio, amb molts productes comercials basats 
en JUCE. 
 
1.3 Projectes Similars 
 
Actualment no existeix cap plug-in al mercat amb les funcionalitats que colem 
implementar.  Podem trobar molts analitzadors d’espectre, visualitzadors de forma 
d’ona, de la senyal estèreo o mesuradors de nivell en format plug-in que ens permeten 
controlar l’estat de la nostra senyal, com ara SPAN7(Voxengo), iZotopeMeter Bridge 8(iZotope) o Blue Cat'sFreqAnalyst9(Blue Cat Audio). Totes aquestes aplicacions són de 
gran ajuda a l’hora de treballar amb el nostre senyal, ens aporten una altre manera 
d’entendre el so i ens permeten veure les coses que les nostres orelles no poden sentir. 
També podem trobar software que ens permet realitzar un anàlisi exhaustiu d’un plug-in 
particular: és el cas del “VSTPluginAnalyser10”] creat per Christian Budde. Aquest 
programa ens pot mostrar la resposta freqüencial en fase i magnitud, la distorsió 
harmònica total, la resposta impulsional, la resposta harmònica i d’altres indicadors 
d’un plug-in en concret. Utilitzant senyals de proba caracteritzades (senyals sinusoïdals, 
soroll blanc/rosa, soroll interromput, etc..) és capaç de ensenyar-nos tota aquesta 
informació en diferents gràfics dins el software. És un programa  de gran ajuda pels 
desenvolupadors o pel món acadèmic, ja que es pot visualitzar de manera molt precisa 
com actua un processador d’àudio. A la vegada, però, el programa està limitat a 
aquestes senyals conegudes, així no podem escoltar al mateix moment el que estem 
veient a la pantalla ni podrem provar el seu funcionament amb un senyal sonora 
particular. 
                                                 
6https://www.juce.com/ 7http://www.voxengo.com/product/span/ 8http://help.izotope.com/docs/ozone/pages/modules_meterbridge.htm 9http://www.bluecataudio.com/Products/Product_FreqAnalyst/ 10http://www.pcjv.de/applications/measurement-programs/vst-plug-in-analyser-2-0/ 
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Figura 1: Blue Cat'sOscilloscopeVST (plug-in) 

Figura 2: VSTPluginAnalyserby Christian Budde 
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1.4 El Plug-in 
 
De la unió d’aquests dos aspectes, visualització i anàlisi, neix la idea del plug-in que a 
continuació és presenta. Una eina que pretén ajudar a productors , enginyers o qualsevol 
interessat en el món de l’àudio digital, en el procés de comprovar què estan fent les 
eines que utilitzem a diari, per així entendre millor el perquè dels processos duts a 
terme. 
Aquesta eina vol mostrar als usuaris, de manera gràfica, els canvis que una sèrie de 
processadors o plug-ins, estan introduint al nostre senyal. Aporta informació de les 
variables més bàsiques que defineixen una senyal d’àudio; l’evolució temporal, la 
informació espectral i la informació estèreo. Així doncs podem veure, en diversos 
components dins la finestra principal, tota aquest informació: 

 Un analitzador d’espectre ens mostra a la vegada la magnitud freqüencial 
del senyal abans i després de ser processat.  Una gràfic ens mostra l’augment de nivell en decibels introduït en tot 
l’espectre freqüencial.  Un gràfic en mostra el canvi de fase que la cadena de plug-ins ha 
introduït al nostre senyal.  Un oscil·loscopi ens mostra les formes d’ona abans i després del 
processat, acompanyat d’un indicador que ens mostra la diferència de 
nivell que els plug-ins han introduït.  Un goniòmetre ens mostra a la vegada la informació estèreo del senyal 
abans i després de passar per la cadena de plug-ins. 

 
Tots aquests components van acompanyats d’elements de interacció que l’usuari pot fer 
servir per canviar algunes de les variables de la visualització, per així adequar-les al cas 
particular que en aquell moment es vulgui analitzar. 
En el futur és pretén millorar el producte incloent-hi altres funcionalitats que en el 
transcurs del treball no han estat possibles d’implementar per falta de temps, però que ja 
estan definides i gairebé implementades. Aquestes noves funcionalitats incorporen la 
possibilitat de monitoritzar tota la cadena amb la configuració de canals que l’usuari 
vulgui, és a dir, podrem veure els resultats de la anàlisi pel canal mono, el dret i 
l’esquerra independentment. També s’incorporarà un mesurador de nivell del senyal 
amb diversos modes, el nivell RMS, el nivell de pic real o el nivell de sonoritat 
LUFS[1], així com la seva diferència  abans i després del processat. 
Ja que es tracta d’un producte que ja es pot utilitzar funcionalment, aquest document 
s’estructurarà com una guia a l’usuari, incorporant una explicació detallada de cada un 
dels components així com de totes les seves variables, la base teòrica en què reposa cada 
un dels tractaments del senyal, cassos pràctics o user cases per veure‘n la utilitat i, 
finalment, una explicació de com s’ha implementat a la pràctica. 
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CAPÍTOL 2 

2. EL PRODUCTE 
2.1 Conceptes Previs 
 
En aquest apartat es descriuen una sèrie de conceptes que s’entenen necessaris per al 
correcte seguiment del contingut d’aquest document. 
 

 So: En el camp de la física el so es defineix com una vibració que es propaga 
com una ona mecànica de pressió i desplaçament per un medi físic tal com l’aire 
o l’aigua. En psicologia o fisiologia el so és la recepció d’aquesta ona i la seva 
percepció al cervell. 

 
 Senyal d’àudio:  És una representació del so, típicament definida per un 

voltatge elèctric. Les senyals d’àudio contenen informació espectral en el marge 
de freqüències audible per l’esser humà, normalment entre 20 Hz i 20.000 Hz. 
Aquests senyals poden ser sintetitzats o enregistrats. 

 
 Senyal d’àudio digital: és la representació discreta d’un senyal d’àudio 

qualsevol, codificat en un format concret tal com mp3, flac o wav, que defineix 
com es representa la informació, així com el seu grau de compressió i la seva 
descodificació. 

 
 Mostreig o mostratge: és el primer procés de digitalització que pateix un 

senyal. El mostreig consisteix en obtenir mostres espaiades temporalment. 
Mostrejar un senyal continu en el temps resulta en un senyal discret, és a dir, 
amb valors concrets en instants de temps concrets 

 
 DAW (Digital AudioWorkstation): és un aparell electrònic o software informàtic 

que ens permet gravar, editar, crear i produir fitxers d’àudio. Bàsicament ens 
proporciona pistes virtuals d’àudio on podem introduir material sonor i mesclar-
lo amb altre material per a produir una peça final. Aquests canals virtuals es 
poden processar per eines del propi software o, en la majoria del cassos, per 
eines desenvolupades per terceres parts, altrament anomenades plug-ins. 

 
 Plug-ins: són petits programes que es poden introduir als canals virtuals d’un 

DAW per a modificar o analitzar la senyal d’alguna manera. Normalment 
inclouen una interfície gràfica amb la què l’usuari pot interactuar per ajustar 
paràmetres del mateix. 



 
 

6 
 

  Transformada de Fourier: és un mètode de processat de senyals que ens 
permet descomposar  un senyal temporal continu  com a suma de components 
freqüencials. La transformada de Fourier ens permet veure una senyal qualsevol 
des de una perspectiva diferent, oferint-nos una informació molt útil pel 
processament i tractament de senyals d’àudio. 
  FFT (Fast Fourier Transform): o transformada ràpida de Fourier, és un 
algorisme que implementa la transformada discreta de Fourier (DFT) sobre un 
senyal discret i finit, digital. La particularitat de la FFT és la seva rapidesa i 
eficiència computacional. Per aplicar aquesta transformació cal tenir en compte 
dues condicions: el senyal ha de ser periòdic i discret, i la seva longitud ha de ser 
igual a una potència de dos (512, 1024, 2048, ... ). Aquesta transformada ens 
permet veure el contingut espectral d’un senyal discret, la magnitud o el valor 
absolut d’una freqüència particular així com el desfasament del component 
sinusoïdal o fase. Les particularitats d’aquesta transformada s’explicaran en més 
detall en altres apartats del document. 
  RMS: o mitjana quadràtica, es una mesura estadística de la magnitud d’una 
variable. Es defineix com l’arrel quadrada de la mitjana aritmètica dels valors de  
la variable al quadrat. Aquesta mesura ens dóna doncs informació sobre quina es 
la magnitud mitjana d’una senyal; en el cas de l’àudio és més representativa de 
la sonoritat que no pas el valor instantani o màxim d’una ona. Tradicionalment 
en el món del so, el valor RMS és presenta com una magnitud logarítmica 
expressada en decibels. 
 
  [dBfs]:Decibels d’escala digital completa. És una mesura logarítmica del nivell 
digital d’una mostra d’àudio, referenciada al valor més alt digital (0 dBFS), si 
existeix.  
  Buffer: espai en la memòria d’un sistema digital reservat a l’emmagatzematge 
temporal de dades que esperen a ser processades. 
 
  Bloc d’àudio: En un sistema de processat digital d’àudio. Donada la naturalesa 
discreta d’aquest senyal, les dades s’han de processar agrupades en blocs de 
mostres. La mida d’aquests blocs ve definit pel controlador o driver d’àudio que 
s’utilitzi. 
  Floating Point Resolution: És una estructura de codificació de xifres reals per 
la representació en el món digital. La seva resolució es gairebé infinita (pot 
prendre valors molt propers a 0 i a la vegada molt propers a l’infinit). Es 
defineix amb un valor enter, una posició decimal i un exponent. 
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2.2 Pantalla principal 
 
En aquest apartat es mostraran de manera resumida les característiques de la finestra 
principal del plug-in, els seus components i modificadors i les seves funcionalitats. Es 
descriurà l’arquitectura conceptual del sistema així com la seva implementació. 
 
 
2.2.1 Interfície d’usuari 
 

 
Figura 3: Finestra principal del plug-in 

Com podem observar a la il·lustració 3 la finestra principal del plug-inconsta de 6 parts 
diferents.  

 ChannelStrip:  En aquesta secció del programa podem trobar dues 
funcionalitats: per una banda tenim el botó Plugins Managerque ens permetrà 
obrir, en una finestra apart, un sistema de gestió dels plug-ins instal·lats al 
sistema. D’altra banda tenim el ChannelStrip pròpiament, que ens permet 
introduir un total de 6 plug-ins diferents i que incorpora un control debypass, 
una etiqueta amb el nom del plug-in i un botó per restaurar la finestra del plug-
in. 
 

Analitzador d’espectre 

Diferència de magnitud 

Diferència de fase 

Goniòmetre 

Oscil·loscopi 

ChannelStrip 

 
Altres controls 
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o Plugins Manager 
La il·lustració 4 ens mostra la finestra de gestió de plug-ins. Aquesta ens 
permet buscar ,dins una llista de rutes especificades per l’usuari, els plug-
ins instal·lats al sistema. 

Per a buscar nous plug-ins hem de: 
 
1. Prémer el boto "Options”  

   2. Si seleccionem “Scan for new or updatedVST/VST3 plug-ins”, ens apareixerà una finestra amb les rutes per defecte on solen trobar-se els plug-ins instal·lats (C:/VstPlugins).Podem introduir noves rutes i fer una llista de tots els directoris on convé buscar.     3. Un cop seleccionats els directoris,prementel botó“scan” el sistema buscarà automàticament tots els plug-ins instal·lats en aquests directoris i els mostraràen llista per introduïr-los dins el “ChannelStrip”. Aquest procés pot tardar uns minuts.   
 

 
 

Figura 4Plugins Manager 

Figura 5  Finestra options 

Figura  6 procés de busca de plug-ins al sistema 
Figura 7  Finestra de gestió de rutes per plug-ins 
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Apart la finestra té altres opcions de gestió com ara: 
- Eliminar la llista de plug-ins “Clear list” 
- Eliminar un plug-in en concret (seleccionat) “Removes elected 

plug-in from list” 
- Obrir la carpeta que conté el plug-in seleccionat “Show folder 

containing selected plug-in” 
- Eliminar els plug-ins que han desaparegut o han estat eliminats 

“Remove any plug-ins whose files no longer exist” 
 

Un cop actualitzada la llista de plug-ins instal·lats no serà necessari tornar a obrir 
aquesta finestra, ja que la llista quedarà guardada com un fitxer local que el programa 
consulta quan s’inicia. 
 

o ChannelStrip 
 

 
 

Aquest és el component on s’introdueixen els plug-ins que es volen analitzar. 
Podem introduir fins a 6 processadors diferents i cada un d’ells es mostrarà en 
una finestra separada. 

 Per a introduir un efecte dins la nostra cadena de plug-ins hem de: 
 1.Pulsar el botó “Load Plugin” 2.Escollir el processador de la llista. Els plug-ins s’ordenen per a fabricants, així és més fàcil trobar el que ens interessa.  

  

Figura 8 introducció i control de processadors 
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Per a cada un dels plug-ins dins la nostra cadena tenim tres funcionalitats: 
 
1.El botó Bypass (B) ens permet ometre l’efecte, així doncs podrem 
comparar el resultat aplicant o no aquest processador en concret. 
2.El botó blau de la part inferior ens permet re-obrir la interfície 
d’usuari del plug-in si aquesta ha estat tancada. 
3. La caixa negre inferior ens mostrarà el nom del plug-in escollit. 

 
 

 Oscil·loscopi: Aquesta visualització ens permet veure la forma d’ona de la 
senyal abans i després del processat, així com una corba que ens mostra de 
manera gràfica com ha canviat el nivell RMS del senyals degut a  la cadena de 
plug-ins introduïda (verd), a la vegada que ens mostra en un color diferent els 
components que han estat creats pel processador, és a dir, aquells que no existien 
al senyal original i que es troben al senyal processat (taronja).  
Aquest component està especialment dissenyat per a poder fer una anàlisi del 
canvi de nivell introduït per la cadena de plug-ins- Incorpora controls de zoom 
per ambdues dimensions, horitzontal o temps i vertical o nivell. Dos interruptors 
ens permeten habilitar o deshabilitar la visualització de les formes d’ona abans i 
després del processat, i dos controls ens permeten controlar la visualització de la 
corba de canvi de nivell: un augmenta el zoom vertical i l’altre la posició. Per 
últim tenim un modificador de la mida de la finestra pel càlcul de la corba RMS. 
 

 
 
 

 
 1.1Corba RMS i referència (+0 dBFS RMS)(verd) 
2.Forma d’ona + noves components(taronja) 
3. Control de posició de la corba RMS 
4.Controls de guany de corba RMS 
5.Altres controls de visualització 

 
 
 
 
 

3 
1 2 
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Il·lustració 10  detall de control del plug-in 

Figura 11  Oscil·loscopi 

Il·lustració 12  Controls de l’Oscil·loscopi 
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 Analitzador d’espectre: Aquest gràfic ens mostra al mateix temps informació 
espectral del senyal abans i després del processat.  
En l’eix horitzontal trobem les freqüències dins el marge auditiu humà, entre 20 
i 20.000 Hz, disposades en un eix semi logarítmic i acompanyades de línies 
verticals en les freqüències més significatives. L’eix vertical ens mostra el nivell 
particular per a cada una de les components freqüencials en dBFS. El marge 
dinàmic d’aquest eix es pot canviar amb un control horitzontal, des d’un màxim 
de 108dB fins un mínim de 63dB, per adequar la visualització al cas concret que 
es treballa. 
També s’incorpora un control del temps de retorn de pic. En el seu valor màxim 
la visualització mostrà els màxims absoluts per cada freqüència i en la seva 
posició més petita el gràfic actualitzarà els valors molt ràpidament.  
 
 
 

 
 1.Espectre de la senyal pre-processat (blau) i post-processat (verd) 

2.Control del marge dinàmic de visualització 
3. Control del temps de retorn del gràfic 
 
 
 
  Diferència de magnitud: Aquesta visualització ens mostra gràficament el canvi 

de magnitud en dB en tot el marge freqüencial. La disposició del eix horitzontal 
es la mateixa que en l’analitzador d’espectre, així resulta més fàcil fer consultes 
visuals i comparar aquests dos gràfics i el gràfic de canvi de fase. L’eix vertical 
en canvi pot prendre valors positius, si el processament afegeix guany, o valors 
negatius si pel contrari redueix el nivell. El marge dinàmic del gràfic també es 
ajustable, prenent un valor de 24dB en el seu mode de més precisió i fins a 240 
dB en el mode més extens. Finalment trobem un control de suavització temporal 
que ens permetrà veure la mitjana del canvi de magnitud per tenir una visió més 
general de com actua el processador. 
 

2 3 4 

1 

Figura 13  Analitzador d’espectre 
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 1.Espectre de la diferència de magnitud en dB 

2.Control del marge dinàmic de visualització 
3. Control del temps de suavització temporal 

 
 
  Diferència de fase: Aquest gràfic ens mostra el canvi de fase o desfasament 
produït per la cadena de efectes. Aquest canvi està contingut dins el marge de -
180° a 180° (-π, π). La disposició del eix horitzontal torna a ser la mateixa que 
en l’analitzador d’espectre i el de diferència de magnitud, ja que els tres 
components mostren informació complementària de les mateixes dimensions. 
L’eix vertical pot prendre valors positius i negatius de desfasament, entre -180°i 
180°. El component inclou un control de suavització temporal que pot ajudar a 
la visualització en certes ocasions. 
 

  
 1.Espectre de la diferència de fase en graus 

2.Control del temps de suavització temporal 
 
  Goniòmetre: Aquest component ens mostra de manera gràfica la informació 

estèreo del senyal, utilitzant la corba de Lissajous. El gràfic ens mostra quina 
relació guarden els canals dret i esquerra. Així quan el senyal sigui mono (amb 
els dos canals contenint la mateixa informació) podrem observar una línia recta, 
i quan aquest tingui diferències entre els canals la figura prendrà altres formes. 
Aquest gràfic ens mostra a la vegada el senyal abans (en blau) i després del 
processat ( en verd). S’inclouen també dos controls d’usuari; el primer 
determina el zoom espacial aplicat i el segon ens permet mostrar més o menys 
mostres en una finestra temporal, és a dir, ens permet visualitzar les figures de 
temps anteriors de manera que s’esvaeixin a mesura que passa el temps per tal 
de seguir el recorregut del senyal amb més facilitat. 
 
 

Il·lustració 14  Canvi de magnitud 

1 

2 3 

1 

2 Figura 15  Canvi de fase 
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 1. Corba de Lissajous pel senyal pre-processat (blau) i post-processat 

(verd) 
2. Control del zoom 
3. Control del temps de desaparició 

 
  Altres Controls: Apart de totes les visualitzacions el plug-in es reserva un espai 
per a controlar altres variables. En una finestra de text es mostrarà el retard (en 
nombrede mostres) i al seu costat podrem prémer un botó que aplicarà una 
compensació per aquest retard, ja que sinó les visualitzacions que impliquen una 
comparació analítica (operació matemàtica) no serien indicatives degut a la falta 
de correlació entre les dues senyals. En el futur es pretén implementar altres 
funcionalitats amb les que l’usuari podrà interactuar per adequar la visualització. 

 
1. Retard introduït pel processament 
2. Aplicar compensació de retard 
 

 
 
 
 
 

 

1 

2 
3 

Figura 16  Goniòmetre 

2 

1 
Figura 16  Altres opcions 
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2.2.2 Disseny i implementació del sistema 
 
En aquest apartat s’explica com s’estructura internament el programa, quins són els 
camins i connexions lògiques entre els components i l’entorn gràfic, sense entrar en 
detall de cada un dels components de visualització (analitzador d’espectre, diferència de 
magnitud, etc..).  
 
Disseny Conceptual 
A continuació es presenta un esquema general de l’estructura interna del plug-in 
representat com un diagrama de blocs i connexions: 
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Com podem observar en l’esquema, el disseny intern del plug-in és força senzill. Es 
copien les dades abans del processat sobre 3 buffers diferents; dos contenen la 
informació mono del senyal i un (format internament per dos buffers) en conté la 
informació estèreo. Si existeix un retard pel processament, les dades es guarden sobre 
un buffer temporal per realitzar la compensació de latència.  
Un cop les dades abans de processar han estat copiades, el senyal serà processat per la 
cadena de plug-ins introduïda. Un cop processades les dades es repeteix el procediment 
anterior, es copien les dades en tres buffers diferents, dos contenint informació mono i 
el tercer amb informació dels dos canals.  
Un cop tenim tots els buffers plens la informació es pot passar als diferents components 
perquè aquests la processin i la mostrin per pantalla de manera correcta. Pels 3 primers 
components (analitzador d’espectre, diferència de magnitud i diferència de fase) es 
realitza abans un enfinestrament seguit  d’una transformació FFT i després es 
proporcionen als components pel seu processament. 
Al mateix temps els modificadors del programa envien informació als diferents 
components,i al plug-in en general, per a que canviïn les variables i els processos 
corresponents. 
 
Implementació 
La base del plug-in que es presenta es basa sobre la plantilla que ofereix el framework 
JUCE. L’estructura general dels plug-ins es separa amb dos components diferenciats i 
bàsics: 
 

 AudioPluginProcessor: és la part que es dedica al processament i la re-direcció 
de les dades que ens arriben des de laDAW. També s’encarrega de les 
connexions i els protocols de transmissió de missatges cap a l’editor d’àudio.   
Te dos mètodes claus; PrepareToPlay i ProcessBlock, el primer s’utilitza per a 
preparar totes les variables, estructures de dades i mètodes que s’utilitzaran en el 
processat;aquesta funció es crida cada cop que premem play o pause al DAW.  
La segona, ProcessBlock, és la que es crida cada cop que el plug-in rep un nou 
block d’àudio per a processar, així dins aquesta funció és on ens ocuparem de 
copiar les dades als buffers, aplicar la compensació per latència o retard i 
redirigir les dades a la nostra cadena de plug-ins per ser processades. Aquesta 
funció es vital pel bon funcionament del plug-in ja que no podem deixar que 
aquesta tardi més del temps del bloc d’àudio, ja que si això passa tindrem com a 
resultat silencis o talls de l’àudio, altrament anomenats drop-outs. 
A continuació es mostra una part del codi dins de la funció ProcessBlock();  

 1. Escreen referències als punters dels buffers d’àudio (preBlockL = 
buffer.getWritePointer(1)) i es copien les dades d’aquest buffer al 
final del buffer auxiliar de delay. 
2. S’envien les dades corresponents (amb el delay aplicat) a les funcions 
pushNextSampleIntoFifoPrei pushNextSampleIntoFifoPreStereoque 
omplen els buffers on accedeixen els components de visualització. 
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3. S’envia el buffer d’àudio orginal al graph de la cadena de plug-ins, per 
ser processat. 
4. Tornem a agafar referències als punters del buffer d’àudio un cop ja ha 
estat processat pel graph i enviem aquestes dades als nostres buffers de 
senyal processada.  

  float postBlockM = (postBlockL[i] + postBlockR[i]) / 2;   pushNextSampleIntoFifoPostStereo(postBlockL[i], postBlockR[i]);  pushNextSampleIntoFifoPost(postBlockM); 
   latencysamples = graph.getLatencySamples();  int numofsamples = buffer.getNumSamples();    if (buffer.getNumChannels() > 0){    preBlockL = buffer.getWritePointer(1);   preBlockR = buffer.getWritePointer(0);   for (int i = 0; i <buffer.getNumSamples(); i++){    delayBufferL[i+latencysamples] = preBlockL[i];   delayBufferR[i+latencysamples] = preBlockR[i];  }   for (int i = 0; i <buffer.getNumSamples(); i++){    float preBlockM = (delayBufferL[i] + delayBufferR[i]) / 2;   pushNextSampleIntoFifoPreStereo(delayBufferL[i], delayBufferR[i]);   pushNextSampleIntoFifoPre(preBlockM);   }    }     for (int k = 0; k < latencysamples; k++){    delayBufferL[k] = delayBufferL[numofsamples + k];   delayBufferR[k] = delayBufferR[numofsamples + k];      }   graph.processBlock(buffer, midiMessages);   if (buffer.getNumChannels() > 0){    postBlockL = buffer.getWritePointer(1);   postBlockR = buffer.getWritePointer(0);    for (int i = 0; i <buffer.getNumSamples(); i++){        float postBlockM = (postBlockL[i] + postBlockR[i]) / 2;   pushNextSampleIntoFifoPostStereo(postBlockL[i], postBlockR[i]);   pushNextSampleIntoFifoPost(postBlockM); }   }  }  

1 

2 

3 
4 
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 AudioPluginEditor: Aquest component té la funció de gestionar tot l’entorn 
gràfic del plug-in, el que l’usuari veurà i manipularà. Dins d’aquest entorn 
declararem tots els nostres components gràfics, així com les variables i els 
modificadors associats.  
En el nostre plug-in cada un dels diferents components (analitzador d’espectre, 
diferènciade magnitud i fase, etc..) estan implementats com a components 
externs.Així doncs, AudioPluginEditor s’encarrega de la comunicació entre les 
dades del processador i els components. 
Per a fer possible la visualització dins aquest component declarem un objecte 
Timer. La funció del Timer es cridar un mètode cada cert període de temps, en el 
nostre cas 40 cops per segon. El mètode que crida el Timer s’anomena 
TimerCallback() i es potser el de més importància dins el nostre plug-in. 
Cada cop que el sistema crida aquesta funció es passa una referència als buffers 
de les dades per cada component i a continuació s’indica que es re-dibuxin. La 
funció TimerCallback() però, només realitzarà les seves funcions si tots els 
buffers han estat correctament emplenats abans. 
A continuació es mostra un part del codi dins de TimerCallback(), on podem 
veure com treballa amb la senyal Mono que utilitzaran l’analitzador d’espectre i 
els analitzador de diferència de magnitud i de fase (*). 

  1. Assignem dos punters als buffers de dades del processador 
2. Enfinestrem els blocs d’àudio 
3. Declarem dues transformades FFT i realitzem la transformació sobre 
els blocs 
4. Enviem els blocs processats a cadascun dels components 
5. Canviem l’estat de les banderes de control pels buffers del processador 
i eliminem les transformades. 
 

 
if (getProcessor()->nextFFTBlockReadyPre && getProcessor()->nextFFTBlockReadyPost){    DataPre = getProcessor()->fftDataPre;   DataPost = getProcessor()->fftDataPost;    windowsamples(DataPre,windowtype);   windowsamples(DataPost, windowtype);    FFT* forwardFFTpre = newFFT(fftOrder, false);   FFT* forwardFFTpost = newFFT(fftOrder, false);    forwardFFTpre->performRealOnlyForwardTransform(DataPre);   forwardFFTpost->performRealOnlyForwardTransform(DataPost);    sptrana->DataPreL = DataPre;   sptrana->DataPostL = DataPost;   sptrdiff->DataPre = DataPre;   sptrdiff->DataPost = DataPost;   sptrphase->DataPre = DataPre;   sptrphase->DataPost = DataPost;    sptrana->repaint();   sptrdiff->repaint();   sptrphase->repaint();     

1 

2 
3 

4 
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  getProcessor()->nextFFTBlockReadyPre = false;   getProcessor()->nextFFTBlockReadyPost = false;    deleteforwardFFTpost;   deleteforwardFFTpre;  
 
* Pels components no espectrals, el procés és exactament el mateix tot i que no s’hi 
aplica ni enfinestrament ni la transformada FFT . 
 
 
A continuació es comenten altres funcions importants pel funcionament de programa, la 
implementació del channelstrip i la implementació de la persistència del plug-in. 
    ChannelStrip: Pel disseny del channel strip ens aprofitem d’un tipus de 

components que el frameworkens proporciona, els AudioProcessorGraph. 
Aquests objectes es poden entendre com contenidors de processadors (nodes) 
amb interfícies d’entrada i sortida que es poden interconnectar. Així doncs hem 
de declarar dos nodes principals, el d’entrada i el de sortida del graph, que 
sempre seran utilitzats, i 6 nodes més auxiliars on podrem introduir plug-ins 
externs. S’ha dissenyat la funció AudioPluginChannelConfiguration() que és 
l’encarregada de reordenar i connectar els nodes tenint en compte si hi ha plug-
ins introduïts o si aquests estan en mode bypass.A continuació se’n inclou el 
codi: 
 1. Si les dos banderes (plug-in introduït i bypass desactivat) permeten 

connectar el node, i no s’ha connectat cap altre node abans, aquest es 
connecta amb el node d’entrada (node 1) 
2.  Si ja s’ha connectat un node, el node actual es connecta amb l’últim 
node connectat al graph 
3. Si no s’ha arribat a connectar cap node (lastOn == 0), es connecta el 
node d’entrada directament amb el node de sortida, així aconseguim so 
encara que no tinguem cap plug-in introduït. 
  

 for (int i = 3; i < 9; i++){   if ((bypassFlag[i-3] == 0) && (plugIns[i-3] == 1)){    if (firstTime == true){    graph.addConnection(1, 0, juce::uint32(i), 0);    graph.addConnection(1, 1, juce::uint32(i), 1);    lastOn = i;    firstTime = false;   }       

6 

1  
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else{   graph.addConnection(juce::uint32(lastOn), 0, juce::uint32(i), 0);   graph.addConnection(juce::uint32(lastOn), 1, juce::uint32(i), 1);   lastOn = i;   }   }   }   if (lastOn == 0){   graph.addConnection(1, 0, 2, 0);   graph.addConnection(1, 1, 2, 1);  }  else{   graph.addConnection(juce::uint32(lastOn), 0, 2, 0);   graph.addConnection(juce::uint32(lastOn), 1, 2, 1);  }      Guardant l’estat del plugin: Quan introduïm un plug-in a un canal de la nostra 
DAW volem que es guardi el seu estat en cas que decidíssim tancar el projecte 
més endavant. Així doncs s’ha dissenyat un mecanisme que guarda l’estat de les 
variables actuals en un document XML únic que es consulta cada cop que s’obre 
el plug-in, de manera que puguem preservar l’estat del nostres modificadors 
quan tornem a obrir el projecte. Aquest procediment s’haurà d’aplicar també tant 
als plug-ins que s’han introduït com als seus propis modificadors. Aquesta 
funcionalitat encara no ha estat desenvolupada. 

 
 
Aquests són els aspectes que es consideren més importants a l’hora d’entendre 
l’estructura interna del plug-in que es presenta. La implementació però, és molt més 
extensa i implica una gran quantitat de variables, classes i funcions, que s’ha decidit no 
esmentar per no ser crucials de cara al funcionament. Aquestes inclourien la declaració 
de totes les estructures de memòria, els processos d’alliberació de memòria, els 
processos d’omplir el buffers i eliminar-los, les funcions d’enfinestrament, els gestor de 
plug-ins i les funcions que els introdueixen en la cadena, etc..  
Tot i no ser esmentades en el present document, aquestes funcions secundàries han 
ocupat una gran part del temps de desenvolupament. Han necessitat d’un estudi 
exhaustiu del llenguatge de programació i els seus protocols així com un aprenentatge 
de les funcions i els components del framework utilitzat. 
Els pròxim capítol es centra en els components particulars del plug-in, la teoria en què 
es recolzen, el seu disseny i implementació i casos pràctics d’utilitat per l’usuari. 
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CAPÍTOL 3 

3. ELS COMPONENTS 
 
En aquest capítol es descriuran els components principals de visualització del plug-in. 
Primerament és descriurà el concepte teòric en qual es basen les visualitzacions, se’n 
descriurà el disseny conceptual, la seva implementació i finalment es donaran exemples 
d’utilització en casos reals. 
Cadascun dels components ha estat dissenyat i implementat com un bloc independent 
dins el programa. Així aconseguim una arquitectura modular interna que ens permet 
identificar molt més fàcilment els possibles errors d’implementació. 
 
3.1 L’analitzador d’espectre 
 
3.1.1 Base Teòrica 
 
Per a introduir aquest component hem d’entendre primer la dualitat inherent als senyals 
temporals. Un senyal d’àudio es sol representar com els valors de pressió sonora en 
instants concrets (instants discrets en el cas del món digital). L’oïda humana, però, no 
respon a valors concrets de pressió sonora. La seva percepció és més semblant a una 
integració temporal de successius valors, i més concretament al canvi relatiu entre els 
diferents valors, és a dir, a la periodicitat. 

La transformada de Fourier és un model 
matemàtic que ens permet veure un senyal 
temporal d’una forma que respon més a la 
percepció humana. Aquesta transformada 
canvia les dimensions que representen el 
senyal del domini temporal al domini 
freqüencial. Representa doncs una senyal 
variable en el temps com una suma de 
components freqüencials ( sinusoïdals) 
d’una magnitud coneguda i amb una fase 
concreta. 
En l’últim pas per convertir les ones de 
pressió de l’aire en el so que un humà pot 
percebre, la cadena d’ossets de l’oïda mitja 
excita una membrana que es connecta amb 
el cargol de l’oïda interna. Aquí trobem 
disposats horitzontalment una sèrie de 
sensors neurològics que responen als canvis 
del seu entorn. La figura 17 mostra com dins 
el cargol també es realitza aquest canvi del 
domini temporal al freqüencial, de tal Figura  17 cargol a l’oïda interna 
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manera que la informació que descodifica finalment el nostre cervell són valors 
freqüencials i no pas temporals o instantanis. 
Donada la naturalesa humana és de gran ajuda la visualització de les components 
freqüencials d’un senyal, ja que ens mostren com es reparteix l’energia en tot el marge 
auditiu. Els diferents components freqüencials que formen un so defineixen el seu 
timbre i la primera component freqüencial (de més baixa freqüència) sol representar el 
to en una senyal harmònica, dos característiques importants en la caracterització d’un 
so. 
La FFT 
En el nostre cas concret voldrem analitzar l’espectre freqüencial de senyals digitals. Per 
a fer-ho utilitzem un algorisme que aplica l’idea de la transformada de Fourier sobre 
senyals discrets, la FFT o transformada ràpida de Fourier. Aquesta transformació 
matemàtica és computacionalment molt eficient però requereix de dues condicions: 

- El senyal ha de tenir un numero de mostres igual a una potència de 2 
- El senyal es considera periòdic. 

 
La primera condició es compleix sempre en el nostre cas, ja que utilitzem contenidors 
de dades d’una mida concreta, el que anomenem blocs d’àudio, i que a la vegada 
s’utilitzen també en tot el camí de l’àudio en  un sistema digital com pot ser una DAW. 
La segona condició s’assumeix com a certa, tot i que pot no ser-ho, ja que els resultats 
són bons igualment i la reconstrucció de la senyal original, o transformada inversa, és 
sempre idèntica a l’original. 
El teorema de Nyquist ens diu que una senyal mostrejada a freqüència  només 
contindrà informació rellevant a les freqüències entre 0 i  /2. 
La sortida de la FFT sobre una senyal de mida N mostrejada a una freqüència de 

 mostres per segon , són N/2 mostres complexes (vectors amb magnitud i fase ) 
espaiades linealment sobre el marge entre  / i  /2.Així doncs podem descriure la 
resolució freqüencial d’una transformada FFT com: 

=   /2 
Que és la freqüència més petita que es pot mostrar. Als diferents valors a la sortida els 
anomenem bins. La sortida de la FFT tindrà N/2 bins on el bin 1 correspondrà a   , el 
bin N/2 a   /2, i un bin qualsevol K correspondrà a ∙ . 
Si la freqüència real que s’analitza no és exactament cap ∙  la seva energia es 
reparteix proporcionalment en els bins veïns  en un procés anomenat spectral leakage. 
Aquí entra en joc l’enfinestrament. Si l’entrada de la transformada es un bloc de N 
mostres, apliquem una finestra temporal de la mateixa mida per suavitzar els extrems 
dels blocs de manera que es redueix el spectral leakage, obtenint així una representació 
més precisa de la informació espectral. 
Existeixen diferents tipus d’enfinestrament per l’anàlisi espectral (les finestres 
Hamming, Hanning, Blackman-Harris, etc.). El nostre plug-in utilitza la finestra 
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Blackman-Harris per defecte però esta implementat de manera que es pugui canviar 
fàcilment. 
Un cop tenim el resultat de la transformació FFT hem de post-processar les dades per a 
ensenyar-les d’una forma més comprensible i adequada a la percepció humana del so. 
Com ja hem comentat, el procés de percepció humana es podria considerar com una 
anàlisi freqüencial. Així, per a senyals harmònics sabem que el que percebem com una 
diferència d’una octava correspon a duplicar la freqüència, i podem veure que la 
percepció de les freqüències s’ha d’entendre com una relació logarítmica de base 
binària. Aquest fet comporta que la informació espectral rellevant per l’anàlisi  no sigui 
lineal en tot el marge freqüencial. Per exemple, entre 20Hz i 80Hz tenim dues octaves, 
el mateix que entre 5000Hz i 20.000Hz tot i que la diferència entre ambdues es molt 
dispar. Per tant, la representació de l’espectre l’eix horitzontal haurà de ser un eix 
logarítmic, per representar totes les octaves dins el marge auditiu de manera equànime 
en l’eix. 
La percepció humana del nivell sonor tampoc és lineal: l’oïda humana pot percebre 
canvis de pressió des de vint micro Pascals (llindar d’audició)  fins a un centenar de 
milers de Pascals (llindar del dolor), un marge de valors molt extens. Així doncs es de 
conveniència indicar el nivell de la senyal com en una escala de decibels, de manera que 
una duplicació en el valor de pressió sonora sempre s’expressi com a un increment 
constant en decibels (+6dB). 
 
3.1.2Disseny Conceptual i Implementació 
 
Descripció i usabilitat 
L’analitzador d’espectres ens mostra a la vegada l’espectre freqüencial del senyal abans 
i després de ser processat (en MONO), utilitzant un eix logarítmic binari horitzontal 
indicant freqüències en Hz, i un eix logarítmic vertical indicant dBFS. 
Podem ajustar el marge de l’eix vertical per adequar la visualització a les necessitats del 
cas que s’observa. El marge de visualització té 4 modes diferents: 
 -Mode 1: -54 dBFS a 0dBFS 
 - Mode 2: -72 dBFS a 0dBFS 
 - Mode 3: -90 dBFS a 0dBFS 
 -Mode 4: -108 dBFS a 0dBFS 

 
El mode de visualització s’escull amb el control range, situat a la part inferior esquerra del component 

 
 

Figura  18 Modes de visualització, del 1 al 4 
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L’eix horitzontal ens mostra la freqüència. Es tracta d’un eix logarítmic binari on es 
mostren certes freqüències representatives (20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 
10.000 i 20.00 Hz ) així com s’assenyalen amb línies discontínues alguns dels seus 
múltiples tot i no mostrar el valor.  

 
 
Per millorar la visualització s’ha introduït un control de peak holding amb l’objectiu de 
mostrar per pantalla un versió més persistent del senyal. En particular, el peak holding 
ens mostra un valor que correspon al valor màxim decreixent, és a dir, si el valor en un 
instant de temps es superior a un valor anterior es mostrarà aquell valor, sinó es 
mostrarà el valor anterior però amb una petita reducció de nivell. El factor de reducció 
es el que controla el peak holding. En resum, el control de peak holding ens serveix per 
fer persistents els valors més alts que anem obtenint, per controlar els pics i pujades que 
se succeeixin. 

 
 
La figura 20 representa 4 instants de temps contigus. Com veiem al gràfic 1 tenim una 
pujada de nivell en tot l’espectre corresponent als primers instants d’un so, (moment 
transitori). A mesura que passa el temps aquest valor decreix així que el podem 
identificar fàcilment. Si el nivell de peak holding fos ajustat a 0, la transició seria directa 
entre el gràfic 1 i el 4 i aquest primer atac seria gairebé imperceptible per l’usuari a 
nivell visual. 

 
El control returntimecontrola aquest factor de 
decaïment  

 
 

1 2 

3 4 

Figura  19 eix horitzontal 

Figura  20 peak holding 
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Implementació 
El camí que segueixen les dades des de la seva adquisició fins la seva visualització és el 
següent: 
1. Les dades del buffer d’àudio es copien a buffers independents de 2048 mostres. 
2.Un cop els buffers estan plens s’indica al component que ja pot processar-les  
3.Les dades s’enfinestren i s’hi aplica la transformada FFT 
4. S’itera el component d’esquerra a dreta, per a cada columna de píxels 
5.Es determina a quin bin correspon la columna de píxels actual, es calcula la magnitud 
del bin corresponent i es guarda la seva posició horitzontal (necessària per al càlcul de 
la interpolació lineal); es repeteix el procés pel bin següent (b2) (*) 
6. S’aplica el peak holding 
7. S’aplica una interpolació lineal per a millorar l’aspecte del gràfic 
 
 * Per aplicar l’eix en dBFS necessitem una referència (la corresponent a 0 dBFS), però 
com que les dades d’àudio dins els DAW son codificades com a floating points no 
existeix un límit real que es pugui aplicar, així doncs hem calibrat la visualització 
utilitzant senyals de referència i comparant els valors mesurats amb altres analitzadors 
d’espectre comercials. 
** aquest procés s’aplica a la senyal abans del processat i després del processat de 
manera independent. 
*** Els punts 1 2 i 3 s’expliquen al capítol 2 d’aquest document 
A continuació es presenten les parts del codi encarregades de cada un dels processos. 
 
 
for (int i = 0; i <this->getWidth() - 1; ++i){  processFFTdata(i, DataPreL, levelActualBin, levelNextBin);  peakHolderPre(i, levelActualBin, levelNextBin);  float levelPre = getInterpolatedResponseAtFrequency(i, levelActualBin, levelNextBin);     }    //recorrem el nostre component de dreta a esquerra calculant a quin bin correspon la línia actual, calculem el nivell del bin actual i del bin següent (per la interpolació lineal)      
    

  4 
5 
6 
7 
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voidSpectrumDifference::processFFTdata(constinti, float* spectrum, float* levelActualBin, float* levelNextBin){      constfloat f =  (std::exp((i*std::log((SampleRate / 2) / 10) / (float)this->getWidth())  + std::log(10)));  float resolution = (SampleRate / 2) / (fftSize / 2); //resolució de la FFT  //pel bin actual  constint b1 = (f / resolution); //bin corresponent a la freq. constfloat f1 = b1 * resolution;//frequencia central del bin escollit x1 = (this->getWidth() / std::log((SampleRate / 2) / 10))*std::log(f1 / 10); float y1 = sqrt(std::pow(spectrum[(2 * b1)], 2) + std::pow(spectrum[(2 * b1) + 1], 2)); y1 = + 20 * log10(y1 /(fftSize / 4));//conversió a dBSPL if (y1 < -maxRange){ y1 = -maxRange; };//limitació al mode actual y1 = (1 + (y1 / maxRange));  //re-escalar a la mida del component y1 = y1*this->getHeight();  //pel bin següent (sempre utilitzem la informació de dos bins contigus per la interpolació de després)   constint b2 = b1 + 1; constfloat f2 = b2 * resolution; x2 = (this->getWidth() / std::log((SampleRate / 2) / 10))*std::log(f2 / 10); float y2 = sqrt(std::pow(spectrum[(2 * b2)], 2) + std::pow(spectrum[(2 * b2) + 1], 2)); y2 = + 20 * log10(y2 /(fftSize / 4)); if (y2 < -maxRange){ y2 = -maxRange; }; y2 = (1 + (y2 / maxRange)); y2 = y2*this->getHeight();  levelActualBin[0] = y1; levelNextBin[0] = y2; 
 
voidSpectrumDifference::peakHolderPre(inti, float* levelActualBin, float* levelNextBin){   float y1f;  if (levelActualBin[0] > valueToPrintPre[0][i]){   y1f = levelActualBin[0];   valueToPrintPre[0][i] = levelActualBin[0];  }  else{   y1f = valueToPrintPre[0][i];   valueToPrintPre[0][i] = valueToPrintPre[0][i] * decayRatio;  }   float y2f;  if (levelNextBin[0] > valueToPrintPre2[0][i]){   y2f = levelNextBin[0];   valueToPrintPre2[0][i] = levelNextBin[0];  }  else{   y2f = valueToPrintPre2[0][i];   valueToPrintPre2[0][i] = valueToPrintPre2[0][i] * decayRatio;  }   levelActualBin[0] = y1f;  levelNextBin[0] = y2f; 

  

 

5 
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  floatSpectrumDifference::getInterpolatedResponseAtFrequency(inti,float* levelActualBin, float* levelNextBin) { 
constfloat m = (levelNextBin[0] - levelActualBin[0]) / (x2 - x1);  float c = levelActualBin[0];  return m*(i-x1)+c; 
//amb el valor del bin actual i del proper i sabent la posició (respecte l’eix horitzontal) calculem el valor que s’ha de dibuixar utilitzant l’equació de la recta 
 
 
 
3.1.3 Casos pràctics 
 
A continuació es mostraran exemples pràctics de la informació que ens mostra 
l’analitzador d’espectre i de la seva utilitat. 
 
Compressió d’un bombo 
Aquest un procés molt típic en tota producció. El que es pretén és controlar el volum del 
bombo i la seva contundència per adequar-lo al context musical en què s’està mesclant. 
Per aquest exemple utilitzarem el plug-in VC 2A11de Native Instruments. Es tracta 
d’una reproducció dels clàssics compressors/limitadors òptics de vàlvules. 
 

 
 
Per aquest cas el mode de visualització és el 4 (el de màxim marge dinàmic) perquè 
volem veure tota la informació espectral, inclosos els valors amb menys nivell. 
Utilitzem un return time  amb un valor mitjà ja que es tracta d’un so curt i d’altra 
manera el gràfic seria massa canviant. 
 

                                                 
11http://www.native-instruments.com/es/products/komplete/effects/vc-2a/ 

  7 

Figura  21 VC 2A (Native Instruments) amb el paràmetres de la proba 
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Com podem veure a la figura 22, amb la compressió aplicada al so obtenim una baixada 
de nivell en les freqüències baixes i alhora una pujada en les mitges-baixes, les mitges i 
les altes freqüències. El gràfic ens indica que el compressor,  apart de canviar la 
dinàmica del so (cosa que no podem veure en aquest component), també en modifica el 
timbre. També podem veure com apareixen components a partir de 10.000Hz que abans 
no existien. 
 
Comprovació de distorsió 
En aquest cas el que volem es veure quins són els harmònics, i en quina magnitud es 
creen, donat un plug-in de distorsió. Per aquest prova utilitzarem una senyal coneguda, 
en aquest cas un to pur a 200 Hz i així podrem veure quines son les components 
espectrals que s’han creat. 

 
 

Figura  22 Espectre de les senyals  

Figura  23 Espectre de les senyals  
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Podem veure molt clarament al gràfic els harmònics afegits per la distorsió, el seu 
decaïment espectral, i com per exemple, sembla canviar el tipus de distorsió a partir de 
5000Hz. 
 
3.2 El canvi de magnitud 
 
3.2.1Base Teòrica 
 
La sortida de la transformació FFT és una sèrie de nombres complexos que es poden 
descriure amb una magnitud i un angle, és a dir, com un vector. 
Així doncs si el que volem es comparar el canvi de la magnitud per cada un dels bins, el 
que hem de realitzar no és més que el càlcul del guany en dB de una senyals respecte 
l’altre. 
Així doncs si tenim un bin k, la seva magnitud és calcula com: 

= +  
On  denota la part real del nombre complex al bin  i  la part imaginària. 
Pel càlcul de la diferència de magnitud, donat el bin k concret tenim  com la 
magnitud del bin pre-processat i com la del bin després de la cadena de plug-
ins. El guany en dB es defineix com 
 

∆ = 20 ∙ log ( )[dB] 
Una qüestió important és el comportament d’aquesta funció quan alguna de les 
magnituds és molt propera o igual a 0, és a dir, quan una de les senyals d’entrada no té 
informació en aquell bin. Si això passa pel senyal pre-processat i no pel post-processat 
ens indica que el processament ha afegit components espectrals, si passa a la inversa el 
que ens indica és que el processat a eliminat components freqüencials. En aquest casos 
la lectura del guany en dB pot agafar nombres extremadament alts en el primer cas i 
propers a menys infinit al segon cas. 
Per la representació dels eixos d’aquesta visualització utilitzarem la mateixa idea que en 
l’anterior component, una escala logarítmica freqüencial per l’eix horitzontal per les 
raons que ja s’han explicat anteriorment. 
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3.2.2 Disseny conceptual i implementació 
 
Descripció i usabilitat 
El gràfic ens mostra el canvi produït de nivell en dB pel processament de la cadena de 
plug-ins. La comparació emprarà senyals MONO abans i després del processat. L’usuari 
podrà controlar el grau de suavització de la corba resultant, així com el marge de visió 
del component. 
L’eix vertical ens mostrà la diferència (positiva o negativa) en decibels, i l’eix 
horitzontal ens mostra la freqüència en què ens trobem, estructurat com el component 
anterior (analitzador d’espectre) per poder comparar ambdós gràfics més fàcilment, ja 
que es troben un sobre l’altre en la pantalla principal del plug-in. 
El marge de  l’eix vertical pot ser ajustat per adequar la visualització a les necessitats 
del cas que s’observa. El de visualització té 4 modes diferents: 
 
 -Mode 1: -12 dBa +12dB 
 - Mode 2: -36 dB a +36dB 
 - Mode 3: -72 dB a +72dB 
 -Mode 4: -120 dB a +120dB 
 
 

El mode de visualització s’escull amb el control range, situat a la part inferior esquerra del component 
 
L’eix horitzontal ens mostra la freqüència; es tracta d’un eix logarítmic binari on es 
mostren certes freqüències representatives amb una línia continua (20, 50, 100, 200, 
500, 1000, 2000, 5000, 10.000 i 20.000 Hz) així com s’assenyalen amb línies 
discontínues alguns dels seus múltiples.  

 
 
 
 
 
 

Figura  24 Modes de visualització, del 1 al 4 

Figura  25  eix horitzontal 
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D’altra banda s’incorpora un control de temps de mitjana (time average),per a fer més 
estable la visualització.  Amb aquest control, el component podrà realitzar el càlcul de 
guany no només amb el valor absolut del guany en un instant concret de temps, sinó 
amb els valors mitjans del propi senyal (la mitjana temporal per cada bin). Amb aquest 
control podrem veure quin és el comportament general del processament i també com 
actua instantàniament. Per exemple, en processadors dinàmics pot ser interessant veure 
com es comporta instantàniament, per veure la reducció (o augment) instantània de 
nivell, però també pot ser interessant posar un temps de mitjana alt per veure el 
comportament general i detectar, per exemple, canvis de magnitud diferents per 
freqüència (compressió multibanda). 

 
 
A la figura superior podem veure el mateix senyal processat pel mateix plug-in, a la 
imatge superior amb un temps de mitjana alt i en l’inferior amb un temps baix. Com 
podem observar, el gràfic superior ens mostra un augment de +9dB en tot el marge. A la 
imatge superior en canvi l’augment és només de +6dB a partir de certa freqüència i 
+12dB per sota. Així podríem dir que de mitjana el compressor (amb auto-gain o 
compensació de guany)ens està augmentant +9 dB el nivell de sortida, però com veiem 
a la imatge inferior aquest canvi no és igual en tot moment. 
 

El temps de mitjana es pot controlar amb el modificador timeaverage situat a la part inferior esquerra del component 
 
 
Implementació 
El camí que segueixen les dades des de la seva adquisició fins la seva visualització és el 
següent: 
1. Les dades del buffer d’àudio es copien a buffers independents de 2048 mostres 

Figura  26 diferències en el canvi de magnitud degudes al temps de mitjana 
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2.Un cop els buffers estan plens s’indica al component que ja pot processar-les  
3.Les dades s’enfinestren i s’hi aplica la transformada FFT 
4.S’itera el component d’esquerra a dreta, per a cada columna de píxels 
5.Es determina a quin bin correspon la columna de píxels actual, es calcula la magnitud 
del bin corresponent i es guarda la seva posició horitzontal (necessària per al càlcul de 
la interpolació lineal); es repeteix el procés pel bin següent (b2) (*) 
 
5.Es calcula la mitjana aritmètica dels valors de magnitud per a cada un dels bins (la 
mida de la finestra de mostres on s’aplica la mitjana es determinada per la variable 
numofaveragesamples) i es calcula la diferència en decibels entre els dos bins 
6. Es re-escalen els resultats per a coincidir amb els eixos del mode seleccionat 
7. S’aplica una interpolació lineal per a millorar l’aspecte del gràfic 
* Els punts 1 2 i 3 s’expliquen al capítol 2 d’aquest document 
A continuació es presenten les parts del codi encarregades de cadascun dels processos. 
   for (int i = 0; i <this->getWidth(); ++i){      processFFTdata(i, DataPre, levelPre);  processFFTdata(i, DataPost, levelPost);  float ValueToPrint = getInterpolatedResponseAtFrequency(i, levelPre, levelPost);  
} 
//recorrem el nostre component de dreta a esquerra calculant a quin bin correspon la línia actual, calculem la diferència de nivell del bin actual i del bin següent (per la interpolació lineal)  
voidSpectrumRest::processFFTdata(constinti, float* spectrum, float* levelBins){  constfloat f =  (std::exp((i*std::log((SampleRate / 2) / 10) /  (float)this->getWidth()) + std::log(10))); float resolution = (SampleRate / 2) / (fftSize / 2);   constint b1 = (f / resolution); //bin corresponent a la frequencia  constfloat f1 = b1 * resolution;//frequencia central del bin escollit x1 = (this->getWidth() / std::log((SampleRate / 2) / 10))*std::log(f1 / 10); float y1 = sqrt(std::pow(spectrum[(2 * b1)], 2) //càlcul del nivell + std::pow(spectrum[(2 * b1) + 1], 2));  constint b2 = b1 + 1; constfloat f2 = b2 * resolution; x2 = (this->getWidth() / std::log((SampleRate / 2) / 10))*std::log(f2 / 10); float y2 = sqrt(std::pow(spectrum[(2 * b2)], 2)  + std::pow(spectrum[(2 * b2) + 1], 2)); 
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levelBins[0] = y1; levelBins[1]= y2; } floatSpectrumRest::getInterpolatedResponseAtFrequency(inti, float* PreData, float* PostData) { float range = maxRange; if (!std::isnan(PreData[0] / PostData[0])){   levelPreMean1[i][0] = PreData[0];  float meansum = 0;  for (int j = 0; j < numofaveragesamples; j++){   meansum = levelPreMean1[i][j] + meansum;   }  for (int j = numofaveragesamples; j > 0; j--){   levelPreMean1[i][j] = levelPreMean1[i][j - 1];   }  double levelActualBin1 = meansum /numofaveragesamples;   levelPreMean2[i][0] = PostData[0];  meansum = 0;  for (int j = 0; j < numofaveragesamples; j++){   meansum = levelPreMean2[i][j] + meansum;   }  for (int j = numofaveragesamples; j > 0; j--){   levelPreMean2[i][j] = levelPreMean2[i][j - 1];   }  double levelActualBin2 = meansum / numofaveragesamples;   double levelActualBin = levelActualBin1 / levelActualBin2;   levelActualBin = 20 * std::log10(levelActualBin);  if (levelActualBin < -range){ levelActualBin = -range; };  if (levelActualBin > range){ levelActualBin = range; };  //El procés és repeteix pel bin següent, levelNextBin   levelActualBin = (levelActualBin / (2 * (float)range))*this->getHeight();  levelNextBin = (levelNextBin / (2 * (float)range))*this->getHeight();   constfloat m = (levelNextBin - levelActualBin) / (x2 - x1);  float c = levelActualBin;  return m*(i - x1) + c; }  
 
3.2.3 Casos pràctics 
 
A continuació és mostraran exemples pràctics de la informació que ens mostra el canvi 
de magnitud i de la seva utilitat. 
 
Equalització a la pista màster 
Els passos finals de qualsevol producció d’àudio inclouen el procés de mastering. El 
mastering consisteix, en termes generals, en ajustar la pista final (la mescla 
renderitzada) per a controlar-la i adequar-la als sistemes de reproducció comercials. 
Aquest procés implica; correccions de dinàmica, correccions de to, reducció de sorolls, 
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entre altres... tots aquests ajustament acostumen a ser bastant subtils, i per això podria 
ser interessant saber què estem introduint en cadascun d’aquests passos. Durant el 
procés de mastering és habitual introduir un equalitzador de tipus vintage per donar 
algun matís de to o per reforçar algun marge freqüencial. En aquest cas hem introduït un 
equalitzador i l’hem configurat per realçar el marge freqüencial més alt per veure com 
es comporta. L’equalitzador en qüestió es el PassiveEqualizer12creat per Softube. 
La configuració del plug-in analitzat és la següent: 

 
 
Com veiem el processador està configurat per aplicar un augment de 3dB pel control HIGH. 
Podem comprovar que la freqüència central afectada és als 10kHz. 

 
 
A la figura 28 podem veure el canvi real de magnitud freqüencial. Com podem observar 
l’augment de magnitud té un corba definida que augmenta en mode gairebé lineal la magnitud 
des de +0dB als 2000 Hz fins a +9dB als 20kHz. Aquest tipus d’equalització amb corbes tan 
extenses és sol qualificar com a suau o musical (corba tipus shelving), un dels trets característics 
d’aquests processadors. 
A continuació comprovarem quin és el resultat d’aplicar +4dB de PRESENCE modificant la 
freqüència central on s’aplica. Com veiem a la figura 29, a mesura que augmenta la freqüència 
central del filtre, el factor Q d’aquest també augmenta, de manera que quan tenim una 
freqüència central de 700 Hz el filtre canvia el nivell a tot el marge freqüencial i quan la 
freqüència central es de 5,6 kHz el filtre té un factor Q que afecta a les freqüències entre 1000 
Hz i 20.000 Hz. Es tracta doncs d’una implementació de tipus “British-EQ”, amb Q variable. 
 
 
 
 
                                                 
12http://www.softube.com/index.php?id=peq 

Figura  27 “PASSIVEEQUALIZER” (Softube) introduït a una pista master 

Figura  28 canvi de magnitud freqüencial produïda pel processador  
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Equalització a la pista del baix 
A continuació fem una proba amb un plug-in anomenat Basstightener13, desenvolupat 
per Sanford Sound Design, un plug-in que es pot utilitzar a la pista del baix per millorar-
ne el cos, l’energia i controlar l’obertura de la imatge estèreo. En aquest cas observem la 
diferència de resposta si canviem el factor Slope del processador: amb un factor slope 
baix el filtre és més suau, amb un factor Q baix. En canvi si Slope es configura amb un 
nivell de -24 podem veure un factor Q molt més alt amb una reducció de nivell en les 
freqüències immediatament superiors. La primera configuració es podria utilitzar per 
emfatitzar la part més baixa i a la vegada, per exemple, donar més espai freqüencial per 
a la percussió o per altres timbres de freqüència central. La segona configuració es 
podria utilitzar per canviar el balanç tímbric de manera més subtil en, per exemple, un 
sintetitzador digital, on solem tenir molta energia en tot el marge freqüencial, si 
utilitzem formes d’ona com dents de serra o triangulars. 
 

 

 
                                                 
13http://www.lesliesanford.com/vst/plugins/ 

Figura  29 canvi de freqüència central en el modificador PRESENCE del plug-in 

Figura  30 “Basstightener” en dos configuracions Slope diferents 
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3.3 El canvi de fase 
 
3.3.1 Base Teòrica 
 
La sortida de la transformació FFT és una sèrie de nombres complexos que es poden 
descriure amb una magnitud i un angle, és a dir, com un vector. 
Podem descriure la fase instantània d’un component complex de la sortida de la FFT 
com el valor de desfasament respecte la fase 0 per cada uns dels bins. Això ens indica 
quin és el valor de la freqüència en l’instant de temps 0 al bloc actual, és a dir, si 
comença a com un valor negatiu, positiu, a zero, a un màxim o un mínim, etc... Aquest 
valor per si sol té una utilitat relativa i pot ser d’utilitat per exemple en el disseny de 
transitoris, ja que la fase de les diverses components juga un paper important pel resultat 
final. 
Una aspecte important però, pot ser quin es el desfasament produït per un processador. 
El desfasament es pot entendre com la diferència relativa de les fases instantànies en un 
bin qualsevol, és a dir, en quin grau s’ha desplaçat la fase de la freqüència en qüestió. 
Aquest fet és important si tenim en compte el fenomen d’interferències entre ones, 
constructives o destructives, fenomen que ens explica que, si sumem dues components 
freqüencials amb freqüències iguals, aquestes es sumaran constructivament si estan en 
la mateixa fase, però es destruiran si estan en contrafase. Així, si per exemple sumem un 
senyal amb una còpia de si mateix processada a través d’un plug-in (un procés molt 
utilitzat conegut com a processament paral·lel) i aquest plug-in introdueix un 
desfasament, la suma resultant podrà donar lloc a pèrdues d’energia en funció de la 
freqüència i fins i tot, en els casos més extrems, a l’eliminació total de l’energia en 
certes zones freqüencials (efecte de comb filter). 
Per a calcular la diferència de fase entre dos bins corresponents en dos senyals diferents, 
hem de calcular primer la fase instantània com: 
 1. Calculem la magnitud del component k amb la formula 

= +  
On  denota la part real del nombre complex al bin  i  la part imaginària. 
2. Calculem l’angle del component saben que: 
  

sin( ) ∙ =  ↔  sin ( / ) =  
I corregim el resultat per indicar el quadrant com:  
 Si < 0  i > 0 ↔  =  − +    (quadrant superior esquerre) 

Si < 0  i < 0 ↔  =  − −    (quadrant inferior esquerre) 
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Calculem la diferència de fase entre els dos senyals per un bin concret com la resta dels 
seus angles normalitzats: 

∆ = −  
Apliquem una correcció si l’angle diferència no es troba dins el marge  

(-  , ) 
= min (−1, ∆ / )   ( ∆ / ) l’enter inferior del quocient 

∆ =  ∆ − 2  
 
 
Si tenim un fase instantània al bin pre de 3 /2 i una fase de 0 en el post , 

∆ = 3
2 ↔ = min (−1, ∆ / ) ↔ =  1 ↔  ∆ =  3

2 − 2 =  − 2 
 
 

Per  a la representació dels eixos d’aquesta visualització utilitzarem la mateixa idea que 
en l’anterior component, una escala logarítmica freqüencial per l’eix horitzontal, i una 
escala vertical que ens mostra el valor en graus entre 180° i -180°(-  , ) 

 
3.3.2 Disseny conceptual i implementació 
 
Descripció i usabilitat 
El gràfic ens mostrà el canvi de fase en graus pel processament de la cadena de plug-ins. 
La comparació emprarà senyals MONO abans i després del processat. L’usuari podrà 
controlar el grau de suavització de la corba resultant. 
L’eix vertical ens mostrà el canvi (positiu o negatiu) en graus i l’eix horitzontal ens 
mostra la freqüència on ens trobem, estructurat com el component anterior (analitzador 
d’espectre) per poder comparar ambdós gràfics més fàcilment, ja que es troben un sobre 
l’altre en la pantalla principal del plug-in. 
 

 
 Figura  31 canvi de fase 
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D’altra banda s’incorpora un control de temps de mitjana (time average). Per a fer més 
estable la visualització, el component pot realitzar el càlcul del desfasament no només 
amb el seu valor absolut en un instant concret de temps, sinó com el valor d’una mitjana 
temporal del senyal. Amb aquest control podrem veure quin es el comportament general 
del processament i també com actua instantàniament. 
 

El temps de mitjana es pot controlar amb el modificador time average situat a la part inferior esquerra del component 
 
 
Implementació 
El camí que segueixen les dades des de la seva adquisició fins la seva visualització és el 
següent: 
 
1. Les dades del buffer d’àudio es copien a buffers independents de 2048 mostres 
2.Un cop els buffers estan plens s’indica al component que ja pot processar-les  
3.Les dades s’enfinestren i s’hi aplica la transformada FFT 
4.S’itera el component d’esquerra a dreta, per a cada columna de píxels: 
5.Es determina a quin bin correspon la columna de píxels actual, es calcula la fase 
instantània del bin corresponent i es guarda la seva posició horitzontal (necessària pel 
càlcul de la interpolació lineal). Es repeteix el procés pel bin següent (b2)(*) 
6.Es calcula la diferència de fase entre els dos bins i es re-escala per coincidir amb els 
eixos i la mida del component 
 
7. Es calcula la mitjana aritmètica de la diferència de fase (la mida de la finestra de 
mostres on s’aplica la mitjana és determinada per la variable numofaveragesamples) 
8. S’aplica una interpolació lineal per a millorar l’aspecte del gràfic 
 
* Els punts 1 2 i 3 s’expliquen al capítol 2 d’aquest document 
A continuació es presenten les parts del codi encarregades de cada un dels processos. 
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for (int i = 0; i <this->getWidth() - 1; ++i){  processFFTdata(i, DataPre, levelPre);  processFFTdata(i, DataPost, levelPost);  float ValueToPrint = getInterpolatedResponseAtFrequency(i, levelPre, levelPost);  }   //recorrem el nostre component de dreta a esquerra calculant a quin bin correspon la línia actual, calculem la diferència de nivell del bin actual i del bin següent (per la interpolació lineal)  
 
  voidPhaseDifference::processFFTdata(constinti, float* spectrum, float* levelBins){  
float c, d;  constfloat f =  (std::exp((i*std::log((SampleRate / 2) / 10)  / (float)this->getWidth()) + std::log(10)));  float resolution = (SampleRate / 2) / (fftSize / 2);  constint b1 = (f / resolution); //bin corresponent a la freqüència constfloat f1 = b1 * resolution;//freqüència central del bin escollit x1 = (this->getWidth() / std::log((SampleRate / 2) / 10))*std::log(f1 / 10); float y1p = sqrt(std::pow(spectrum[(2 * b1)], 2) + std::pow(spectrum[(2 * b1) + 1], 2)); float y1 = std::asin(spectrum[(2 * b1) + 1] / y1p); if (spectrum[(2 * b1)] < 0 &&spectrum[(2 * b1) + 1]>0){ y1 = -y1 + PI_F; } if (spectrum[(2 * b1)] < 0 &&spectrum[(2 * b1) + 1]<0){ y1 = -y1 - PI_F; }  //és repeteix el procés pel bin següent b2 = b1+1  levelBins[0] = y1; levelBins[1] = y2; 
 
} 
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 floatPhaseDifference::getInterpolatedResponseAtFrequency(inti, float* PreData, float* PostData) {  float c;  float d;  float phaseActualBinPre = PreData[0];   float phaseNextBinPre = PreData[1];  float phaseActualBinPost = PostData[0];  float phaseNextBinPost = PostData[1];   float PhaseDiffActualBin = phaseActualBinPre - phaseActualBinPost;  c = (int)(PhaseDiffActualBin/(PI_F));  if (c < -1){ c = -1; }  d = (float)(PhaseDiffActualBin - (float)(2*PI_F)*c);  PhaseDiffActualBin = d;  if (d > PI_F){ d = PI_F; }  if (d < -PI_F){ d = -PI_F; }  PhaseDiffActualBin = (d / (2 * PI_F))*this->getHeight();   float meansum = 0;  levelPreMean[i][0] = PhaseDiffActualBin;  for (int j = 0; j < numofaveragesamples; j++){   meansum = levelPreMean[i][j] + meansum;  }  for (int j = numofaveragesamples; j > 0; j--){   levelPreMean[i][j] = levelPreMean[i][j - 1];  }  PhaseDiffActualBin = meansum / (numofaveragesamples);  levelPreMean[i][0] = PhaseDiffActualBin;    constfloat m = (PhaseDiffNextBin-PhaseDiffActualBin) / (x2 - x1);  float x0 = PhaseDiffActualBin;  return m*(i - x1) + x0;  //return PhaseDiffNextBin; }  
 
 
 
 
3.3.3 Casos pràctics 
 
A continuació és mostraran exemples pràctics de la informació que ens mostra el canvi 
de fase i quina pot ser la seva utilitat. 
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Equalització de fase lineal 
A diferència del disseny de filtres FIR, nascuts directament en el domini digital, la 
majoria de plug-ins d’emulació de processadors vintage (processadors ”reals”, 
electrònics) respecten el principi pel qual tot canvi de magnitud és la conseqüència 
lògica d’un canvi de fase (característica pròpia del filtres de fase mínima i dels filtres 
IIR) i així s’inclouen en el processament. Aquest fet ens pot comportar problemes quan 
estem realitzant algun procés de tractament paral·lel. El canvi de fase podria produir 
interferències destructives i eliminar components del senyal original al sumar-lo amb el 
senyal processat. 
Per això, alguns equalitzadors inclouen la possibilitat d’utilitzar filtres FIR no causals, 
és a dir, filtres que necessiten de mostres futures per a realitzar els seu processat i en 
conseqüència introduint un retard a la cadena. Aquest filtres tenen l’avantatge de no 
introduir cap canvi de fase tot i augmentar la magnitud. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  32  “fabfilter Pro-Q” amb la configuració de proba 

Figura  33 resposta de magnitud i de fase en mode de IIR, emulant un comportament electrònic de dispositu “real” 

Figura  34 resposta de magnitud i de fase en mode FIR (Linear Phase Mode) 
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Com veiem a les figures 33 i 34, en el mode de fase lineal (filtre FIR, figura inferior de 
fase) el canvi de fase produït per l’equalització es zero per totes les freqüències aplicant 
compensació de retard, en comparació amb els canvis produïts pel plug-in en mode 
“normal” o IIR (emulació d’un filtre electrònic). 
 
Processament Multibanda 
Com hem pogut veure als gràfics anteriors, si apliquem un filtre tipus HighPass o 
LowPass el canvi en la fase introduït és de fins a 180 graus per freqüències properes al 
tall. Així veiem que els plug-ins que utilitzen algun tipus de processament multibanda 
acostumen a introduir també canvis de fase, que en algunes ocasions podrien comportar-
nos problemes si l’estem utilitzant en un entorn de processament paral·lel, especialment 
en compressió però també en equalització (shelving). 
A la figura inferior podem veure un exemple d’aquest problema quan utilitzem el plug-
in de saturació del estudi Brainworx, bx_saturator[1411], que ens permet opcions 
multibanda. 
 

 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
14https://www.plugin-alliance.com/en/products/bx_saturator_v2.html 

Figura  35 canvis de fase produïdes pel processament multibanda 

Figura  34 “bx_saturator” de brainworx i detall del cross over 
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3.4 L’oscil·loscopi 
 
3.4.1 Base Teòrica 
 
Un senyal d’àudio és caracteritza per ser un senyal temporal que ens mostra en cada 
moment el nivell (de pressió sonora, de voltatge, d’escala digital, etc..) registrat o creat 
mitjançant alguna eina. Com ja s’ha comentat en altres apartats, la percepció humana 
del so es pot relacionar més fàcilment amb la informació que ens dóna l’espectre 
freqüencial. Tot i així, la forma d’ona d’un senyal sonor ens aporta un altre tipus 
d’informació útil, potser no tan evident si només observem l’espectre.  
La representació temporal del senyal ens permet veure a la vegada els valors actuals i 
els passats i així podem identificar fàcilment un cop, un so sostingut, un so oscil·lant, 
etc... Per tant, l’anàlisi temporal ens serà útil quan vulguem veure la dinàmica temporal 
d’un so, és a dir, el canvi de nivell respecte el temps.  
En el nostre cas volem crear una representació de la forma d’ona, ja que no és possible 
representar tots els valors que realment tenim. Així doncs hem de fer una quantificació 
temporal, prenent mostres representatives del valor de l’ona per visualitzar-la al 
component. 
El que ens mostra aquest component és: 

- Les formes d’ona del senyal abans i després de ser processat 
- El canvi de valor RMS del senyal en cada instant de temps 
- El nivell de les components afegides durant el processament 

 
Per obtenir la forma d’ona hem de considerar el següent: 

1. Donat el zoom horitzontal, la quantitat d’informació que cal fer visible, 
calculem quin és el numero de mostres que correspon a cada columna de píxels 
2.Busquem el nivell màxim que podem trobar per les mostres corresponents a la 
columna de píxels actuals (només representarem mitja forma d’ona, ja que 
aquesta es recolza amb la part inferior del component, optimitzant l’espai per la 
corba de canvi de nivell) 
3. Escalem el valor d’aquest màxim per coincidir amb el zoom vertical i amb les 
dimensions del component. 

En el mateix procés on es busca el màxim per cada columna de píxels es calcula la 
mitjana quadràtica o RMS de tots els valors que es consulten, incloent-hi també el valor 
RMS de les mostres corresponents a un nombre concret de columnes de píxels anteriors. 
Així doncs per a cada punt obtenim el valor RMS calculat amb un nombre de mostres 
definit per l’usuari. Un cop tenim aquest valor RMS, calculem el guany en 
decibels,entre el senyal anterior i posterior al processat que la cadena de plug-ins hagi 
introduït, tal i com ho fèiem al component de canvi de magnitud, però aquest cop en el 
domini temporal.  
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Si el valor RMS en qualsevol punt és molt proper a 0 pel senyal abans del processat, 
però a la vegada té un valor no negligible en el senyal després del processat, el 
component no calcularà el canvi de nivell en decibels (ja que el resultat tendiria a 
l’infinit). Així doncs es mostraran de forma diferenciable (de color taronja) en la 
representació de la forma d’ona els nous components. 
 
3.4.2 Disseny conceptual i implementació 
 
Descripció i usabilitat 
Aquesta visualització no pretén ser una eina de precisió, ja que no incorpora eixos per a 
la mesura precisa de la corba de diferencia de nivell RMS o de la pròpia forma d’ona. 
Tot i així creiem que aporta una informació molt útil a l’hora d’analitzar l’efecte de les 
cadenes de plug-ins, ja que amb combinació amb les altres visualitzacions obtenim una 
visió global de tot el canvi introduït. 
Es mostra la forma d’ona corresponen a les senyals pre i post convertides a MONO, 
també s’inclou una corba de canvi de nivell RMS ajustable i una referència al guany 
unitari. Les visualitzacions s’acompanyen de modificadors per ajustar la visualització al 
cas particular que es vulgui analitzar. 
Aquest component consta de dues parts independents i complementaries. A la part 
inferior de la visualització observarem la forma d’ona de la senyal; podrem escollir si 
volem veure la informació abans del processat o després del processat i també les 
podrem sobreposar (la forma d’ona del senyal després del processat sempre està en 
primera posició). La durada de la forma d’ona -o temps total visualitzat al component- 
es controlar pel modificador zoomX i ens permetrà veure des de menys de mig segon i 
fins a 6 segons en el mode més general. També podrem augmentar l’escala vertical de la 
forma d’ona per ajustar-la a la configuració i al cas actual. Si el processament de la 
cadena de plug-ins ha introduït nova informació (delay, reverb, chorus, etc.. ) la forma 
d’ona post la mostrarà en un color diferent. Així podrem veure, per exemple, com de 
llarga és la cua d’una reverberació o en quins moments apareix una senyal amb delay. 
 

A la figura 34 podem veure un 
detall de com es mostra tota 
aquesta informació. En gris 
podem observar la forma 
d’ona abans del processat, en 
verd veiem l’ona després del 
processat i en taronja les 
components no existents a la 
forma d’ona original 

 
 
 

Figura  35 Detall de l’oscil·loscopi 
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A la figura següent (36) podem veure el mateix senyal però amb un zoom espaial molt 
més alt. 

 
 
Les opcions de control per a les formes d’ona es troben al requadre inferior dret del component. Podem controlar els zooms verticals i horitzontals, la mida de la finestra RMS i activar o desactivar les visualitzacions de les formes d’ona. 
 

Per sobre les formes d’ona podrem veure la corba de canvi de nivell RMS. Aquesta es 
calcula com el canvi en decibels del valor RMS per cada punt en l’espai temporal. La 
mida de la finestra pel càlcul RMS és variable, de forma que podrem observar els canvis 
més ràpids i alhora els canvis més lents. La corba s’acompanya també de dos 
modificadors per augmentar-ne el zoom vertical (o el guany) i modificar la seva posició 
vertical dins el component (o offset). A la figura inferior podem veure un exemple de 
com es comporten aquestes modificadors. 

 

 
 
 
 
Implementació 
El camí que segueixen les dades des de la seva adquisició fins la seva visualització és el 
següent: 
1. Les dades del buffer d’àudio es copien a buffers independents de 2048 mostres 
2.Un cop els buffers estan plens s’indica al component que ja pot processar-les  

Figura  36  Zoom X en valors alts 

 

 

 Figura  36  canvi de offset (a dalt) , canvi de guany/zoom (a baix) 
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3.Les dades és copien a un buffer de mida conforme amb el temps de visualització 
(zoomX) escollit. 
4.S’itera el component d’esquerra a dreta, per a cada columna de píxels 
5.Es calcula la densitat de mostres per columna de píxels, depenent del zoomX 
6.Per a cada columna de píxels es busca la mostra amb el valor absolut més alt del grup 
corresponent aquella columna. Alhora es calcula el valor RMS d’aquest bloc de 
mostres. 
7.Es suma el valor RMS pels blocs de mostres de les columnes anteriors, en funció del 
tamany de finestra de processat. 
8.Els resultats s’escalen per coincidir amb les mides del component i amb els valors de 
zoom i de guany. 
 
* Els punts 1 i 2 s’expliquen al capítol 2 d’aquest document 
A continuació es presenten les parts del codi encarregades de cada un dels processos 
 
 
 
 
 
voidWaveformDisplay::paint(Graphics&g) {   for (int k = 0; k <NumOfBlocksDisplayed; k++){   for (int j = 0; j <fftSize; j++){   if (k == NumOfBlocksDisplayed - 1){   audioBufferPre[j + (k*fftSize)] = wavePre[j];  audioBufferPost[j + (k*fftSize)] = wavePost[j];       }  else{   audioBufferPre[j + (k*fftSize)] = audioBufferPre[j + ((k + 1)*fftSize)];  audioBufferPost[j + (k*fftSize)] = audioBufferPost[j + ((k + 1)*fftSize)];  }}}           

 
 
 3 
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         for (int i = 0; i <width; i++){      floatmaxValuePre = 0; floatminValuePre = 0; floatmaxValuePost = 0; floatminValuePost = 0; floatRMSvaluePre = 0; floatRMSvaluePost = 0;  RMSpre[i] = 0; RMSpost[i] = 0;  intindex = i*NumOfSamplesPixel;   for (int j = 0; j <NumOfSamplesPixel; j++){  if (abs(audioBufferPre[index + j]) >maxValuePre) { maxValuePre = abs(audioBufferPre[index + j]); }//càlcul del max dins el bloc RMSpre[i] = RMSpre[i] + std::pow(audioBufferPre[index + j], 2);//RMS dins el bloc        if (abs(audioBufferPost[index + j]) >maxValuePost){ maxValuePost = abs(audioBufferPost[index + j]); } RMSpost[i] = RMSpost[i] + std::pow(audioBufferPost[index + j], 2);     }   floatRmsRest; floatvaluetoprint;  if (showpre == true){   g.setColour(Colours::grey);  g.drawVerticalLine(i, (height)-maxValuePre*scaleFactor, height); } if (showpost == true){   g.setColour(Colour::fromRGB(112, 255, 131));  g.drawVerticalLine(i, (height)-maxValuePost*scaleFactor, height); }//dibuixem les formes d’ona pre i post si la visualització esta activada  for (int j = 0; j <rmswindow; j++){   if ((i - j) < 0){    RMSvaluePre = RMSvaluePre + RMSpre[i];   RMSvaluePost = RMSvaluePost + RMSpost[i];   }  else{    RMSvaluePre = RMSvaluePre + RMSpre[i-j];   RMSvaluePost = RMSvaluePost + RMSpost[i-j];  } }//sumem els valors RMS (sense normalitzar) amb els dels blocs anteriors   RMSvaluePre = std::sqrt((float)RMSvaluePre / (float)(NumOfSamplesPixel*rmswindow)); RMSvaluePost = std::sqrt((float)RMSvaluePost / (float)(NumOfSamplesPixel*rmswindow));  

 
 
 4 

 5 

 6 
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    if (RMSvaluePost>= th&&RMSvaluePre<th){//si tenim un valor pre 0 i un post >0   g.setColour(Colour::fromRGB(255, 184, 61)); if (showpost) { g.drawVerticalLine(i, (height)-maxValuePost*scaleFactor, height); } //forma d’ona post de color taronja drawpath1.lineTo(i, (height)-offset);//corvarms a 0  } elseif (RMSvaluePost>th&&RMSvaluePre>th){  RmsRest = 20 * std::log10(RMSvaluePost / RMSvaluePre);//càlcul del guany dB valuetoprint =  (((float)((height)-offset)) - ((float)((RmsRest)*curvescalefactor))); //corba RMS if (valuetoprint>height){ valuetoprint = height - 3; } if (valuetoprint< 0){ valuetoprint = 3; }  drawpath1.lineTo(i, valuetoprint);  } else{  drawpath1.lineTo(i, (height)-offset);//si tenim valors 0 en les dos senyals -> corba RMS  0  }  
 
3.3.3 Casos pràctics 
 
A continuació és mostraran exemples pràctics de la informació que ens mostra el 
component i de la seva potencial utilitat. 
 
Compressió d’una caixa 
A l’hora de tractar els sons enregistrats d’una bateria, ens interessa controlar el so 
particular de cada un dels components, en la mesura del possible, per adequar-lo al 
context musical de la mescla.  
El cas de la caixa és particularment útil un control de la dinàmica si, per exemple, volem 
mantenir el so en un punt concret del espai de la mescla, és a dir, que no presenti 
transitoris excessius que ens distreguin però alhora que tinguin prou impacte pera no 
perdre el beat, tot mantenint el timbre natural de l’instrument. 
Amb el visualitzador de forma d’ona podrem controlar com actua un processador 
dinàmic en aquest cas, controlant el nivell de sortida mitjançant la forma d’ona post i 
controlant la reducció (o augment) del guany introduït pel processador. 

 
 
 8 
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Per aquest exemple utilitzarem el compressor VC 160 15de Native Instruments, una 
emulació dels compressors VCA analògics de transistors. Utilitzarem el mode pre 
programat (preset) Snare, utilitzant un patró rítmic de caixes enregistrat. 

 
 
 
Com veiem a la figura inferior, en la seqüència prèvia al processament observem com 
alguns dels cops de la caixa són més baixos que d’altres. Després del processament 
aquest canvis s’han vist reduïts tot afegint també un major atac al so. 
 

 
 
 
En el detall a al banda esquerra podem veure 
particularment com actua l’efecte. Primerament 
veiem un augment de nivell en els primers instants 
del so, seguit d’una baixada de nivell que disminueix 
fins a obtenir valors de guany al final del so. Això es 
reflexa amb un so més percutiu i amb més sustain. 
 

 
Equalització d’un so 
La corba de canvi de nivell RMS també ens pot donar informació a l’hora d’equalitzar 
un so. Quan equalitzem qualsevol so sovint pensem en canviar el timbre o el balanç 
                                                 
15http://www.native-instruments.com/es/products/komplete/effects/vc-160/ 

Figura  37 VC 160 (Native Instruemnts), configurat per un so de caixa, ajustant el threshold 

Figura  38 Forma d’ona abans i després del processat 

Figura  39 corba  de guany RMS 
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tímbric d’un so en particular, però de la mateixa manera que un compressor pot canviar 
el timbre, un equalitzador pot modificar la dinàmica. Així doncs, en la corba de canvi de 
nivell RMS podrem veure quines són les parts temporals afectades per aquesta 
equalització; per exemple, en un so de bombo les freqüències més baixes són 
normalment responsables del cos o el sustain del so i les freqüències més altes de l’atac. 
Podem veure aquest comportament a la següent figura. 

 
 
La primera figura correspon a augmentar en 4dB les freqüències mitges i altes (a partir 
dels 1000Hz), mentre que la segona correspon a augmentar en 4dB els 80 Hz. 
Com veiem, l’equalització en la zona d’altra freqüència afecta gairebé exclusivament el 
transitori del so i en canvi el guany a les freqüències baixes afecta a la cua. 
 
3.5 El goniòmetre 
 
3.5.1 Base Teòrica 
 
Els components del plug-in revisats fins ara tracten el senyal com si només fos un de sol 
(en MONO), però en un projecte estàndard de producció d’àudio treballem 
estereofònicament amb dos canals, dret i esquerra, o fins i tot més en configuracions 
surround (5.1, 7.1, etc.) . Per tant és d’ajuda saber quin és el tractament aplicat per 
diferents processos sobre els diferents canals independentment.  
Per a poder comparar els dos canals d’un senyal estereofònic utilitzarem una gràfica que 
ens permet mostrar el grau de correlació, o similitud en termes de fase entre dos senyals, 
en el nostre cas el senyal dret i l’esquerre. Aquesta figura es coneix com a corba de 
Lissajous16. 

                                                 16 en honor al matemàtic francès Jules Antoine Lissajous (1822-1880) 

Figura  40 equalització d’un bombo, a dalt augment del mitjos/alts, a sota augment dels baixos 
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La corba de Lissajous representa, en un espai bi-dimensional, el grau de correlació 
existent entre dos senyals, i es defineix com: 

( , , ) = ( ( ), ( ))  
Així doncs per a un bloc de mostres de 0 a N , si ( ), = ( ) obtindrem una recta 
amb pendent 1. Si la relació entre els dos senyals és constant en tots els instants de 
temps, obtindrem rectes amb pendents proporcionals a aquesta relació. Si les senyals 
són diferents en cada punt, obtindrem un núvol de punts en tot el pla; si alguna de les 
senyals és nul·la, el resultat serà una recta d’un pendent  0 o infinit, línia vertical o 
horitzontal. 
Si definim els senyals a analitzar per l’equació com el senyal dret i el senya esquerre, 
podrem veure d’una manera gràfica les diferències entre ells, i així doncs observarem 
rectes quan el senyal sigui mono i altres figueres (núvols de punts, cercles, etc.) si 
existeixen diferències de fase entre senyal dret i esquerre en un mateix instant de temps. 
En el nostre component, però, voldrem que se’ns mostri una recta vertical quan els 
senyals siguin exactament iguals (senyal MONO al centre), una recta a 45 graus a la 
dreta si la senyal esquerra es nul·la (MONO al canal dret) i una recta a 45 graus a 
l’esquerra pel cas contrari. Per fer això només hem de aplicar una rotació de 45 graus a 
l’equació anterior. 
 

 
 
 
Figura  40 exemples de corbes de Lissajous, d’esquerra a dreta, senyal mono central, senyal mono completament a la dreta, senyal mono completament a l’esquerra, sinus desfasats a esquerra i dreta, senyal musical real (cançó), altres configuracions en sintetitzador FM. 

, 
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3.5.2 Disseny conceptual i implementació 
 
Descripció i usabilitat 
Aquest component en mostra a la vegada la figura de 
Lissajous pel canal abans de ser processat (blau) i després 
del processat (verd). Inclou dos controls per l’usuari, un 
permet fer zoom per adequar la visualització al senyal i 
l’altre controla el numero de mostres passades que es 
mostren, per fer més persistent el gràfic. 
El control de range controla el nivell de zoom espacial. 
El podrem modificar a valors alts per senyals de baix 
nivell i el podrem reduir per veure els sons amb major 
dinàmica. 
El control vanish time determina quantes mostres anteriors es 
mostren a la vegada, és a dir, podem veure la representació 
del bloc actual i a la vegada una versió cada cop amb més transparència de la 
informació dels blocs anteriors. Amb aquest control aconseguim que el gràfic sigui mes 
estable i podrem identificar fàcilment els pics del senyal. 
 

 
 

 
Els controls del goniòmetre es troben a la part inferior. Podrem controlar el zoom espacial i el nombre de mostres passades a mostrar. 
 

Implementació 
El camí que segueixen les dades des de la seva adquisició fins la seva visualització és el 
següent: 

Figura  41 Goniòmetre, convertint una senyal estèreo a mono 

, 

Figura  42 Goniòmetre amb vanish time a zero, i amb vanish time màxim 
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1. Les dades del buffer d’àudio es copien a buffers independents de 2048 mostres 
2.Un cop els buffers estan plens s’indica al component que ja pot processar-les  
3.S’iteren les dades del buffer, per cada punt 
4.Es calculen les coordenades X i Y (horitzontal, vertical) de la figura de Lissajous i 
se’ls hi aplica una rotació de 45 graus 
5.Es guarden els valors en un buffer de valors antics 
6.Es representen els valors antics al component aplicant el factor de zoom així com la 
seva transparència (com més valors antics, major transparència) 
7. Es representen els valors actuals al component aplicant el factor de zoom 
* Els punts 1 i 2 s’expliquen al capítol 2 d’aquest document 
A continuació es presenten les parts del codi encarregades de cada un dels processos 
 
for (int i = 0; i <fftSize; i++){   floatxR = std::cos(PI_F / 4)*(float)rigthChannelPre[i]; //rotació  floatyR = std::sin(PI_F / 4)*(float)rigthChannelPre[i];   floatxL = -std::cos(PI_F / 4)*(float)leftChannelPre[i];  floatyL = std::sin(PI_F / 4)*(float)leftChannelPre[i];  // càlcul de les coordenades  float X = xR + xL;  float Y = yR + yL;  // guardem els valors al buffer històric  HistoryBufferPreX[i][0] = X;  HistoryBufferPreY[i][0] = Y;  // mostrem les dades històriques  for (int j = historysamples - 1; j > 0; j--){    HistoryBufferPreX[i][j] = HistoryBufferPreX[i][j - 1];   HistoryBufferPreY[i][j] = HistoryBufferPreY[i][j - 1];   // calculem l’opacitat corresponent   floatopacity = 1 / (float)(j + 1.0f);    g.setColour(Colours::skyblue);   g.setOpacity(opacity);   // calculem les coordenades finals (zoom)   float X = (width / 2) - (HistoryBufferPreX[i][j] * scaleFactor);   float Y = (height / 2) - (HistoryBufferPreY[i][j] * scaleFactor);   // dibuixem el píxel al component   g.setPixel(X, Y);     }  g.setColour(Colours::skyblue); g.setOpacity(1); g.setPixel((int)((width / 2) - (X*(float)scaleFactor)), (int)((height / 2) - (Y *(float)scaleFactor))); } 

 
 
 3 
 4 

 5 

 6 

 7 
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3.3.3 Casos pràctics 
 
A continuació és mostraran exemples pràctics de la informació que ens mostra el 
component i com ens pot ser d’utilitat. 
 
Expansió Estèreo 
A vegades en el context d’una mescla voldrem que un material, originalment en 
MONO, incorpori certa informació estèreo per a que es diferenciï més de altres senyals 
purament monofònics com podrien ser el bombo o el baix, però mantenint aquest 
component al centre de la mescla. 
Per això existeixen plug-ins que modifiquen la senyal monofònica per a que incorpori 
diferències de fase entre canals i s’expandeixi en el camp estèreo. Un d’aquests plug-ins 
és bx_stereomaker 17de Brainworx, capaç de convertir un senyal monofònic en 
estereofònic, tal i com veiem en la figura 44. 
 
 

     
Com veiem a la figura 44 el senyal original es 
mostra com una recta (blava) mentre que el 
senyal després del processat s’expandeix per tot 
el component. Això ens indica que el 
processament ha introduït canvis als senyals 
esquerra i dret de manera que s’han des-
correlat, expandint així la imatge estèreo. 
 
 
 

 
                                                 
17https://www.plugin-alliance.com/en/products/bx_stereomaker.html 

Figura 43 “bx_stereomaker” de Brainworx configurat per expandir el camp estèreo en el seu mode màxim 

Figura 44 resultat del processament 
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Maximinzing / Limiting 
En els processos de mastering d’un producte sonor s’acostumen a realitzar 
processaments de tipus limiting o maximizing. Aquest processos treballen la dinàmica 
de manera que tallen els pics que sobrepassen un cert llindar, controlant sempre quin és 
el valor màxim que obtindrem a la sortida. Aquest processos, combinats amb autogain, 
ens poden servir per augmentar en uns dB’s el volum o sonoritat (loudness) de la 
producció i controlar-ne la dinàmica. Portat al extrem, però, poden fer-se massa 
evidents, agressius i fins i tot molestos. 
En el següent exemple podrem veure com el goniòmetre ens ensenya visualment quan 
ens estem excedint amb la limitació, mostrant un característic patró de diamant que ens 
indica un grau alt de limitació. 

 
 
Com veiem en la figura 45 no hi ha cap valor que superi el quadrat virtual que s’intueix, 
aquest fet es provocat per una configuració extrema en el plug-in escollit. 
 
 
  

Figura 45 resultat del processament 

Figura 46 “aradazmaximizer”[14] un plug-in freeware de maximització 
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CAPÍTOL 4 

4. CONCLUSIONS 
 
4.1 Valoració del estat actual 
 
La implementació final del plug-in és utilitzable i dins el possible, estable. El fet de 
treballar amb plug-ins externs és un repte ja que el seu comportament pot no ser 
l’esperat, provocant errors i excepcions que poden afectar al funcionament normal del 
nostre plug-in. Podríem considerar el plug-in en fase alfa o de proba ja que té totes les 
funcions implementades però encara mostra petits errors i mancances. A continuació es 
presenta un llistat amb els problemes que s’han trobat duran les proves que s’han 
realitzat amb el plug-in: 
 

- En algunes ocasions apareixen interferències en les visualitzacions, que 
s’estabilitzen normalment amb el temps. Sol passar quan el plug-in està en 
segon pla i es reobre. La causa podria estar relacionada amb l’alliberament 
de les posicions de memòria dels buffers dels diferents components. 
 

- En algunes ocasions, si introduïm un plug-in en l’espai que ja l’ocupa un 
altre, el nostre plug-in troba un error i s’ha de reiniciar. La causa d’això 
podria ser el comportament anormal del plug-in introduït quan l’eliminem o 
a una mala implementació de l’eliminació. 

 
- En algunes ocasions, quan reobrim el plug-in(quan està processant però no 

en veiem l’editor gràfic), apareix un error que força la reinicialització del 
plug-in 

 
- Tot el desenvolupament del producte ha estat provat en un DAW en 

particular, FLStudio18de ImageLine. Tot i que en principi el framework 
JUCE indiqui que el desenvolupament de plug-ins sobre la seva base es 
compatible amb tots els DAW’s, s’ha provat el plug-in en altres editors com 
ara Cubasede Steinberg i el funcionament era correcte però diferia en certs 
aspectes de visualització i de gestió dels editors dels plug-ins externs. 

 
 

Apart dels problemes que s’han mencionat, el plug-in es pot utilitzar amb normalitat i té 
una resposta ràpida i suau, les visualitzacions són estables i es compatible amb la 
majoria dels altres plug-ins. 
 
 
 
                                                 
18https://www.image-line.com/flstudio/ 
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4.2 Possibles millores 
 
Com s’ha comentat a l’apartat anterior, el plug-in té alguns problemes que poden 
dificultar el seu ús. Una de les millores a realitzar és resoldre aquests petits bugs per a 
fer el plug-in més estable i fiable. 
Una altre mancança important del plug-in és que no guarda els plug-ins introduït si 
tanquem el projecte en el nostre DAW. Aquest fet s’hauria de implementar amb alta 
prioritat. 
La resta de possible millores estarien més relacionades amb la millora dels components 
actuals i en la incorporació de nous components. A continuació es presenta un llistat 
amb les possibles millores a introduir: 

- Pels components d’anàlisi espectral (espectre, magnitud i fase): introduir un 
control per triar el mode de visualització escollint: mode MONO, mode M/S 
i mode ESTÈREO. En els dos modes nous les visualitzacions passarien de 
tenir una corba a dos i en l’analitzador d’espectre s’hauria de poder escollir 
els gràfics a mostrar (left pre, left post, right pre, right post, mono pre, mono 
post, etc.. ). Amb aquestes noves visualitzacions podríem veure, per 
exemple, quin és el canvi de magnitud en cada un dels espectres (esquerre i 
dret) en un processament de stereo enhancement. 
 

- Pel component de diferència o canvi de magnitud, introduir una nova corba 
capaç de mostrar els components nous que es creen en el processament, 
similar al canvi de color de la forma d’ona per l’oscil·loscopi. Així podríem 
veure clarament què correspon a un canvi en la senyal original i què 
correspon a nova informació introduïda. 

 
- Introduir un mesurador de correlació pel goniòmetre que ens mostrés el grau 

de correlació entre els dos senyals estèreo, abans i després del processat. 
 
- Introduir un nou component de mesura de nivell que incorporés una mesura 

RMS del nivell, una mesura de pic real i una mesura del nou estàndard de 
sonoritat  basada en LUFS, pels canals dret i esquerre del senyal post-
processat, així com un mesurador del canvi d’aquests factors respecte el 
senyal original (aquest component està gairebé desenvolupat) 

 
- Introduir una modificació de la transformada FFT per obtenir una resolució 

igual en totes les octaves, és a dir, lineal en l’escala logarítmica freqüencial. 
Una opció és implementar la transformada CQT (Constant Q Transform)[2] 
que precisament resol aquesta problemàtica utilitzant diferents mides 
d’enfinestrament a l’hora de processar les dades. 

 
- Optimitzar el consum computacional de tot el sistema. 
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- Millorar-ne el disseny visual i escollir un nom apropiat. 
 

 
 
4.2 Valoració personal 
 
Valoro molt positivament tota la feina feta duran el transcurs d’aquest projecte. 
Personalment m’ha servit per introduir-me al món del desenvolupament de plug-ins 
d’àudio (és la primera experiència en aquest sentit), entendre el seu funcionament i 
alhora animar-me a desenvolupar-ne més. M’ha servit també per entendre i aprofundir 
més en el camp de la visualització de les senyals sonores, un tema que em crida molt 
l’atenció i que trobo molt interessant. La dedicació en totes les fases del projecte ha 
estat molt gran i he treballat més i millor del que em podia imaginar, ja que em sentia 
motivat per tirar endavant i fer possible la idea que m’havia plantejat. Crec que el 
resultat del projecte és bo, tot i que sempre és millorable, i continuaré treballant en el 
desenvolupament per a que altres usuaris el puguin utilitzar i els pugui ser d’ajuda en 
algun moment. 
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