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Resum 

Originalment l'instrument Theremin es componia d'un circuit elèctric el qual produïa 

certes notes amb l'ajuda d'una antena per la freqüència i una pel volum convertint-se així 

en el primer instrument que es podia tocar sense contacte. 

Avui en dia, tot és digital i per tal que aquest instrument musical no quedi en desús, s'ha 

digitalitzat. El Theredig permet enregistrar notes musicals que es poden reproduir amb 

qualsevol instrument digital. 

Aquest nou instrument modifica la freqüència amb un detector d’ultrasons, el volum amb 

l’acceleròmetre amb l’ajuda d’una aplicació mòbil i reprodueix notes MIDI. 

 

 

Resumen 

Originalmente el instrumento Theremin se componía de un circuito eléctrico el cual 

producía ciertas notas con la ayuda de una antena para la frecuencia y una por el volumen 

convirtiéndose así en el primer instrumento que se podía tocar sin contacto. 

Hoy en día, todo es digital y para que este instrumento musical no quede en desuso, se ha 

digitalizado. El Theredig permite gravar notas musicales que se pueden reproducir con 

cualquier instrumento digital. 

Este nuevo instrumento modifica la frecuencia con un detector de ultrasonidos, el 

volumen con el acelerómetro con la ayuda de aplicación móvil y reproduce notas MIDI. 

 

Summary 

Originally the instrument Theremin consisted of an electrical circuit which produced 

certain notes with the help of an antenna for frequency and one for volume thus becoming 

the first instrument that could be played without contact. 

Today, everything is digital and in order for this musical instrument not to become 

obsolete, it has been digitized. The Theredig allows you to record musical notes which 

can be played with any digital instrument. 

This new instrument changes the frequency with an ultrasonic detector, the volume with 

the accelerometer with the help of a mobile application and plays MIDI notes. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

1.1  Objectius 

 

És un projecte que consisteix en la creació d'un instrument digital electrònic semblant 

al Theremin, on es pugui modificar la freqüència i el volum d'aquest. 

 

L'objectiu principal és aconseguir reinventar el Theremin de forma digital i amb el menor 

pressupost possible. Per aconseguir això, s'utilitza un sensor d'ultrasons i l'acceleròmetre 

del mòbil per modificar la freqüència i el volum respectivament. L’objectiu secundari és 

que l'instrument pugui reproduir les notes tocades amb les llibreries que vulgui l'usuari, 

donant com a bàsiques ones sinusoidals, quadrades i triangulars entre d'altres. 

 

La idea d'aquest projecte és, a part de construir un instrument musical accessible per 

tothom que tingui un telèfon mòbil i una placa d'Arduino, aprendre des de zero de forma 

autodidàctica, nous llenguatges de programació que no siguin els bàsics donats a la 

carrera i utilitzar diferents interfícies. En aquest cas, abans de començar aquest projecte 

no n’havia sentit a parlar, ni havia fet servir moltes de les aplicacions, llenguatges i 

estàndards utilitzats.  
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2. FONAMENTS TEÒRICS  

2.1  LC-Tank 

Aquest circuit ressonant paral·lel és un oscil·lador compost per un inductor (L) i un 

condensador (C) que a través del camp magnètic i elèctric emmagatzema l'energia del 

circuit. Aquesta energia es transfereix constantment entre els dos components simulant 

així un Circuit Simple Harmònic[1].Per començar a oscil·lar necessita una energia 

inicial, igual que per continuar el moviment sense que l'aturi l’esmorteïment. 

La freqüència de ressonància ve donada per la següent fórmula [2]. 

2.2  Beats 

Aquest fenomen es troba quan dues ones tenen freqüències diferents però bastant properes 

i es superposen  resultant en el producte dues ones relacionades, una amb la suma de les 

dues freqüències i l’altra amb la diferència d'aquestes[2]. Per tant, trobem un senyal amb 

freqüència més baixa, la qual modula l'amplitud (línia discontinua) de l'ona amb 

freqüència més alta, i les crestes que corresponen a quan les dues ones inicials es troben 

en fase[3]. 

 

 

 

 

  

Figura 1-cicruit LC i formula de la ressonància 

Figura 2- Dues ones amb freqüències semblants i la superposició d’aquestes  i l’efecte Beats 
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3. ESTAT DE L’ART  

 

3.1  Theremin  

3.1.1 Teo Theremin  

El Theremin, Aetherphone o Thereminvox va ser desenvolupat per l'enginyer rus 

Lev Sergeevich Termen el 1920 [4] i patentat el febrer de 1928 [3] com el primer 

instrument completament electrònic tocat sense contacte, el qual, avui en dia encara 

continua sent utilitzant. Visualment el theremin té dues antenes, una per variar el volum 

i l’altre per modificar la freqüència de la nota que està sonant [4]. 

Aquest instrument està compost per tres oscil·ladors de ràdio-freqüència (LC-Tank) entre 

d'altres component electrònics, dos serveixen per modular la freqüència del circuit i 

l'últim per controlar el volum [6]. 

Per tal de poder canviar la freqüència de l'oscil·lador (LC) es modifica el condensador, 

que es compon de dos conductors i un aïllant per la capacitat, fent així, que una possible 

parella de conductors siguin una antena i la mà del músic i que la capacitat variï segons 

la distància que hi ha entre aquests [2]. Per tant, si s'apropa la mà, creix la capacitància i 

com veiem a la Figura 3 baixa la freqüència de l'oscil·lador, i a la inversa [6]. Però aquest 

canvi de capacitat serà de pF i per aconseguir que la freqüència de ressonància canviï 

significativament, l'oscil·lador hauria d'actuar a les ràdio-freqüències superiors a 500 kHz 

[2], que estan fora del rang auditiu dels humans [6]. 

Per trobar un senyal en el rang, s'aplica un procés anomenat "heterodyning", amb un altre 

oscil·lador, el qual superposarà les ones produint l'efecte beat [2]. Aquest segon 

oscil·lador té una freqüència fixa de 260 kHz i l'oscil·lador de freqüència variable estarà 

comprès en el rang 257-260 kHz, obtenint com a resultat una freqüència més alta de beat 

si la freqüència variable és la més baixa i viceversa, sent el rang de freqüències del beat 

Figura 3- Teo Theremin tocant el Theremin 
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de 65Hz-3kHz. Quan acaba el procés d'heterodyning" s'enviarà la freqüència del beat a 

un amplificador controlat per voltatge[6]. Com s'ha dit al principi, el controlador de 

volum també conté un oscil·lador fixe a 450 kHz [2], però aquest estarà agrupat amb un 

circuit LC-Tank. Aquest circuit conté l'antena, però funcionarà com a sistema d'absorció, 

fent així que si la mà està a prop de l'antena, canviï la freqüència ressonant del circuit LC. 

Això ho utilitzarem com a control del volum de l'amplificador, ja que com més gran sigui 

aquesta freqüència absorbent, més baixa serà l'amplitud del senyal de sortida [2] i més 

baix serà el voltatge DC controlant l'amplificador, i com més a prop la mà del músic està 

de l'antena, el voltatge serà màxim i aportarà més voltatge a l'amplificador. A la primera 

versió el corrent escalfava el filament en el tub buit i això provocava l'amplificació de la 

sortida, fent que quan s’apropava la mà l'oscil·lador sortia de la freqüència de ressonància 

i el corrent queia, igual que el volum [6] Un fet remarcable és que el senyal de sortida 

hauria de ser pura sinusoidal, però a la realitat trobem que conté harmònics[2]. El circuit 

patentat complet està a Annexos. 

 

3.1.2 Theremins moderns  

Actualment els Theremins comercials que es troben per internet oscil·len entre 40 € a 

1.650 €, i per aquest motiu alguns individuals han començat a construir Theremins 

electrònics amb diferents sensors. 

a) Theremin de volum i freqüència amb el sensor LDR 

Aquest model creat per l’usuari “jandeuinkerken” funciona amb dos sensors LDR, un 

buzzer i una resistència. 

Aquest model no mesura la distància entre el sensor i la mà 

sinó que calcula la intensitat de la llum rebuda. Perquè 

funcioni necessita tenir una llum d’entrada vertical i anar 

variant la lluminositat que l’hi arriba posant algun objecte 

entre la llum i el sensor. 

Per reproduir notes utilitza la funció tone() creada per 

Arduino gràcies al component buzzer passiu[7]. 

  
Figura 4- Theremin de volum i freqüència 

amb LCD  
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b) Guant de mà Theremin amb LCD 

Aquest aparell creat per un usuari 

d’Arduino funciona amb un sensor LDR, 

un buzzer i una placa mini.  

Aquesta no variarà el volum, però si la 

freqüència i la mesura amb la llum rebuda 

com a l’instrument anterior. Perquè 

reproduir les notes utilitza la funció tone() 

[8]. 

 

c) Ultrasonic Theremin 

 

Aquest instrument s’ha creat utilitzant el 

sensor d’ultrasons l'HC-SR04, un buzzer 

passiu per reproduir el so i un prototype shied 

(placa), encara que l’autor especifica que 

també es podria aconseguir amb una placa 

d’Arduino bàsica. En aquest cas el volum 

seria constant i calcularia la freqüència a 

traves de la distancia entre un objecte i el sensor[9]. 

 
  

Figura 5- Guant de mà Theremin amb LCD per la freqüència   

Figura 6- Ultrasonic Theremin   
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4.COMPARACIÓ DE LES EINES DISPONIBLES 

4.1  Sensors  

En aquests estudi del mercat es valorarà quina distància màxima poden detectar diferents 

sensors, quin error es produirà i què es necessita per fer possible aquesta detecció. Segons 

el mètode de detecció trobem diferents sensors que poden calcular la distancia o una 

intensitat. 

 

4.1.1 Sensors d’ultra sons 

Aquest dispositiu transmet ultrasons per mesurar distàncies. Per calcular-la envia un pols 

d'alta freqüència inaudible per l'oïda humana, que rebota en l'objecte més proper i es 

reflecteix cap al sensor, calculant quant de temps tarda a enviar i rebre el so. Cada sensor 

té una especificació del fabricant de la velocitat a la qual s'envia el so, fent així possible 

saber la distància[10]. Els sensors més coneguts són els presentats a la taula 

Nom Imatge Freqüència Rang Velocitat de 

lectura 

Preu 

ADAFRUIT 

INDUSTRIES 

Maxbotix – 

981 

 

 

Figura 7- Maxbotix-

981 

42 kHz 150 a 

6.000 

mm 

250 m/s 28€ 

SENSOR DE 

ULTRASONS 

HC-SR04 

 
 

Figura 8- HC-SR04 

40 kHz 20  a 

4.000 

mm 

340 m/s 0,51€ 

  

En aquest cas, encara que l'HC-SR04 sigui un sensor de baixa precisió, ens serveix per 

detectar distàncies en un rang adequat a un preu accessible[11][12]. 

 

4.1.2 Fotosensors o LDR  

Aquest dispositiu passiu varia la resistència segons la quantitat de llum que rep. Quan 

tingui màxima llum obtindrà uns valors 50~100 ohm i quan la llum sigui nul·la, 1 Mohm. 

És a dir, que disminueix la seva resistència a mesura que la llum augmenta[13]. El canvi 
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de valor és processat lentament, i per tant té problemes amb les variacions ràpides de 

llum[14]. En aquest cas, en compte de mesurar distàncies, obtindríem una resistència que 

variaria segons la llum rebuda. 

 

4.2  Plaques base  

4.1.1 Arduino 

Arduino és una plataforma de desenvolupament basada en una placa electrònica de 

hardware lliure i software de codi obert que incorpora un microcontrolador reprogramable 

i una sèrie de pins[15]. Ofereix una plataforma IDE creada per donar un entorn de 

programació basic i senzill. Té molta facilitat per connectar-se tant a entrades analògiques 

com digitals i al software per activar-les o desactivar-les. Hi ha diferents tipus de plaques, 

algunes de més bàsiques i d'altres amb millors característiques depenent de quines sigui 

les necessitats que es busquin. Depenen de quina placa es necessiti, els preus aniran 

variant, fent així que la més bàsica tingui un preu de 0,55 € i la més alta de 39,94[16]. Per 

comunicar-se amb altres aparells el que utilitza és un mòdul de Bluetooth.  

Hi ha diferents models de mòduls Bluetooth, però en aquest cas es compararà només 

aquests dos models que tinc a disposició [17][18]. 

Nom Imatge Protocol 

de 

Bluetooth 

Sensibilitat 

de 

transmissió  

Numero 

de pins 

HC-06  

 

v1.1/2.0 -85dBm 4 

HC-05 

 

v1.1/2.0 -84dBm 6 

 

 

Figura 9- Fotosensors o LDR 

Figura 10- HC-06 

Figura 11- HC-05 
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4.1.2 Raspberry Pi 

Són una sèrie d'ordinadors de placa simple o de placa única de baix cost. Té hardware 

lliure i software de codi obert i va ser creat per facilitar l'aprenentatge i la realització de 

tasques bàsiques[19]. A diferència d'Arduino, la filosofia del hardware és diferent, ja 

que Raspberry Fundation manté el control sobre les plaques fabricades. Raspberry Pi té 

més potència de càlcul i connectivitat a la xarxa Wifi i Ethernet [20]. 

Hi ha diferents models, amb diferents propietats i preus per tal d'adequar-se a les  

necessitats del programador. El més econòmic té un preu de 5€ i el més car de 85€ [21]. 

 

4.3 Aplicacions mòbils  

Un altre possible mètode per detectar distàncies és fent ús de la càmera del telèfon mòbil. 

Per fer-ho possible necessitaríem un objecte definit, com per exemple un codi QR i 

determinar a quina distància està respecte de a la càmera amb ajuda de la mida del codi 

QR en tots els moments i els càlculs necessaris. 

Les aplicacions mòbils també ens podrien ajudar a fer una interfície més intuïtiva per 

passar els paràmetres necessaris a un programa d'Arduino via Bluetooth o fins i tot per 

utilitzar paràmetres per a la funcionalitat de l’instrument, com per exemple utilitzar 

l’acceleròmetre del telèfon per saber a quin volum han de sonar les notes. 

Hi ha molts programes que poden crear aplicacions mòbils, els més coneguts són els 

següents. 

 

4.3.1 Flutter 

És un kit de desenvolupament software (SDK) creat per Google d'aplicacions natives 

multiplataforma, de codi obert i d'alt rendiment, és a dir, que crea aplicacions mòbils en 

diferents sistemes operatius amb el mateix codi font amb l'ajuda del llenguatge Dart[22]. 

L’avantatge més destacat és, a part de les característiques natives, la rapidesa de 

desenvolupament, ja que utilitza estris ja construïts per tal de no haver-ho de fer des de 

zero[23]. 

 

4.3.2 Android Studio  

És un entorn de desenvolupament intregrat per la plataforma Android que va ser publicat 

per primera vegada el 2014 com l'IDE oficial per a desenvolupar aplicacions mòbils 
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només d'Android. Aquest pot utilitzar diferents llenguatges de programació com Java, 

C++ o Kotlin [24]. 

 

4.3.3 React Native 

React Native és un framework multiplataforma bastant utilitzat en el sector web i encara 

que també s’utilitza per fer aplicacions. El llengua utilitzat és javaScript, un llenguatge 

dinàmic[25]. 
 

 Flutter Android Studio React Native 

Llenguatge de 

programació 

Dart Java,C++ o Kotlin javaScript 

Plataformes Android, iOS Android Android,web i iOs 

Execució Casi nadiu Nadiu Bastant robust 

Codi obert Sí Sí Sí 

Suport de la 

comunitat 

Bastant nou en al 

sector 

Molta informació Molta informació 

 

 

 

4.4  Llibreries 

Per tal de poder tenir més llibertat de sons, és a dir, tenir diferents llibreries musicals 

apliquem el protocol MIDI (Musical Instrument Digital Interface) [26] que permet que 

instruments musicals electrònics, ordinadors i altres dispositius es connectin i es passin 

informació MIDI. Una connexió simple MIDI té 16 canals d'informació on es poden 

connectar diferents dispositius[27]. 

Per rebre correctament la informació em format MIDI i que s'escolti en un portàtil, fem 

ús de programes editors d'àudio o DAW. Aquests contenen una interfície de so que es 

caracteritza per tenir entrades i sortides MIDI que permeten tocar virtualment 

l'instrument amb l’ajuda del software d'edició d'àudio. Hi ha una gran varietat de 

softwares DAW, sent els més utilitzats comercialment són el FL Studios, el Cubase, el 

Logic Pro i el Reaper tot i que també en podem trobar de codi obert com l'Audacity i 

el LMMS [28]. Com podem veure en la figura 12, els software DAW utilitzats 

comercialment tenen una interfície molt semblant. 
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En aquest cas, al voler fer un instrument de complexitat baixa, és a dir, que només rep 

notes MIDI per un canal i les reprodueix en diferents “plugins” si ho necessita, no 

necessitarem un software específic ni complex. 

Les diferents llibreries de sons o “plugins” del programa equivalents a sons/instruments 

digitals, aniran variant depenent del programa. En aquest cas, sempre es voldrà tenir una 

ona sinusoidal i ones quadrades com a base. 

 

  

Figura 12- Software DAW FL Studios  
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5.DISSENY  

5.1  Producte 

L'objectiu principal és construir un instrument electrònic amb el menor pressupost 

possible i que sigui intuïtiu i pràctic. Si tenim en compte l'apartat anterior, la detecció es 

farà amb sensors d'ultrasonsi no amb fotosensors, ja que la variació de llum ràpida conté 

errors. Tampoc s'utilitzarà la detecció de codi QR amb una aplicació mòbil, ja que per un 

músic és més intuïtiu i pràctic tocar l'instrument amb les mans i no requerir codis QR 

sempre que l'hagi de tocar. 

El tipus de sensor d'ultrasons utilitzat és el sensor d'ultra sons HC-SR04, a causa del preu 

d'aquest. 

En aquest producte s'ha utilitzat Arduino a causa de la seva accessibilitat i simplicitat. El 

cost d'aquest producte ha estat nul, ja que un company m’ha proporcionat un “Super 

Starter Kit” d'Arduino d’Uno R3 Controler. 

 

Per controlar el volum, s’ha creat una aplicació mòbil amb Flutter, degut a que utilitza un 

llenguatge intuïtiu, és gairebé nadiu, és multiplataforma i actualment està agafant molt de 

renom en el món de les aplicacions mòbils. En aquest producte, per Bluetooth se li passarà 

l’acceleròmetre de l’eix de les “y”. 

 

 
Figura 14- Eixos de l’acceleròmetre en 3D  

Figura 13- Placa d’Uno R3  
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5. 2  Programes utilitzats  

5.2.1 Arduino IDE 1.8.13 

Per poder programar l’Arduino, s’ha utilitzat el software Arduino IDE[15].  

 

5.2.3 Hairless-MIDI-Serial Bridge 

És un pont serial que connecta dispositius serials com l’Arduino per enviar i rebre senyals 

MIDI. En aquest cas, l'Arduino enviarà les notes tocades al programa loopMIDI port 

com es veu a la imatge[29]. 

 

 

5.2.2 Loopmidi 

Per transmetre bits de dades MIDI de Windows a un altre programa necessitem un 

controlador de pas MIDI. Aquest software crea ports virtuals loopback MIDI per 

connectar-los a l’aplicació i transmetre així la informació. Els ports creats només 

existeixen quan l'aplicació està corrent[30].  

 

 

Figura 15- Icona Arduino IDE 

Figura 16- Interfície del programa Hairless-MIDI 

Figura 17- Interfície del programa loopMIDI 
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5.2.4 LMMS 

Linux MultiMedia Studio és un programa lliure i multiplataforma que permet reproduir 

música a través d'un portàtil i és compatible amb teclats MIDI. Aquest treballa amb canals 

MIDI, mostres d'àudio i sintetitzadors. Dins del programa es troba amb una varietat 

de plugins i pot suportar plugins VST[31]. Conté un teclat visual per poder crear pistes 

MIDI i també on tocar automàticament les notes o pistes MIDI rebudes. 

 

  

a) Asio4all 

ASIO és un estàndard de drivers per treballar en baixes latències en Windows. La 

versió Asio4all és un driver genèric, tot i que està considerat com un driver de so[32]. 

Aquest ens ajuda a reproduir els sons del DAW sense necessitat d'una carta d'àudio 

externa. Una altra possibilitat hauria estat utilitzant un driver de so primari, però aquests 

són menys eficaços que Asio4all en termes de MIDI lag i rendiment[33]. 

 

 

Figura 18- Interfície del programa LMMS 

Figura 19- Configuració d’àudio de LMMS amb el driver Asio4all v2 
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5.2.5 Flutter SDK 

S'ha utilitzat aquest software de desenvolupament Flutter, el qual utilitza 

un framework de llenguatge de programació Dart per construir l'aplicació mòbil. Aquest 

programa instal·lat és el que conté les llibreries, les eines i la documentació necessària. 

 

5.2.6 Android Studio 

Per poder crear l'aplicació pel meu telèfon, s'ha hagut d'instal·lar Android Studio. Aquest, 

a part d'ajudar a crear l'aplicació, ajuda a Flutter amb els paràmetres interns del telèfon, 

en el nostre cas amb l'obtenció de l'acceleròmetre. 

Si l'aplicació es creava només amb el framework d’Android Studio, també s'hauria 

d'haver descarregat. 

 

 

 

5.2.7 Visual Studio Code 

Aquest programa ha estat utilitzat per visualitzar el codi de 

l’aplicació de Flutter.  

 

5.2.8 Draw.io 

Aquest programa ha estat utilitzat per crear tots els diagrames de bloc d’aquest projecte. 

 

Figura 20- Icona de Flutter 

Figura 21- Icona d’Android Strudio 

Figura 22- Icona de Visual Studio Code 
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5. 3  Diagrama del blocs  

Podem veure al diagrama com les línies contínues són connexions USB i la línia 

discontínues és una connexió Bluetooth. Aquest diagrama és llegeix de esquerra a dreta. 

 

 

5.4  Possibilitats musicals 

Aquest instrument dona a l'usuari la possibilitat de reproduir octaves en un rang 

de distància. Podrà agafar una o més octaves, les que l'usuari determini. Gràcies 

als plugins del programa LMMS té la possibilitat d'escoltar-ho amb diferents formes 

d'ona: sinusoidal, triangular, de serra, quadrada, exponencial i soroll blanc. 

 

 

També hi ha la possibilitat d’incorporar fins a 3 oscil·ladors, és a dir, aconseguir un triple 

harmònic. 

 

 

Figura 23- Diagrama de blocs seguit per poder tocar el Theredig 

Figura 24- Plugin d’oscil·lador basic amb diferents formes d’ona 

Figura 25- Plugin de triple harmònic 



34 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 

 

6.IMPLEMENTACIÓ  

6.1  Circuit  

El circuit d’Arduino utilitzat és el següent: 

 

 

En la figura 26 s'aprecia com el detector de distancies té connectat els seus pins principals: 

el "trig" al pin 8, que és per on enviem l'ultrasò i l’"eco" connectat al pin 9, que té funció 

de rebre l'ultrasò. Els pins Vcc i Gnd correspondran a l'alimentació que vindrà d'Arduino 

a traves dels pols positiu i negatiu. 

El mòdul de Bluetooth HC-06 conté 4 pins que s’han de connectar amb Arduino. Els pins 

que fan possible la corrent d’aquest sensor són Vcc i GND i estan connectats als pols 

positiu i negatiu de la BreadBoard, respectivament. Els altres 2 pins corresponen a 

RXD,TXD els quals és connecten al pin 1TX i al pin 0RX d’Arduino. 

Per últim, per fer possible el corrent en aquest circuit, connectem en el pol negatiu de 

la BreadBoard al GND o presa de terra i al pol positiu una tensió de 5 V. 

 

6.2  Programació  

Per poder crear el Theredig es necessiten dos programes per controlar  les funcionalitats 

esmentades en l'apartat 5.1: una aplicació mòbil i l’Arduino. 

 

Figura 26- Circuit electrònic del Theredig 
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6.2.1 Funcionalitats de la aplicació mòbil 

Per tal d'entendre millor què s'ha fet per aconseguir aquesta aplicació mòbil, es mostrarà 

la part de frontend i s'explicarà què s'ha fet al backend per tenir aquesta funcionalitat. 

L'objectiu d'aquesta aplicació mòbil és determinar la posició del telèfon respecte d’un eix, 

en aquest cas l'eix y i enviar-lo per Bluetooth. Per aquest motiu es dividirà en 2 parts, 

acceleròmetre i Bluetooth. 

L'aspecte que té l'aplicació en el dispositiu mòbil és la següent: 

 

 

Per poder fer aquestes dues funcionalitats hem d'actualitzar el document pubspec.yaml on 

es defineix quins paquets s'han d'utilitzar. En aquest cas el paquet de sensors ens donarà 

informació de l'acceleròmetre. 

 

Figura 27- Aspecte de la aplicació mòbil Therdig 

Figura 28- Paquets necessaris per construir l’aplicació 
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a) Bluetooth 

Primer definim com a variables del programa l'estat de Bluetooth que té el telèfon, és a 

dir, si està activat o desactivat el Bluetooth. Per fer això cridem a la funció _blState que 

utilitza el paquet de Bluetooth per obtenir informació de 

quin estat té i l'assignarà a una variable. 

 

En aquest cas, quan no està connectat, sol·licita permís al 

telèfon per fer-ho amb la funció _enableBluetooth. 

Un cop ja s’ha activat el Bluetooth del telèfon, veurem que 

el botó d’Enable Bluetooth, que es veu a la part superior del 

programa, estarà activat. Per últim, cridarem a la funció 

_getPairedDevices() per obtenir els dispositius que s’han 

connectat prèviament al telèfon. 

 

Un cop s’ha obtingut una llista de dispositius a través de la funció getDevices(), 

assignarem que el dispositiu és el que seleccioni l'usuari. En cas que no triés cap sortiria 

el text 'NONE' i no es definiria quin és el dispositiu. 

 

Figura 29- Frontent de la funció _enableBluetooth  

Figura 30-Frontent de getDevices i de la funció _connect 
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Un cop el dispositiu ja està seleccionat per connectar-lo utilitzem el botó Connect. En 

aquest cas s'utilitzarà la funció _connect() que fa la funció d’establir la connexió . Un cop 

connectat també el podem desconnectar amb la funció _disconect(), com es mostra a la 

figura 30.  

Per  passar informació utilitzem els botons ON i OFF, aquests quan es pressionen criden 

a la funció _sendOnMsg() i _sendOffMsg(), respectivament. 

En aquesta funció gràcies a connection.output.add(encoded(Mesage)) enviem l'estat de 

l'acceleròmetre per l'eix y si s'activa el botó ON i un -10.0 si es prem OFF. En aquest cas 

s'envia -10 ja que és el valor més baix que pren l'acceleròmetre, per tal de definir el volum 

a 0. 

b) Acceleròmetre 

Per poder crear aquesta funcionalitat correctament primer s'ha d'introduir una condició en 

el document AndroidManifest.xml perquè la pantalla del telèfon no giri automàticament. 

Per poder obtenir els valors de l'acceleròmetre el que fem és definir variables globals 

perquè tots els mètodes puguin accedir a aquesta. 

     

Figura 31- Frontent de l’acceleròmetre 
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Per activar l'acceleròmetre, s'ha de pressionar el botó de la part inferior anomenat com 

aquest. 

En aquest cas, quan s'activa crida a una funció anomenada startTimer, aquesta funció té 

en compte la variable de l'acceleròmetre. Si és nul·la, li assignarà els valors gràcies a la 

funció donada pel paquet de sensors, és a dir, utilitzarà la 

comanda accel=accelormeterEvents.listen(AccelerometerEvent eve). 

Com podem veure a la figura 31, els valors de l'eix y van de 10 a -10 aproximadament. 

6.2.2 Funcionalitats d’Arduino 

L’instrument tocarà diferents octaves en MIDI. L’estàndard de notes en MIDI és la 

següent,  

 

 

 

Per tenir aquest estàndard i poder transmetre notes al DAW en nomenclatura MIDI, es 

crea una matriu global, fent que la última octava s'ompli amb la última nota possible. 

Això es fa per ajudar als músics a referenciar el rang de distàncies vers a la posició de les 

mans. En tenir el mateix principi que el Theremin, alguns músics professionals van 

establir 8 passos per poder reproduir una nota i saber quina és aquesta. 

 

Figura 32- Estàndard de notes MIDI en funció d’octaves 

Figura 33-Estàndard fet per músics per saber quina nota estan tocant 
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També es defineix a quins pins electrònics de l'Arduino i hi ha cada element, és a dir, el 

"triger","eco" i per quin canal es passaran la informació MIDI, que en aquest cas serà el 

canal 0. També s'inicien variables globals utilitzades al llarg del programa. 

 

a) Funció setup 

En aquesta funció creada per l’Arduino que s'executarà al començament del programa, 

definint primer quin dels pins declarats al global són entrades i quins són sortides, fent 

que l'únic d'entrada sigui el pin "eco" que rebrà l'ultrasò. Per altra banda definim 

un rate en bits per segon per la transmissió de data serial. Per tal que el hairless MIDI i 

l'arduino es puguin passar informació, necessitem que tinguin el mateix rate i bits 

d'informació. 

 

Per poder agafar un vector amb les notes/octaves desitjades, creem un espai de memòria 

de mida 12, si és només una octava, i múltiples de 12 per cada octava extra. 

Un possible error seria que el músic agafés vàries octaves i sobrepassant la última octava 

possible (veure fig. 28 10na octava). Això ho solucionem solucionant això amb un 

missatge d'error a la consola d’Arduino. 

 Per agafar les octaves desitjades es fa un bucle del nombre d'octaves on es crida a la 

funció getFullOctave. La variable global fila ens ajuda a determinar quina octava es vol 

agafar. 

 

b) Funció getFullOctave 

Aquest sempre que es crida és amb una adreça de punter vector, per indicar a quina 

posició s'ha de guardar la següent octava i el número d'octava que es vol copiar. 

Té la funció de copiar l'octava que es desitja a l'adreça del vector indicada. 

 

Figura 34-Setting the hairless MIDI 
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c) Funció loop 

Aquesta funció creada per l’Arduino s'executa en bucle tota l'estona que el programa 

estigui corrent. En ella es calcularà la distància entre la mà i l’instrument i s'enviaran les 

notes MIDI corresponents. Per calcular la distància s’enviarà pel pin TRIG un ultrasò a 

un voltatge de 5 V gràcies a la funció digitalWrite d'Arduino i després 1 ms parem 

d'enviar ultrasò canviant el voltatge a 0. La funció pulseIn d'Arduino, ens permet saber la 

duració de l'ultrasò després d'enviar-se pel TRIG i rebre's pel pin eco. Un cop es té la 

duració, per tenir la distància hem de dividir-la per la velocitat a la qual viatja l'ultrasò, la 

qual sempre ve especificada pel fabricant. Seguidament fem un mapeig d'aquesta 

distància en relació al rang d'octaves escollides per l'usuari perquè ens doni la nota exacta 

que està tocant cada cop. 

Com que el sensor d'ultrasò té un rang molt ampli de detecció i també  per eliminar errors 

de distàncies amb valor -1, reduïm el rang d'1 a 50 centímetres i si el músic estigués fora 

del rang, la nota mapejada no sonaria gràcies a la funció noteOff. Dins d'aquest rang de 

distàncies, definim una condició, si la nota actual mapejada és diferent de la nota tocada 

anteriorment, silenciarem la nota anterior amb la funció noteOff, s'enviarà la nota nova 

amb noteOn i per últim definirem la nota anterior com la nota actual per la següent 

iteració.  

Per poder enviar notes MIDI, necessitem tres paràmetres, la nota en MIDI (enters de 0 a 

127), el canal que en aquest cas és 0 i el volum. 

Com ja s'ha explicat el volum serà modificat gràcies a l'acceleròmetre del telèfon, que 

serà enviat per Bluetooth a l’Arduino. Per rebre la informació envia per Bluetooth, 

utilitzem la funció Serial.available() per comprovar que s'envia la informació i la funció 

Serial.read() per llegir els paràmetres enviats. Un dels inconvenients que he trobat és que 

encara que s'enviï un número de 3 dígits, el que rebem a Arduino són tres números 

diferents separats. Per solucionar-ho fem que l'aplicació mòbil a part d'enviar la posició 

(y) de l'acceleròmetre, enviï una clau al final per determinar que ha acabat la transmissió, 

en aquest cas enviem un caràcter 'a'. 

Un cop s'ha obtingut el valor de l'acceleròmetre passat per Bluetooth el mapegem, perquè 

cobreixi tot el rang de volum possible. En aquest cas és mapeja el valor de l'acceleròmetre 

que té un rang de -10 a 10 a un volum amb valors de 0 a 127. 
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d) Funció noteOn 

Aquesta funció li passen tres variables, el canal pel qual es transmetrà la informació 

MIDI, la nota MIDI que es vol que soni i el volum en què es reproduirà la nota. El volum 

haurà d'estar en un rang de valor d'0 a 127 que és el màxim permès en MIDI. 

Aquesta funció escriu els tres paràmetres en el port serial amb la funció donada per 

Arduino Serial.write, passant el canal a hexadecimal per no obtenir errors. 

 

e) Funció noteOff 

Aquesta funció té el mateix principi que la funció noteOn amb la diferència que en 

aquesta funció el volum sempre és 0. 

 

f) Funció read Array 

Aquesta funció no s'utilitza per obtenir el producte final, però ha estat molt útil per poder 

llegir el vector i fer comprovacions. 

 

g) Funció mapArray 

A aquesta funció li passen la distància calculada pel sensor d'ultrasons, el rang de 

distància, en aquest cas d'1 a 50 centímetres i el vector de notes seleccionades per l'usuari. 

El que fem és comptar quantes notes ha seleccionat l'usuari, és a dir, 12 o múltiples i 

dividir-ho entre el rang de distàncies. Un cop sabem quin rang de distàncies equivalen a 

cada nota, avaluem la distància i reenviem la nota corresponent. 

 

6.2.4 Execució 

Perquè funcioni aquest programa s’ha de seguir aquesta pauta: 

1. Fer la connexió corresponent l’Arduino 
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2. En el programa LMMS, s’ha d’especificar que l’entrada ve del loop MIDI. 

 

 

3. En el programa hairless MIDI, hem de desmarcar la casella de Serial, ja que si no 

no es pot enviar correctament el codi a la placa. 

  

 

4. Per enviar el codi d’Arduino a la placa, necessitem desconnectar el pin RX0 

perquè funcioni la connexió Bluetooth. 

5. Amb l’aplicació mòbil, connectar per Bluetooth en el HC-06. 

6. Activar l’acceleròmetre des de l’aplicació. 

7. Tocar al botó ON o OFF per fer sonar les notes amb un volum determinat. 

8. Marcar la casella de Serial en el programa hairless MIDI. 

Figura 35-Fotogràfies pròpies del circuit físic 

Figura 36-Configuració d’entrada LMMS 

Figura 37-Configuració hairless MIDI per poder enviar un codi a la placa d’Arduino 
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7.RESULTATS 

4.1  Funcionament  

Abans de poder tocar l'instrument es necessita instal·lar l'aplicació mòbil i fer el circuit 

especificat d'Arduino.  

 

 

Un cop ja es té el "set up", seguint els passos de l'apartat 6.2.4, obtenim els següents 

resultats: 

 

https://youtu.be/K1Q6ZqO8_Qk 

En aquest vídeo es mostra com s'ha seguit els passos de l'apartat 6.2.4 i seguidament 

s'escolta l'instrument amb el sensor d'ultrasò i l'acceleròmetre passat per Bluetooth 

conjuntament amb el programa LMMS per reproduir aquestes notes. 

 

https://youtu.be/EJtvN0dDs6c 

En el següent vídeo s'aprecia el canvi d'ones possibles amb el programa LMMS. En 

aquest vídeo s'utilitza com a volum l'acceleròmetre de l'aplicació, però es manté constant 

per poder canviar la forma d'ona des del portàtil més fàcilment. 

 

https://youtu.be/0bfnUw6mHwg 

Per últim, podem veure com s'ha fet ús només del sensor d'ultrasons, sense passar 

l'acceleròmetre. En aquest cas, el volum sempre és constant. La demostració de 

l'instrument final correspon als dos primers vídeos, però he afegit aquest vídeo com a 

control. 

 

4.1  Errors/Advertències 

Una de les advertències que he obtingut ha estat en enviar les notes des de l'Arduino al 

programa LMMS, quan estava connectat a l'aplicació mòbil. En aquest cas, aquesta 

advertència no dificulta la funcionalitat de transmetre notes MIDI. 

Figura 38-Comprovació que l’aplicació mòbil s’instal·la correctament 

https://youtu.be/K1Q6ZqO8_Qk
https://youtu.be/EJtvN0dDs6c
https://youtu.be/0bfnUw6mHwg
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Un dels errors trobats ha estat amb el passos que s’han de seguits per poder tocar 

l’instrument, ja que depenen de com s'enviï el programa d'Arduino a la placa i depenen 

de quan es fa la connexió Bluetooth, el so es queda clavat a una nota o també pot passa 

que el hairless MIDI dona error i es tanca el port, fent així que no es transmeti cap nota. 

Un altre error és que  hairless MIDI si està funcionant molta estona, hi ha un punt on peta 

l'aplicació. Això potser és deu al fet de passar les notes en funcions pròpies en comptes 

d'utilitzar la llibreria d'Arduino MIDI.h.  

Figura 39-Advertència que produeix hairless MIDI 
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8.POSSIBLES MILLORES 

Actualment el projecte té les funcionalitats bàsiques per funcionar, però es podrien 

implementar moltes millores en el programa, tant per millorar coses ja fetes o per afegir 

més funcionalitats. 

Al ser un projecte tan escalable, es pot millorar per diferents parts: 

 

8.1 Millores a nivell de l’aplicació 

Una millora seria canviar el tipus de Bluetooth de l'aplicació per un més actualitzat. 

Aquesta millora ve arran del problema que m'he trobat amb el Bluetooth, el qual per 

passar la informació de l'acceleròmetre s'ha d'anar prement el botó ON i OFF. Quan vaig 

començar el projecte, tenia en ment que sempre s’estés enviant informació ded de 

l'acceleròmetre, però el problema que tenia amb aquest tipus de Bluetooth és que no es 

pot passar una llista. 

Relacionat amb el tema de l'acceleròmetre, una altre possible millora seria canviar el tipus 

de botó que s'utilitza. En una de les proves, es va canviar el tipus de botó 

per onPointerDown, de la llibreria Listener, però en estar dins del widged del Bluetooth, 

no és possible crear aquest tipus de "child". 

Un altre factor seria implementar botons perquè enviessin des de l'aplicació el que vol fer 

l'usuari, és a dir, quina octava vol i quin nombre d'octaves agafa, en comptes de fer-

ho hardcode. Un dels problemes amb aquesta millora és en transmetre les dades 

Bluetooth. 

 

8.2 Millores a nivell de llibreries/so 

Una millora que ha estat implementada en el desenvolupament del programa perquè sonés 

millor és connectar uns cascos amb targeta de so al portàtil, ja que si s'escolta per l'altaveu 

del portàtil es reprodueixen els sons amb més soroll. 

Una altra millora podria ser afegir més instruments digitals en el DAW, és a dir, 

afegir plugins d'instruments o fins i tot crear un instrument amb Pure data. 
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8.3 Millores a nivell MIDI 

En aquest projecte no s'ha utilitzat la llibreria d'Arduino MIDI.h a causa de l'error que 

donava, però una millorà seria implementar aquesta llibreria i potser d'aquesta 

manera, es solucionarien els errors i advertències que produeix el hairless MIDI. 
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9.CONCLUSIONS 

Aquest projecte ha assolit el propòsit establert, és a dir, un instrument musical digital 

tocat gràcies a la distancia entre l'instrument i la mà del músic i controlant el volum 

gràcies a una aplicació mòbil. 

També ha estat aconseguit amb èxit el pressupost d'aquest projecte, en aquest cas 0 € ja 

m'han deixat un Arduino i els components que es necessitaven per dur-lo a terme. 

En el cas de no tenir els components, el preu d’aquest instrument seria de 2.80€ tenint en 

compte que la placa i el detector d’ultrasons té un preu de 1.02€ i el sensor de Bluetooth 

HC.06 té un preu de 1.78€. 

Alguna funcionalitat del projecte ha estat modificada al llarg del temps a causa de tots els 

problemes que m'he trobat pel camí, com per exemple que l'acceleròmetre no s'enviés 

constantment per Bluetooth, però s'ha aconseguit igualment controlar el volum de 

l’instrument gràcies a aquest. 

 

9.1.Personal 

Aquest projecte m'ha ajudat a veure la importància del sector de la música digital i ha 

tenir motivació per aprendre nous llenguatges de programació constantment, ja que he 

aconseguit l'objectiu que em proposava sense tenir nocions d'electrònica i de programació 

d'aplicacions a l'inici del projecte. Un altre factor que m'ha aportat aquest projecte és en 

tenir molta paciència si es volen connectar diferents programes o instal·lar-los, ja que un 

dels punts que m'ha dut més problemes ha estat connectar tots els programes i que les 

dades s'enviessin correctament i per on s'havien d'enviar aquestes. 
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10.ANNEXOS 
10.1  Circuits  

 

 


