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Qué é un Theremin?

O theremin, orixinalmente 

coñecido como eterófono ou 

thereminófono,é un dos 

primeiros instrumentos 

musicais electrónicos que se 

controla sen necesidade do 

contacto físico do intérprete co 

instrumento. Este patentouse 

en 1928, idea de León 

Theremin.
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De que se forma o noso theremin

 O noso theremin conta cunha 

gran cantidad de 

componentes.

Conta con: unha placa arduino, 

unha placa base na que 

conectar os cables, 15 cables 

conectores, 8 diodos LED, un 

zumbador e un sensor de 

movemento 
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A cobertura do instrumento

 O noso theremin está 

cuberto cunha caixa 

completamente creada 

por nós, deseñada en 

Freecad e impresa en 

3D.

Este é o deseño: 
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Por qué o fixemos? 

Fixémolo porque nos parecía unha 
forma moi boa de aprender a usar 
Arduino e os múltiples usos que 
ten, tamén nos parece unha boa 
forma de crear un theremin xa que 
un pode chegar ós 800 euros, o 
noso ronda os 25 euros.
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De qué se compón?

-Placa de Arduino

-Diodos LEDS

-Zumbador

-Múltiples cables

-Placa base

-Placa de Arduino
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Explicación do programa
O primeiro de todo foi configurar os 
compoñentes e os números para ter 
máis doado o feito de programar os 
tons e as entradas.

Tamén tivemos que asignar unha 
distancia a cada nota musical, 
evitando así tons discordantes.

Funciona dende os 4 ata os 28 
centímetros, e para que lle dese tempo 
a procesar, puxémoslle unha pequena 
espera despois de cada nota.
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Vistas finais do noso Thereminio
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https://docs.google.com/file/d/147YKp7ehTNUHH04ClggScA5XOnHG0aNz/preview


Theremin en acción 

Este é un video do  artiluxio 
en pleno funcionamento.

Unha forma  de aprender a 
usar Arduino e os sensores, 
axustando a programación 
de cores e sons á distancia 
da man.
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https://docs.google.com/file/d/14IZxL6fdJEvGkMr4OQ94_CzIdR8K18bN/preview


Futuras melloras

Queremos continuar con este proxecto e facerlle melloras, para 
iso intentaremos:,  

● probar diferentes tipos de zoadores,

● redeseñar a colocación dos leds para que se vexa mellor a 
variedade de cores coa distancia, 

●  e facer variacións na programación para conseguir mais 
variedade de tons musicais que enriquecerán o noso 
Thereminio.
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