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Dlaczego przetwornik 1-bitowy jest lepszy od 16-bitowego

Żeby dobrze zrozumieć obecną sytuację oraz
trendy w rozwoju systemów audio, trzeba
powrócić do przełomu lat 70. 80., gdy po-
wstawała płyta kompaktowa, i przypomnieć
najważniejsze informacje techniczne. Przez
prawie dwadzieścia lat płyta CD była rekla-
mowana i powszechnie uznawana za szczy-
towe osiągnięcie w dziedzinie jakości dźwię-
ku. Przełom wieków przyniósł istotne zmia-
ny, a czas pokazał, że dalszy rozwój syste-
mów cyfrowych poszedł w dwóch oddziel-
nych kierunkach:
1. dalszego polepszenia parametrów tech-
nicznych sygnału w dążeniu do ideału –
przedstawicielami tej linii rozwojowej są
DVD-Audio oraz SACD,
2. radykalnej kompresji sygnału, pozwalają-
cej zmniejszyć objętość i szybciej przesłać
sygnał cyfrowy – tu czołowymi przedstawi-
cielami są format MP3 oraz sposoby kodo-
wania dźwięku na płycie DVD-Video.

W obu kierunkach rzuca się w oczy dalsza
intensywna „cyfryzacja” sprzętu. Szczegóły

są bardzo interesujące i warto mieć orienta-
cję, co dzieje się w tych dziedzinach

CD, czyli
stary, poczciwy PCM
Aby bezboleśnie zagłębić się w fascynujący,
całkowicie nowy świat cyfrowego dźwięku,
trzeba przypomnieć dwie podstawowe zasady
przetwarzania sygnału analogowego na cy-
frowy. Rysunek 1a pokazuje fragment prze-
biegu akustycznego – przebieg ten to zmiany
napięcia w czasie. Jest to najprawdziwszy
przebieg analogowy. Aby zamienić go na
„klasyczną” postać cyfrową, należy najpierw
podzielić go na pojedyncze próbki (co się na-
zywa próbkowaniem, ang. sampling). Sygnał
analogowy z natury jest ciągły, a cyfrowy –
nie (jest dyskretny, czyli nieciągły, przerywa-
ny). Dlatego konieczne jest próbkowanie cią-
głego sygnału - to niezbędny etap wstępny do
przetwarzania analogowo-cyfrowego. Rysu-
nek 1b pokazuje sygnał po próbkowaniu.
W tym wypadku poszczególne próbki mają

postać wąskich impulsów. Zależnie od roz-
wiązania układowego obwodów próbkują-
cych, zamiast takich wąskich próbek można
uzyskać przebieg schodkowy według rysun-
ku 1c (próbkowanie z pamięcią). Należy wy-
raźnie podkreślić, że w obu przypadkach war-
tość poszczególnych próbek dokładnie odpo-
wiada wartości sygnału analogowego w mo-
mentach próbkowania. Co niezmiernie waż-
ne, jeżeli częstotliwość próbkowania jest od-
powiednio duża, co najmniej dwa razy więk-
sza od częstotliwości sygnału analogowego, z
takiego nieciągłego sygnału szpilkowego
(rys. 1b) lub schodkowego (rys 1c) można z
powrotem odtworzyć oryginalny sygnał
analogowy bez jakichkolwiek zniekształceń
(rys 1a). Taki nieciągły sygnał zawiera pełne,
precyzyjne informacje o sygnale.

Dyskretne sygnały z rysunków 1b, 1c nie
są sygnałami cyfrowymi – to wąskie impulsy
napięcia lub schodkowy przebieg napięcia. 

Żeby uzyskać sygnał cyfrowy, trzeba każ-
dej próbce przypisać liczbę, określającą jej
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wielkość (amplitudę). Proces ten nazywa się
kwantowaniem i dopiero to jest właściwe
przetwarzanie analogowo-cyfrowe. Przypi-
sywanie próbkom z rysunku 1c liczb określa-
jących amplitudę pokazuje w uproszczeniu
rysunek 1d. W sytuacji z rysunku 1d dostęp-
nych jest tylko kilka liczb-poziomów - ko-
niecznie należy mieć świadomość, że w ta-
kim procesie każdej próbce nie przyporząd-
kowuje się liczby idealnie dokładnie określa-
jącej jej amplitudę, tylko najbliższą z dostęp-
nych wartości cyfrowych. Jak wskazuje rysu-
nek 1d, w najgorszym przypadku uzyskana
wartość cyfrowa różni się od wartości rze-
czywistej próbki nie więcej niż o połowę róż-
nicy między kolejnymi dostępnymi warto-
ściami cyfrowymi. Niewątpliwie pojawia się
tu pewien błąd. Jest on tym mniejszy, im wię-
cej jest dostępnych poziomów cyfrowych.
Ilustruje to rysunek 1e, gdzie ten sam sygnał
z rysunku 1c próbkowany jest z większą do-
kładnością.

Ostatecznie analogowy sygnał z rysunku
1a zostanie więc zamieniony na ciąg liczb
(dwójkowych), jak pokazuje rysunek 1f.

Jest to tak zwany system i kodowanie
(modulacja) PCM - Pulse Code Modulation.
Uzyskany ciąg liczb zostanie zapisany,
a później z powrotem może być zamieniony
na postać analogową. Podane informacje su-
gerują, że odzyskany przebieg będzie miał
kształt schodkowy i nie będzie idealnie wier-
nie odwzorowywał przebiegu oryginalnego.
Dokładność odwzorowywania, czyli wier-
ność zależy od dwóch czynników:
1. od liczby próbek, inaczej od częstotliwości
próbkowania, oraz
2. od dokładności  liczb określających amplitudę.

Czym większa częstotliwość próbkowa-
nia i większa liczba możliwych poziomów
amplitudy, tym wierniej odwzorowany bę-
dzie sygnał przy odtwarzaniu. Ilustruje to ry-
sunek 2. W praktyce liczbę poziomów am-
plitudy określa liczba dwójkowa. Dwójkowa
liczba 8-bitowa pozwala rozróżnić 256 róż-
nych poziomów. Do kodowania muzyki 256
możliwych poziomów to zdecydowanie za
mało, żeby uzyskać akceptowalną jakość.
Trzeba wykorzystywać liczbę dwójkową
o liczbie bitów większej niż 8. Druga sprawa
to częstotliwość próbkowania. Pełne pasmo
audio sięga do 20kHz. Aby nie „zgubić” tak-
że tych najwyższych składowych, częstotli-
wość próbkowania musi być od nich co naj-
mniej dwa razy większa – mówią o tym
twierdzenia Shannona i Nyquista.

W systemie CD przyjęto, że każda próbka
ma rozdzielczość 16 bitów, co daje 65536
różnych poziomów, a częstotliwość próbko-
wania wynosi 44,1kHz. Częstotliwość prób-
kowania (44,1kHz) i rozdzielczość bitowa
(16) wyznaczają przepływność bitową: przy
zapisie, odczycie i transmisji dane są przesy-
łane z prędkością (44100*16) 705776 bitów
na sekundę, czyli 705,776kb/s.

Dotyczy to jednego kanału, więc w syste-
mie CD stereo przepływność wynosi około
1,5Mb/s (w praktyce przepływność wypad-
kowa jest nieco inna ze względu na dodatko-
we zabiegi związane z korekcją błędów). Na-
leży podkreślić, że przepływność określa się
w bitach, a nie w bajtach na sekundę, stąd
mała literka b. Przy obliczaniu wymaganej
pojemności płyty, która jest wyrażana w baj-
tach, a nie w bitach, należy uwzględnić, że 1
bajt to 8 bitów.

Szumy
Wydawałoby się, że przy 16-bitowej rozdziel-
czości (65536 poziomów) i częstotliwości
próbkowania ponad 40kHz, schodkowy prze-
bieg będzie tak bardzo podobny do sygnału
oryginalnego, że nie ma się o co martwić
i uzyskiwana jakość dźwięku będzie bez za-
rzutu. Rzeczywiście, kształt zrekonstruowa-
nego przebiegu będzie bardzo bliski orygina-
łowi i absolutnie nie trzeba się martwić, że ja-
kieś składniki sygnału znikną lub zostaną
zniekształcone. Zgodnie z twierdzeniami
Shannona i Nyquista wystarczy, żeby często-
tliwość próbkowania była większa niż
podwojona najwyższa częstotliwość użytecz-
na – wtedy żadne składniki sygnału nie zosta-
ną pominięte. W systemie CD warunek tej
jest spełniony i to z pewnym (niewielkim) za-
pasem: przy przyjętej górnej częstotliwości
granicznej pasma sygnału równej 20kHz czę-
stotliwość próbkowania wynosi 44,1kHz. Mi-
mo wszystko rekonstrukcja nie będzie jednak
idealna i w odtwarzanym sygnale pojawią się
obce składniki, których nie było w oryginale.
Warto przyjrzeć się tej sprawie bliżej.

Mianowicie jeśli zobrazuje się zawartość
widmową sygnału schodkowego (rysunki 1d,
1e, 2a, 2b) lub prążkowego (rysunek 1b),

w uzyskanym widmie poja-
wią się dodatkowe składniki,
których nie było w oryginal-
nym sygnale analogowym
(rysunek 1a). Zjawisko po-
wstawania tych dodatko-
wych, niejako lustrzanych
składników to tzw. aliasing
(dobrej polskiej nazwy nie
ma). Rysunek 3 pokazuje
obrazowo zawartość widmo-
wą sygnału oryginalnego
i rekonstruowanego w syste-
mie CD. Oprócz odzyskane-

go sygnału oryginalnego w widmie pojawiają
się obce składniki – jak widać są to sygna-
ły o częstotliwościach większych niż
20kHz. Rysunek 4 pokazuje dwa podobne
przypadki, gdyby częstotliwość próbko-
wania wynosiła 30kHz i 70kHz. Przy czę-
stotliwości próbkowania 30kHz te obce
składniki nałożyłyby się częściowo na sy-
gnał użyteczny, co objawiłoby się niedo-
puszczalnym pogorszeniem jakości –
w odtwarzanym sygnale pojawiłyby się
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dodatkowe dziwne dźwięki. Nie byłoby spo-
sobu na usunięcie ich. Przy częstotliwości
próbkowania 70kHz obce składniki byłyby
odsunięte daleko od sygnału użytecznego.

Aby z sygnału według rysunku 3b sku-
tecznie usunąć wszelkie obce składniki, nale-
ży zastosować najzwyklejszy filtr dolnoprze-
pustowy o odpowiedniej stromości. Musi on
przepuścić bez strat składowe o częstotliwo-
ściach 20kHz, a silnie stłumić składniki
o częstotliwościach powyżej 24,1kHz. Wy-
maga to zastosowania filtru dolnoprzepusto-
wego o bardzo stromych zboczach, jak poka-
zuje obrazowo rysunek 5. Taki „ostry” filtr
usunie dodatkowe składniki widma, inaczej
mówiąc, zlikwiduje „schodki” i da na wyjściu
gładki sygnał odpowiadający oryginałowi.
Filtr taki, nazywany filtrem antyaliasingo-
wym, można wykonać, jednak z uwagi na
wymaganą bardzo dużą stromość zboczy,
w górnym zakresie pasma przepustowego bę-
dzie on miał nieliniową charakterystykę fazo-
wą i opóźnieniową, co nie jest korzystne
i utrudnia zadanie. Dużo łatwiej byłoby odfil-
trować obce składniki przy częstotliwości
próbkowania 70kHz z rysunku 4c. Wymaga-
na stromość zboczy filtru byłaby zdecydowa-
nie mniejsza. Dlatego zawsze warto stosować
możliwie największą częstotliwość próbko-
wania, bo pozwala to zastosować prostszy
filtr antyaliasingowy. Niemniej należy pod-
kreślić, że i przy częstotliwości 44,1kHz (ry-
sunki 3b, 5) też w pełni realne byłoby sku-
teczne usunięcie obcych składników. Wyma-
ga to wprawdzie bardzo stromego filtru, ale
jest możliwe.

Ale nie tu leży główny problem (ściślej
biorąc, dużo ważniejsze jest zastosowanie
skutecznego filtru antyaliasingowego podczas
zapisu, co jest zmartwieniem producentów
profesjonalnego sprzętu używanego podczas

nagrywania). Wszystko byłoby wspaniale,
gdyby kolejne próbki idealnie odzwierciedlały
amplitudę oryginalnego sygnału. Tak jednak
nie jest. I właśnie to jest znaczący problem.

Owszem, zastosowanie odpowiednio stro-
mego filtru rozwiązuje problem obcych skła-
dników, ale tylko wtedy, gdy wszystkie odtwa-
rzane próbki miałyby wartości dokładnie od-
powiadające oryginałowi, jak na rysunku
1b i 1c. Tymczasem w systemie cyfrowym wa-
runek ten nie jest zachowany: podczas kwanto-
wania próbce przypisuje się „najbliższą” do-
stępną liczbę, która odpowiada rzeczywistej
wartości z pewnym przybliżeniem (połowa
najmłodszego bitu) – porównaj rysunki 1c, 1d,
2a. Oznacza to, że przy odtwarzaniu amplitudy
poszczególnych „schodków” nie odpowiadają
dokładnie wartościom oryginalnym. I tu ujaw-
nia się problem: w rekonstruowanym sygnale
pojawia się dodatkowy szum – tak zwany
szum (re)kwantyzacji. Wprawdzie przy roz-
dzielczości 16-bitowej jest on niewielki, ale
jednak jest. Co istotne, jest to szum szerokopa-
smowy, którego widmo obejmuje też pasmo
akustyczne, jak wskazuje rysunek 6. Szumu
tego nie da się więc odfiltrować. Można o nim
zapomnieć w popularnych odtwarzaczach CD,
gdzie przedwzmacniacz i wzmacniacz mocy
mają szumy własne większe niż szum rekwan-
tyzacji. Jednak nie można go pominąć w od-
twarzaczach najwyższej jakości, współpracu-
jących ze wzmacniaczami o znikomo małych
szumach. I właśnie ten szum (re)kwantyzacji
to najważniejszy problem w systemach CD
najwyższej klasy, i tu leży praktyczna granica
możliwości systemu CD.

Dla ścisłości należałoby jeszcze wspo-
mnieć o tym, że w rzeczywistych systemach
występuje dodatkowy problem nie tylko z od-
tworzeniem prawidłowej amplitudy, ale i cza-
su. Niewątpliwie każdy system CD pracuje
z częstotliwością taktowania 44,1kHz zarów-
no przy zapisie, jak i przy odczycie. Poszcze-

gólne próbki taktowane są zatem co
22,67573696... mikrosekundy. Podczas zapi-
su nie ma z tym żadnego problemu, natomiast
przy odczycie sygnał taktujący musi zostać
odtworzony i zsynchronizowany z danymi
z płyty CD. Z różnych powodów może się
zdarzyć, że to odtwarzanie i synchronizacja
nie będą idealne i w efekcie choć wypadkowa
częstotliwość będzie prawidłowa, jednak po-
szczególne „schodki” nie będą idealnie rów-
ne, jak z dużą przesadą pokazuje rysunek 7.
To niebezpieczeństwo również powoduje nie-
znaczne zwiększenie szumów i nie może być
pominięte w odtwarzaczach najwyższej klasy.

DVD-Audio
Jakość płyty CD (44,1kHz, 16 bitów) była
przez lata uznawana za znakomitą, bo była
znacznie lepsza od wcześniejszych systemów
analogowych (taśma magnetofonowa, płyta
winylowa). Jednak z czasem postęp technicz-
ny umożliwił przetwarzanie dźwięku z jeszcze
większą prędkością i rozdzielczością. I oto do-
szliśmy do płyty DVD-Audio. Głównym
czynnikiem umożliwiającym praktyczne wy-
korzystanie wielu nowych możliwości było
pojawienie się płyty DVD-Video, której po-
jemność wynosi co najmniej 4,7GB, czyli
około siedmiokrotnie więcej niż płyty CD.
Niedługo po przyjęciu standardu DVD-Video
(1996) powstał system DVD-Audio (1998-
2000), w którym na płycie DVD dane z dwóch
(stereo) do sześciu niezależnych kanałów za-
pisywane są z częstotliwością nie 44,1kHz,
tylko 96kHz lub nawet 192kHz i z rozdziel-
czością nie 16, tylko 20 lub 24 bitów, (24 bity
dają 16777216 poziomów). Oczywiście w sy-
stemie DVD-Audio wspomniane problemy ze
stromością filtru oraz szumy rekwantyzacji są
radykalnie mniejsze i przynajmniej teoretycz-
nie może to zapewnić niewyobrażalną dyna-
mikę sygnału do 144dB i pasmo do 96kHz.
Zapis w systemie DVD-Audio jest w sumie
bardzo podobny, jak na płycie CD, tylko dzię-
ki „gęściejszemu” sygnałowi, parametry tech-
niczne są znacznie lepsze. Przy częstotliwości
96kHz i rozdzielczości 24 bity przepływność
bitowa na jeden kanał jest ponad trzy razy
większa niż w płycie CD i wynosi (96000*24)
2,304Mb/s (podobnie jest w konkurencyjnym
systemie SACD, gdzie przepływność wynosi
2,8224Mb/s na każdy kanał). Większa wartość
przepływności, czyli ogólna liczba informacji
o sygnale wskazuje, że uda się go zapisać i od-
tworzyć bardziej precyzyjnie, więc wierność
odtwarzania DVD-Audio (2,304Mb/s) oraz
SACD (2,8224Mb/s) jest znacznie lepsza niż
CD (0,706Mb/s). W systemie SACD (Super
Audio CD) dane kodowane są i zapisywane
inaczej, niemniej objętość plików i uzyskiwa-
ne parametry techniczne są porównywalne
z systemem DVD-Audio. 

Robert Bandyk
Ciąg dalszy w następnym numerze EdW.
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