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Dlaczego przetwornik 1-bitowy jest lepszy od 16-bitowego

Kompresja stratna
Zanim przejdziemy do bardziej szczegóło-
wego omówienia specyficznego systemu
SACD, należy podkreślić, że zarówno w sy-
stemie CD, DVD-Audio, a w sumie też
SACD, dane cyfrowe zapisywane na płycie
są w pewnym sensie „surowe” – po prostu są
to kolejne próbki - liczby. Tymczasem już
znacznie wcześniej, długo przed pojawie-
niem się DVD-Audio i SACD, ujawnił się
drugi poważny kierunek rozwoju: od dawna
potrzebne były sposoby zmniejszania objęto-
ści plików, najlepiej bez utraty jakości. Cho-
dzi o inteligentne skompresowanie informa-
cji, żeby radykalnie zmniejszyć objętość
w porównaniu do płyty kompaktowej, tracąc
przy tym jak najmniej jakości dźwięku. Ge-
neralnie wszystkie systemy kompresji strat-
nej opierają się na dwóch zasadach:
1. maskowania słabych dźwięków przez sil-
ne. W praktyce oznacza to, że podczas anali-
zy niejako odrzucane i pomijane są słabsze

składniki, które są maskowane, czyli zagłu-
szane przez składniki silniejsze. Zapisywane
są tylko składniki najistotniejsze dla słucha-
cza.
2. jak najoszczędniejszego zapisania tych
najistotniejszych informacji. Tu wykorzystu-
je się różne kody i zadziwiająco sprytne spo-
soby „ściśnięcia” danych. W każdym razie
zamiast kolejnych liczb odpowiadających
amplitudzie poszczególnych próbek przeka-
zywane są inne liczby, które też niosą infor-
mację o sygnale, ale w znacznie bardziej
zwięzłej postaci. Przykładowo dziś stosowa-
ne są sposoby kompresji, zapewniajace zna-
komitą jakość dźwięku przy przepływności
10...20 razy mniejszej niż w klasycznym sy-
stemie PCM wykorzystanym w płycie CD.

Nad problemami kompresji i kodowania
pracowało i pracuje wiele różnych ośrodków
akademickich i komercyjnych. Z czasem
okazało się, że duże osiągnięcia ma niemiec-
ki Fraunhofer Institute (Fraunhofer IIS – In-

stitut Integrierte Schaltungen). Naukowcy
z Fraunhofer Institute opracowali system,
a właściwie kilka systemów kodowania. Sy-
stemy efektywnej kompresji opracowano też
w słynnej firmie Dolby Laboratories. Jednak
opracowanie dobrego systemu kodowania,
a uznanie go za międzynarodowy standard to
dwie zupełnie różne sprawy. Nawet jeśli ja-
kaś mało znana firma opracuje dobry system
kodowania, ma małe szanse na upowszech-
nienie go, na uznanie za standard, a potem na
uzyskanie opłat licencyjnych. Większe szan-
se mają potężne i uznane firmy i instytucje.
I oto spośród różnych propozycji ostatecznie
dziś na rynku mamy kilka systemów cyfro-
wej kompresji dźwięku, w tym:
-  Dolby Digital (AC-3) ze słynnej firmy Do-
lby Laboratories,
- MPEG-audio, opierający się w dużej mie-
rze na opracowaniach Fraunhofer Institute
- DTS (Digital Theater System).

Ponieważ kwestia kompresji budzi szereg

64 E l e k t ron i k a  d l a  Wszys t k i chMEU

dodatek 

do

miesięcznika

P o z n a ć  i  z r o z u m i e ć  s p r z ę t

a g a z y n
l e k t r o n i k i
ż y t k o w e j

M
U

To warto wiedzieć

cczzęęśśćććć   2222



To warto wiedzieć

wątpliwości, warto podać parę słów wyja-
śnienia. Przed wielu laty, w epoce „analogo-
wej” też istniały systemy kompresji i reduk-
cji szumów, jak choćby dbx, Dolby B, Dolby
C, CNRS, itd. Stosowanie ich w sprzęcie
elektronicznym wymagało wnoszenia opłat
licencyjnych. W praktyce opłaty licencyjne
były wliczone w cenę specjalizowanych
układów scalonych, niezbędnych w tych sy-
stemach. W przypadku omawianych cyfro-
wych systemów kompresji jest inaczej. Ge-
neralnie nie ma specjalizowanych układów
scalonych, realizujących dany system kom-
presji cyfrowej. Ponieważ chodzi o obróbkę
sygnału cyfrowego, można ją zrealizować za
pomocą wielu rozmaitych mikroprocesorów,
zwłaszcza specjalizowanych, tzw. DSP.
Wszystkie te systemy opierają się w sumie na
przeprowadzeniu szeregu operacji matema-
tycznych na sygnale cyfrowym. Podstawą da-
nego systemu kompresji nie są więc specjali-
zowane układy scalone, tylko algorytmy, czy-
li zbiory reguł postępowania (obliczeń), dają-
ce potrzebny wynik. Tym samym w przypad-
ku cyfrowych systemów kompresji zastrze-
żone i wymagające opłat licencyjnych są nie
układy scalone, tylko właśnie algorytmy,
a biorąc rzecz w uproszczeniu – programy.
Tym samym dochodzimy do szeroko dysku-
towanego tematu ochrony własności intelek-
tualnej (IP - Intellectual Property). 

Taka nieznana wcześniej sytuacja nie tylko
rodzi problemy, ale też otwiera dodatkowe
możliwości. W każdym ze wspomnianych sy-
stemów nie ma jednego sztywnego formatu.
Strumień danych cyfrowych może na przykład
zawierać tylko informacje z dwóch kanałów,
czyli być klasycznym sygnałem stereo. Może
zawierać sześć kanałów (5.1) – pięć o pełnym
paśmie i jeden dla subwoofera. Możliwe są
też inne zestawy kanałów, zwykle nie są jed-
nak wykorzystywane. W każdym razie stru-
mień danych cyfrowych wprowadzanych np.
z płyty do dekodera zawiera też informacje
o zastosowanym systemie kodowania, liczbie
kanałów i innych szczegółach. Stosownie do
tych informacji dekoder elastycznie dostoso-
wuje się do podanego nań sygnału, realizuje
potrzebne procedury, by prawidłowo odko-
dować (zdekompresować) sygnał.

Mało tego, jeden dekoder oparty na mi-
kroprocesorze może prawidłowo odkodować
sygnały cyfrowe różnych systemów (Dolby
Digital, MPEG, DTS). Wszystko zależy od
programu zawartego w procesorze dekodera.
Ponieważ we współczesnych procesorach
często program zapisany jest w reprogramo-
walnej pamięci FLASH, przynajmniej teore-
tycznie istnieje też możliwość wymiany pro-
gramu dekodującego na lepszy (upgrade).

Wracając do głównego wątku, trzeba
stwierdzić, że pewne systemy, w tym powsta-
łe we Fraunhofer Institute, zostały uznane za
światowy standard przez MPEG. MPEG
(skrót od Motion Picture Expert Group) to

światowa rada ekspertów zajmująca się fil-
mem. MPEG to nie firma komercyjna czy
narodowy komitet normalizacyjny jakiegoś
państwa, tylko właśnie zespół ekspertów
z całego świata. MPEG zajmuje się general-
nie filmem cyfrowym, zarówno obrazem, jak
i dźwiękiem, a ściślej jego sposobami kodo-
wania i zapisu. MPEG ustala standardy, które
potem mogą wykorzystać wszyscy produ-
cenci – umożliwia to ujednolicenie sprzętu
na całym świecie.

Najpierw ustalono standard MPEG-1, po-
tem ulepszony MPEG-2, dziś mówi się
o MPEG-4, MPEG-7. MPEG-1 jako system
kodowania obrazu nie zdążył się upowszech-
nić, wyparty przez znacznie lepszy MPEG-2.
System kodowania obrazu MPEG-2 wyko-
rzystywany jest dziś w DVD-Video oraz
w telewizji cyfrowej, satelitarnej i naziemnej
– patrz artykuły  Cyfrowa telewizja naziemna
(DTT) w EdW 3/1999 str. 21 oraz Telewizja
cyfrowa... w EdW 2/2002 str. 60.

Gdy zespoły reprezentantów wielu koncer-
nów, firm i instytutów ustalały standard płyt
DVD-Video, przyjęto, że dźwięk na nich może
być zakodowany w systemach Dolby Digital,
MPEG oraz DTS (Digital Theater System).

Natomiast niebywałą popularność nie 
tylko w Internecie zdobył niespodziewanie
sposób kodowania dźwięku określony
w MPEG-1. Ściślej biorąc, w systemie
MPEG-1 możliwe są różne sposoby kodowa-
nia dźwięku – popularność zdobył standard
MPEG-1 Layer 3, znany powszechnie jako
MP3. Więcej informacji można znaleźć
w EdW 5/2000 na stronie 85.

Jeszcze raz należy podkreślić, że MP3 to
standard kodowania dźwięku. Jest to standard
jak najzupełniej legalny, przyjęty i zalecany
przez MPEG, tymczasem w świadomości
wielu MP3 to synonim pirackiego kopiowania
muzyki. Należy tu wyraźnie oddzielić dwa
zagadnienia – format MP3 określa sposób ko-
dowania dźwięku i jako taki nie ma nic
wspólnego z piractwem. Oddzielnym zaga-
dnieniem jest to, że właśnie atrakcyjny format
MP3 umożliwił wymianę plików muzycz-
nych przez Internet, co zaowocowało falą nie-
kontrolowanej dystrybucji muzyki z wielką
szkodą dla firm fonograficznych, czerpiących
ogromne zyski ze sprzedaży płyt CD.

Sposób kodowania MP3, a także inne for-
maty, są tak sprytnie opracowane, że umożli-
wiają wybór między jakością a objętością
pliku (przepływnością informacji). Można
zakodować dźwięk z niską jakością i wtedy
wymagana przepływność informacji będzie
rzędu kilku kilobitów na sekundę, co da
w efekcie małą objętość pliku. W praktyce
uznaje się, że kodowanie z przepływnością
128kb/s (kilobitów na sekundę) daje jakość
bardzo dobrą, niewiele ustępującą jakości
klasycznego systemu stosowanego w płytach
kompaktowych (PCM 44kHz, 16 bitów,
przepływność ponad 1500kb/s).

Format MP3 można dziś uznać jako stary.
Z czasem Fraunhofer Institute we współpra-
cy z koncernem THOMSON opracował ulep-
szony sposób kodowania, nazwany MP3
PRO, który przy niezmienionej jakości daje
pliki dwukrotnie mniejsze niż klasyczny
MP3, i co bardzo ważne, system MP3 PRO
jest w pełni kompatybilny z MP3. Powstał
też nowszy system MPEG-2 AAC (Advan-
ced Audio Coding).

W każdym razie format MP3 i podobne,
przy zastosowaniu metod stratnych, gdzie
część zawartości jest przy kodowaniu bez-
powrotnie tracona, pozwalają co najmniej
kilkunastokrotnie zmniejszyć objętości pli-
ków przy znikomej utracie jakości dźwięku.
Przeciętny użytkownik korzystając z plików
MP3 o „standardowej” przepływności
128kbps, zwłaszcza na popularnym sprzęcie,
zupełnie nie zauważa jakichkolwiek artefak-
tów muzycznych i uznaje jakość za niena-
ganną, nieodbiegającą od jakości płyty kom-
paktowej. Stąd też wynika popularność
wszelkiego rodzaju odtwarzaczy MP3 i stąd
coraz więcej odtwarzaczy płyt CD i DVD ma
też możliwość odczytu i dekodowania pli-
ków MP3.

Fakt, że dziś własność intelektualna
(w tym sposoby kodowania) jest chroniona
patentami i wymaga płatnych licencji, skłonił
niektóre potężne firmy do promowania syste-
mów kodowania konkurencyjnych do MP3.
Komputerowy gigant Microsoft pozazdrościł
popularności MP3 i usiłuje wprowadzić wła-
sny format zwany WMA. Sony w swoich
wyrobach preferuje własny format, też różny
od MP3. Szczegóły nie są istotne dla główne-
go wątku artykułu. Głównym tematem jest
drugi kierunek rozwoju, mianowicie dążenie
do ideału i bezkompromisowej jakości. Aby
dobrze zrozumieć, dlaczego można tu mówić
o bezkompromisowej jakości, należy wrócić
do klasycznej płyty kompaktowej i mocno
podkreślić, że zarówno klasyczna CD, jak
i płyta DVD-Audio zawierają „surowy” zapis
w formacie zwanym PCM i ten „surowy”,
nieskompresowany zapis ma z konieczności
dużą objętość. Inaczej jest z dźwiękiem na
płytach DVD-Video i dźwiękiem w forma-
tach podobnych do MP3 – tu sygnał audio
(dwu- lub wielokanałowy) zostaje skompre-
sowany w sposób podobny jak MP3, czyli
z użyciem kompresji stratnej. Objętość pli-
ków audio na płycie DVD-Video jest rady-
kalnie zmniejszona, przepływność sześcioka-
nałowego sygnału (5.1) typowo wynosi tylko
384kb/s, ale przy odczycie nie sposób ideal-
nie wiernie odtworzyć oryginalnego przebie-
gu, z którego usunięto składowe, które zasto-
sowane algorytmy kompresji uznały za niei-
stotne.

Jak widać, system DVD-Audio przezna-
czony jest dla audiofilów, dla których naj-
ważniejszym kryterium jest wierność rekon-
strukcji sygnału przy odczycie. Zbliżone
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możliwości bardzo wiernego odtworzenia
oryginału ma system SACD. Wbrew nazwie
Super Audio CD ma on niewiele wspólnego
z klasycznym CD. Nieco więcej informacji
na temat obu systemów można znaleźć
w EdW 12/2000 str. 105 w artykule SACD
i DVD-Audio, czyli lepsze jest wrogiem do-
brego.  Warto bliżej zapoznać się ze sposo-
bem kodowania sygnału w systemie SACD,
także po to, by zrozumieć najnowsze kierun-
ki rozwoju w technice cyfrowej i pomysły na
całkowicie cyfrowy tor dźwiękowy. Żeby
zrozumieć tę koncepcję, koniecznie trzeba
wgłębić się w szczegóły techniczne, po-
wrócić do płyty CD i modulacji PCM, by
przez płytę SACD dojść do wzmacniaczy
klasy D i w pełni cyfrowego toru audio.

Przetworniki C/A
Od początku istnienia płyty CD, czyli od
przełomu lat 70./80., producenci odtwarza-
czy musieli zdecydować, jakie stosować
w nich przetworniki cyfrowo-analogowe.
Nawet jeśli zapis jest dokonany prawidłowo,
z wykorzystaniem pełnego zakresu dynami-
ki, to ostateczna jakość dźwięku zależna jest
też od przetwornika cyfrowo-analogowego
w odtwarzaczu. Narzuca się oczywisty wnio-
sek, że powinien to być przetwornik 16-bito-
wy. Powinien, ale nie zawsze stosowano ta-
kie przetworniki.

Powody były różne. Po pierwsze, trzeba
mieć świadomość, że pełnowartościowy
przetwornik 16-bitowy musi mieć w pełnym
zakresie dokładność, konkretnie liniowość,
lepszą niż 0,5 najmłodszego bitu – oznacza
to, że bezwzględna liniowość przetwornika
w całym zakresie powinna wynosić co naj-
mniej 0,5*(1/65536), czyli musi być lepsza
niż 0,01%. Wymagana liniowość przetworni-
ka, lepsza niż 0,01% wymaga więc stabilno-
ści i wąskich tolerancji elementów. Płyta CD
pojawiła się na przełomie lat 70./80.,
a w tamtych latach precyzyjne przetworniki
16-bitowe były jeszcze na tyle kosztowne, że
nie można ich było stosować w popularnym,
tanim sprzęcie. Użytkownicy sprzętu nie
wiedzieli i w większości nie wiedzą do dziś,
jakie przetworniki pracują w ich odtwarza-
czach.

Z czasem pojawiły się i upowszechniły
przetworniki 18-, 20-bitowe. Stosowano je
tylko w niektórych odtwarzaczach. Okazuje
się bowiem, że dokładność (liniowość) prze-
twornika to nie wszystko.

Drugim powodem, dla którego rzadko
stosowano i stosuje się przetworniki 16-, 18-
i 20-bitowe, były i są opisane wcześniej kło-
poty z filtrem antyaliasingowym, a głównie
z szumami kwantyzacji. Od początku istnie-
nia odtwarzaczy CD wykorzystywano różne
sposoby zmniejszania tych szumów. Jednym
z nich było dodanie do rekonstruowanego sy-
gnału... niewielkiego szumu. Choć może się
to wydać dziwne, ten niewielki, dodatkowy

szum powodował zmniejszenie ogólnego po-
ziomu szumów w sygnale audio.

Stosowano też i stosuje się skuteczniejsze
metody walki z szumami kwantyzacji. Nie-
które opierają się na sztucznym zwiększaniu
przy odczycie częstotliwości próbkowania z
jednoczesną (cyfrową) rekonstrukcją wartoś-
ci pośrednich próbek. Proces taki nazywa się
interpolacją, a układ interpolatorem. Ilustruje
to rysunek 8. Dopiero po takim przekształ-
ceniu i sztucznym „zagęszczeniu” sygnału
cyfrowego podaje się go na przetwornik cy-
frowo-analogowy.

Do rekonstrukcji wartości pośrednich (in-
terpolacji) stosuje się rozmaite metody cyfro-
we, których działanie oparte jest na kilku
równoległych, 16-bitowych rejestrach prze-
suwnych pełniących rolę pamięci czterech
kolejnych próbek. Wartości pośrednie uzy-
skuje się z przetworzenia, np. zsumowania
czterech próbek oryginalnych. Ilustruje to
rysunek 9. Wyjściowy sygnał cyfrowy bę-
dzie miał 18-bitową rozdzielczość. W podob-
nym układzie można cyfrowo zwiększyć tak-
że częstotliwość próbkowania. Jedną z kon-
cepcji (też w znacznym uproszczeniu) ilu-
struje rysunek 10. Zamiast przesuwać (prze-
pisywać) poszczególne próbki do kolejnych
komórek pamięci co 22,6757µs tym samym
sygnałem zegarowym, należy przesuwać je
z niewielkim, w tym wypadku czte-
rokrotnie mniejszym opóźnieniem.
Bez dodatkowych zabiegów zwięk-
szy to 4-krotnie częstotliwość prób-
kowania 18-bitowego sygnału wyj-
ściowego.

Rysunki 9 i 10 pokazują tylko
ideę. W praktyce stosuje się bardziej
rozbudowane sposoby, gdzie na
przykład zamiast zwykłego sumo-
wania stosuje się sumowanie ze
współczynnikami wagowymi. Są to
systemy z tzw. kształtowaniem szu-
mu. Szczegóły nie są istotne, bo ten
opis ma tylko wyjaśnić, że przez
zwiększenie częstotliwości próbek
i wprowadzenie wartości pośre-
dnich szumy zostaną przesunięte
w zakres wyższych częstotliwości,
czyli poza pasmo akustyczne. Nie
znaczy to, że w taki sposób można
przesunąć wszystkie szumy kwanty-
zacji całkowicie poza pasmo aku-
styczne, ale już przesunięcie więk-
szości z nich da oczekiwany efekt.
Dlatego zawsze korzystne jest stoso-
wanie większej niż to konieczne czę-
stotliwości próbkowania (oversam-
pling) i wykorzystanie przetworni-
ków 18- i 20-bitowych. Warto też
przypomnieć, że celem oversamplin-
gu, nazywanego też po polsku 
nadpróbkowaniem, jest nie tylko
przesunięcie szumów kwantowania
w wyższe regiony, powyżej pasma

akustycznego. Zwiększenie częstotliwości
próbkowania przesuwa też obce składniki,
więc pozwala zastosować filtr antyaliasingo-
wy o łagodniejszych zboczach, bo te dodat-
kowe składniki mają wtedy dużo większe
częstotliwości – porównaj rysunki 3, 4, 5.

Wyczerpujące omówienie zagadnienia
można znaleźć m.in. w książce Scalone prze-
tworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-ana-
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logowe (autor Rudy van de Plasche, wydaw-
nictwo WKiŁ) oraz w licznych publikacjach
anglojęzycznych dostępnych w Internecie.

Przetwornik 1-bitowy
Dotychczasowe rozważania nie sygnalizują
pewnej dodatkowej możliwości, a nawet mo-
gą wprowadzić w błąd. Otóż rzeczywiście
można i warto zwiększać zarówno częstotli-
wość próbkowania, jak i rozdzielczość. Daje
to pewne efekty, jednak należy mieć świado-
mość, że rekonstrukcja wartości pośrednich
jest zabiegiem z gruntu sztucznym i tak na-
prawdę to przesuwa tylko szumy w wyższy
zakres częstotliwości, w procesie uśredniania
sygnału cyfrowego, natomiast ze swej natury
nie pozwala przywrócić idealnych wartości
oryginalnego sygnału. Nie pozwala, bo tych
informacji w 16-bitowym sygnale po prostu
nie ma. Dlatego ważna w praktyce jest nastę-
pująca zależność: jeśli dwukrotnie zwiększy-
my częstotliwość próbkowania, to możemy
dwukrotnie zmniejszyć rozdzielczość kwan-
towania – nie utracimy żadnej informacji,
a szumy kwantyzacji też zostaną przesunięte
w górę. Można łatwo odczytany z płyty CD
sygnał 44,1kHz/16bit przekształcić na dro-
dze cyfrowej na sygnał 88,2kHz/15bit, czy
352,8kHz/13bit i dopiero taki sygnał podać
na przetwornik cyfrowo-analogowy. Prze-
twornik taki musi być szybszy, ale może
mieć mniejszą rozdzielczość (dokładność).
Nadal zyskiem będzie przesunięcie szumów
w górę i możliwość zastosowania prostszego
filtru antyaliasingowego - czym wyższa czę-
stotliwość próbkowania, tym lepiej. 

Uważni Czytelnicy już się zapewne zo-
rientowali dokąd zmierzamy i przypomnieli
sobie, że według materiałów reklamowych,
wiele współczesnych odtwarzaczy CD posia-
da przetwornik... 1-bitowy. Teoretycznie
można tak zwiększyć częstotliwość próbko-
wania, że wystarczyłby przetwornik 1-bito-
wy. Należałoby jednak częstotliwość próbko-
wania zwiększyć do niebotycznej wartości
2890MHz (2,89GHz). Praktyczną barierą jest
tu szybkość i cena współczesnych przetwor-
ników cyfrowo-analogowych. Niemniej idea
cyfrowego zmniejszania rozdzielczości
i zwiększenia częstotliwości próbkowania
jest pociągająca. Współczesne procesory ła-
two dają sobie radę nawet ze skomplikowaną
obróbką sygnału cyfrowego, a jedną z korzy-
ści jest możliwość zastosowania prostszego
lub nawet bardzo prostego przetwornika cy-
frowo-analogowego. Aby jednak wykorzy-
stać tę koncepcję, odczytany z płyty sygnał
należy poddać intensywnej cyfrowej obróbce.

Przykładowo w „1-bitowym” systemie
opracowanym przez Philipsa sygnał
44,1kHz/16bit najpierw zostaje przetworzo-
ny na sygnał o 4-krotnie większej częstotli-
wości próbkowania. W następnej kolejności
częstotliwość próbkowania zostaje zwięk-
szona 32-krotnie, potem jeszcze 2-krotnie,

a przy tym zostaje dodany niewielki szum
cyfrowy. Uzyskuje się sygnał PCM
11,2896MHz/17bit. Zostaje on następnie cy-
frowo przetworzony na sygnał 1-bitowy
z wykorzystaniem metody zwanej sigma-del-
ta. W efekcie uzyskuje się cyfrowy sygnał
zwany PDM (pulse-density modulation),
który zostaje przekształcony w sygnał analo-
gowy w stosunkowo prostym... filtrze dolno-
przepustowym. Przetwornikiem cyfrowo-
analogowym staje się właśnie filtr, zwyczaj-
ny filtr dolnoprzepustowy.

W popularnym w japońskim sprzęcie sy-
stemie MASH (Multi-stAge noise SHaping)
oryginalny sygnał 44,1/16bit zostaje naj-
pierw przetworzony cyfrowo na
176,4kHz/18bit. Potem następuje dalsze 8-
krotne zwiększenie częstotliwości próbko-
wania  i zamiana 18-bitowego sygnału PCM
na 11-stopniowy sygnał cyfrowy PWM (pul-
se width modulation) przy częstotliwości
33,868MHz. Sygnał cyfrowy PWM zostaje
potem w prosty sposób zamieniony na sygnał
analogowy. Z uwagi na 11 stopni sygnału
PWM, można powiedzieć, że system MASH
jest systemem 3,5-bitowym.

Szczegóły dotyczące obróbki cyfrowej są
dość skomplikowane. Z podanego materiału
warto zapamiętać, że radykalne uproszczenie
przetwornika cyfrowo-analogowego możli-
we jest dzięki (cyfrowemu) przejściu z wie-
lobitowego formatu PCM na jeden z forma-
tów PDM lub PWM o znacznie większej czę-
stotliwości i mniejszej rozdzielczości. Daje
to lepszy efekt niż opisane wcześniej jedno-
czesne zwiększanie i częstotliwości, i roz-
dzielczości. Przyjrzyjmy się teraz, co to jest
PDM i PWM. Dotychczas zajmowaliśmy się
przetwornikami cyfrowo-analogowymi, teraz
przyjrzymy się specyficznym przetwornikom
analogowo-cyfrowym.

DPCM, DM, PWM
Podczas nagrywania płyt CD wykorzystują-
cych omawiany wcześniej system PCM, na
przetwornik analogowo-cyfrowy podawany
jest oryginalny sygnał analogowy, a uzyska-
na liczba określa jednoznacznie amplitudę
próbki (z dokładnością do 0,5 najmłodszego
bitu). Już w latach 40. XX wieku dla potrzeb
telefonii podjęto prace nad nieco inną kon-
cepcją przetwarzania analogowo-cyfrowego.
Najprościej mówiąc, na przetwornik A/C po-
daje się nie oryginalny sygnał, tylko różnicę
między poprzednią próbką a wartością aktu-
alną. Dlatego metoda ta nazywana jest
DPCM - (Differential pulse-code modula-
tion). Liczby otrzymane w wyniku takiej
konwersji informują nie o amplitudzie kolej-
nych próbek, tylko o różnicach między nimi,
czyli nachyleniu przebiegu. Działanie prze-
twornika DPCM przypomina pracę układu
różniczkującego oraz znane z matematyki
określanie pochodnej funkcji. Fachowcy
mówią tu o kwantowaniu nie amplitudy, tyl-
ko jej pochodnej. W niewielkim uproszcze-
niu można przyjąć, że gdy wejściowy prze-
bieg analogowy rośnie, przetwornik DPCM
daje wartości dodatnie. Gdy przebieg maleje
– ujemne, a gdy przebieg wejściowy ma sta-
łą wartość i nie zmienia się w czasie, prze-
twornik daje wartość zero. Rysunek 11 poka-
zuje porównanie efektów działania przetwor-
ników PCM i DPCM. W tabelce podane są
wartości liczbowe uzyskane na wyjściu tych
przetworników. Choć liczby te są różne,
nadal zawarta w nich jest pełna informacja
o tym samym przebiegu sinusoidalnym.
Opracowano różne rodzaje systemów i prze-
tworników DPCM, w tym adaptacyjne róż-
nicowe, oznaczane ADPCM, wykorzystywa-
ne do dziś.

W klasycznym przetworniku PCM roz-
dzielczość przetwornika musi być jak naj-
większa, by objąć cały zakres spodziewa-
nych amplitud, natomiast w przetworniku
DPCM można zmniejszyć rozdzielczość
przetwornika, ponieważ w praktyce dwie są-
siednie próbki z reguły będą różnić się nie-
wiele. Potwierdza to tabelka na rysunku 11:
dla przetwornika PCM zakres liczb w tabelce
obejmuje zakres –16...+16, natomiast dla
DPCM w zakresie –8...+8. Generalna zasada
jest tu prosta: czym większa częstotliwość
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próbkowania, tym mniejsza jest wymagana
rozdzielczość przetwornika DPCM. Ilustruje
to rysunek 12, gdzie dwukrotnie większa
częstotliwość próbkowania powoduje
zmniejszenie zakresu wartości wyjściowych
do –4....+4. Nietrudno się domyślić, że dalsze
czterokrotne zwiększenie częstotliwości
ograniczy ten zakres do trzech wartości –1, 0,

+1. Nasuwa się wniosek, iż przy odpowie-
dnio dużej częstotliwości próbkowania cał-
kowicie wystarczy 1-bitowy przetwornik
A/C, czyli komparator, dajacy na wyjściu tyl-
ko stany 0, 1. Tu jednak pojawia się drobna
trudność:  Czy w takim przypadku wartość 1
z przetwornika wskazuje, że następna próbka
jest większa od poprzedniej, 0 – że mniejsza?

Taki nasuwałby się oczywisty wniosek, ale
jak w takim razie zareaguje taki przetwornik
na przebieg o niezmiennej wartości?

Piotr Górecki
Ciąg dalszy w następnym numerze EdW.
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