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Dlaczego przetwornik 1-bitowy jest lepszy od 16-bitowego

Przebieg o stałej wartości da na wyjściu prze-
twornika ciąg na przemian zer i jedynek – zo-
bacz rysunek 13. Same jedynki informują, że
przebieg rośnie bardzo szybko, same zera –
że bardzo szybko maleje. Przykładowy prze-
bieg analogowy oraz sygnał cyfrowy uzyska-
ny zeń za pomocą przetwornika delta pokaza-
ny jest na rysunku 14. Szczegóły znów nie są
tu istotne, w każdym razie: 1-bitowy prze-
twornik DPCM nazywany jest przetworni-
kiem delta, a przestawiona metodą – modu-
lacją delta () lub modulacją PWM (pulse
width modulation). Przebiegi o różnym na-
chyleniu zostaną przetworzone na ciągi zer
i jedynek, gdzie o nachyleniu przebiegu in-
formuje stosunek liczby zer do liczby jedy-
nek. Warunkiem prawidłowego działania jest
duża częstotliwosć próbkowania – musi ona
być wielokrotnie większa od częstotliwości
przetwarzanego sygnału, jak pokazuje rysu-
nek 15. Jeśli częstotliwość próbkowania bę-
dzie za mała (albo przyrost, kwant zmian bę-
dzie za mały) przetwornik delta „nie nadąży”
za zmianami sygnału i wynik będzie błędny,
jak pokazuje rysunek 16.

Nietrudno się domyślić, że z tak przetwo-
rzonego sygnału (pochodnej funkcji) można
łatwo odtworzyć funkcję oryginalną w pro-
stym przetworniku cyfrowo-analogowym,
zawierającym integrator (układ całkujący).
Także i tu dokładność uzyskiwana przy 
rekonstrukcji przebiegu zależna jest oczywi-

ście od częstotliwości próbkowania podczas
kodowania – czym wyższa częstotliwość
próbkowania, tym lepiej.

PDM, SDM
Przedstawiona w poprzednim fragmencie,
znana od wielu lat metoda PWM, choć uży-
teczna, ma istotne wady. W latach 60. ubie-
głego wieku opracowano podobny, ale ulep-
szony sposób przetwarzania analogowo-cy-
frowego nazywany PDM (pulse density mo-
dulation). Także i tu występuje przetwornik
1-bitowy, czyli najzwyklejszy komparator,
a dla uzyskania dokładności przetwarzania,
częstotliwość próbkowania też musi być
wielokrotnie większa od najwyższej czę-
stotliwości sygnału. Metoda przetwarza-
nia PDM nazywana jest też bardzo często
metodą sigma-delta (Σ - ∆). Zarówno sa-
ma nazwa, jak i liczne opisy działania
skutecznie zniechęcają wielu od zajmo-
wania się tymi interesującymi i nad wyraz po-
żytecznymi przetwornikami. Rzeczywiście
podstawy teoretyczne i niezbędny aparat ma-
tematyczny wręcz przerażają. Okazuje się
jednak, że ogólna zasada działania jest łatwa
do zrozumienia, choć rzeczywiście szczegóły
ich budowy mogą przestraszyć mniej zaa-
wansowanych. Oto garść wyjaśnień:

Można przyjąć w uproszczeniu, że w meto-
dzie PWM  na przetwornik A/C (komparator)
podawana jest różnica między wartościami
aktualnej i poprzedniej próbki sygnału wej-
ściowego (w praktyce realizacje bywają inne,
ale to nieistotny szczegół). W każdym razie
kluczową rolę gra ta różnica i stąd nazwa
przetworniki i modulacja delta  ( ∆ -
delta). I to jest jasne i oczywiste.
Nieco trudniej jest z metodą PDM,
zwaną sigma-delta (Σ -∆). Można
powiedzieć, że tu też przetwornik
(komparator) określa różnicę

( ∆ - delta) między wartością aktualną sygna-
łu, a sumą (Σ − sigma) wartości poprzednich
próbek wyjściowych. Można przyjąć w upro-
szczeniu, że na wyjściu prostego przetwornika
Σ - ∆ w danej chwili może pojawić się tylko
jedna z dwóch wartości: 0, 1, wskazująca, czy
w tej chwili sygnał wejściowy jest większy
czy mniejszy od scałkowanej sumy poprze-
dnich próbek. Na przetwornik analogowo-cy-
frowy typu sigma-delta podawany jest sygnał
analogowy, a sygnałem wyjściowym jest ciąg
impulsów, podobnie jak w przetworniku delta
(porównaj rysunek 14). Uproszczony schemat
blokowy prostego przetwornika A/C typu
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Σ - ∆ pokazany jest na rysunku 17. Wygląda
co najmniej tajemniczo. Mniej dziwnie pre-
zentuje się schemat z rysunku 18 pokazują-
cy, że sumator i filtr pętli to zwyczajny inte-
grator (układ całkujący, czyli uśredniający,
będący prościutkim filtrem dolnoprzepusto-
wym) ze wzmacniaczem operacyjnym, że 1-
bitowy przetwornik A/C to najzwyczajniejszy
komparator z dodatkowym przerzutnikiem
D pełniącym rolę pamięci, a przetwornik
C/A to zwyczajny przełącznik, podający na
jedno z wejść intergratora dodatnie lub ujem-
ne napięcie odniesienia, zależnie od stanu lo-
gicznego na wyjściu przetwornika. Najogól-
niej biorąc, integrator związany jest z określe-
niem sigma, a komparator – delta.

Taki schemat może okazać się trudny do
dokładnej analizy, niemniej podstawowa za-
sada działania jest beznadziejnie prosta. Za-
cznijmy od przetwornika C/A – jego działanie
można zobrazować przykładem ciemnego po-
koju i lampy. Mając zwykłą lampę ze zwy-
kłym wyłącznikiem, można włączyć światło
(stan 1) lub wyłączyć światło (stan 0). Wy-
łącznik jest tutaj najprawdziwszym 1-bito-
wym przetwornikiem cyfrowo-analogowym.

Czy mając taki 1-bitowy przetwornik,
można uzyskać pośrednie wartości oświetle-
nia, od całkowitej ciemności do pełnej jasno-
ści lampy?

Oczywiście! Wystarczy włączać i wyłą-
czać światło z odpowiednio dużą częstotli-
wością, by oko nie dostrzegło migotania. Do-
kładnie tak samo działa przetwornik C/A,
czyli przełącznik z rysunków 17 i 18. Jeśli bę-
dzie odpowiednio szybko przełączany, pozwo-
li na wyjściu filtru uśredniającego uzyskać 
dowolne napięcie w zakresie –Uref...+Uref.

Ilustruje to rysunek 19. Same jedynki na
wejściu cyfrowym A oznaczają ciągłe dołą-
czenie napięcia +Uref do filtru RC. Na wyj-
ściu B pojawi się pełne napięcie +Uref. Po-
danie na wejście A na przemian zer i jedynek
da na wyjściu B napięcie równe połowie na-
pięcia między +Uref i –Uref, czyli potencjał
masy. Ogólnie biorąc, wartość napięcia na
wyjściu B zależy od stosunku liczby zer do
liczby jedynek. W przetworniku z rysunku
18 zastosowany jest nie prościutki filtr RC,
tylko integrator ze wzmacniaczem operacyj-
nym. Oprócz roli filtru uśredniającego pełni
on dodatkowo rolę sumatora. Ściślej biorąc,
zgodnie z rysunkiem 17 jest to układ odejmu-
jący napięcie sygnału wejściowego i sygnału
z przetwornika C/A. Tym samym na wejście
komparatora podawane jest napięcie będące
uśrednioną różnicą oryginalnego sygnału
i sygnału z wewnętrznego przetwornika C/A.
Należy potraktować to (niewielkie) napięcie
jako sygnał błędu. I właśnie ten sygnał błędu,
a konkretnie jego biegunowość, zadecyduje
o tym, jaki będzie stan wyjściowy przetwor-
nika po następnym impulsie zegarowym. Ten
stan, gdy pojawi się na wyjściu, dzięki obe-
cności przetwornika C/A, skoryguje średnie
napięcie na wyjściu integratora i następny
stan na wyjściu będzie zależał od bieguno-
wości aktualnego napięcia błędu. Na wyjściu
pojawia się ciąg zer i jedynek, których stosu-
nek jest wyznaczony przez napięcie wyjścio-
we. Uproszczony przykład pokazany jest na
rysunku 20. Wyraźnie widać, że niedosko-
nałość wynika z niezbyt dużej częstotliwości
próbkowania. Dokładność przetwarzania
i późniejszego rekonstruowanego sygnału
zależy od częstotliwości próbkowania: czym
wyższa, tym lepiej. Co niezmiernie ważne,
wspomniane wcześniej szumy (rekwantyza-

cji) są w tym przypadku przesunięte w górę,
w pasmo leżące znacznie powyżej pasma
akustycznego. Przetwarzanie sigma-delta za-
pewnia też znakomitą liniowość i ma też in-
ne ważne zalety.

W każdym razie koniecznie należy zau-
ważyć, iż w przetworniku typu delta stosu-
nek liczby zer do liczby jedynek w ciągu
wyjściowym informuje o nachyleniu prze-
biegu wejściowego. W przetworniku sigma-
delta – nie o nachyleniu, tylko o amplitu-
dzie, co potwierdza rysunek 21. I to jest bar-
dzo istotne.

I oto doszliśmy do systemu SACD. Dal-
sze szczegóły na temat tego systemu zawarte
są w ostatniej, czwartej części artykułu, która
ukaże się za miesiąc. 

Robert Bandyk
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