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Introducció

La codificació permet obtenir una representació més compacta dels senyals

d’àudio. Els avantatges que proporciona són els següents:

• En transmissió: es�redueix�l’amplada�de�banda necessària per a transme-

tre l’àudio. Per tant, es pot augmentar la velocitat de transmissió o multi-

plexar diferents fluxos d’àudio en un mateix canal.

• En emmagatzematge: es�redueix�el�nombre�de�bits necessaris per a re-

presentar la mateixa informació. Per tant, s’aconsegueix emmagatzemar el

mateix àudio, de manera que ocupa menys. Això permet emmagatzemar

més contingut en un mateix suport físic.
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Objectius

Aquest mòdul presenta el procés de codificació del senyal d’àudio per a em-

magatzemar-lo o transmetre’l digitalment, i els processos necessaris per a re-

cuperar l’àudio que ha estat codificat prèviament. Així, doncs, els objectius

principals d’aquest mòdul són els següents:

1. Identificar els mòduls comuns a tots els codificadors i les diferències entre

cadascun d’aquests mòduls.

2. Saber de quina manera es pot quantificar un senyal discret per a obtenir

un senyal digital.

3. Identificar els avantatges i inconvenients dels diferents tipus de quantifi-

cació, i també l’error de quantificació associat a cada tipologia.

4. Classificar els codificadors segons l’estratègia utilitzada per a representar

el senyal discret de manera comprimida.

5. Conèixer els principals formats de fitxers d’àudio.
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1. Introducció a l’àudio digital

El senyal d’àudio analògic és continu en temps i en amplitud. Els codificadors

digitalitzen els senyals per tal d’emmagatzemar o transmetre.

Codificador d’àudio

Figura 1. Esquema funcional d’un codificador d’àudio genèric

El procés de digitalització d’un senyal consta de tres fases, com es mostra en

la figura 1. Primer, el senyal analògic es�discretitza�en�temps per mitjà d’un

convertidor A/D, que mostreja el senyal d’entrada a una freqüència fixa, ano-

menada freqüència de mostreig. Després, cada mostra es�discretitza�en�ampli-

tud utilitzant, com a mínim, un quantificador, per a representar tots els valors

de les mostres possibles amb un nombre finit de símbols. Finalment, els sím-

bols es transformen a bits per a transmetre’ls o emmagatzemar-los.

En la figura 2 es mostra un senyal sinusoïdal analògic (línia vermella), el senyal

discret obtingut un cop s’ha mostrejat (seqüència de barres blaves), els símbols

que corresponen a cada mostra (valors de 0 a 15) i la transformació d’aquests

símbols a bits.

Procés de digitalització

Figura 2. El senyal sinusoïdal analògic (x(t) vermell) es discretitza en temps (x[n] punts assenyalats amb les barres
blaves) i obté mostres, que es discretitzen en amplitud mitjançant codificació 4-PCM (esglaons en negre) i s’obté la
seqüència de 0 i 1s.

Vegeu també

Recordeu que la conversió A/
D i D/A l’hem explicada en
l’apartat “Conversió A/D i D/
A. Entorn analògic i entorn di-
gital” del mòdul 1.
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L’operació inversa a la codificació s’anomena descodificació i teòricament per-

met recuperar el senyal original (tot i que a la pràctica veurem que no som

capaços de recuperar exactament el senyal original).

La codificació té com a objectiu representar un senyal analògic d’una mane-

ra digital i compacta, és a dir, l’objectiu que té és minimitzar la quantitat

d’informació necessària per a representar un senyal. Alhora intenta minimit-

zar la pèrdua de qualitat del senyal que s’obté quan es descodifica.

Per a avaluar l’eficàcia d’un codificador es tenen en compte diferents paràme-

tres:

• La fidelitat, o com és de semblant per a l’orella humana l’àudio descodi-

ficat amb l’àudio original.

• La taxa�de�bits (bit rate), o la quantitat de bits per segon que es necessiten

per a representar el senyal codificat.

• La complexitat de la codificació i la descodificació, que determina si es

poden dur a terme amb programari o és necessari disposar d’un maquinari

dedicat.

• El retard introduït per a la codificació i la descodificació.

Per a l’edició de música professional es necessiten codificadors amb una alta

fidelitat, encara que això comporti tenir una taxa de bits elevada i, fins i tot, un

dispositiu especial. En canvi, per a la telefonia la qualitat no és tan important,

sempre que la veu codificada sigui intel·ligible: en el cas de la telefonia es busca

reduir la taxa de bits per a estalviar amplada de banda en les transmissions.

En aquest mòdul veureu com es fa la discretització en amplitud de les mos-

tres (mòdul central de la figura 1), procés anomenat quantificació. També veu-

reu les estratègies que utilitzen els codificadors d’àudio actuals per a millorar

l’eficiència de la codificació.

Per a saber-ne més

L’àudio digital va néixer a finals dels anys cinquanta. Max Mathews i el seu equip dels
laboratoris Bell Telephone van desenvolupar l’anomenat teorema de mostreig i van ser
els primers de generar sons simples mitjançant un ordinador. La limitació principal de
llavors era la poca capacitat de les màquines.

El primer sistema de gravació digital el va crear NHK als anys seixanta. La utilització d’un
quantificador de 16 bits va començar amb Stockham el 1976. El so digital va arribar al
públic a principis dels vuitanta gràcies al disc compacte, creat per Sony i Philips. Més o
menys, al mateix temps, sorgien els primers sintetitzadors digitals. Més endavant es van
desenvolupar tipus d’arxius com l’MP3.

Transcodificació

Un transcodificador és un sis-
tema que canvia la codificació
aplicada a un senyal. Per tant,
l’entrada que té és un senyal
codificat (digital) i la sortida,
el senyal recodificat segons la
nova codificació escollida. Ai-
xí, doncs, un transcodificador
permet la conversió directa (de
digital a digital) d’una codifica-
ció a una altra.
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2. Quantificació

El quantificador és un component imprescindible en els codificadors; per tant,

dedicarem part d’aquest mòdul a saber què és un quantificador i quines són

les característiques i el comportament que té.

La quantificació consisteix a transformar un senyal continu en amplitud i dis-

cret en temps en un senyal digital (discret en amplitud i temps). Alhora es

busca representar un nombre extens de valors amb un nombre més petit de

valors.

Abans, definirem alguns conceptes bàsics sobre quantificació: nombre de bits

de quantificació, nombre de nivells de quantificació, marge dinàmic, pas de

quantificació i error de quantificació.

• El nombre�de�bits�(b) ens indica la quantitat d’estats de sortida del quan-

tificador. Un quantificador té més resolució si té més nombre de bits.

• Els nivells�de�quantificació�(N) són els valors nous que pren el senyal

quantificat i són donats pel nombre de bits del quantificador. La seva ex-

pressió és .

• El marge�dinàmic�(MD) d’un quantificador ens indica el mínim i màxim

del senyal que s’ha de quantificar (- ).

• El pas�de�quantificació�(Δ) es defineix com la diferència que hi ha entre

dos nivells de quantificació consecutius:

• L’error�de�quantificació es defineix com la distancia entre el senyal ori-

ginal i el senyal quantificat; per tant, diem que:

En la figura 3 veiem una representació gràfica de l’error de quantificació:

Rang dinàmic

El mínim i màxim del senyal
que s’ha de quantificar es de-
termina, entre altres rangs, a
partir del rang de valors ana-
lògics que té el senyal o a par-
tir del rang de valors analògics
que ens interessa per al nostre
processament digital.
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Error de quantificació

Figura 3. Representació d’un senyal analògic (vermell), el resultat de la quantificació d’aquest senyal (verd) i l’error
de quantificació (blau).El senyal analògic (en vermell) es discretitza en temps amb una freqüència de mostreig
molt alta i en quantificar-se en amplitud (esglaons verds) sorgeix un error de quantificació (en blau).

Si tenim un senyal continu l’amplitud del qual oscil·la entre 0 i 3, una quantificació
possible és que a tots els valors entre 0 i 1 hi donem un valor de 0,5, als valors entre 1 i
2 hi donem un valor d’1,5 i als valors entre 2 i 3 hi donem un valor de 2,5. Això és una
quantificació uniforme. Per tant, els nivells de quantificació són 0,5, 1,5 i 2,5.

En els propers apartats veurem diferents estratègies per a quantificar un senyal.

2.1. Quantificació uniforme

Sabem que per cada valor del senyal x[n] tenim un valor associat y[n], en què

. La particularitat de la quantificació uniforme

consisteix a considerar exclusivament nivells�de�quantificació�(L)�distribuïts

de�la�mateixa�manera. És el tipus de quantificació més senzilla que s’utilitza.

La figura 4 mostra un exemple de quantificador uniforme de 3 bits. El nombre

de nivells d’un quantificador és donat per , en què b és el nombre

de bits. En el cas particular de tenir 3 bits hi ha vuit nivells de quantificació,

en els quals cada nivell té assignat un codi binari entre 000 i 111:
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Quantificador uniforme

Figura 4. Exemple de quantificador uniforme de vuit nivells (3 bits) (, 0 < L < 7).

Així, doncs, observem que el quantificador uniforme de la figura 4 conté els

intervals de quantificació següents:

i aquests nivells de quantificació:

Per a definir els intervals de quantificació fem el següent:

• Definim el marge dinàmic del quantificador.

• Definim el nombre de bits que volem utilitzar (b), que ens dóna el nombre

de nivells de quantificació: .

• Obtenim el pas de quantificació:

• Definim cada interval de quantificació (q) com la diferència entre el valor

més gran i més petit de l’entrada als quals s’assigna el mateix estat de sor-

tida.

A partir dels nivells de quantificació d’un quantificador uniforme podem de-

finir la relació senyal-soroll (SNR) que tenen.

Referència bibliogràfica

A.�Moreno (2003). “Cuantifi-
cación”.

http://gps-tsc.upc.es/veu/personal/asuncion/curso.php3
http://gps-tsc.upc.es/veu/personal/asuncion/curso.php3
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Recordem que l’SNR, com indica el nom, és el quocient entre el nivell de senyal

( ) i el nivell de soroll ( ).

A continuació, estudiem el nivell de soroll que té un quantificador uniforme.

El nivell de soroll s’obté a partir de la variància, que es defineix de la manera

següent:

en què  és la funció densitat de probabilitat de l’error de quantificació.

Considerem que l’error de quantificació està distribuït uniformement. Llavors,

tenim que la funció densitat de probabilitat de l’error de quantificació és grà-

ficament la següent:

I analíticament, la funció densitat de probabilitat és aquesta:

Així, doncs, concretament, la variància és la següent:

Sabem que:

Per tant:

I finalment, l’SNR en decibels és aquesta:



CC-BY-NC-ND • PID_00188051 13 Codificació de l’àudio

Observant el resultat veiem que l’SNR millora 6 dB per cada bit que afegim al

quantificador, independentment del tipus de senyal que s’hagi de quantificar.

Ara bé, l’SNR també depèn de la proporció entre el valor màxim del senyal i

la variància que té. Com més gran és el quocient, pitjor és l’SNR.

Noteu que és complex decidir el rang d’un quantificador perquè un quantifi-

cador ha de ser vàlid per a diferents tipus de senyals: veu (senyals sords i so-

nors, senyals pronunciats per diferents locutors), música, etc.

2.2. Quantificació no uniforme

La quantificació no uniforme assigna nivells�de�quantificació�que�no�estan

distribuïts�uniformement. El principal avantatge d’aquest tipus de quantifi-

cació és que es pot adaptar al senyal. Així, doncs, si un senyal conté més in-

formació en un marge d’amplitud concret, s’assignen més nivells de quantifi-

cació en aquest marge.

Per a fer un quantificador no uniforme s’han de buscar els intervals  i els

nivells de quantificació òptims de manera que es minimitzi la variància de

l’error de quantificació.

Una manera d’elaborar una quantificació no uniforme és fer una compressió

del senyal, després una quantificació uniforme i finalment una expansió del

senyal, com mostra la figura 5. Aquesta manera de fer una quantificació no

uniforme s’anomena quantificació�logarítmica.

Quantificació no uniforme

Figura 5. Passos que s’han de seguir en una quantificació escalar o logarítmica: compressió, quantificació
uniforme i expansió del senyal

Així, doncs, la quantificació escalar o logarítmica consisteix a afegir un com-

pressor�logarítmic abans d’elaborar una etapa de quantificació uniforme con-

vencional. La utilitat del compressor logarítmic és molt clara per a senyals

d’àudio. Sabem que un senyal d’àudio pot tenir un rang d’amplituds molt am-

pli (superior a 60 dB) però no totes les amplituds són igualment probables.

Interessa minimitzar l’error de quantificació (és a dir, augmentar la resolució

Referència bibliogràfica

Asunción�Moreno (2003).
“Cuantificación”.

http://gps-tsc.upc.es/veu/personal/asuncion/curso.php3
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del quantificador) on les amplituds del senyal són més probables (per exem-

ple, en senyals de veu telefòniques, els valors de les amplituds petites són els

més probables).

En termes generals podem dir que hi ha dos estàndards per a fer un quantifi-

cador logarítmic: la llei-A (europeu) i la llei-μ (americà i japonès). La diferèn-

cia entre l’una i l’altra és el tipus de compressió i expansió. Ara bé, l’objectiu

és el mateix, això és, amplificar els valors amb amplituds més petites abans

de fer la quantificació. La figura 6 mostra la compressió i expansió que es fa

del senyal. Amb el senyal de sortida d’aquesta compressió i expansió es fa la

quantificació uniforme.

Llei-A i llei-μ de compressió i expansió del senyal de veu

Figura 6. Llei-A i llei-μ de compressió i expansió del senyal de veu

Aquesta quantificació s’utilitza en telefonia.

La variància de l’error de quantificació en un quantificador logarítmic incor-

pora la corba de compressió c(x):

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/18555
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2.3. Quantificació vectorial

La quantificació vectorial (VQ) quantifica�les�dades�en�blocs de N mostres.

Així, doncs, a diferència de la quantificació escalar (uniforme o no uniforme),

la quantificació vectorial té en compte els valors del senyal de manera conjun-

ta. Per a començar a elaborar la quantificació es fan blocs de N mostres. Cada

bloc de N mostres es tracta com un vector de dimensió N.

Cada vector de dimensió N,  es codifica mitjançant un vec-

tor també de la mateixa dimensió . Cada vector  es codifica

en el vector  respecte al qual té una distància més petita. Una mesura de dis-

tància entre dos vectors que es pot utilitzar és la distància euclidiana.

Distància euclidiana

La distància euclidiana entre dos vectors és donada per la distància entre cadascuna de
les dimensions del vector; així, doncs, en un espai bidimensional, tenim que:

Els vectors  formen el que s’anomena biblioteca�de�codis o codebook. Cone-

guda la biblioteca de codis només s’ha de guardar l’índex del vector i per això

es pot fer una codificació més elevada. El nombre de vectors (M) que conté la

biblioteca de codis s’anomena mida de la biblioteca. La biblioteca l’anomenem

Y:

Aquesta quantificació és més eficient que les quantificacions escalars però és

més complexa computacionalment. Sobretot és complicat dissenyar la biblio-

teca de codis. Un dels criteris que s’utilitza per a dissenyar la biblioteca de co-

dis és minimitzar l’error quadràtic mitjà entre els vectors x i y, que es defineix

de la manera següent:

Aquest error quadràtic mitjà és una manera de mesurar l’error de quantificació.

D’altra banda, sovint s’utilitzen biblioteques de codis marcades per estàndards

als quals, tot i no ser òptims per al senyal que s’ha de quantificar, no cal ad-

juntar la biblioteca de codis. Aquestes biblioteques s’han dissenyat a partir de

senyals d’entrenament i no a partir del senyal que s’ha de quantificar.

L’algoritme de Lloyd (anomenat també k-means) s’utilitza per a dissenyar bi-

blioteques de codis i es basa en l’estratègia següent:
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1. Inicialització. Se selecciona una biblioteca inicial formada per M vectors (y)

del senyal que volem codificar. Cadascun d’aquests vectors de la biblioteca és

el representant d’un grup de vectors {x} i s’anomena centroide. L’elecció de la

biblioteca inicial té influència en l’efectivitat final; en alguns casos es pot fer

de manera aleatòria o a partir d’altres mètodes.

2. Classificació. Es classifica el conjunt de vectors d’entrenament en M sub-

grups, formats pels vectors x de manera que  es verifica que

.

3. Actualització del diccionari. Es calcula per a cada grup de vectors el nou

centroide y. Aquest nou centroide compleix que és el vector que minimitza

l’error quadràtic mitjà del grup.

4. Acabament o retorn al pas 2. S’acaba si es compleix qualsevol de les condi-

cions següents:

• l’error quadràtic mitjà total no disminueix de manera significativa respecte

a la iteració anterior

• s’han fet N iteracions de l’algoritme (N és un valor prefixat)

• l’error quadràtic mitjà està per sota d’un llindar preestablert, o en cas con-

trari es torna al pas 2.

L’error de quantificació en aquest cas és la suma de les distàncies dels vectors

x als centroides.

Volem aplicar l’algoritme de Lloyd per a fer la quantificació d’un senyal triangular en el
Matlab. En primer lloc, dissenyem el senyal triangular mostrejat mitjançant les ordres
següents:

x=repmat([0:0.1:1 0.9:-0.1:0],1,1);
y=[1:1:21];
z=[x;y];

En segon lloc, apliquem l’algoritme de Lloyd a z, que és la representació del senyal en
vectors de dues dimensions, per crear una biblioteca de codis de mida 5:

[U, v, sumd, D]=kmeans(z,5);

U és la matriu que defineix a quin grup pertany cada vector del senyal; v són els centroi-
des; D són les distàncies de cada punt del senyal al centroide i sumd, la suma de distàncies
dins de cada centroide.

Amb les ordres següents visualitzem el senyal i la quantificació:

plot(z(:,1),z(:,2),'v');
hold on;
plot(v(:,1),v(:,2),'sr');

Referència bibliogràfica

Asunción�Moreno (2003).
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Rafael�Molina. “Cuantifica-
ción Escalar”.

http://gps-tsc.upc.es/veu/personal/asuncion/curso.php3
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Aplicació

El senyal d’àudio normalment utilitza quantificadors de 8 bits, 16 bits o 20 bits. Aquesta
quantificació implica que un senyal sinusoïdal (un to pur) té una relació de senyal a error
de quantificació (SQNR) màxima aproximadament de 50 dB, 100 dB i 123 dB, respecti-
vament. La qualitat de CD s’acostuma a quantificar amb 16 bits (per canal si és so en
estèreo), ja que a la pràctica els aparells de música no reprodueixen més de 90 dB.

La quantificació és el procés que permet transformar un senyal discret

en un senyal digital. Per exemple, el senyal discret [0,2 0,35 0,7] a senyal

digital [0 0 1].

La quantificació uniforme distribueix els valors del senyal original en L

nivells separats uniformement.

Com que sovint la informació d’un senyal es concentra en un rang de

valors determinat és convenient utilitzar un quantificador no uniforme

que presenti més granularitat on el senyal concentra més informació.

Dos estàndards de quantificació no uniforme són la llei-A i la llei-µ.

La quantificació vectorial quantifica blocs de N mostres a la vegada, és

a dir, vectors de longitud N. Així, doncs, s’ha de dissenyar la bibliote-

ca de codis que conté els vectors representatius dels vectors del senyal

original.
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3. Quantificació inversa

L’operació inversa a la quantificació s’anomena quantificació inversa. L’entrada

d’un quantificador invers, representat normalment per Q-1, és una seqüència

de nivells corresponents a un senyal quantificat (senyal digital), i la sortida és

la seqüència de mostres del senyal reconstruït (senyal discret). Vegeu la figura

7.

Quantificació inversa

Figura 7. Representació de la funcionalitat de la quantificació inversa: l’entrada del
Q-1 es correspon amb una seqüència de nivells i la sortida, amb mostres del senyal.

Normalment, el quantificador invers està format per dues etapes. En la primera

etapa es duu a terme la correspondència nivell - valor de mostra segons el tipus

de quantificació aplicada (escalar uniforme, no uniforme o vectorial). En la

segona etapa s’aplica un interpolador a les mostres obtingudes, per a suavitzar

el senyal reconstruït. L’interpolador més simple és un filtre passabaix.

Com ja us en deveu haver adonat, quan es fa una quantificació inversa no es

pot recuperar perfectament el senyal original (el senyal abans de codificar). En

el procés de quantificació pot ser que hi hagi valors diferents (per exemple,

0,25 i 0,35) que siguin quantificats amb el mateix nivell de quantificació (per

exemple, 100). Per tant, quan es torna enrere amb la quantificació inversa, no

es pot saber si el nivell 100 pertanyia al valor 0,25 o al valor 0,35. En aquest cas

hem de fixar un valor per a la correspondència nivell-mostra, com per exemple

el valor mitjà de l’interval (per exemple, 0,30 per a l’interval 0,25-0,35). Per

tant, tots els valors que vinguin del nivell 100 seran transformats en el valor

0,30.
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4. Processos de l’àudio digital

En aquest apartat veurem un parell de tècniques relacionades amb la quanti-

ficació de l’àudio digital.

4.1. Sobremostreig

El sobremostreig o oversampling consisteix a mostrejar�el�senyal�utilitzant

una�freqüència�de�mostreig�significativament�més�alta�que�dues�vegades

l’amplada�de�banda�del�senyal. Així, doncs, el factor de sobremostreig ( ) es

defineix de la manera següent:

Per què es decideix fer un sobremostreig? Bàsicament, a la pràctica tenim tres

motivacions:

1) Permet aconseguir una resolució més alta en la conversió A/D i D/A, cosa

que vol dir augmentar l’SNR. A la pràctica, la relació entre l’augment de reso-

lució i l’augment de la freqüència de mostreig és donat per la relació següent:

Lectura de la fórmula

 és la freqüència de mos-
treig
B és l’amplada de banda del
senyal

Per tant, per cada bit que volem augmentar en resolució, hem de multiplicar

per 4 la freqüència de mostreig.

Si volem implementar un convertidor de 20 bits, hem d’utilitzar un convertidor de 16
bits i una freqüència de sobremostreig que sigui 256 (44) vegades la freqüència de Nyquist
(és a dir, dues vegades l’amplada de banda del senyal).

2) Té un efecte d’antialiàsing (antiencavalcament). Si recordem el teorema de

mostreig, mostrejar en el domini de la freqüència vol dir repetir el senyal cada

. Si aquesta  és gran, hi ha menys probabilitats d’encavalcament. Vegeu

la figura següent:

Lectura de la fórmula

 és la freqüència de sobre-
mostreig
w és el nombe de bits que vo-
lem augmentar en resolució

Referència bibliogràfica

Thomas�Zawistowski,�Paras
Shah. “An Introduction to
Sampling Theory”.

http://www2.egr.uh.edu/~glover/applets/Sampling/Sampling.html
http://www2.egr.uh.edu/~glover/applets/Sampling/Sampling.html
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Exemple de mostreig i sobremostreig

Figura 8. Exemple de senyal mostrejat (a) i sobremostrejat (b) en el domini de la freqüència

3) Redueix el soroll associat al senyal analògic. Així, doncs, si el senyal analògic

té soroll aleatori i agafem N mostres, el que fem és la mitjana per N; per tant,

es redueix el soroll en un factor 1/ N. Això vol dir que l’SNR millora en un

factor N.

El sobremostreig s’aplica quan el senyal té associat un soroll aleatori. Si no,

fixeu-vos que les tres motivacions principals comentades no es verificarien

necessàriament.

4.2. Tramat

El tramat o dither és un soroll�intencionat�que�s’utilitza�per�a�fer�aleatori

l’error�de�quantificació, cosa que permet reduir el soroll que genera la quan-

tificació en les gravacions d’àudio.

Exemple

Imaginem-nos que tenim el valor 3,8 i l’hem de quantificar a 3 o a 4. Sabem que amb un
0,8 de probabilitat aquest valor ha d’estar quantificat a 4, i amb un 0,2 de probabilitat,
a 3. Si quantifiquem sense tramat aquest valor sempre es quantificarà a 4 i, per tant,
sempre cometrem el mateix error. Si utilitzem tramat fem el següent: calculem una sèrie
de nombres aleatoris entre 0,0 i 0,9. Si apareixen els nombres 0,0 o 0,1 arrodonirem a 3,
i amb qualsevol altre nombre arrodonirem a 4. Llavors tenim un 20% de probabilitats
d’arrodonir a 3 i un 80% d’arrodonir a 4. L’error de quantificació és aleatori i, per tant,
menys molest a l’orella.
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Hem vist dues tècniques que aplicant coneixement sobre el sistema

acústic humà i la percepció del so (vegeu l’apartat “Percepció del so”)

permeten perfeccionar la quantificació:

• El sobremostreig consisteix a mostrejar el senyal a una freqüència

de mostreig sensiblement més elevada que dues vegades l’amplada

de banda que té.

• El tramat vol aleatoritzar l’error de quantificació, perquè així mo-

lesta menys a efectes de l’orella humana.
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5. Classificació dels codificadors d’àudio

Fins ara hem vist els quantificadors com a sistemes que permeten discretitzar

l’amplitud de les mostres; per tant, els quantificadors són un mòdul necessari

per als codificadors. Hi ha altres tècniques, però, com les que anomenarem

a continuació, que, utilitzades juntament amb un quantificador, augmenten

l’eficàcia de la codificació.

La principal estratègia de codificació, utilitzada per a reduir la taxa de bits

mantenint la fidelitat de l’àudio, és fer algun tipus de processament a les mos-

tres del senyal abans d’aplicar el quantificador, és a dir, entre el bloc de con-

versió A/D i el quantificador de la figura 1. Segons com sigui aquest processa-

ment, la codificació es pot classificar en:

• Codificació de forma d’ona.

• Codificació perceptiva.

• Codificació específica per a la veu.

En els apartats següents veurem exemples d’aquests tres tipus de quantificació.
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6. Codificadors de forma d’ona

Els codificadors de forma d’ona intenten representar de manera compacta la

forma d’ona del senyal, independentment de l’origen que tingui. Per tant,

aquest tipus de codificadors es poden utilitzar per a codificar qualsevol tipus

de senyal (àudio, vídeo, comunicacions) o qualsevol tipus de dades.

Els codificadors de forma d’ona poden treballar tant en el domini temporal

com en el domini freqüencial. En tots dos casos, intenten eliminar la redun-

dància que hi ha en el senyal d’entrada per reduir la taxa de bits. Els codifica-

dors de forma d’ona més utilitzats que veurem en les properes seccions són

els següents:

• Codificadors en el domini del temps: PCM, DPCM i ADPM

• Codificadors en el domini de la freqüència: en subbandes i per transfor-

mada

Els codificadors de forma d’ona són codificadors sense pèrdues, és a dir, el se-

nyal obtingut de la descodificació és molt similar al senyal d’entrada de la co-

dificació. Només s’ha introduït el soroll provinent de l’error de quantificació.

Aquest tipus de codificadors són robustos enfront de sorolls i errors de trans-

missió i proporcionen una qualitat alta de la veu codificada-descodificada

quan treballen amb taxa de bits mitjana, entorn de 32 kbps. Per a taxes de bits

més petites, la qualitat proporcionada és pitjor que la d’altres codificadors que

veurem més endavant.

6.1. PCM: modulació en impulsos codificats

La modulació en impulsos codificats o pulse code modulation (PCM) és el codi-

ficador més simple. L’àudio d’entrada es mostreja a una velocitat constant i

l’amplitud de cada mostra en quantifica amb un quantificador dels que hem

explicat més amunt (uniforme, no uniforme o vectorial). En la descodificació,

simplement s’aplica el quantificador invers per a obtenir un altre cop les mos-

tres del senyal d’àudio. Vegeu la figura 9.

Codificació PCM

Figura 9. Diagrama de blocs d’un codificador PCM (esquerra) i del descodificador (dreta)
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Si la velocitat de mostreig és prou elevada es pot considerar que en el procés

de codificació no es perd informació; l’única font d’error és la quantificació.

Com més nivells de codificació s’utilitzin, més fidel al senyal d’entrada és el

senyal de sortida. No obstant això, com més velocitat de mostreig i més nivells

de codificació hi ha, més cost computacional i d’emmagatzematge comporta.

Exemple

Tot i ser la codificació amb una estructura més simple, l’ús que se’n fa és molt estès;
per exemple, s’utilitza per a codificar els CD comercials de música. Les característiques
principals de la codificació utilitzada en els CD són les següents:

• Freqüència de mostreig: 44,1 kHz. Per tant, l’amplada de banda del senyal que s’ha de
codificar és de 22,05 kHz (recordeu que l’orella humana té el límit d’audició entorn
de 20 kHz).

• 16 bits per mostra; això significa 2 16 = 65.536 nivells (rang dinàmic de 90 dB).

• Estèreo: dos canals. Cada canal té una taxa de bits de 44,1 kHz * 16 = 705, 6 kbps;
en total 1.411 kbps.

En un CD de música hi caben uns setanta-cinc minuts d’àudio codificat.

Per a saber-ne més

K.�Immink (1998). “The compact Disc Story”. JAES (vol. 46, núm. 5, pàg. 458-462).

6.2. DPCM: modulació diferencial per impulsos codificats

Quan el senyal que s’ha de codificar presenta molta correlació (similitud) entre

les mostres adjacents, com és el cas de la veu, es pot abaixar la taxa de bits dels

codificadors PCM codificant la diferència entre les mostres adjacents, en lloc

del valor de cada mostra (vegeu la figura 10):

Codificació DPCM

Figura 10. Diagrama de blocs d’un codificador DPCM (esquerra) i del descodificador (dreta

El rang dinàmic del senyal diferència e[n] és molt més petit que el rang dinàmic

del senyal d’entrada x[n] (sempre què les mostres de x[n] estiguin correlades

entre si). Per tant, es necessiten menys nivells per a codificar e[n] que per a

codificar x[n] amb el mateix error de quantificació. Si hi ha menys nivells, hi

ha un nombre més petit de bits per mostra.
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Una implementació alternativa del codificador DPCM consisteix a incorpo-

rar el descodificador en el procés de codificació (implementació anomenada

també d’anàlisi per síntesi). En la figura 11 hi veieu un diagrama de blocs d’un

DPCM basat en anàlisi per síntesi:

Anàlisi per síntesi

Figura 11. Diagrama de blocs d’un codificador DPCM basat en anàlisi per síntesi

Opcionalment, el retardador del DPCM es pot substituir per un mòdul predic-

tor, per a intentar minimitzar encara més el rang dinàmic de e[n].

Fixeu-vos que el descodificador no ha canviat respecte a la primera implemen-

tació DPCM que hem presentat en la figura 10 (a excepció del predictor que

podria ser un retardador).

6.3. ADPCM: modulació diferencial adaptativa per impulsos

codificats

La codificació de modulació diferencial adaptativa per impulsos codificats

(ADPCM) es basa a convertir el quantificador constant de la codificació DPCM

en adaptatiu. És a dir, els nivells de quantificació que s’apliquen a e[n] varien

segons el senyal e[n] mateix. Així, doncs, el pas de quantificació és variable

depenent de la diferència entre una mostra del senyal d’entrada en un instant

i la corresponent a l’instant anterior (vegeu la figura 12).

Predictor

Un predictor és un sistema en
què quan s’introdueix un se-
nyal a l’entrada proporciona a
la sortida una predicció de qui-
na serà la mostra següent del
senyal.
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Adaptació del pas de quantificació

Figura 12. Adaptació del pas de quantificació (Δ) segons el nivell de senyal que s’ha de quantificar.

S’aplica l’adaptació per a:

• Reduir l’error de quantificació, mantenint el mateix nombre de bits per

mostra.

• Reduir el nombre de bits per mostra, mantenint l’error de quantificació.

Com ja deveu haver notat, si el quantificador del codificador varia els nivells

de quantificació que té, el quantificador invers del descodificador ha d’estar

totalment sincronitzat per a recuperar .

Hi ha dues estratègies per a fer l’adaptació dels nivells de quantificació: feed-

forward i feedbackward. En l’estratègia feedforward, l’estimació dels nous nivells

de quantificació es fa en el codificador utilitzant un bloc de veu. Per tant, per

cada pas de quantificació que s’estima, és necessari proporcionar aquesta in-

formació al descodificador, i com a conseqüència d’això s’incrementa el tràn-

sit de la transmissió o la dimensió del fitxer codificat. En canvi, en l’estratègia

feedbackward, no es transmet el pas de quantificació, sinó que l’estimació dels

nous nivells de quantificació es fa a partir d’informació que és present tant en

el codificador com en el descodificador (per exemple, eq[n]); per tant, no hi

ha cap increment de trànsit o dimensió. Tanmateix, l’estratègia feedbackward
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és menys robusta, ja que si hi ha errors de transmissió poden provocar una

dessincronització entre el codificador i el descodificador, i, per tant, la versió

reconstruïda  no serà tan similar a .

L’adaptació de la codificació ADPCM es pot estendre al mòdul predictor del

senyal x[n]. És a dir, els coeficients fixos del mòdul predictor del codificador

DPCM es converteixen en variables per a adaptar-se a la dinàmica del senyal i

així proporcionar una predicció més bona. En aquest cas s’intenta minimitzar

el senyal e[n], per a reduir-ne encara més el rang dinàmic.

6.4. Codificació en subbandes

La codificació en subbandes consisteix a dividir el senyal original en diferents

bandes espectrals (procés anomenat anàlisi basat en bancs de filtres) i codificar

cadascuna d’aquestes bandes de manera independent, utilitzant una tècnica

de codificació de forma d’ona (per exemple, DPCM o APCM).

Un diagrama de blocs genèric de la codificació per subbandes és el que mostra

la figura 13.

Codificació en subbandes

Figura 13. Diagrama de blocs d’un codificador (figura superior) i un descodificador (figura inferior) basat en
subbandes

Exemple

L’estàndard G.726 de la ITU-
T (sector d’estandardització
d’International Telecomuni-
cation Union) preveu la com-
pressió d’una trucada telefò-
nica per mitjà del codificador
ADPCM. En concret, s’utilitza
per a reduir la codificació llei-µ
(Estats Units) o llei-A (Europa)
PCM de 8 bits per mostra a 4
bits per mostra.
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El procediment per a codificar en subbandes és el següent. Primer, es filtra el

senyal d’entrada per mitjà de M filtres passabanda per a separar el senyal en M

subbandes. En aquest punt del procés, en lloc de tenir un sol senyal que s’ha

de codificar (x[n]), tenim M senyals que s’han de codificar (el resultat de filtrar

x[n] per cadascun dels M filtres); per tant, hem augmentat per un factor M el

nombre de mostres per segon que s’han de codificar. Per a mantenir constant

el nombre de mostres que s’han de codificar per segon, la sortida dels filtres

es delma1 per un factor M. Tot seguit, es codifica el senyal de cada subbanda

per mitjà d’un codificador de forma d’ona de domini temporal (per exemple,

un ADPCM) i es combina la sortida dels M codificadors amb un multiplexor

per a formar la codificació del senyal d’entrada complet.

(1)La delmació és el procés pel qual
a la sortida del delmador només
es manté una mostra de cada M
mostres del senyal d’entrada. El re-
sultat és equivalent a una reducció
de la freqüència de mostreig del
senyal d’entrada pel mateix factor
M.
Per a més informació consulteu
el llibre Señales y sistemas, d’A. V.
Oppenheim i A. S. Willsky.

Per a descodificar el senyal, primer se separen les contribucions de cada sub-

banda amb un desmultiplexor i es descodifica cada aportació per separat. Tot

seguit, s’interpola2 el senyal obtingut per a cada subbanda amb un factor M

per a obtenir el nombre de mostres per segon originals. Finalment, es filtra el

senyal de cada subbanda pel filtre passabanda corresponent, per a assegurar

que els processaments previs no introdueixin components freqüencials nous

fora de la banda de pas, i se sumen totes les aportacions.

Com que les propietats espectrals del senyal d’entrada canvien amb el temps,

la distribució del nombre de bits per bandes és adaptativa, de manera que

s’utilitzen més bits a les bandes que tenen més energia i menys a les bandes

de menys energia.

El disseny d’un banc de filtres passabanda que permeti dividir i reconstruir el

senyal sense pèrdua d’informació del senyal d’entrada és un punt crític per a

obtenir una codificació en subbandes de qualitat.

Un dels avantatges de la codificació en subbandes respecte a les altres tècni-

ques en el domini temporal és que el soroll de quantificació introduït per cada

ADPCM està localitzat només en una banda freqüencial.

6.5. Codificació basada en transformades

La codificació basada en transformades consisteix a transformar blocs de mos-

tres del senyal d’entrada, és a dir, mostres en el domini temporal, en un do-

mini transformat. Després, es codifiquen les mostres en el domini transformat

amb un codificador de forma d’ona (per exemple, ADPCM).

Per a la descodificació, primer s’aplica un descodificador de forma d’ona per

a obtenir els blocs de mostres en el domini transformat i després s’aplica la

transformada inversa. Com a últim pas, s’han de recombinar els blocs de mos-

tres per a obtenir la reconstrucció del senyal d’entrada. La figura 14 mostra un

diagrama de blocs d’un codificador i un descodificador.

(2)La interpolació és el procés pel
qual s’introdueixen (M-1) mos-
tres per cada mostra del senyal
d’entrada. El resultat és equivalent
a un augment de la freqüència de
mostreig del senyal d’entrada pel
mateix factor M.
Per a més informació consulteu
el llibre Señales y sistemas, d’A. V.
Oppenheim i A. S. Willsky.



CC-BY-NC-ND • PID_00188051 29 Codificació de l’àudio

Codificació basada en transformades

Figura 14. Diagrama de blocs d’un codificador (figura superior) i un descodificador (figura inferior) basats en
transformades

Exemple

Un exemple de transformació de blocs que coneixem tots és l’FFT, que agafa blocs de
mostres (per exemple, 512 o 1.024 mostres) i les transforma en coeficients FFT, sense va-
riar el nombre de mostres entre l’entrada i la sortida de la transformació (per a l’exemple
anterior tindríem 512 o 1.024 coeficients de Fourier).

La transformació més utilitzada per a la codificació d’àudio és la transformada

discreta de cosinus o discrete cosinus transform (DCT) o la versió modificada,

l’MDCT.

Transformada discreta de cosinus

Aproximació d’una seqüència per mitjà d’una suma de funcions cosinus de diferents
freqüències:

N indica el nombre de mostres que s’han de transformar.

L’MDCT és la versió de la DCT per a blocs de dades encavalcades.

Un dels punts crítics d’aquest tipus de codificacions és la selecció dels blocs de

dades que s’han de transformar, per a evitar que apareguin distorsions en el

senyal reconstruït en els límits dels blocs. Per aquesta raó, s’utilitzen finestres

“suaus”, en lloc de finestres rectangulars, per a determinar els blocs de dades

que s’han de transformar, que tenen un comportament freqüencial més ade-

quat. A més, els blocs de dades se seleccionen encavalcats en el temps.

La codificació basada en transformades s’utilitza sobretot per a senyal d’àudio

i vídeo d’amplada de banda gran, però normalment no s’utilitza per a veu. La

veu té una amplada de banda petita, respecte a la música, per exemple, i es

pot codificar amb altres tècniques més senzilles i obtenir la mateixa qualitat

que amb els codificadors basats en transformades.

Vegeu també

Per a recordar les propietats de
les finestres consulteu el mòdul
“Disseny i anàlisi de filtres en
processament d’àudio”.
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Els codificadors de forma d’ona intenten representar de manera com-

pacta la forma d’ona de qualsevol senyal. Per tant, s’utilitzen per a àu-

dio, imatges, etc.

Els codificadors en forma d’ona treballen en el domini temporal (PCM,

DPCM i ADPCM) i en el domini freqüencial (codificadors en subbandes

i codificadors basats en transformades). En tots dos casos el senyal es

codifica sense pèrdues.

Els senyals codificats amb aquest tipus de codificadors tenen una qua-

litat bona per a taxes de bits elevades o moderades (fins a 32 kbps), però

no s’utilitzen per a codificacions de taxes de bits baixes ja que es degra-

da la qualitat.
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7. Codificadors perceptius

Els codificadors perceptius són codificadors que es basen en les característiques

de percepció del sistema auditiu humà per a intentar reduir el nombre de bits

necessaris per a fer la codificació.

En concret, els codificadors perceptius exploten dues característiques de la per-

cepció de l‘orella humana:

• L’orella humana té un nivell�de�sensibilitat diferent en cada banda fre-

qüencial (com hem vist en l’apartat “Nivells audibles en funció de la fre-

qüència. Corbes isofòniques”). És a dir, en cada banda freqüencial només

sentim els sons que estan per sobre d’un llindar, i aquest llindar és diferent

per a cada banda.

• El fenomen d’emmascarament, pel qual un to de freqüència més baixa

però amb una energia alta provoca que la nostra orella no percebi un to

de freqüència més alta amb energia més baixa.

Les conseqüències d’aquestes propietats en la codificació tenen els resultats

següents:

• No cal codificar els continguts freqüencials d’entrada que es troben per

sota del llindar de sensibilitat.

• No cal codificar els continguts freqüencials d’entrada que es troben per

sota del llindar d’emmascarament.

• No es perceben els continguts freqüencials introduïts pel soroll de quan-

tificació que es troben per sota del llindar de sensibilitat.

• No es perceben els continguts freqüencials introduïts pel soroll de quanti-

ficació que es troben per sota del llindar d’emmascarament del senyal que

s’ha de codificar.

Els codificadors perceptius remodelen l’espectre de l’error de quantificació per

a aconseguir que sigui inaudible donat el senyal que s’ha de codificar. Fi-

xeu-vos que en cap moment no parlem d’eliminar o minimitzar l’error de

quantificació, sinó de convertir-lo en inaudible en el senyal reconstruït. De

fet, en les zones inaudibles, l’error de quantificació introduït pels codificadors

perceptius és més elevat que per a altres codificadors, com a conseqüència

d’intentar reduir l’error en bandes freqüencials audibles.

Vegeu també

Podeu revisar l’apartat “Em-
mascarament del so” del mò-
dul Introducció a l’acústica.
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Per tant, els codificadors perceptius són codificadors amb pèrdues, és a dir, el

senyal obtingut de la descodificació no és igual al senyal original, ja que els

continguts freqüencials no es codifiquen tots de la mateixa manera.

La figura 15 mostra un diagrama de blocs genèric per a un codificador percep-

tiu:

Codificació perceptiva

Figura 15. Diagrama de blocs d’un codificador (figura superior) i un descodificador (figura inferior) perceptiu

El funcionament bàsic d’un codificador perceptiu és el següent:

• Descompondre el senyal en bandes freqüencials per mitjà d’un banc de

filtres3 passabanda.

• Analitzar el nivell de senyal en cada banda freqüencial i determinar el

llindar d’emmascarament i sensibilitat a partir d’un model psicoacústic de

la percepció.

• Determinar, a partir del model psicoacústic de percepció per al senyal

d’entrada, el nombre de bits que s’han d’utilitzar en cada subbanda perquè

el soroll de quantificació introduït sigui mínim.

• Quantificar les mostres de cada subbanda de manera independent amb el

nombre de bits adequats (mòdul Q de la figura 15).

• Enviar els bits al descodificador (mòdul bitstreaming de la figura 15).

Tot seguit veurem les característiques més importants de cada mòdul dels co-

dificadors perceptius.

7.1. Mapatge temps-freqüència

Segons la psicoacústica, el sistema auditiu humà es pot modelar com un seguit

de filtres passabanda amb les bandes de pas encavalcades, en què l’amplada

de banda de cada filtre es defineix com a amplada de banda crítica4.

(3)Un banc de filtres és un siste-
ma format per un conjunt de fil-
tres passabanda situats en paral·lel
(és a dir, l’entrada de cadas-
cun d’aquests filtres és el senyal
d’entrada al banc de filtres). La
sortida del banc de filtres són N se-
nyals, en què N és igual al nombre
de filtres passabanda.
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(4)Rang de freqüències entorn d’una freqüència central en què el llindar
d’emmascarament és constant (pla). Aquest valor es pot aproximar amb l’expressió se-
güent:

Els codificadors perceptius, com que intenten incorporar informació psicoa-

cústica, treballen en el domini de la freqüència. Per tant, el primer pas de la

codificació és passar a aquest domini.

Tal com hem dit en l’apartat de codificador de forma d’ona, hi ha dues opcions

per a treballar en el domini freqüencial: utilitzar un banc de filtres passabanda

o transformar el senyal amb FFT o DCT.

7.2. Model psicoacústic

El mòdul anomenat model psicoacústic informa sobre els nivells de sensibilitat

i els nivells d’emmascarament donat l’espectre del senyal d’entrada. És a dir,

donat un senyal d’entrada, el model psicoacústic ens diu quin és el nivell de

senyal mínim que distingeix l’orella humana. Aquest nivell mínim és el que es

coneix com a llindar d’emmascarament d’aquest senyal ( ).

Amb la informació proporcionada per aquest mòdul es pot calcular el signal

to mask ratio (SMR) per a cada banda freqüencial. L’SMR es defineix com la

proporció de nivell entre un component freqüencial d’un senyal i el llindar

d’emmascarament que genera aquesta freqüència:

Els valors alts de l’SMR indiquen que el senyal d’entrada provoca menys em-

mascarament.

7.3. Assignació de bits

Els codificadors perceptius assignen a cada subbanda el nombre mínim de bits

necessaris per a codificar el senyal sense introduir diferències perceptives res-

pecte al senyal original.

L’objectiu del mòdul d’assignació de bits és trobar quin és el nombre de bits

necessaris en cada subbanda que minimitza el soroll audible introduït pel

quantificador.

El nombre de bits utilitzats pel quantificador en cada subbanda ha de ser cone-

gut tant en l’etapa de codificació com en l’etapa de descodificació. Per tant,

juntament amb el senyal quantificat s’ha de transmetre i emmagatzemar la



CC-BY-NC-ND • PID_00188051 34 Codificació de l’àudio

distribució de bits utilitzada. Tot i que això implica un augment de la quantitat

de bits generada pel codificador, la reducció del nombre de bits aconseguida

quan s’utilitza informació perceptiva és molt més gran.

Hi ha alguns estàndards de codificació que repliquen alguna part del càlcul de

l’assignació de bits del codificador en el descodificador, per tal de minimitzar

la quantitat de bits de la codificació. Tanmateix, això comporta incrementar la

complexitat del descodificador i que sigui més sensible a errors de transmissió.

Els codificadors perceptius remodelen l’espectre de l’error de quantifi-

cació per aconseguir que sigui inaudible donat el senyal que s’ha de

codificar.

Per a saber quins nivells de senyal són inaudibles es calcula el nivell

d’emmascarament en cada subbanda del senyal que s’ha de codificar

mitjançant un model psicoacústic.

Cada subbanda freqüencial del senyal d’entrada es quantifica amb un

nombre de bits diferents. El nombre de bits utilitzats per a codificar cada

subbanda es calcula perquè la quantitat de soroll de quantificació que

es troba per sobre del nivell d’emmascarament (és a dir, el soroll que

podem sentir) sigui mínima.
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8. Codificacions específiques per a veu

La veu té unes característiques pròpies que la diferencien de la resta d’àudio.

Per exemple, la seva amplada de banda és més limitada que la de la música i

té unes propietats espectrals específiques.

Les propietats espectrals de la veu han permès crear unes codificacions espe-

cífiques per a veu que disminueixen el nombre de bits necessaris. Per tant,

es redueixen l’amplada de banda necessària en una transmissió o la capacitat

d’emmagatzematge necessari.

Exemple

Si per a codificacions estèreo de música es poden utilitzar 1.411 kbps, les codificacions
específiques per a veu utilitzen entre 8 kbps i 16 kbps (codificacions de taxa mitjana),
entre 8 kbps i 2,4 kbps (codificacions de taxa baixa) o fins i tot menys de 2,4 kbps (co-
dificacions de taxa molt baixa). Si aplicàvem les codificacions específiques per a veu a
música, la qualitat perceptiva no seria acceptable.

En general, els codificadors específics per a veu es classifiquen en codificadors

paramètrics i codificadors híbrids. A continuació mostrem un resum dels prin-

cipals codificadors de cada tipus:

Vegeu també

En els dos darrers mòduls
d’aquest material explicarem
amb més detalls les caracterís-
tiques espectrals de la veu.

• Codificadors paramètrics: vocòder5 LPC i codificació harmònica

• Codificadors híbrids: Família CELP

Els codificadors paramètrics estan basats a modelar la veu, amb l’objectiu de

codificar els paràmetres d’aquest model en lloc de la forma d’ona del senyal.

Per tant, en l’etapa de codificació es calculen els paràmetres del model de veu

per al senyal d’entrada, es quantifiquen, i s’envien o s’emmagatzemen. Per a

recuperar el senyal codificat, es genera la veu a partir del model de producció

que té, utilitzant els paràmetres codificats prèviament. Els codificadors para-

mètrics treballen amb taxes baixes de bits per segon, de manera que generen

veu intel·ligible però sense gaire qualitat.

Els codificadors híbrids combinen els codificadors paramètrics, específics per

a veu, amb els codificadors perceptius, útils per a qualsevol tipus d’àudio, per

a obtenir veu de més qualitat amb taxes de bits baixes.

Tots dos tipus de codificacions tenen pèrdues, ja que els senyals obtinguts de

la descodificació no són exactament iguals al senyal original.

(5)El terme vocòder ve de l’anglès
voice coder
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8.1. Codificadors paramètrics: vocòder LPC

El vocòder LPC utilitza el model LPC (codificació per predicció lineal o linear

predictive coding) de producció de la veu per a fer la parametrització (vegeu fi-

gura 16). El model LPC està format per un senyal d’excitació (anomenat també

font) que es filtra per mitjà d’un filtre lineal variant amb el temps.

Model de producció de la veu

Figura 16. Model de producció de la veu LPC. Paràmetres del model: l’altura tonal o
pitch, la sonoritat i l’envolupant. Components del model: excitació (tren d’impulsos o
soroll blanc) i filtre d’envolupant espectral

El senyal d’excitació és de dos tipus: un tren d’impulsos (per a generar sons

sonors) o soroll blanc (per a generar sons sords). El filtre utilitzat és un filtre

IIR tot pols, del tipus següent:

Vegeu també

Recordeu que hem vist el
concepte de soroll blanc en
l’apartat “Espectre de so i den-
sitat espectral”.

El filtre H(z) (és a dir, l’envolupant espectral) es dissenya perquè funcioni com

un predictor de x[n]. Si la predicció  s’escriu com una combinació lineal

de les p mostres anteriors:

els coeficients {ai} es calculen per a minimitzar l’error de predicció e[n]:

El senyal e[n] també s’anomena residu.

Vegeu també

Recordeu que hem vist el con-
cepte de filre IIR en l’apartat
“Disseny de filtres IIR”.
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En la figura 17 hi veieu un diagrama de blocs de la codificació vocòder LPC:

Codificació LPC

Figura 17. Codificació vocòder LPC: codificació (esquerra) i descodificació (dreta

En l’etapa de codificació, el vocòder LPC calcula tres paràmetres del model de

veu:

• La sonoritat del so que s’ha de codificar (0 per a sons sords i 1 per a sons

sonors).

• En cas de tractar-se d’un so sonor, estima l’altura tonal (freqüència del to

del so que s’ha de codificar).

• Els coeficients LPC {ai}.

El model de veu es calcula cada pocs mil·lisegons (un valor habitual és cada 20

mil·lisegons), per a assegurar que es poden capturar tots els canvis del senyal

de veu. Finalment, es quantifiquen la sonoritat, l’altura tonal i els coeficients

LPC {ai}. Habitualment, no es quantifiquen directament els coeficients {ai},

ja que algunes petites variacions en els valors dels coeficients descodificats,

degudes al soroll de quantificació, poden donar lloc a filtres H(z) inestables.

Per a evitar aquest efecte, s’aplica alguna transformada als coeficients LPC per

a assegurar més robustesa davant del soroll de quantificació.

Fixeu-vos que el senyal residu e[n] no es codifica. Internament, el senyal e[n]

es calcula durant el càlcul dels coeficients LPC, la sonoritat i l’altura tonal,

però ni es transmet ni s’emmagatzema. Els vocòders simplifiquen el model de

generació de la veu utilitzant com a senyal d’excitació soroll blanc o un tren

d’impulsos, en lloc del residu e[n]. Gràcies a aquesta simplificació es redueix

la taxa de bits del codificador.

En l’etapa de descodificació, primer de tot s’aplica el quantificador invers a

la sonoritat, l’altura tonal i els coeficients LPC. Amb els valors obtinguts es

construeix el model de senyal i s’obté la veu descodificada escollint el senyal

d’excitació del filtre LPC segons el paràmetre de sonoritat (soroll blanc si el

paràmetre de sonoritat és 0 o un tren d’impulsos de freqüència igual a l’altura

tonal si la sonoritat és 1).
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La taxa de bits dels vocòder LPC és molt baixa, 2,4 kbps. La veu generada per

un vocòder d’aquestes característiques, tot i ser intel·ligible, té una qualitat

baixa (la veu sona metàl·lica). La qualitat baixa s’atribueix sobretot al fet que el

vocòder LPC no utilitza com a senyal d’excitació el senyal residu e[n], sinó un

senyal artificial que només preveu dos estats de sonoritat, sord i sonor, sense

transicions o mescles.

8.2. Codificadors paramètrics: codificació harmònica

El model harmònic aproxima el senyal de veu com una suma de components

espectrals harmònics a l’altura tonal , cadascun dels quals amb una amplitud

 i una fase  diferent:

La figura 18 mostra un diagrama de blocs de la codificació harmònica:

Codificació harmònica

Figura 18. Codificació harmònica: codificació (esquerra) i descodificació (dreta

En el codificador es calculen els paràmetres , { } i { } cada pocs mil·lisegons

i es quantifiquen. En el descodificador s’aplica el quantificador invers i es gene-

ra la veu per mitjà del model harmònic. Per a evitar discontinuïtats en el senyal

generat en els punts de canvis de paràmetres del model harmònic, s’apliquen

tècniques d’interpolació matemàtica per a obtenir els valors d’amplitud, fre-

qüència i fase de cada component espectral.

8.3. Codificadors híbrids: code exited linear prediction

Els codificadors híbrids, entre els quals hi ha tots els de la família code exited

linear prediction (CELP), són codificadors que intenten solucionar les limitaci-

ons dels vocòders LPC (recordem que el vocòder és un codificador paramètric)

mitjançant la utilització d’un codificador perceptiu. Els codificadors basats en

CELP són els codificadors híbrids més utilitzats en transmissió de veu.

Tal com hem dit abans, una de les causes principals de la pèrdua de qualitat de

la veu codificada amb un vocòder LPC és la utilització d’un senyal d’excitació

artificial molt simple (soroll blanc per a sons sords o un tren d’impulsos per a

sons sonors), en lloc del senyal residual e[n].

Lectura de la fórmula

T0 és el període d’altura tonal
Per als sons sords, en què
l’altura tonal no està definida,
s’utilitza un valor constant de
W0, com per exemple 100 Hz.
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La solució més directa per a resoldre aquesta pèrdua de qualitat de la veu és

codificar les mostres del senyal residual e[n] que és disponible en el mòdul co-

dificador durant el càlcul dels coeficients LPC. La dificultat és trobar la manera

de codificar aquest senyal sense augmentar excessivament el nombre de bits

necessaris per a fer-ho.

Els codificadors CELP quantifiquen el senyal residual e[n] per mitjà d’un quan-

tificador vectorial (VQ) utilitzant les propietats de la psicoacústica. És a dir, el

senyal residual e[n] es codifica per mitjà d’un codificador perceptiu. D’aquesta

manera la codificació està formada pels mateixos bits que el vocòder LCP (la

quantificació dels paràmetres de sonoritat i altura tonal i els coeficients del

filtre LPC) més l’índex del codeword corresponent al senyal residual.

En la figura 19 es mostra un diagrama funcional d’un codificador basat en

CELP:

Codificació CELP

Figura 19. Codificació CELP: codificació (esquerra) i descodificació (dreta)

Hi ha moltes variacions d’aquest esquema bàsic: ACELP, RPE-LPC, VSELP,

QCELP. Les diferències són la manera com es tracta el senyal residual abans de

la quantificació (per exemple, en alguns casos, en lloc de treballar amb tot el

senyal residual, aquest senyal es divideix en quatre subsenyals que es quanti-

fiquen per separat) i en la manera com es crea el diccionari del VQ.

Els codificadors híbrids combinen els codificadors paramètrics (taxa de

bits baixa) amb els codificadors perceptius per a codificar el senyal resi-

dual e[n] (qualitat elevada), per a millorar la qualitat del vocòder LPC

tot mantenint baixa la taxa de bits.
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9. Formats de fitxers d’àudio

En els apartats anteriors hem vist com podem codificar digitalment l’àudio a

partir d’un senyal analògic i com podem obtenir un altre cop el senyal analò-

gic per a sentir-lo. En aquest apartat veurem de quina manera s’emmagatzema

l’àudio codificat, sia per a reproduir-lo més endavant (és a dir, per a descodi-

ficar-lo i reproduir el senyal analògic) o per a transmetre’l (per exemple, per

Internet).

L’àudio codificat es pot emmagatzemar en fitxers de diferents formats. El for-

mat d’un fitxer d’àudio ens indica com estan estructurades les dades que con-

té. Un fitxer d’àudio pot emmagatzemar tres tipus de dades: les mostres codifi-

cades d’un senyal d’àudio, la informació sobre el procés d’obtenció d’aquestes

mostres (per exemple, freqüència de mostreig, nombre de bits per mostra i ti-

pus de codificació aplicada) i altres metadades6 (per exemple, nom de la cançó

i intèrpret per a música). No tots els formats de fitxer permeten els tres tipus

de dades.

Normalment el format de l’àudio està indicat en l’extensió del nom del fitxer

(per exemple, fitxer.wav i fitxer.mp3 ens indica que el primer fitxer té format

WAV i el segon, MP3).

En principi, el format és només l’estructura del fitxer, però hi ha formats que

s’han dissenyat pensats per a contenir una codificació concreta. Així, doncs,

moltes vegades s’utilitza el mateix terme per a referir-se al format del fitxer i

al tipus de codificació de l’àudio que conté.

9.1. Format d’àudio amb forma d’ona

El format d’àudio amb forma d’ona o waveform audio format (WAV) va ser

desenvolupat conjuntament per IBM i Microsoft. Actualment és el format més

utilitzat per a emmagatzemar àudio sense comprimir en les plataformes Win-

dows.

(6)Dades sobre les dades, és a dir,
informació complementària sobre
un tipus de dades.

L’estructura del format WAV és molt senzilla: una capçalera en què es dóna

informació sobre el tipus de dades7, seguit de les dades.

(7)La freqüència de mostreig de
l’àudio digital, el nombre de ca-
nals, el nombre de bits per mostra,
el tipus de compressió, la taxa de
bits i el nombre de mostres totals
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Tot i que el format WAV permet emmagatzemar àudio codificat amb compres-

sió, normalment els fitxers WAV contenen àudio codificat amb PCM i quan-

tificació uniforme.

El format WAV, tot i utilitzar-se molt en emmagatzematge, no és estès en el

món d’Internet. La raó és que, com que a l’àudio no s’hi aplica cap compressió,

la dimensió dels fitxers és massa gran per a transmetre’s amb facilitat, al revés

del que passa amb els formats que preveuen compressió.

9.2. MPEG-1 audio layer-3

El format MPEG-1 audio layer-3, més conegut com a MP3, és un format espe-

cífic per a fitxers d’àudio inclòs per l’MPEG (grup d’experts en imatges en movi-

ment o moving picture experts group) com una part de l’estàndard MPEG-1 i més

endavant de l’MPEG-2.

L’estructura dels fitxers MP3 està dividida en segments o frames de la mateixa

dimensió cadascun. Cada segment està format per una capçalera i un bloc de

dades. La capçalera conté sis camps: una paraula de sincronisme, la taxa de

bits, la freqüència de mostreig de l’àudio original, l’identificador de la capa o

layer (en aquest cas, 3) de l’MPEG (ja que les capes 1, 2 i 3 tant de l’MPEG-1

com de l’MPEG-2 comparteixen la mateixa capçalera), el mode de codificació

(mono, dual mono, estèreo o estèreo conjunt) i un valor de protecció enfront

de còpies (tot i que és fàcil de piratejar).

La principal diferència de format entre l’MP3 i el WAV és l’emplaçament de la

capçalera. El format WAV té una única capçalera, que se situa al principi del

fitxer; en canvi, tots els segments dels fitxers MP3 tenen capçalera. Per tant,

es pot descodificar qualsevol segment del fitxer MP3, encara que no disposem

de la part inicial del fitxer (això és útil si hi ha errors de transmissió, pèrdua

de paquets, etc.).

En el camp de dades, els segments MP3 emmagatzemen àudio comprimit amb

pèrdues. Per a fer la compressió s’utilitza un codificador perceptiu i, per tant,

les dades són els nivells d’amplitud quantificats, cadascun amb el nombre de

bits necessaris per a minimitzar l’error perceptiu de l’àudio reconstruït. Les fre-

qüències de mostreig del senyal d’entrada previstes als estàndards són 32 kHz,

44,1 kHz i 48 kHz per a l’MPEG-1 i 16 kHz, 22,05 kHz i 24 kHz per a l’MPEG-2.

La ràtio de compressió és donada per la taxa de bits volguda a la sortida del

codificador. Els estàndards MPEG-1 i MPEG-2 audio layer-3 permeten diferents

taxes de bits: entre 32 kbps i 320 kbps per a l’MPEG-1 i entre 8 kbps i 160 kbps

per a l’MPEG-2. La taxa de bits més utilitzada és 128 kbps.

Canals d’àudio

Un canal d’àudio és un se-
nyal d’àudio que es codifi-
ca, es transmet i emmagatze-
ma i es reprodueix de mane-
ra independent a la resta de
senyals d’àudio que permet
l’especificació del format.

MPEG-3

És important no confon-
dre l’MPEG-3 amb l’MP3.
L’MPEG-3 és un grup
d’estàndards per a la codifica-
ció d’àudio i vídeo, que actual-
ment no s’utilitza, mentre que
l’MP3 és part dels estàndards
MPEG-1 i MPEG-2.
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Els estàndards MPEG-1 i MPEG-2 no inclouen cap implementació específi-

ca del codificador. Això ha donat llibertat a diferents fabricants de fer imple-

mentacions específiques dels codificadors MP3, amb només la restricció que

compleixin les condicions de format. Com a resultat d’això, un mateix fitxer

d’àudio codificat amb dos codificadors diferents pot donar qualitats diferents.

El descodificador sí que està estandarditzat i, per tant, el resultat obtingut a

partir d’un fitxer MP3 amb descodificadors de diferents fabricants sempre és

el mateix.

Tot i que les especificacions de l’MP3 no inclouen cap camp específic de me-

tadades, es permet incloure etiquetes o tags en format ID3 al principi del fitxer

o al final, d’una manera independent als segments MP3. Entre els camps que

permet l’ID3 hi ha el títol, l’artista, l’àlbum i l’any de creació de l’àudio.

Les dimensions reduïdes dels fitxers MP3, sobretot en comparació dels fitxers

WAV, ha convertit aquest estàndard en un dels més utilitzats per a la compar-

tició de fitxers d’àudio per Internet.

9.3. Advanced audio coding

L’MPEG-2 advanced audio coding (AAC) va ser desenvolupat com a successor

del format MP3 i està inclòs en els estàndards MPEG-2 i MPEG-4.

L’estàndard AAC no defineix un sol format de fitxer, sinó que proporciona

dos exemples: audio data interchange format (ADIF) i audio data transport stream

(ADTS).

L’ADIF situa totes les dades de control de codificació (la freqüència de mos-

treig de l’àudio original, el mode de codificació, etc.) en una sola capçalera,

al principi de tot, i les dades després (igual que fa el format WAV). Per tant,

aquest format és adequat per a l’emmagatzematge o intercanvi de fitxers, però

no permet començar la descodificació en qualsevol punt del temps com per-

met l’MP3.

L’ADTS utilitza la mateixa estructura que l’MP3, és a dir, el fitxer es divideix en

segments, cadascun amb una capçalera i un camp de dades. Per a diferenciar

els formats AAC i MP3, l’AAC defineix el paràmetre de control de la capa al

valor 4. El format ADTS s’utilitza més que l‘ADIF, ja que permet començar la

descodificació en qualsevol instant de l’àudio codificat.

En el camp de dades, els segments AAC emmagatzemen àudio comprimit amb

pèrdues, tal com el seu predecessor MP3. Tots dos estàndards estan basats en

codificadors perceptius. L’AAC proporciona una qualitat d’àudio codificat més

elevada a la mateixa taxa de bits que l’MP3, especialment per a taxes de bits

Lectura recomanada

Per a saber més sobre el for-
mat MP3 us recomanem que
llegiu:
Karlheinz�Brandenburg
(1999). MP3 and AAC explai-
ned

http://www.telos-systems.com/techtalk/hosted/Brandenburg_mp3_aac.pdf
http://www.telos-systems.com/techtalk/hosted/Brandenburg_mp3_aac.pdf
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baixes, ja que, entre altres millores, utilitza un banc de filtres més eficient per

a la separació en subbandes. A més, l‘AAC permet codificar àudio de fins a

quaranta-vuit canals.

9.4. Windows media audio

Windows media audio (WMA) és un format desenvolupat per Microsoft com

a alternativa a l’MP3.

El format WMA utilitza el contenidor advanced systems format (ASF) per a en-

capsular àudio comprimit. L’ASF especifica una capçalera seguida d’un con-

junt o més d’un conjunt de mostres d’àudio i, opcionalment, un índex. En la

capçalera, igual que passa amb els altres formats, s’indica quin tipus de dades

i característiques associades al mostreig i la codificació hi ha en els camps se-

güents. També s’hi poden incloure metadades d’una manera similar a l’ID3.

Hi ha quatre codificadors diferents dins la família WMA:

• WAM original

• WAM Pro, que estén algunes de les funcionalitats del WMA, com per exem-

ple el suport multicanal

• WMA Lossless, que es diferencia de les codificacions anteriors perquè tre-

balla amb una compressió sense pèrdues

• WMA Voice, dissenyat específicament per a codificar veu a taxes de bits

baixes

9.5. Vorbis OGG

Vorbis és un projecte de codi obert que especifica un codificador perceptiu, i

per tant amb pèrdues, liderat per Xiph.Org Foundation. Normalment Vorbis

utilitza el contenidor OGG, de manera que els fitxers codificats i emmagatze-

mats s’anomenen Vorbis OGG.

Els fitxers OGG estan estructurats en segments de dades, anomenades pàgines

OGG. Cada pàgina conté una capçalera i un camp de dades. El format de les

metadades, anomenat Vorbis comments, està basat en etiquetes, com l’ID3.

El Vorbis OGG és popular sobretot entre els seguidors del programari lliure.




	Codificació de l’àudio
	Introducció
	Objectius
	Índex
	1. Introducció a l’àudio digital
	2. Quantificació
	2.1. Quantificació uniforme
	2.2. Quantificació no uniforme
	2.3. Quantificació vectorial

	3. Quantificació inversa
	4. Processos de l’àudio digital
	4.1. Sobremostreig
	4.2. Tramat

	5. Classificació dels codificadors d’àudio
	6. Codificadors de forma d’ona
	6.1. PCM: modulació en impulsos codificats
	6.2. DPCM: modulació diferencial per impulsos codificats
	6.3. ADPCM: modulació diferencial adaptativa per impulsos codificats
	6.4. Codificació en subbandes
	6.5. Codificació basada en transformades

	7. Codificadors perceptius
	7.1. Mapatge temps-freqüència
	7.2. Model psicoacústic
	7.3. Assignació de bits

	8. Codificacions específiques per a veu
	8.1. Codificadors paramètrics: vocòder LPC
	8.2. Codificadors paramètrics: codificació harmònica
	8.3. Codificadors híbrids: code exited linear prediction

	9. Formats de fitxers d’àudio
	9.1. Format d’àudio amb forma d’ona
	9.2. MPEG-1 audio layer-3
	9.3. Advanced audio coding
	9.4. Windows media audio
	9.5. Vorbis OGG



